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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding tot het plan

Aan de Lageweg 2 in Noordlaren was het agrarisch loonbedrijf van initiatiefnemers 

gevestigd. De bedrijfsvoering is gestaakt. Initiatiefnemers hebben de gemeente 

Haren (tegenwoordig gemeente Groningen) verzocht medewerking te verlenen aan 

een bestemmingswijziging van hun perceel. Op het nagenoeg geheel verharde erf  

zijn een drietal voormalige opslagloodsen aanwezig en een bedrijfswoning met 

bijgebouw. 

Initiatiefnemers zijn voornemens de drie opslagloodsen te slopen in het kader van 

de provinciale ruimte-voor-ruimteregeling. In ruil hiervoor is bij de gemeente 

verzocht om twee compensatiewoningen met bijgebouw terug te mogen bouwen. 

Voor de toekomstige invulling van het perceel is uitgebreid overleg gevoerd met de 

gemeente. Door middel van de brief van 14 juni 2019 laat de gemeente weten in te 

kunnen stemmen met in totaal drie woningen op het perceel. Bestaande uit twee 

compensatiewoningen en het handhaven van de bestaande woning met bijgebouw. 

Om in aanmerking te komen voor twee compensatiewoningen moet op grond van 

het provinciaal beleid tenminste 2.000 m2 bebouwing worden gesloopt. Om een 

deze sloopeis te kunnen voldoen wordt voorzien in de definitieve afbraak van 1.639 

m2 aan bebouwing op het perceel aan de Lageweg 2 te Noordlaren en 361 m2 aan 

bijgebouwen op het perceel aan de Roodehaansterweg 17 te Groningen.

Ten aanzien van de invulling van het perceel zijn door de gemeente voorwaarden 

gesteld die bij de verdere ontwikkeling in acht genomen moeten worden. Deze 

randvoorwaarden zijn bij de uitwerking van het plan in acht genomen en komen 

terug in deze onderbouwing en de verschillende bijlagen.

De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen de regels van de geldende 

beheersverordening. Om de ruimte-voor-ruimte-ontwikkeling mogelijk te maken 

vragen initiatiefnemers aan de gemeente Groningen om aan het plan mee te werken 

door het verlenen van een omgevingsvergunning voor afwijking van de 

beheersverordening, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c, van de Wabo. Deze 
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omgevingsvergunning kan op grond van artikel 2.7, eerste lid, tweede volzin, van de 

Wabo worden aangevraagd als zelfstandig projectafwijkingsbesluit. De 

omgevingsvergunningen voor de bouwactiviteit en andere activiteiten zullen later 

apart worden aangevraagd. 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing is opgesteld in verband met de 

omgevingsvergunning voor het afwijking ten behoeve van het strijdig gebruik, het 

aanleggen van groen en het realiseren van de uitwegen voor de twee nieuwe 

woningen. Tevens wordt in de voorliggend onderbouwing inzichtelijk gemaakt 

waarom het gewenste initiatief ruimtelijk inpasbaar is op de door initiatiefnemer 

gewenste locatie.

In de onderbouwing zijn de relevante beslissingen en documenten samengevat. In 

de bijlagen zijn alle besluitvormende documenten integraal opgenomen.

1.2  Ligging projectgebied

Het projectgebied ligt in het buitengebied van de vm. gemeente Haren. Het dorp 

Noordlaren ligt op circa 1,3 kilometer ten zuiden van de locatie. Kenmerkend is de 

ligging van de locatie op de kruising van de doorgaande weg Lageweg-Zuidveld en de 

Vogelzