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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

De gemeenteraad van Groningen heeft op 27 juni 2018 besloten om de Driebondschool in 

Engelbert te behouden en krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de nieuwbouw 

van de school nabij het Multi Functioneel Centrum (MFC) aan de Woldjerspoorweg in 

Engelbert. Gebleken is dat handhaving van de huidige Driebondschool aan de Engelberterweg 

geen realistisch scenario is. De school is te klein om alle kinderen te huisvesten, het gebouw 

moet bouwkundig aardbevingsbestendig versterkt worden, voldoet niet aan de eisen voor een 

Dalton-school en biedt te weinig mogelijkheden om het gebouw daarop in de toekomst 

voldoende aan te passen. Bovendien blijft er zo een relatie op afstand met het MFC, terwijl er 

nu een prachtige koppelkans is een nieuwe school in de onmiddellijke nabijheid te realiseren. 

De nieuwe school is gepland voor 120 leerlingen en een beschikbare ruimte van circa 1.500 

m2 exclusief parkeren. Het programma onderwijs vraagt 650 m2 bruto vloer oppervlakte 

(bvo). Ook wordt onderzocht hoe er nabij het MFC twee kleedkamers voor de 

voetbalvereniging Engelbert (VV Engelbert) kunnen worden toegevoegd.  Dit programma 

vraagt circa 100 m2 bruto vloeroppervlakte. 

Voor de positie van de nieuwbouw is een locatieonderzoek opgesteld met vijf varianten: twee 

varianten met nieuwbouw aan de achterzijde van het MFC (noordwest zijde), bereikbaar via 

de Engelberterweg of via de Woldjerspoorweg. Een derde variant gaat uit van een nieuwe 

school op de positie van de huidige ijsbaan, met een ontsluiting via de Engelberterweg. De 

eerste twee varianten bleek niet haalbaar omdat de eigenaar de benodigde grond niet wil 

verkopen. De derde variant mist een koppelkans met MFC en is ruimtelijk niet goed 

inpasbaar. Hierdoor bleven er nog twee varianten over: de variant met een nieuwe school op 

het agrarisch perceel voor het MFC aan de Woldjerspoorweg en een variant met een nieuwe 

school op het voorplein (parkeerplaats) van het MFC met het parkeerterrein op genoemd 

agrarisch perceel. Het verkeer is in beide varianten goed oplosbaar.  

De variant nieuwbouw op de huidige parkeerplaats blijkt vanuit stedenbouwkundig en 

landschappelijk oogpunt, alsmede vanwege het uitgangspunt compact en duurzaam te bouwen 

de beste keus.  

De locatiekeuze voor deze variant is nader uitgewerkt in deze ruimtelijke onderbouwing die 

de basis is voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor de nieuwe school. In 

hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de landschappelijke, ruimtelijke en verkeerskundige aspecten 

die met afbeeldingen worden geïllustreerd en verduidelijkt.  

Met in hoofdstuk 4 de randvoorwaarden/omgevingsaspecten (archeologie, groen/ecologie, 

water, geluid e.a.), gevolgd door paragrafen over de juridische procedure, de communicatie en 

de economische uitvoerbaarheid. 
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De bouwlocatie aan de voorzijde van het MFC aan de Woldjerspoorweg 
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Hoofdstuk 2 Beleidskader/Programma van Eisen 

 

Voor nieuwbouw van onderwijsvoorzieningen is de Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs van de gemeente het wettelijk kader waarbinnen nieuwe onderwijsvoorzieningen 

gebouwd worden. Voor de bouw van de nieuwe school in Engelbert is een Ruimtelijk en 

functioneel Programma van Eisen, De Driebond Engelbert, opgesteld door adviesbureau  

‘De Mevrouwen’ (juni 2019). In dit rapport worden de projectkaders en ambities voor de 

nieuwe huisvesting beschreven: 

 

• Toekomstbestendigheid: de nieuwbouw moet aardbevingsbestendig zijn 

• Hoge onderwijskwaliteit: eigentijdse eisen op het gebied van digitale leermiddelen e.a. 

• Hoge gebouwkwaliteit: duurzaam en energiezuinig 

• Positie: rekening houden met landschappelijke kwaliteit, bereikbaarheid en veiligheid 

• Flexibiliteit: gebouw moet gemakkelijk anders in te delen zijn 

• Toekomstige aanpassingen: rekening houden met mogelijke groei en krimp 

• Eigenaarschap: een school waar het kind centraal staat 

• Betrokkenheid: de omgeving (ouders en buurt) wordt volop bij het plan betrokken. 

Ten aanzien van het aspect duurzaamheid stelt de gemeente het creëren van 

toekomstbestendige voorzieningen met een hoge gebouw-kwaliteit (fris, duurzaam, 

energiezuinig ontwerp) centraal. Om dit te kunnen realiseren wordt aangehaakt bij de 

uitgangspunten van Ruimte OK, het Kwaliteitskader Huisvesting, de criteria voor Frisse 

scholen en BENG (‘bijna energie neutrale gebouwen).  

Tevens zijn een aantal algemene uitgangspunten geformeerd voor alle nieuw te bouwen 

scholen, waaronder: Een gebouw voor iedereen, een gebouw dat past in de omgeving en bij de 

bewoners, een gebouw met een goed binnenklimaat en een leergierige en uitdagende 

buitenruimte.  

In het Programma van Eisen worden de volgende wensen en aandachtspunten meegegeven:  

• Positie van het gebouw liefst gekoppeld aan het Multi Functioneel Centrum 

• Het gebouw moet kunnen worden afgesloten van de overige functies van het MFC 

• Een (deels) 2-laags gebouw is vanuit stedenbouw het uitgangspunt, maar voor een  

school met relatief beperkte omvang geniet een 1-laags gebouw de voorkeur. 

• Ruimtelijke samenhang met de directe omgeving, mooie architectonische verbinding 

• Goede verkeerscirculatie, goed en veilig bereikbaar  

• Voldoende parkeerruimte voor fietsen en auto’s. 

Deze punten komen terug in het volgende hoofdstuk.  
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Hoofdstuk 3 Beoogde ontwikkeling  

 

 

Het MFC van Engelbert ligt net buiten het centrum van het dorp aan de Woldjerspoordijk (zie 

kaart in hoofdstuk 1). Het MFC is via een smal weggetje langs café de Engelstede bereikbaar. 

Het weggetje is tegelijkertijd een erftoegangsweg van twee adressen achter de sportvelden 

richting de Borgsloot. 

 

Het MFC biedt o.a. plaats aan een crèche, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Ook zijn 

groepen 1 en 2 van de basisschool de Driebond op dit moment nog gehuisvest in het MFC. De 

combinatie tussen school en buitenschoolse opvang is op deze manier goed tot stand 

gekomen. Daarnaast zijn ook de voetbalvereniging Engelbert, het Spinning®-centrum en de 

gymzaal in het MFC gevestigd. 

 

 

Landschap en cultuurhistorie 
 

Engelbert ligt samen met een aantal buurdorpen in een reeks op een lage rug ten noorden en 

parallel aan de Hondsrug. Het gebied heet Het Wold en wordt later Gorecht genoemd. Deze 

dorpen vinden hun oorsprong in buurtschappen die zijn ontstaan tijdens de ontginning van 

veen in de Middeleeuwen. De ontginningen werden steeds vanuit de tegenoverliggende 

“moederdorpen” op de Hondsrug opgezet. Zo is Engelbert door Haren ontgonnen.  

 

Engelbert is een typisch lintdorp die de karakteristiek van een ontginningsas in het veen nog 

steeds herkenbaar in zich draagt. Dat is zichtbaar aan de langgerekte smalle percelen haaks op 

de weg en de bebouwing die is geconcentreerd langs de weg  en samen met de erfbeplanting 

een duidelijk zichtbaar lint in het open veenweidelandschap vormt. 

 

 

Landschappelijke analyse omgeving MFC Woldjerspoorweg 

 

Aan de hand van een aantal historische topografische kaarten (van ca. 1910 tot en met 2005) 

wordt in het kort het ontwikkelingsproces van het landschap van Engelbert uiteengezet: 
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Topkaart ca. 1910 

 

Het landschap bestaat in het begin van de vorige eeuw nog voor een groot deel uit langgerekte 

veenmoerassen en -bossen die zijn overgebleven uit de periode van vervening. Op het 

kaartbeeld is te zien dat het in cultuur brengen van deze woeste gronden nog net begonnen is. 

Het landschap is veel minder open dan nu het geval is.  
 

Topkaart ca. 1935 
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Bijna alle gronden zijn inmiddels in cultuur gebracht waardoor er een open nagenoeg 

onbeplant weidelandschap ontstaan. Het bebouwingslint langs de Engelberterweg is verder  

verdicht met woonhuizen, arbeiderswoningen, winkelpanden en nieuwe boerderijen.   

 

De belangrijkste nieuwe ontwikkeling in deze periode is de aanleg van de Woldjerspoorlijn 

van Weiwerd naar Groningen. Parallel aan het spoor is een nieuwe weg ter ontsluiting van het 

station gerealiseerd. Het is een forse ingreep met hoge in het oog springende grondlichamen 

die dwars over het landschap en het lint van Engelbert zijn aangelegd. De spoorlijn is een 

belangrijke economische impuls voor Engelbert waardoor o.a. het Café Engelstede, een 

voormalig stations koffiehuis tegenover het station, zijn deuren heeft kunnen openen. 

 

De Woldjerspoorweg betekende een nieuwe entrée voor het dorp. Komende vanaf de 

Harkstederweg (Hoofdweg) was het Station Engelbert en Café Engelstede het moment 

waarop je het dorp binnenkomt. De confrontatie van het landschappelijke patroon van de 

vervening met de eigenwijze nieuwe richting van de Woldjerspoorlijn hierover heen was op 

deze plek goed zichtbaar in het landschap. Niet alleen vanwege het zichtbare slotenpatroon 

maar ook doordat het koffiehuis en naastgelegen nieuwe bebouwing in dezelfde richting van 

het slotenpatroon zijn gebouwd. 

 

Topkaart ca. 1995 

 

Het spoor is opgeheven maar de wegverbinding en het stationsgebouw zijn behouden. De 

ruimte die is vrij gekomen bovenop de spoordijk wordt benut voor de ontwikkeling van 

woningbouw. Deze nieuwe bebouwing heeft de richting van het voormalige spoortracé 

gekregen. Achter café Engelstede worden nieuwe sportvelden gerealiseerd. Ze worden in de 

richting van het landschap ingepast en de bomensingels rondom benadrukken het 

landschappelijk patroon. De bestaande erftoegangsweg van de twee kavels tegen de Borgsloot 

aan wordt ook de toegang van de sportvelden.  
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Topkaart ca. 2018 

 

 

Op dit kaartbeeld is het MFC zichtbaar dat rond de eeuwwisseling is gerealiseerd net  

achter het Café Engelstede. Het gebouw is in de richting van het landschappelijk patroon 

ingepast. Echter qua oriëntatie is het gebouw ten opzichte van de oorspronkelijke bebouwing 

van Engelbert een kwart slag gedraaid en richt het zich op de Woldjerspoorweg. Daarmee is 

het MFC vanaf de Woldspoorweg bij binnenkomst in het dorp goed zichtbaar.  

 

De woningbouwontwikkeling op de spoordijk is verder ten oosten van het voormalige station 

uitgebreid. Ook onder aan de dijk tegenover de Woldjerspoorweg zijn 6 nieuwe kavels 

ontwikkeld die de richting van de spoordijk hebben gekregen. Jammer is dat door de 6 kavels 

over een lange lengte het zicht op het landschap vanaf de Woldjerspoorweg is weggenomen. 

Gelukkig stopt de rij voor het voormalige station en is bij binnenkomst van het dorp nog 

steeds een deel open landschap zichtbaar en vormen het MFC en Café Engelbert nog steeds de 

bakens voor de entree van het dorp. 
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Ruimtelijk kader  
 

Algemeen 

De nieuwe school wordt onderdeel van een complex van andere dorpsvoorzieningen dat 

gevormd wordt door het MFC, de sportvelden en de ijsbaan. De nieuwbouw krijgt zijn plek 

op de huidige parkeerplaats voor het MFC. Op het tegenoverliggende weiland wordt een 

nieuwe parkeerplaats gerealiseerd. De argumenten voor deze locatiekeuze zijn; 

 

a. School en MFC vormen een twee-eenheid 

Beide gebouwen vormen een twee-eenheid. De situering van de nieuwbouw is zodanig dat er 

een samenhangend complex van gebouw(en) en omliggende buitenruimten ontstaat die op een 

vanzelfsprekende wijze wordt ingebed in het landschap.  

 

Het uitgangspunt is dat de nieuwbouw complement is aan het huidige MFC maar tegelijkertijd 

is er qua beeld en expressie ook sprake van dualiteit die de eigenzinnige positie voor het MFC 

legitimeert. 

 

b. Compacte voorzieningencluster 

Met de situering direct voor het MFC ontstaat er zo weinig mogelijk versnippering van 

ruimten en landschap. 

 

c. Behoud van het zicht op het open landschap 

De openheid van het gebied ten noorden van de Woldjerspoordijk is van groot belang voor de 

leesbaarheid van het landschap en cultuurhistorie van Engelbert. De verschillende 

geschiedslagen van het landschap ieder met hun eigen afwijkende richting liggen hier 

letterlijk over elkaar heen.  

 

d. Behoud van het slotenpatroon en bomensingels 

De kavel- en poldersloten, de bomensingel langs het huidige erftoegangsweggetje 

(Woldjerspoorweg), maar ook de laanbeplanting en dijksloot van de Woldjerspoordijk zijn 

belangrijke landschappelijke elementen die behouden moeten blijven. De lange lijnen van 

beplanting en sloten markeren de richting van het landschap en maken de afwijkende richting 

van de later ontwikkelde spoordijk afleesbaar. 

 

e. Duidelijk adres in het dorp 

De school is een belangrijke openbare voorziening in het dorp die goed zichtbaar moet zijn en 

een duidelijk adres in het dorp heeft. De school krijgt een positie nabij het MFC met een 

oriëntatie op de Woldjerspoordijk. Tezamen vormen ze één van de bakens die de entree van 

het dorp markeren. 
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Zicht vanaf de Woldjerspoordijk 

 

 

f. Mooie landschappelijk gelegen plek als buitenruimte van het dorp. 

Met de toevoeging van een onderwijsfunctie verandert het bestaande terrein van het MFC in 

vele opzichten. Het parkeerterrein dat nu in belangrijke mate het beeld van de buitenruimte 

bepaald wordt ingewisseld voor een school met schoolplein waardoor er meer levendigheid 

ontstaat. Dit biedt een kans om ook de bestaande terreininrichting rondom het MFC een 

kwaliteitsimpuls te geven en de inrichting daarvan aan te passen. Met name de buitenruimte 

van de kinderopvang die nu aan de zijkant van het MFC verscholen ligt zou meer onderdeel 

kunnen gaan uitmaken van het totale terrein.  

Het uiteindelijk doel is een representatieve plek en een prettige dorpse buitenruimte voor 

schoolkinderen, ouders, sporters en dorpsbewoners om te verblijven en elkaar te ontmoeten. 

De kwaliteiten van de landschappelijke ligging moeten daarbij ten volle worden benut. 

 
 

 

Ruimtelijk kader 
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In het “Ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen De Driebond Engelbert” dd. 26 juni 

2019 staat het uitgewerkte programma met alle wensen en eisen: 
• Het totale bruto vloeroppervlakte van het nieuwe school is 655 m2. 
• Totale oppervlakte van het benodigde terrein voor de school en buitenruimte exclusief 

parkeren is 1.507 m2. 

 
 

Ruimteprogramma (bron: de Mevrouwen | Definitief Programma van Eisen, De Driebond Engelbert) 

 

 

 
Berekening behoefte terrein (bron: de Mevrouwen | Definitief Programma van Eisen, De Driebond 

Engelbert juni 2019) 
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Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

 

Om te komen tot een goede stedenbouwkundige inpassing dient het gebouw aan de 

onderstaande criteria te voldoen: 

 

Situering binnen de bouwenvelop 

• Het gebouw en de buitenruimte wordt gesitueerd binnen de aangegeven bouwenvelop. 

• De compositie en de richting van het bouwvlak binnen bouwenvelop is vrij. De 

aansluiting van het schoolplein op de omgeving en de bezonning zijn daarbij belangrijke 

aandachtspunten.   

 

 

 
Bebouwingsvlak 

 

 

Hoofdvorm  

• De school kan in 1 of maximaal 2 bouwlagen gebouwd worden, bij voorkeur in 1 

bouwlaag. 

• De bouwhoogte is maximaal 8,5 meter.  

• De afdekking van het gebouw is vrij. 

• Bijgebouwen zoals de bergingen (containers, buitenspelmaterialen en 

tuingereedschap) en de fietsenstalling voor personeel worden mee ontworpen met het 

hoofdgebouw en zijn daarin geïntegreerd.  
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Oriëntatie en zichtbaarheid 

• Het gebouw is alzijdig. Dat betekent dat alle gevels als zichtgevel ontworpen worden. 

Grote, gesloten, monotone gevels worden voorkomen en lichttoetreding, zicht vanuit de 

school en interactie met de buitenruimte zijn belangrijk. 

• Het gebouw kan meerdere entrees hebben.  

• De school heeft een formele (zuid)zijde, georiënteerd op de Woldjerspoordijk. De gevel is 

representatief en duidelijk zichtbaar is wanneer je boven over de dijk in de richting van 

het dorp rijdt of fietst. 

• In verband met de situering voor het huidige MFC wordt gedacht aan een mogelijk 

doorzicht door het gehele gebouw vanaf het toegangsweggetje naar het MFC. 

• Aan de zijde tegenover het MFC komt de wisselwerking tussen MFC en De Driebond 

school tot uitdrukking, zowel in indeling van de gevel en het programma achter de gevel 

als de interactie met de buitenruimte. Eventueel worden beide gebouwen aan elkaar 

verbonden. 

 

Beeldkwaliteit 

• De nieuwbouw moet passen binnen de randvoorwaarden van de Welstandsnota van de 

gemeente Groningen. 

• School en MFC horen bij elkaar en hebben tegelijkertijd een eigen individuele expressie. 

Dat kan tot uiting komen in plastiek en architectuur, maar ook in materiaalgebruik en 

detaillering. 

• Toepassing van duurzame materialen met een kwalitatieve goede veroudering.  

• Alle gevels worden als zichtgevel ontworpen waardoor het gebouw een alzijdige 

uitstraling krijgt. De gevels kenmerken zich door toepassing van (royale) glaspartijen 

waar openheid en transparantie gewenst is.  

• De organisatie van het programma kan bijdragen aan het levendig maken van de gevels. 

• Naamgevingen worden integraal mee ontworpen met het gebouw. 

• Installaties worden bij grote voorkeur geïntegreerd in het hoofdvolume, zodat ze niet 

zichtbaar zijn vanaf de buitenruimte. Zichtbare delen van installaties e.d. worden mee 

ontworpen. 
 

Het bebouwingsvlak is 1.600 m2, terwijl het programma onderwijs 650 m2 bvo vraagt. 

Ruimtelijk goed oplosbaar. In dit programma is de wens opgenomen om te bouwen in één 

bouwlaag en het liefst tegen het MFC. Het is straks aan de architect om met de 

uitgangspunten van het stedenbouwkundig kader en het PvE onderwijs tot een ontwerp te 

komen wat voldoet aan de redelijke eisen van Welstand. 

 

Buitenruimte 

• De buitenruimte dient representatief te worden ingericht, passend bij de landschappelijke 

ligging van de locatie en het totale terrein van de MFC.  

• De gemeente Groningen is verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte, de 

ontsluiting en het parkeren. Om tot een kwalitatief goed plan te komen is een nauwe 

samenwerking tussen de architect van de school en de gemeente Groningen (ontwerpers 

en beheerders van het openbaar gebied) van belang. 

• Representatieve en prettige verblijfsruimte waarbij de landschappelijke ligging en het 

dorpse karakter van de locatie wordt benut. 

• De buitenruimte van het MFC en de nieuwe school moet als een geheel worden opgevat. 

Zo nodig wordt ook de bestaande terreininrichting aangepast.  

• Eenheid in materiaalgebruik tussen schoolplein en overige buitenruimte. 

• Beperken verhard oppervlak tot een minimum. 
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Buitenruimte(vervolg) 

• Er is een logische en vanzelfsprekende route van school naar de plek voor het halen & 

brengen. 

• Voor de leerlingen is er onoverdekte fietsenstalling voor ca. 60 fietsen. 

• Aan de zijde van de Woldjerspoordijk is een zoom van 5 meter tussen gebouw, 

schoolplein en rand van de weg vrij van bebouwing die overwegend groen moet worden 

ingericht. Hierdoor staat de school, naar analogie van de omringende bebouwing, vrij op 

een veld. 
 

Schoolplein(en) 

• De pleinen hebben een groene uitstraling. Minimaal de helft van de benodigde 

oppervlakte is onverhard.  

• Het buitenspelen wordt vormgegeven in het verlengde van ontdekkend, ondernemend en 

experimenterend leren. 

• Groene afscheiding schoolplein en openbaar gebied. 

• Speelplekken in de zon en in de schaduw. 
 
 

Verkeer 

Belangrijk uitgangspunt is hierbij de aansluiting op het MFC, de veiligheid, zowel ten aanzien 

van het spelen als van het halen & brengen. Daarbij horen ook veilige fiets- en looproutes 

voor de kinderen. 

Uitgangspunt is één parkeerplaats voor zowel de school als het MFC en de sportvelden. De 

huidige parkeerplaats met voor het MFC maakt plaats voor de nieuwbouw van de school. Aan 

de overzijde van het toegangsweggetje wordt een nieuwe parkeerplaats gerealiseerd. De 

parkeerplaats krijgt een eigen toegang vanaf de dijk. Het toegangsweggetje wordt de toegang 

exclusief voor fietsers en voetgangers en sluit direct aan op het schoolplein.  

Op deze wijze worden de verkeersstromen gescheiden en hoeven de kinderen tijdens het halen 

& brengen het gemotoriseerde verkeer niet te kruizen. 

 

Berekeningen van de parkeerbehoefte van de school komen uit op 15 pp voor personeel en 

bezoekers, 1 pp voor mindervaliden en 20 pp voor halen & brengen. De verplaatste 50 

parkeerplaatsen voor het MFC en sportvelden zijn ruim voldoende voor dubbelgebruik door 

de school tijdens schooltijden. 

 

Duurzaamheid 

De maatregelen voor duurzaamheid worden mee ontworpen en vormen een verrijking van de 

architectuur en de buitenruimte.  

Duurzaamheid omvat vele aspecten en heeft zowel betrekking op het schoolgebouw als de 

inrichting van de buitenruimte: 

• Hanteren van circulaire principes; demontabel bouwen en materialen gebruikt die 

milieuvriendelijk zijn.  

• Benutten van de daken; voor energieopwekking, maar ook voor klimaatadaptatie door het 

aanplanten van groen en waterbuffering.  

• Natuur-inclusieve maatregelen treffen in zowel openbare ruimte als in, op en/of aan het 

gebouw om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit in het gebied; zoals b.v. het 

inbouwen van nestkasten en het maken van groene gevels. 
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Bebouwingsvlak en parkeren 

 

 

Referentiebeelden parkeerterrein De Driebondschool en het MFC  
 

Het wenselijk beeld is een parkeerplaats met een landschappelijk karakter waarbij zo weinig 

mogelijk verharding wordt toegepast. In de uitwerking van de plannen zal nader onderzocht 

worden welke materialen definitief worden toegepast. 

 

 

    
Parkeerplaats met een landelijk karakter; uitgevoerd in gravel… en de rijbaan in asfalt 
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Parkeerplaats van de Efteling; de parkeervakken zijn uitgevoerd in een verstevigde en goed 

ontwaterende grasmat 

 

Referentiebeelden buitenruimte 

 

      
Brede Amstelmeerschool - Geurst & Schulze architecten    Avontuurlijke buitenruimte 
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Natuurlijke spelaanleidingen 

 

Referentiebeelden architectuur 

 

JFK basisschool Dordrecht – Onix 

 

Noorderhuis Noorderloos - De Zwarte Hond  
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Basisschool Zonnekind Kalmthout - B_architecten   Brede school in Dordrecht - Mecanoo 
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Verkeer 

 

Intensiever gebruik 

Aan de huidige MFC wordt een basisschool toegevoegd. De MFC wordt ontsloten via de 

Woldjerspoorweg. Uitbreiding van de bestaande MFC met een school resulteert in een ander, 

intensiever, gebruik. Dat stelt eisen aan de inrichting van de schoolomgeving. Het 

uitgangspunt bij een veilige schoolomgeving en route, is het scheiden van verkeerstromen. 

Opgesloten tussen een boomwal (met een monumentale boom) en private percelen is de 

Woldjerspoorweg te smal om dit te organiseren. Daardoor kan de verkeersveiligheid voor 

schoolgaande kinderen niet worden gegarandeerd. 

 

Vergevingsgezinde verkeerssituatie 

Kinderen, in de leeftijd tot ongeveer 16 jaar, vormen een bijzonder kwetsbare groep 

verkeersdeelnemers. Cognitief zijn er beperkingen aan de complexiteit van verkeerssituaties 

waar kinderen mee om kunnen gaan. Kinderen hebben tijd nodig om te schakelen en zijn 

impulsief. Het is vanwege de cognitieve beperkingen van kinderen belangrijk dat de 

verkeerssituatie rondom scholen zoveel mogelijk wordt afgestemd op het kind.  

Een vergevingsgezinde verkeerssituatie wordt bereikt door de snelheid van het gemotoriseerd 

verkeer te beperken en de verkeersstromen zoveel mogelijk uit elkaar te halen. Fietsers, auto’s 

en voetgangers dus zoveel mogelijk een eigen plek geven. Slim omgaan met parkeren en/of 

kiss and ride: kinderen de mogelijkheid bieden na het uitstappen zonder een straat over te 

moeten steken naar school te laten lopen. 

Voor de nieuwe locatie wordt daarom verwacht dat bij de inrichting van de kiss and ride 

locaties, de parkeerplaatsen voor het personeel en de locaties van de fietsenstalling rekening is 

gehouden met bovenstaande.  

 

Voetgangers 

Voetgangers kunnen de school bereiken via de huidige ontsluiting op de Wolderspoorweg.  

 

Fiets 

De school is voor de fietsers primair bereikbaar via de Woldjerspoorweg. Er moeten grofweg 

60 fietsparkeerplaatsen worden ingepast.  De fietsenstalling is rechtstreeks vanaf de 

Woldjerspoorweg te bereiken. 

 

Auto 

De school is voor auto’s primair bereikbaar via een nieuw te realiseren ontsluiting vanaf de 

Woldjerspoorweg. Deze ontsluiting wordt gescheiden van fietsers en voetgangers.  

 

Entree 

Zoals aangegeven zijn er beperkingen aan de complexiteit van verkeerssituaties waar kinderen 

mee om kunnen gaan. Kinderen hebben tijd nodig om te schakelen en zijn impulsief. In een 

ideale op het kind afgestemde schoolomgeving krijgt een kind de tijd om aandacht op verkeer 

te richten door eerst een stukje over een schoolplein te lopen alvorens bij een drukke weg te 

zijn. Met het realiseren van een nieuwe ontsluiting vanaf de Woldjerspoorweg wordt goed 

aangesloten bij dit principe.  
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PvE De Driebond Engelbert 

In het programma van eisen van basisschool De Driebond is aangegeven dat er een ‘smok en 

vot’ zone nodig is. Daarbij is een parkeervraag van 36 parkeerplaatsen genoemd. Daarvan zijn 

15 parkeerplaatsen voor het personeel en of bezoekers, 20 parkeerplaatsen voor kiss and ride 

en de overige parkeerplaats is bedoeld voor mindervaliden. Het aantal in het PvE opgenomen 

parkeerplaatsen is meer dan er op basis van de geldende beleidsregels van de gemeente 

Groningen wordt geëist.  

 

Verdeling auto’s 

In de ochtend bij aanvang van de school, zijn de meeste auto's te verwachten (het maatgevend 

moment). ‘s Ochtends verspreidt over het uur voorafgaand aan de aanvang van de school 

worden 30-40 auto’s verwacht (gebaseerd op het benodigd aantal parkeerplaatsen volgens 

PvE De Driebond). Een deel van deze auto's betreft die van het personeel, inschatting is 

maximaal 10. Personeel is vaak ruim een half uur voor aanvang van de school aanwezig. De 

overige auto's zijn van ouders die hun kind bij het kinderdagverblijf en/of naar school 

brengen. De verwachting is dat het merendeel van dit aantal in het half uur voor aanvang van 

de school komt. Van overlast is daarmee geen sprake, wel van een druk moment, al is de duur 

daarvan zeer beperkt. In de middag vanaf het eind van de schooldag zijn er meestal minder 

auto’s en is het aantal ook meer verspreid over de tijd. Sommige kinderen rijden met anderen 

mee of gaan lopend naar huis en sommige kinderen blijven op de naschoolse opvang en 

worden aan het eind van de middag opgehaald.  

 

MFC en toekomstige ontwikkelingen 

In de huidige MFC zijn diverse verenigingen zoals een ijsvereniging, voetbalvereniging, als 

ook een peuteropvang vertegenwoordigd. De activiteiten van de verenigingen overlappen 

elkaar in beperkte mate. Mede daardoor voldoet het huidige aantal parkeerplaatsen in de regel. 

Op sommige momenten is het parkeerterrein vol zoals tijdens voetbalwedstrijden en moet 

noodgedwongen worden uitgeweken naar parkeergelegenheid aan en langs de 

Woldjerspoorweg.  

Parallel aan de ontwikkeling van de nieuwe school wordt één van de sportvelden vervangen 

door kunstgras en het bestaande trainingsveld omgezet naar een wedstrijdveld. Samen met de 

verdere ontwikkeling van Meerstad verwacht de voetbalvereniging te groeien. Dat betekent 

dat het aantal benodigde parkeerplaatsen ook toe gaat nemen. Hoewel deze ontwikkelingen in 

principe buiten de scope van de nieuwbouw van De Driebond vallen wordt in het ontwerp van 

het nieuwe parkeerterrein beperkt rekening gehouden met de extra parkeervraag en meer in 

het bijzonder met de mogelijkheid het aantal parkeerplaatsen uit te breiden.  

 

Huidige parkeerplaatsen en nieuwe situatie 

Huidige parkeerplaatsen 

Voor de MFC zijn in de huidige situatie zo’n 50 parkeerplaatsen. Dat is meer dan de 

basisschool nodig heeft. Voor de nieuwe school zijn dus geen extra parkeerplaatsen benodigd. 

De nieuwe school en schoolplein worden op de plaats van de huidige parkeerplaatsen 

gerealiseerd. De huidige parkeerplaatsen krijgen een nieuwe locatie.   
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Ontwerpprincipe  

De nieuwe parkeerplaatsen zijn via een separate, van voetgangers en fietsers gescheiden, 

toegang vanaf de Woldjerspoorweg bereikbaar. 

In de basis zal het ontwerp van het parkeerterrein bestaan uit een enkele rijstrook met aan 

weerszijden haakse parkeerplaatsen. Gekozen wordt de huidige parkeercapaciteit te vergroten 

tot 60 parkeerplaatsen. Daarmee wordt een eerste toename van de parkeervraag als gevolg van 

een te verwachten groei van de voetbalvereniging ondervangen. Er is in het ontwerp rekening 

gehouden met de mogelijkheid het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. 

 

Ontsluiting woningen 

Het parkeerterrein zal deel uit maken van een erftoegangsroute naar 2 verderop gelegen 

woningen bij de Borgsloot. Dat is nodig omdat het in de nieuwe situatie niet toegestaan is met 

een auto van de huidige toegang naar de woningen gebruik te maken. 

 

‘Smok en Vot’ 

Berekeningen voor de nieuwe locatie tonen aan dat er voor een goed functionerend kiss and 

ride systeem ongeveer 15 parkeerplaatsen vrijgehouden moeten worden. Dat is minder dan in 

de PvE De Driebond is genoemd. Een kiss and ride systeem is in feite een parkeerstrook met 

parkeerverbod. In ieder geval moet worden voorkomen dat kinderen na het uitstappen alsnog 

met gemotoriseerd verkeer in aanraking kunnen komen. 

 

De specifieke verkeersstructuur en beschikbare ruimte maakt het mogelijk een parkeerterrein 

te realiseren dat positief bijdraagt aan een voor schoolgaande kinderen veilige 

schoolomgeving. In tegenstelling tot wat in het PvE De Driebond Engelbert is opgenomen is 

een ‘smok en vot’ zone volgens de klassieke opvatting niet per se nodig. Het parkeerterrein 

wordt voorzien van een parkeerroute, waarbij de parkeerroute evenwel deels mogelijk als 

‘smok en vot’ zone kan worden gebruikt.  

 

Het exacte ontwerp wordt in overleg met betrokkenen vormgegeven en is mede afhankelijk 

van het ruimtebeslag die de aanpassingen van de bestaande voetbalvelden vergt. 

Belangrijk uitgangspunt is hierbij de aansluiting op het MFC, de veiligheid, zowel ten aanzien 

van het spelen als van het halen & brengen. Daarbij horen ook veilige fiets- en looproutes 

voor de kinderen. 

 

De toegang voor fietsers en voetgangers gescheiden van de auto 

Zoals hierboven is aangegeven, zijn kinderen een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Zij 

hebben tijd nodig om na het uitkomen van de school te schakelen naar de complexiteit van het 

verkeer. Daarom zijn de verkeerstromen van de fietser en de voetganger bij de nieuwe 

Driebondschool gescheiden van de auto. 

 

• De huidige toegang naar het MFC langs Café de Engelstede wordt afgesloten voor de 

auto en uitsluitend bestemd voor voetgangers en fietsers. De naastliggende 

landschappelijke beplanting en watergang worden behouden. Deze landschappelijke 

structuur vormt in dit model op een vanzelfsprekende wijze een scheiding tussen 

verkeersruimten en het fiets- en voetgangersdomein. 
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• De auto ontsluiting krijgt een nieuwe toegang vanaf de Woldjerspoorweg en geeft 

direct toegang tot het parkeren dat in het weiland voor het MFC gerealiseerd wordt.  

autoverkeer naar de school (halen en brengen) en het sportterrein wordt gescheiden 

van de fietsers en voetgangers en krijgt via een nieuwe afslag aan de Woldjerspoorweg 

een toegang precies in de as van het MFC. De parkeerruimte is naast de sportvelden 

gesitueerd. Zodoende wordt het open landschap aan de Woldjerspoorweg zoveel 

mogelijk gehandhaafd en is er vrij zicht op de school. 

 

Ontsluiting en gescheiden domeinen voor voetgangers / fietsers en de auto 
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Hoofdstuk 4 Randvoorwaarden/omgevingsaspecten 

 

Archeologie 

Op basis van de Erfgoedwet (2007, vernieuwd in 2016) geldt er een archeologische zorgplicht 

bij projecten waarbij de bodem wordt verstoord. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het 

archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige 

archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer van een project 

verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de 

plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven (behoud in situ), of tot een 

archeologische opgraving (waarmee de waarden gedocumenteerd worden) en publicatie van 

de resultaten (behoud ex situ). 

Voor de voorliggende locatie op de huidige parkeerplaats van het MFC geldt op de 

archeologische verwachtingskaart van Groningen een lage archeologische verwachting. Deze 

waarden zijn niet in het bestemmingsplan vertaald door middel van een dubbelbestemming. 

Het terrein heeft alleen de enkele bestemmingen Maatschappelijk en Agrarisch. Dit betekent 

dat het plan is vrijgesteld van vervolgmaatregelen (onderzoek en begeleiding) archeologie. 

 
 

 
Archeologische verwachtingen in de omgeving van het plangebied op de Basis Voorziening Gegevens 

(BVG).  

 

 

Het geel gearceerde gebied op de BVG betreft de archeologische zone van de dorpskern van 

Engelbert met een hoge archeologische verwachting. Het paars gearceerde gebied betreft een 

archeologisch perceel rond de kerk waar zich bekende archeologische waarden bevinden. 

In de Steentijd was er rond Engelbert sprake van bewoning op de dekzandkoppen en -ruggen. 

Het plan Driebond ligt niet op een dekzandopduiking. De verwachting op steentijdresten in dit 

plan is daarom laag.  

 

Hierna nam de veenvorming in het gebied toe en was het gebied lange tijd niet geschikt voor 

bewoning. Vanaf ongeveer het jaar 1000 begint men hier met turfwinning. Het gebied komt 

vanaf de middeleeuwen weer in gebruik.  
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Het dorp Engelbert wordt in historische bronnen in de 13de eeuw voor het eerst vermeld. De 

naam van het dorp betekent mogelijk ‘buurt of huizengroep van Egge’(persoon) of ‘kleine 

buurt/klein dorp’. De kerk van Engelbert dateert uit de 13de of 14de eeuw. Het laaggelegen 

dorp is regelmatig overstroomd. In de 13e eeuw wordt melding gedaan van overstromingen in 

1257, 1262 en in 1267 (Marcellusvloed). Deze overstromingen waren vooral het gevolg van 

veenafgraving in de omgeving, maar ook het gevolg van de bebouwing, die de bodem deed 

inzakken. Vanaf de 17e eeuw werd de turfafgraving geïntensiveerd en ontstonden grote 

watervlakten waardoor de overstromingen ondanks de aanleg van dijken bleven voortduren. 

Uit deze periode stammen berichten van de Sint-Maartensvloed van november 1686 die in de 

provincie Groningen veel schade aanrichtte en langs de Eems en Dollard alle dijken 

wegsloeg. In Engelbert werden bij deze vloed 16 huizen beschadigd en terwijl 40 koeien 

verdronken. In 1717 overstroomde zelfs de stad Groningen tijdens de kerstvloed. Engelbert 

verloor bij deze overstroming 12 huizen en het nodige vee. 

Het plangebied ligt net buiten de boven beschreven oude dorpskern in een relatief laaggelegen 

gebied. De kans op het aantreffen van oude bewoningsresten uit de middeleeuwen of nieuwe 

tijd is daarom laag. 

De initiatiefnemer heeft in het kader van de Erfgoedwet een meldingsplicht (Erfgoedwet, 

paragraaf 5.4, artikel 10 en 11). Dit betekent dat de aannemer verplicht is vooraf te melden 

wanneer de bouwwerkzaamheden beginnen en om archeologische vondsten die - tegen de 

verwachting in - toch aan het licht komen direct te melden bij de gemeentelijk archeoloog. 
 

Ecologie en Stikstof 

In juni 2019 is een veldbezoek gebracht aan de locatie en zijn de diverse scenario’s voor de 

bouw van de school bekeken. Er is geconcludeerd dat er bij geen van de scenario’s sprake was 

van aantasting van wettelijk beschermde waarden met uitzondering van vleermuizen. 

 

Indien bij de realisatie van de plannen geen bomen worden gekapt langs de Woldjerspoorweg 

en indien ervoor wordt gezorgd dat er geen lichtuitstraling is richting boomkronen of 

stammen met holtes, is er geen sprake van een conflict met de Wet natuurbescherming ten 

aanzien van vleermuizen. Indien wel bomen worden gekapt, moet mogelijk nader onderzocht 

worden of zich in de te kappen bomen verblijfplaatsen van vleermuizen bevinden en of de 

bomen mogelijk onderdeel zijn van een vliegroute. 

 

Dit nader onderzoek is uitsluitend nodig indien grotere bomen worden gekapt die holtes 

kunnen bevatten. Langs de Woldjerspoorweg staan met name heel dunne bomen. Alleen op de 

hoek met de Engelberterweg en langs de Engelberterweg zelf is sprake van dikkere bomen.  

 

Voor het huidige scenario is de kap van 1 grotere boom langs de Woldjerspoorweg voorzien. 

Het gaat om een boom die in zeer slechte conditie is. In juni 2020 is gekeken of de boom 

mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen bevat. Hoewel holtes in de boom aanwezig zijn, 

lopen deze niet door tot dieper in de stam. De holtes zijn daarmee ongeschikt voor 

vleermuizen of andere beschermde diersoorten. Ook ontstaat door de kap van de boom geen 

onoverbrugbare ruimte tussen de boomkronen waardoor een mogelijk vliegroute van 

vleermuizen zou worden aangetast. Er wordt daarom geconcludeerd dat de kap van de boom 

geen conflict oplevert ten aanzien van de Wet natuurbescherming. Omdat de 

Woldjerspoorweg onderdeel is van de Gemeentelijke Ecologische Structuur (GES) is wel een 

Bomen Effect Analyse nodig (zie hieronder). 

 

Het plangebied maakt geen deel uit van wettelijk beschermde natuurgebieden of gebieden die 

vanuit provinciaal beleid beschermd worden (N2000, NNN, ganzenfoerageergebieden, 

weidevogelgebieden). De afstand tot dergelijke gebieden is zo groot dat de werkzaamheden 

geen uitstralende werking hebben tot binnen deze gebieden.  
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Naar verwachting leiden de werkzaamheden ook niet tot een verhoogde stikstofdepositie op 

Natura 2000 gebieden. In verband met de door de rechter afgewezen PAS, mag de uitstoot op 

dit moment niet boven de ‘nul’ uitkomen. Er moet met het bevoegd gezag (de provincie) 

overlegd worden of het nodig is een Aerius-berekening uit te laten voeren. 

 

Het plangebied maakt ook geen deel uit van beschermde gebieden vanuit gemeentelijk beleid 

(Stedelijke Ecologische Structuur ofwel SES). De SES is echter vastgesteld in 2014 en wordt 

momenteel geactualiseerd waarbij de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren worden 

toegevoegd en de SES de “GES” (Gemeentelijke Ecologische Structuur) wordt. De 

verwachting is dat de GES-kaart na de zomer van dit jaar wordt vastgesteld door de 

gemeenteraad. Vooruitlopend op de vaststelling van de nieuwe GES-kaart, blijkt uit de 

conceptplannen dat de Woldjerspoorweg onderdeel is van de GES. Aantasting van de GES 

mag in principe niet. Indien aantasting onvermijdelijk is, moet gecompenseerd worden in 

zowel kwantiteit als kwaliteit.  

 

Volgens de huidige plannen wordt 1 boom langs de weg gekapt. Dit tast zowel kwaliteit als 

kwantiteit aan. Compensatie is relatief eenvoudig omdat het perceel naast de weg is 

aangekocht door de gemeente om er parkeerplaatsen te realiseren. Omdat niet op het hele 

oppervlak parkeerplaatsen worden gerealiseerd, is er voldoende ruimte over voor 

compensatie.  

 

Bij de inrichting van dit gebied is het de ambitie om de natuurlijke kwaliteiten zoveel 

mogelijk te benutten. De bestaande watergangen worden verbreed waardoor een meer robuust 

watersysteem ontstaat. De oevers worden voorzien van een flauw talud ten behoeve van 

oevervegetaties. Pleksgewijs worden aansluitend aan de oevers grotere laagtes met plas dras 

gerealiseerd. Als begrenzing van het parkeren wordt een greppel gegraven waardoor er meer 

micro reliëf en gradiënten in het weiland ontstaan. Het overige deel van het perceel wordt 

ingericht met kruiden en bosschages. Kruiden zijn in deze omgeving vrijwel niet aanwezig en 

kunnen een belangrijke ecologische meerwaarde genereren en de biodiversiteit omhoog 

brengen. Door bij de inrichting van dit terrein rekening te houden met eventuele 

natuureducatie, kan dit terrein een dubbelfunctie krijgen waarbij ook de school er iets aan 

heeft.  

 

Naast de inrichting van de groene omgeving, zijn er ook kansen te benutten in de bebouwing 

zelf door middel van ‘natuurinclusief bouwen’. De gemeente heeft sinds de zomer van 2019 

een generieke ontheffing Wet natuurbescherming voor huismus, gierzwaluw en een aantal 

vleermuissoorten. De ontheffing is geldig voor het gebied van de stad Groningen en 

Hoogkerk. De generieke ontheffing houdt onder meer in dat in elke door de gemeente te 

realiseren bebouwing voorzieningen voor de genoemde soorten worden aangebracht. Hoewel 

Engelbert niet binnen het gebied valt waarvoor de ontheffing is afgegeven, wordt toch 

geadviseerd om bij dit plan aan te sluiten. De realisatie van faunavoorzieningen is bij 

nieuwbouw relatief eenvoudig en kan veel ecologische meerwaarde opleveren, zeker in 

combinatie met de aanwezigheid van foerageermogelijkheden in bijvoorbeeld kruidenrijke 

vegetaties bij de parkeerplaatsen. Verder kan aan het begrip ‘natuurinclusief bouwen’ 

invulling gegeven worden door de bebouwing te voorzien van een groen dak of groene gevel. 

Klimplanten langs de gevel worden vaak gebruikt door vogels om in te nestelen en door 

diverse dieren waaronder insecten en vogels om er voedsel te vinden. Groenen daken zijn met 

name voor insecten, waaronder bijen, van belang indien ze voorzien zijn van een voldoende 

dikke substraatlaag waardoor een grote diversiteit aan planten kan groeien. Voor groene 

daken die ook ecologische meerwaarde opleveren, is een subsidie te verkrijgen van de 

gemeente.  
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Groen 

Uitgangspunten van de te behouden en versterken landschappelijke structuren: 

 

• De bomen aan beide zijden van de Woldjerspoorweg vormen een voor de gemeente 

belangrijke bomenhoofdstructuur zoals in het bomenstructuurplan Sterke Stammen 

aangegeven. 

• In de stedenbouwkundige randvoorwaarden Driebondschool Engelbert is aangegeven wat 

de vanuit cultuurhistorisch oogpunt belangrijke te behouden en te versterken 

landschappelijke structuren zijn. De laanbeplanting langs de Woldjerspoorweg en de 

haaks hierop staande landschappelijke structuren worden behouden en versterkt.   

 

De ‘Richtlijn Bomen Effectanalyse (uitgegeven door de CROW/Bomenstichting) wordt van 

toepassing verklaard voor de uitwerking van het plan. Met het toepassen van deze richtlijn zal 

de ontwikkelaar als eerste stap voor de uitwerking van deze ontwikkeling de te behouden en 

versterken landschappelijke structuren (bomen en houtopstanden) in beeld brengen. Hiermee 

komen deze waardes tijdig in beeld om een verantwoorde afweging te maken tegenover 

andere belangen en waardes. Met deze Bomen Effect Analyse (BEA) worden in de 

verschillende fases de ontwerpen (Schets-, Voorlopig- en Definitiefontwerp) geoptimaliseerd, 

rekening houdend met de bomen. Het behoud en aanplant van bomen zijn belangrijk voor de 

te behalen klimaatdoelstellingen. Bomen zijn belangrijk voor hittedemping, fijnstofreductie, 

water en CO2 buffering en andere ecosysteemdiensten. 

 

De hiervoor genoemde uitgangspunten worden aangevuld met de door de gemeente 

opgestelde bomeninventarisatie die de basis vormt voor de op te stellen BEA. De BEA dient 

voor een verantwoorde afweging van belangen en waardes en moet worden opgesteld voor de 

aanvraag van een vergunning voor het kappen van bomen en houtopstand. De voor de 

ontwikkeling te kappen groen moet worden gecompenseerd conform de 

groencompensatieregeling zoals verankerd in de APVG.  

 

 

Voor de BEA essentiële Stedenbouwkundige randvoorwaarden: 

  

• Het open gebied ten noorden van de Woldjerspoordijk is van groot belang voor de 

leesbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie van Engelbert. De verschillende 

geschiedslagen van het ontwikkelingsproces van het landschap met hun eigen 

afwijkende richting liggen hier letterlijk over elkaar heen. Behoud van het 

slotenpatroon en de bomensingels is cruciaal. 

 

• De huidige erftoegangsweg dat het MFC, de sportvelden en twee verder in het 

landschap gelegen woningen ontsluit, wordt zoveel mogelijk in zijn huidige vorm 

behouden. Het heeft een belangrijke landschappelijke betekenis. Als lange lijn van 

beplanting maakt hij de richting van het landschap zichtbaar. Daarmee wordt 

tegelijkertijd de autonome en afwijkende richting van de spoordijk ten opzichte van  

het landschap afleesbaar. 

 

• De huidige toegang naar het MFC langs Café de Engelstede wordt afgesloten voor de 

auto en uitsluitend bestemd voor voetgangers en fietsers. De naastliggende 

landschappelijke beplanting en watergang behouden. Deze landschappelijke structuur 

vormt in dit model op een vanzelfsprekende wijze een scheiding tussen 

verkeersruimten en het fiets- en voetgangersdomein. 
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• De auto ontsluiting krijgt een nieuwe toegang vanaf de Woldjerspoorweg en geeft 

direct toegang tot het parkeren dat in het weiland voor het MFC gerealiseerd wordt. 

Het autoverkeer naar de school (halen en brengen) en het sportterrein wordt 

gescheiden van de fietsers en voetgangers en krijgt via een nieuwe afslag aan de 

Woldjerspoorweg een toegang precies in de as van het MFC. De parkeerruimte is 

naast de sportvelden gesitueerd. Zodoende wordt het open landschap aan de 

Woldjerspoorweg zoveel mogelijk behouden en is er vrij zicht op de school. 

 

Water 

Beleid 

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande 

de waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en 

kwantitatief). Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, 

waarbij het beleid van de waterschappen en gemeente nader wordt behandeld. 

 

 

Het beleid van de waterschappen is vastgelegd in het Waterbeheerprogramma en de 

Beleidsnotitie Water en Ruimte van Waterschap Noorderzijlvest en Notitie Stedelijk 

Waterbeheer van Waterschap Hunze en Aa’s. Daarnaast is er de Keur van het waterschap en 

zijn er Leggers van het watersysteem en waterkeringen. Het waterbeheerplan bevat de 

hoofdlijnen van het beleid voor de taken van het waterschap met betrekking tot de 

waterveiligheid, het oppervlaktewater- en grondwaterbeheer, het beheer van afvalwaterketen 

en emissies en het wegenbeheer. Het waterschap staat voor veilig, voldoende en schoon 

water.  

 

In het Gemeentelijke Water- en Rioleringsplan (GWRP) staat zowel de gemeentelijke 

watertaken als de rioleringszorg omschreven. Het GWRP is het beheerplan voor riolering en 

oppervlaktewater en bevat het beleid voor het efficiënt en doelmatig in stand houden van het 

(afval)watersysteem. Het raakt aan het beleid van Rijk, Provincie en Waterschappen.  

Ook raakt het aan ander gemeentelijk beleid, zoals het Plan van aanpak klimaatadaptief 

Groningen, Groningen geeft energie en de Watervisie 'Koersen op water'. 
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Watertoets en waterbeheer 

Door de toenemende verstedelijking en klimaatverandering dient er steeds meer rekening te 

worden gehouden met water binnen ruimtelijke plannen. De toename van verhard oppervlak 

zorgt naast hitte, verdroging ook een vergrote kans op wateroverlast. Bij alle ruimtelijke 

plannen moeten alle waterhuishoudkundige doelstellingen binnen het plangebied expliciet en 

op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen. Vroegtijdig overleg en afstemming 

hierbij met waterschap en gemeente is daarom ook van groot belang. Het plangebied voor de 

bouw van de school valt binnen het beheergebied van waterschap Hunze en Aa’s en het 

waterschap vervult hierbij een adviserende en toetsende rol. 

 

Waterstructuur 

De bouw van de school vindt plaats binnen de contouren van de huidige parkeerplaats van de 

MFA. Hiervoor dient de parkeerplaats te worden verlegd naar het grasland aan de oostkant 

van het plan. Dit perceel is omringd door een schouwsloot van ca. 1,5 m breed en 1,0 m diep. 

Deze watergang heeft een zomerpeil van -3,30 m NAP en een winterpeil van -3,70 m NAP en 

voert af naar de Borgsloot die wordt bemalen door gemaal de Borg aan de Hoofdweg in 

Harkstede. 

 

 
 

 

Bodem en grondwater 

Uit de Bodemkaart Nederland is gebleken dat de bodem van het plangebied bestaat uit klei op 

lagen veen. De grondwatertrap III in het gebied geeft aan dat de Gemiddelde Hoogste 

Grondwaterstand (GHG) minder bedraagt dan 40 cm onder maaiveld en de Gemiddelde 

Laagste Grondwaterstand (GLG) tussen 80 en 120 cm onder maaiveld.  

Binnen een straal van 400 meter staan een drietal gemeentelijke peilbuizen die ook die 

verschillende grondwaterstanden aangeven fluctuerend van 1,70 tot 0,25 m minus maaiveld. 

Met een gemiddeld maaiveldniveau van -2,35 m NAP en een waterpeil van -3,30 m/-3,70 m 

NAP voldoet dit niet aan de droogleggingseis van minimaal 1,20 m voor bebouwing en 

bestrating. 

Voor de bouw van de school en de aanleg van de parkeerplaats dient er een minimaal peil van 

-2,10 m NAP aan te worden gehouden om grondwateroverlast te voorkomen.  

Ook voor eventueel aan te planten bomen dient op sommige plaatsen het maaiveld te worden 

opgehoogd zodat er een ontwateringsdiepte van minimaal 1,00 m ontstaat. De bestaande 

bomen zullen door de aanpassingen aan het watersysteem geen hinder ondervinden. 
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Waterberging 

In het gebied is voldoende waterberging aanwezig om het neerslagoverschot dat tijdens het 

klimaatscenario T=100+10% optreedt te bergen. Bij een hevige bui zorgt de schouwsloot 

rondom het perceel voor de tijdelijke berging en afvoer zodat overlast kan worden 

voorkomen. 

 

Door de aanleg van de parkeerplaats vindt er een toename van ca. 1.300 m2 aan verharding 

plaats. Door deze toename komt regenwater sneller tot afstroming. Voor het bestaande 

watersysteem betekent deze toename een extra belasting waardoor piekwaterstanden 

toenemen en kans op water-op-straat-situaties wat kan leiden tot wateroverlast. Hiervoor 

wordt door de waterschappen een compensatie in de vorm van oppervlaktewater vereist. 

Bij een toename van het verhard oppervlak wordt een compensatie van 80 liter per m2 

toegenomen verhard en / of bebouwd oppervlak in de vorm van open water geëist. Dat 

betekent in dit plan dat er in dit plan voor 104 m3 berging moet worden gecreëerd. Dit kan 

plaatsvinden door verbreding van de huidige schouwsloot.  

 
 

 
 

 

Voor de toegangswegen richting de parkeerplaats zal de schouwsloot gedeeltelijk gedempt 

worden. Deze demping zal volledig gecompenseerd moeten worden en de dammen voorzien 

van een duiker zodat afvoer van water niet gehinderd kan worden. Voor deze aanpassing aan 

de schouwsloot dient een watervergunning te worden aangevraagd. 

In de verdere uitwerking van de plannen moet duidelijk worden hoe de compensatie van de 

toename van verhard oppervlak exact gerealiseerd wordt. 

 

Riolering 

De huidige MFA, waarnaast de school wordt gebouwd, loost zijn afvalwater via een leiding 

onder de huidige parkeerplaats op een minigemaal. Dit gemaal transporteert het onder druk 

naar de verzamelleiding in de Engelberterweg.  

Voor de nieuwbouw zal eventueel de vrijverval-leiding verlegd moeten worden. Het gemaal 

heeft voldoende capaciteit om ook het afvalwater van de school af te voeren. 

Regenwater van de daken en bestrating wordt rechtstreeks geloosd op de omringende sloten. 

Ook een eventueel drainagesysteem moet, indien mogelijk, afwateren op het 

oppervlaktewater. 
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Conclusie 

De effecten van de geplande ontwikkelingen zijn onderzocht in relatie tot het watersysteem in 

het gebied. Hieruit blijkt dat: 

- compensatie noodzakelijk is voor toename verhard  oppervlak; 

- voor de demping van de schouwsloot dient een watervergunning aangevraagd te worden. 

Geluid  

Geluid is één van de factoren die invloed kan hebben op de beleving van de 

leefomgevingskwaliteit. Daarom moet er bij nieuwe ruimtelijke- of verkeersontwikkelingen 

akoestisch onderzoek plaatsvinden om de geluidsituatie in beeld te brengen. 

Hierbij moet de geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen worden 

getoetst aan de wettelijke geluidnormen. Hierbij worden drie bronnen van geluidhinder 

onderscheiden: 

• wegverkeerslawaai 

• industrielawaai 

• spoorweglawaai 

Voor dit plangebied is alleen wegverkeer relevant.  

 

Wegverkeerslawaai  

Langs het plangebied liggen geen zoneplichtige wegen waardoor de Wet geluidhinder niet 

van toepassing is. De bescherming tegen geluid vindt in dat geval plaats via de invulling van 

“een goede ruimtelijke ordening”. 

Om de geluidbelasting vast te stellen zijn geluidberekeningen uitgevoerd. Hierbij is gebruik 

gemaakt van het verkeersmodel van de Gemeente Groningen, prognose jaar 2030. Uit deze   

berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting t.g.v. de Engelberterweg en de Woldjerspoorweg 

kleiner is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit betekent dat geen procedure voor 

hogere toegestane geluidwaarden nodig is. De berekende geluidscontouren (na aftrek op 

grond van art.110 Wgh) zijn in onderstaande afbeelding weergegeven. 

 

  
Voor onderwijsgebouwen geldt op grond van het Besluit geluidhinder dat het binnen niveau 

niet hoger mag zijn dan 28 dB. Het hoogst berekende geluidsniveau (zonder aftrek art 110 

Wgh) op de plangrens bedraagt 49 dB. Dit betekent dat op het hoogst belaste deel van het 

schoolgebouw een geluidsisolatie van 21 dB vereist is. Dit nauwelijks meer dan de op grond 

van het bouwbesluit vereiste niveau van 20 dB en zal in de praktijk geen probleem zijn. 
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In het kader van het Activiteitenbesluit wordt menselijk stemgeluid op schoolpleinen bij 

primair onderwijs en bij een kinderdagverblijf vanaf 1 januari 2010 buiten beschouwing 

gelaten bij de toetsing. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen niet zouden kunnen buiten 

spelen, omdat anders de geluidsnormen overschreden zouden worden. 

Uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening moet er wel naar gekeken worden. In de 

handreiking ‘bedrijven en milieuzonering’ wordt voor scholen voor  basis- en algemeen 

voortgezet onderwijs een richtafstand aangegeven van 30 meter.  

Het betreft hier een handreiking van de VNG, die dient als hulpmiddel voor het bepalen van 

de afstand tussen bedrijven en wonen. 

Bij de nieuwe Driebondschool is de afstand tussen het schoolgebouw en het naastgelegen 

pand Woldjerspoorweg 5 kleiner (circa 20 meter), maar het schoolplein is aan de andere kant, 

de noordoostzijde, gesitueerd, op meer dan 30 meter. 

Het schoolgebouw vervult zo een geluidafschermende functie voor spelende kinderen op het 

schoolplein. 

 

Bovendien gaat het bij Woldjerspoorweg 5 niet om ‘een reguliere woning’, maar om een pand 

met een Horecabestemming, met een bijbehorende (ondergeschikte) woonfunctie. 

Daarbij komt dat er door de aanwezigheid van een kinderdagverblijf in het Multifunctioneel 

Centrum al (in mindere mate) sprake is van geluid van spelende kinderen. 

Vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt (beperking aantasting landelijk gebied, 

compact bouwen) is het niet wenselijk de nieuwe school verder op te schuiven. 

Dit is vanwege de aanwezigheid van de bestaande sportvoorzieningen ook niet haalbaar. 

 

Vandaar dat bij het nu voorliggende ontwerp sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 
 

Luchtkwaliteit  

De Wet Milieubeheer geeft het kwaliteitsniveau aan waaraan de buitenlucht moet voldoen om 

ongewenste effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van mensen te voorkomen. In 

deze wet staan luchtkwaliteitsnormen voor onder meer stikstofdioxide (NO2) en fijn stof 

(PM10 en PM2,5). Een groot deel van de luchtverontreiniging in Groningen wordt van elders 

aangevoerd met de wind. Dit geldt vooral voor fijn stof. Met name voor NO2 komen langs 

drukke wegen verhoogde concentraties voor.  

 

Het ‘Verslag luchtkwaliteit 2016 gemeente Groningen’ geeft een actueel beeld van de 

luchtkwaliteit in Groningen. Op de bijbehorende luchtkwaliteitskaart is per locatie/weg aan 

de hand van kleuren te zien wat de concentratie van luchtverontreiniging is. Het verslag en de 

kaart zijn gebaseerd op meetgegevens van het RIVM en op gedetailleerde modelberekeningen 

(conform het Besluit Regeling beoordeling luchtkwaliteit). Het verslag en de 

luchtkwaliteitskaart staan op internet. Hierbij kan ook per woning kan worden ingezoomd om 

de plaatselijke concentraties van stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) af te lezen. Zie: 

https://gemeente.groningen.nl/luchtkwaliteitskaart . 

 

Uit het verslag luchtkwaliteit en de luchtkwaliteitskaart 2016 blijkt, dat in Groningen overal 

ruimschoots wordt voldaan aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen. Ook komen in 

Groningen geen situaties voor die uit oogpunt van gezondheid als ‘onvoldoende’ moeten 

worden beoordeeld.  

 

Dit betekent, dat er vanwege de luchtkwaliteit geen belemmering is voor het bouwen van de 

nieuwe school. 
 

 

 

https://gemeente.groningen.nl/luchtkwaliteitskaart
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Bodem 

Voor deze ruimtelijke onderbouwing is op 26 maart 2018 een inventarisatie uitgevoerd naar 

de aanwezigheid van gegevens over de bodemkwaliteit bij de gemeente Groningen. Daarvoor 

zijn de volgende aspecten beoordeeld: 

 de locaties die verdacht zijn van (ernstige) bodemverontreiniging; 

 de aanwezigheid van (ernstige) bodemverontreinigingen;  

 de locaties waar na sanering een zorgmaatregel van kracht is en mogelijke 

gebruiksbeperkingen liggen; 

 de diffuse bodemkwaliteit zoals vastgesteld in de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart. 

De inventarisatie is gebaseerd op de op dat moment bij de gemeente beschikbare gegevens. 

Dagelijks worden gegevens aangeleverd en bijgewerkt. Voor een actuele situatie of voor 

informatie over individuele locaties wordt daarom verwezen naar 

https://gemeente.groningen.nl/bodemonderzoek-en-bodemsanering.  

Verder bestaat de mogelijkheid om op afspraak rapporten in te zien. Voor de inventarisatie 

van de bodemkwaliteitsgegevens is gebruik gemaakt van de informatie zoals opgeslagen in 

het bodeminformatiesysteem (BIS) van de gemeente Groningen.  

Uit de BIS- inventarisatie blijkt dat binnen het plangebied geen locaties aanwezig zijn, die 

verdacht zijn van het voorkomen van een geval van (ernstige) bodemverontreiniging. 

 

Tabel beschikbare bodeminformatie geïnventariseerd op status en vervolg 

Locatiecod

e 
Locatienaam 

Beoordeling 

verontreiniging 

Zorgplic

ht Vervolgtaak 

GO001403

655 

Woldjerspoor, achter  

nummer 3-5 
Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 
Nee 

Onderzoek 

ander kader¹ 

GO001403

863 

Woldjerspoor, achter  

nummer 1 
Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 
Nee 

Onderzoek 

ander kader¹ 

GO001403

771 

Woldjerspoor, sloot 

achter  nummer 1 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd Nee 
Onderzoek 

ander kader¹ 

GO001405

877 

Woldjerspoor, 

Engelberterweg 

Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd Nee 
Onderzoek 

ander kader¹ 

¹ Onderzoek komt pas in beeld bij locatieontwikkelingen (voorbeeld: functieverandering, bouw,  

   herinrichting et cetera). 

 

Het verrichten van bodemonderzoeken en het uitvoeren van eventuele 

saneringswerkzaamheden is een verantwoordelijkheid van de veroorzaker, de eigenaar en/of 

een belanghebbende.  

 

Voor de locaties die verdacht zijn van een geval van (ernstige) bodemverontreiniging is een 

bodemonderzoek bij de aanvraag van een Wabo-vergunning in ieder geval noodzakelijk. De 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de gemeentelijke bouwverordening 

regelen in welke gevallen de aanvraag van een vergunning vergezeld dient te gaan van een 

bodemonderzoek.  Daarnaast geldt voor nieuwe bodem- verontreiniging, ontstaan na 1987, 

een ander regiem. Op deze gevallen is de zorgplicht van toepassing. Dit betekent dat nieuwe 

bodemverontreiniging altijd zoveel mogelijk ongedaan gemaakt moet worden, ongeacht hoe 

ernstig de bodemverontreiniging is. 
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Explosieven 

Er is een quickscan uitgevoerd naar de aanwezigheid van conventionele explosieven. Hieruit blijkt dat 

de locatie onverdacht is er geen vervolgonderzoek CE noodzakelijk is. 

 

Kabels en leidingen 

In onderstaande figuur zijn de bestaande leidingen voor de locatie en de naaste omgeving 

aangegeven waarmee bij de bouw van de school rekening moet worden gehouden.  
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Externe veiligheid (ODG) 

 

Inleiding 

De gemeente Groningen heeft de Omgevingsdienst Groningen gevraagd om voor de nieuwe 

Driebondschool Engelbert de situatie voor het aspect externe veiligheid inzichtelijk te maken. 

Het oude Driebondschooltje aan de Engelberterweg is te klein (mede door de groei van 

Meerstad) en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Derhalve is de gemeente 

Groningen voornemens om medewerking te verlenen aan een nieuwe school bij het huidig 

Multifunctioneel Centrum (MFC) aan de Woldjerspoorweg te Engelbert.  

Naast realisatie van de nieuwe school bij het huidige MFC wordt ook gekeken naar de 

ruimtelijke en functionele inpassing van twee kleedkamers van voetbalvereniging VV 

Engelbert in het MFC. 

De begrenzing van het plangebied is aangegeven in onderstaande figuur. 

 

 
Figuur 1: Plangebied nieuwe Driebondschool Engelbert 

In deze EV-paragraaf worden de achtergronden van het externe veiligheidsbeleid besproken. 

Hierin worden onder andere de begrippen plaatsgebonden risico (PR), groepsrisico (GR) en 

de verantwoordingsplicht toegelicht. Verder wordt ingegaan op het grotere beleidskader en 

worden de relevante risicobronnen voor de nieuwe school beschreven met een beschrijving 

van de groepsrisico verantwoording.  

 

Externe Veiligheid 

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. 

Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. 

Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt. 

 

Plaatsgebonden risico (PR) 

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.  
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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 (welke als wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe 

kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-

6/jaarcontour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. Dit betekent dat beperkt 

kwetsbare objecten alleen zijn toegestaan als daarvoor voldoende motivatie is gegeven. 

 

Groepsrisico (GR) 

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 grafisch op een 

kaart worden weergegeven, maar wordt weergegeven in een grafiek waar de kans (f) afgezet 

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

 

 
Figuur 2: Weergave plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico 

 

Verantwoordingsplicht 

In de wet -en regelgeving is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico 

opgenomen. Aandacht aan de verantwoording moet worden gegeven wanneer het groepsrisico 

boven de oriëntatiewaarde ligt of wanneer het groepsrisico (significant) toeneemt. De 

oriëntatiewaarde is een richtwaarde waar het bevoegd gezag zich zoveel mogelijk aan moet 

houden, maar men mag hiervan wel goed onderbouwd afwijken. 

Bij de verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de toename en 

ligging van het groepsrisico te onderbouwen en te verantwoorden. Hierbij geeft het bevoegd 

gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. De 

verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient naast de rekenkundige hoogte van het 

groepsrisico, dat berekend wordt door middel van deze kwantitatieve risicoanalyse (QRA), 

tevens rekening te houden met een aantal kwalitatieve aspecten zoals mogelijke 

bronmaatregelen, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. 

 
Figuur 3: Elementen verantwoordingsplicht groepsrisico 
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Beleidskader 

Om de externe veiligheidsrisico’s te beheersen heeft de rijksoverheid een aantal besluiten 

opgesteld die leidend zijn voor externe veiligheidstaken van de provincie en gemeenten. Het 

gaat daarbij om wet- en regelgeving waarin risiconormen zijn gesteld voor respectievelijk 

inrichtingen, transport van gevaarlijke stoffen en buisleidingen.  

 

Risicobedrijven 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) bevat veiligheidsnormen voor bedrijven die 

een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het Bevi verplicht gemeenten en 

provincies rekening te houden met de externe veiligheid als ze een milieuvergunning 

verlenen, een nieuw bestemmingsplan maken of afwijken van een geldend bestemmingsplan. 

 

Vervoer gevaarlijke stoffen 

Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) is vergelijkbaar met het Bevi en bevat 

risiconormen voor transportroutes (spoor, weg en waterwegen). Op basis van het Bevt moet 

rekening worden gehouden met het Landelijk Basisnet (verder: Basisnet) voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen. Uitgangspunt van het Basisnet is dat door het vastleggen van 

veiligheidszones de gebruiksruimte voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en ruimtelijke 

ontwikkelingen op elkaar kunnen worden afgestemd. Provincies kunnen een eigen Basisnet 

vastleggen; dat is ook binnen de provincie Groningen het geval. 

 

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen 

Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats via het spoor, over de weg en het water. Met het 

Basisnet water, weg en spoor worden risicoplafonds vastgesteld voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen en worden randvoorwaarden aan de ruimtelijke ordening gesteld. 

In het Basisnet wordt een maximum opgelegd aan de PR 10-6. Deze PR 10-6 kan daarmee niet 

meer ongelimiteerd groeien. De plaatsgebonden risico contour vormt de grens van de 

gebruiksruimte voor het vervoer en tevens de grens van de veiligheidszone. Een 

veiligheidszone is een zone langs wegen, hoofdspoorwegen en/of binnenwateren waarbinnen 

geen nieuwe kwetsbare objecten zijn toegestaan. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn hier 

alleen in uitzonderingsgevallen toegestaan. De veiligheidszone wordt gemeten vanaf het hart 

van de spoorbundel, het midden van de weg of op de referentiepunten gelegen op de 

begrenzingslijnen van de vaarweg. In het kader van de ruimtelijke ordening dient de afstand 

die voor de veiligheidszone in het Basisnet is vastgesteld te worden gehanteerd en wordt niet 

meer berekend. Het groepsrisico daarentegen dient wel te worden berekend en wordt daarbij 

de maximale benutting van groeiruimte voor het vervoer toegepast die in de bijlage van het 

Basisnet is vastgelegd. 

Daarnaast moet voor bepaalde transportmodaliteiten met veel vervoer van zeer brandbare en 

toxische vloeistoffen in het Basisnet rekening worden gehouden met een 

plasbrandaandachtsgebied (PAG). Een PAG is een gebied tot 30 meter aan weerszijden van 

de spoorbaan (en erboven) en 30 meter gemeten vanaf de rechter rand van de rijstrook van de 

(rijks)weg of het spoor waarbinnen, bij realisatie van kwetsbare objecten, rekening dient te 

worden gehouden met de effecten van een plasbrand. Plasbranden kunnen ontstaan wanneer 

brandbare vloeistoffen ten gevolge van een ongeluk of calamiteit kunnen weglekken uit een 

tankwagen/wagon en tot ontbranding kunnen komen. 

 

Provinciaal basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

Het provinciaal basisnet Groningen is het antwoord op de Nota Vervoer gevaarlijke stoffen 

waarin een borging van risicoafstanden als gevolg van transporten van gevaarlijke stoffen 

wordt aangekondigd.  
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Het doel is om deze transportroutes vast te leggen en een systeem te creëren waarbij rekening 

kan worden gehouden met de dynamiek van transport en toekomstige groei.  

Om dit te bereiken zijn in de Geconsolideerde Omgevingsverordening februari 2019) rondom 

een aantal aangewezen transportroutes (de grotere weg-, spoor- en waterinfrastructuur) 

veiligheidszones opgenomen. Onderstaand worden de zones weergegeven: 

• Veiligheidszone 1 provinciale wegen: Zone langs wegen in verband met plaatsgebonden 
risico (PR max) provinciale wegen. Gemeten vanaf het midden van de buitenste weg 
kanten; 

• Veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciaal basisnet Groningen: Bevat een nadere 
verantwoording van het groepsrisico en biedt inzicht in de manier waarop rekening is 
gehouden met het advies van de Veiligheidsregio Groningen. Wordt gemeten vanaf de 
buitenrand van de transportroute; 

• Veiligheidszone 3 transport: Veiligheidszone rondom wegen en spoorwegen in verband 
met de bescherming van minder zelfredzame personen. Deze zone is bepaald op 30 meter 
gemeten vanaf de buitenste wegkanten van de wegen vanaf de buitenste spoorstaven van 
de spoorbundel voor het doorgaand verkeer. 
 

Buisleidingen 
Voor het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn de normen voor externe 

veiligheid in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) vastgelegd. De regels voor 

buisleidingen zijn op basis van het Bevb uitgewerkt in de Ministeriële regeling externe 

veiligheid buisleidingen (Revb). Ook het Bevb is op dezelfde wijze opgesteld als het Bevi. 

Het Bevb stelt verplicht om bij onder andere bij afwijkingen van een bestemmingsplan 

rekening te houden met de externe veiligheidsaspecten. 

 

Belemmeringenstrook 

In elk bestemmingsplan wordt ruimte gereserveerd voor onderhoud aan de leiding door 

middel van een belemmeringenstrook van minimaal 4 of 5 meter aan weerszijden van de 

leiding met een bouwverbod en een aanlegvergunningenstelsel. De afstand wordt gemeten 

vanuit het hart van de leiding. Voor een hogedrukaardgasleiding die valt onder de 

werkingssfeer van het Bevb (inwendige diameter ≥ 50 mm, druk 16 bar tot en met 40 bar) 

geldt een belemmeringenstrook van 4 meter. Voor aardgasleidingen met een druk > 40 bar 

bedraagt de belemmeringenstrook 5 meter. 

 

Externe veiligheid gemeente Groningen 

In januari 2010 heeft de gemeente Groningen eigen externe veiligheidsbeleid vastgesteld. 

Hierin geeft de gemeente Groningen aan, hoe zij binnen haar grenzen met het milieuaspect 

externe veiligheid om wil gaan. In de visie worden randvoorwaarden geformuleerd voor 

nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast bevat de visie een afwegingskader voor de initiatieffase 

van nieuwe ontwikkelingen. 

 

Ruimtelijke inventarisatie 

Nieuwbouw Driebondschool Engelbert 

Het oude Driebondschooltje aan de Engelberterweg is te klein (mede door de groei van 

Meerstad) en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Derhalve is de gemeente 

Groningen voornemens om medewerking te verlenen aan een nieuwe school bij het huidig 

Multifunctioneel Centrum (MFC) aan de Woldjerspoorweg te Engelbert.  

Naast realisatie van de nieuwe school bij het huidige MFC wordt ook gekeken naar de 

ruimtelijke en functionele inpassing van twee kleedkamers van voetbalvereniging VV 

Engelbert in het MFC. 
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Risicovolle inrichtingen 

Binnen / nabij het plangebied bevinden zich geen risicovolle inrichtingen waarvan het 

invloedsgebied is gelegen over het plangebied. 

 

Risicovolle transportroutes 

In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen risicovolle transportroutes waarvan het 

invloedsgebied is gelegen over het plangebied. 

 

Risicovolle transportleidingen 

In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen risicovolle transportleidingen met een 

werkdruk van 40 bar of hoger, van de Gasunie en/of NAM, welke relevant zijn voor externe 

veiligheid. 

 

Verantwoording groepsrisico 

De nieuwe Driebondschool Engelbert en de ruimtelijke en functionele inpassing van twee 

kleedkamers van voetbalvereniging VV Engelbert in het MFC worden niet gerealiseerd 

binnen het invloedsgebied van een risicovolle inrichting, risicovolle transportroute en 

risicovolle transportleiding. Om deze reden is een verantwoording van het groepsrisico niet 

vereist. 

 

Conclusie 

De Omgevingsdienst Groningen heeft een externe veiligheidsonderzoek uitgevoerd ten 

behoeve van de ruimtelijke motivering voor de nieuwe Driebondschool Engelbert en de 

ruimtelijke en functionele inpassing van twee kleedkamers van voetbalvereniging VV 

Engelbert in het MFC. Hiervoor is het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van 

risicovolle inrichtingen, risicovolle transportassen en risicovolle transportleidingen 

beoordeelt. De belangrijkste constateringen en te nemen maatregelen voor de verantwoording 

van het groepsrisico kunnen als volgt worden samengevat. 

• In en in de nabijheid van het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen, geen 
risicovolle transportroutes en geen risicovolle transportleidingen gelegen waarvan het 
invloedsgebied reikt tot over het plangebied. 

  

• De nieuwe Driebondschool Engelbert en de ruimtelijke en functionele inpassing van twee 
kleedkamers van voetbalvereniging VV Engelbert in het MFC worden niet gerealiseerd 
binnen het invloedsgebied van een risicovolle inrichting, risicovolle transportroute en 
risicovolle transportleiding. Om deze reden is een verantwoording van het groepsrisico 
niet vereist. 

 

Ongeacht de inzet van de gemeente Groningen en de hulpverleningsdiensten om de situatie zo 

veilig mogelijk te maken zal er altijd sprake zijn van een restrisico. Immers, de kans op een 

ongeval, hoe klein dan ook, blijft altijd aanwezig. 

 

Alles overwegende wordt geconcludeerd dat vanuit oogpunt van externe veiligheid het 

verantwoord is om in te stemmen met dit plan. Het restrisico is in dit kader aanvaardbaar. 
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Veiligheidsregio (Brandweer) 

 

Risicobronnen 

Bij de ontwikkeling van de nieuwe Driebondschool Engelbert bij het MFC Woldjerspoorweg 

5a zijn er geen externe risicobronnen die invloed hebben op de ontwikkeling. 

 

In dit kader adviseert Veiligheidsregio Groningen alleen over de brandweerzorg binnen het 

plangebied. De bevindingen staan hieronder. 

 

Bestrijdbaarheid 

Bij bestrijdbaarheid gaat het om de mogelijkheden tot voorbereiding van de bestrijding en 

beperking van de omvang van een calamiteit. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is 

het van belang dat de hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de uitvoering van hun 

taken. 

 

Om de bestrijdbaarheid goed te kunnen beoordelen is eerst gekeken naar de bereikbaarheid. 

Daarnaast is in relatie tot de voorgenomen ontwikkeling een beoordeling gedaan op de 

aanwezigheid en beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen. Om te bepalen of voldoende 

bluswater beschikbaar is, zijn zowel de aanwezigheid van primaire (brandkranen) als 

secundaire (open water) bluswatervoorzieningen beoordeeld. De handleiding ‘Bereikbaarheid 

en bluswatervoorziening regio Groningen B&B’ (Veiligheidsregio Groningen, juli 2013) 

geldt als uitgangspunt voor de beoordeling van de bereikbaarheid en bluswatervoorziening.  

 

Bereikbaarheid van het plangebied 

Het plangebied van de nieuwe Driebondschool is tweezijdig bereikbaar. De brandweer komt 

vanuit de post Groningen en heeft vanwege de afstand tussen de 10-18 minuten (gegevens 

brandweer, 2017) nodig om het plangebied te bereiken. 

 

Bluswatervoorzieningen van het plangebied 

Langs de Engelberterweg, op een afstand van 40 meter van het plangebied, bevindt zich een 

primaire bluswatervoorziening in de vorm van een ondergrondse brandkraan, op een 

waterleiding aangesloten. Deze brandkraan heeft een diameter van circa 104 mm en heeft 

daarmee de potentie om meer dan 60 m3 aan bluswater te leveren. Langs de Engelberterweg, 

op een afstand van 100 meter bevind zich een tweede  primaire bluswatervoorziening in de 

vorm van een ondergrondse brandkraan, op een waterleiding aangesloten. Deze brandkraan 

heeft ook een diameter van circa 104 mm en heeft daarmee de potentie om meer dan 60 m3 

aan bluswater te leveren. 

 

Advies bestrijdbaarheid 

De bereikbaarheid van het plangebied wordt als voldoende beoordeeld. Tevens wordt de 

bluswatervoorziening voor het plangebied als voldoende beoordeeld. 

 

 

Zelfredzaamheid 

Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen om zichzelf in veiligheid te 

brengen. Belangrijk aspect hierbij is, dat zij kunnen vluchten of schuilen zonder 

daadwerkelijke hulp van de hulpverleningsdiensten. De zelfredzaamheid van de aanwezige 

personen is beoordeeld op de aspecten zelfredzaam vermogen, de mogelijkheden tot vluchten 

of schuilen en de alarmeringsmogelijkheden. 
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In het kader van zelfredzaamheid is de context (scenario) voor personen van belang om 

zichzelf in veiligheid te brengen. In de situatie van de nieuwe Driebondschool zijn er geen 

externe risicobronnen die van invloed zijn op de voorgenomen nieuwbouw.  

Voor de nieuwe basisschool betreft het scenario voor zelfredzaamheid een ontvluchting of 

schuilen vanwege een (brand) incident binnen of een brand vanuit de omgeving. 

 

Zelfredzaam vermogen 

In het voorontwerp worden functies voor verminderd zelfredzame personen mogelijk 

gemaakt. Een exacte uitwerking van deze doelgroep wordt in het voor ontwerp nog niet 

beschreven. Leerlingen van een basisschool of kinderopvang zijn niet in staat om in geval van 

een calamiteit de situatie zelfstandig te oordelen en zichzelf in veiligheid te brengen. 

Ondersteuning voor deze doelgroep is hierbij noodzakelijk. 

 

Mogelijkheden tot vluchten of schuilen  

De mogelijkheden tot zelfredzaamheid worden bepaald door het type van incident. In dit 

geval betreft het een (brand) incident binnen het gebouw of een brand in de omgeving. Op 

basis van de situatie kan er gekozen worden om vluchten of te schuilen. Om goed te schuilen 

dient, indien aanwezig, de automatische ventilatie uitgezet te worden. Verder moeten deuren 

en ramen gesloten worden.  

 

Veiligheidsregio Groningen adviseert om door middel van. een ontruimingsplan een 

organisatie op te stellen over hoe te handelen in geval van een incident en om naar een 

veilige locatie te vluchten, dan wel schuilen.  

 

Alarmeringsmogelijkheden 

Het plangebied ligt binnen het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing en Alarmering 

Systeem (WAS-paal 23-741). Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bekendgemaakt, 

vanaf 2017 in fases met de WAS-sirenes te willen stoppen. Eind 2012 is NL-Alert 

geïntroduceerd. Met NL-Alert kan de overheid mensen in het rampgebied en in de directe 

omgeving van een (dreigende) noodsituatie met een tekstbericht informeren via de eigen 

mobiele telefoon. Daarnaast wordt bij grote rampen alarm geslagen via onder meer 

calamiteitenzenders, geluidswagens en sociale media. Hierdoor is een snelle alarmering in het 

plangebied mogelijk.  

 

Veiligheidsregio Groningen adviseert om de toekomstige gebruikers bij een ramp ook op een 

andere wijze te alarmeren dan met de WAS-sirenes, bijvoorbeeld via calamiteitenzenders, NL-

Alert, geluidswagens, social media enz. 

 

Advies Veiligheidsregio Groningen 

Veiligheidsregio Groningen heeft de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid met betrekking tot 

de locatie van de nieuwe school op de locatie Woldjerspoorweg 5a beoordeeld.  

 

Ten aanzien van het aspect zelfredzaamheid adviseert Veiligheidsregio Groningen: 

• om d.m.v. een ontruimingsplan een organisatie op te stellen over hoe te handelen in geval 

van een incident en om naar een veilige locatie te vluchten, dan wel schuilen. 

• de bevolking bij een ramp ook op een andere wijze te alarmeren dan met de WAS-sirenes, 

bijvoorbeeld via calamiteitenzenders, NL-Alert, geluidswagens, social media enz. 
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Toetsing omgevingsvergunning 

De nieuwe ontwikkeling kan in het kader van de omgevingsvergunning later nog door de 

veiligheidsregio beoordeeld moeten worden op de activiteit ‘Bouwen’. Deze beoordeling 

vindt plaats op andere veiligheidsaspecten zoals brandcompartimentering, vluchtroutes en 

overige brandpreventieve voorzieningen binnen het object. 
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting  

 

De geplande bouwlocatie aan de Woldjerspoorweg is gelegen in het geldende 

bestemmingsplan Lintdorpen en Ruischerbrug, vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 

2013. De plaats waar de nieuwbouw is gepland op het parkeerterrein voor het MFC heeft de 

bestemming Maatschappelijk, op grond waarvan de functie is toegestaan. Het bouwvlak is 

echter alleen om het bestaande MFC getekend, het terrein van de nieuwe school heeft de 

bestemming Maatschappelijk, onbebouwd. 

Het parkeerterrein aan de noordkant van de Woldjerspoorweg heeft de bestemming Agrarisch, 

(lichtgroen) waar de aanleg van een parkeerterrein ten behoeve van een school niet is 

toegestaan. 

 

Verder zijn de bestemmingsplannen Facetherziening parkeren en Herziening 

bestemmingsregels wonen 2 van toepassing. Het laatste bestemmingsplan is niet van invloed 

op de bouw van de nieuwe Driebondschool.  

Er is geen strijdigheid met het bestemmingplan Facetherziening parkeren, omdat in voldoende 

mate wordt voorzien in ruimte voor het parkeren van auto’s op het nieuwe parkeerterrein voor 

de school aan de Woldjerspoorweg. 

 

 

 
Fragment geldend bestemmingsplan Lintdorpen en Ruischerbrug 

 

 

De bouw van een nieuwe school op de beoogde plek is, zoals hierboven vermeld, niet in 

overeenstemming met het geldende planologische regime van het bestemmingsplan 

Lintdorpen en Ruischerbrug. De gemeente Groningen is bereid om op grond van artikel 2.12 

eerste lid onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) 

een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan te verlenen, mits deze voldoet aan een 

goede ruimtelijke ordening. Hiervoor is een uitgebreide voorbereidingsprocedure op grond 

van artikel 3.10 Wabo van toepassing. 
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Deze procedure duurt 26 weken en vereist een goede ruimtelijke onderbouwing om aan te 

tonen dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Het 

voorliggende stuk beoogt hierin te voorzien. 

 

Eisen aan een ruimtelijke onderbouwing  

Een op artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 Wabo gebaseerde zelfstandige instructie voor de 

inhoud en inrichting van deze ruimtelijke onderbouwing ontbreekt in het Besluit 

omgevingsrecht (Bor). Artikel 5.20 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) verklaart voor de 

inhoud van het besluit de artikelen 3.1.2, 3.1.6 en 3.3.1, eerste lid, van het Bro van 

overeenkomstige toepassing.  

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing belicht alle relevante aspecten vanuit de ruimtelijke 

ordening en toont aan dat voorliggend project in overeenstemming is met een goede 

ruimtelijke ordening.  

In een goede ruimtelijke onderbouwing zijn neergelegd:  

1. Een verantwoording van de gemaakte keuzen; 

2. Een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen 

voor de waterhuishouding; 

3. De uitkomsten van de in het artikel 3.1.1. bedoelde overleg 

4. De uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht 

verrichte onderzoek; verwezen wordt naar de gehele ruimtelijke onderbouwing waaruit 

blijkt dat met alle relevante feiten en af te wegen belangen rekening is gehouden;  

5. Een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de 

voorbereiding zijn betrokken; het ontwerpbesluit zal voor een ieder ter inzage worden 

gelegd. Er wordt gelegenheid geboden om zienswijzen in te dienen;  

6. De inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan.  

 

 

Voor de beoogde realisatie van de nieuwe school aan de Woldjerspoorweg is een 

omgevingsvergunning voor 4 verschillende activiteiten nodig. Deze worden gefaseerd 

aangevraagd: 

 

1. Strijdig gebruik (uitgebreide Wabo procedure) 

2. Kapactiviteit (reguliere procedure) 

3. Bouwactiviteit (reguliere Wabo procedure) 

4. Brandveilig gebruik (uitgebreide Wabo procedure) 
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Hoofdstuk 6  Communicatie en overleg 

 

 

Communicatie 

Het voortraject is uitgevoerd in samenwerking met het Openbaar Onderwijs Groningen 

(OOG), stichting MFC Engelbert, VV Engelbert, de ijsbaanvereniging en belangenvereniging 

MEER-dorpen. De geplande inloopbijeenkomst in april 2020, om de voorgenomen plannen 

toe te lichten, kon niet doorgaan in verband met de beperkende maatregelen ten aanzien van 

het Coronavirus. Als alternatief hiervoor is op de gemeentelijke wegpagina De Driebond 

Engelbert alle beschikbare informatie vermeld. De aankondiging hiervoor is verspreid via de 

Gezinsbode, Noorderkrant, Eemsbode, Harener Weekblad en de digitale nieuwsbrieven.  

Er is veel aandacht geweest via de regionale media n.a.v. het verstuurder persbericht. Ook is 

er aandacht aan besteed via de sociale media. Tenslotte, er is een brief verstuurd naar alle 

ouders/vertegenwoordigers vanuit de school. Vooraf zijn direct omwonenden mondeling 

geïnformeerd over de plannen. Op de website kon op de plannen worden gereageerd 

gedurende de periode 22 april – 8 mei 2020. De website is ruim 350 keer bezocht en er zijn 5 

reacties binnengekomen. De reacties zijn over het algemeen positief over de bouw van de 

nieuwe school en de locatie (naast het MFC). Zie hiervoor verder de bijlage - reacties op de 

online publicatie -. 

In september 2020 wordt alsnog een inloopbijeenkomst (fysiek) georganiseerd. Dan is ook het 

schetsontwerp van het gebouw gereed. Ook hier geldt dezelfde actieve communicatieaanpak 

als in het voorjaar.  

 

 

Overleg 

Om aan de overlegverplichting op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 

te voldoen wordt de ruimtelijke onderbouwing voorgelegd aan de provincie Groningen en het 

Waterschap Hunze en Aa’s. Verder worden de leidingbeheerders geïnformeerd.  
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Hoofdstuk 7 Uitvoerbaarheid/exploitatie   

 

De grond waarop de nieuwbouw wordt gerealiseerd is van Stichting MFC. Er worden 

afspraken gemaakt over het toekomstig gebruik. De grond waarop de nieuwe toegangsweg 

met parkeren wordt gerealiseerd is in eigendom van derden. Naar verwachting zal de 

gemeente dit perceel aankopen voordat de realisatie start. 

 

Het onderwijsgebouw en de omgeving ervan wordt gebouwd door de gemeente. De 

exploitatie van het gebouw zal na oplevering gedragen worden door het schoolbestuur. De 

financiële middelen voor de realisatie zijn volledig afkomstig van de gemeente. De raad zal na 

uitwerking van de plannen een realisatie besluit nemen en een uitvoeringskrediet beschikbaar 

stellen. Kostenverhaal op derden is hier dan ook niet aan de orde. Daarom is er geen noodzaak 

een exploitatieplan op te stellen, en is ook geen exploitatieovereenkomst nodig. 

 
 

 


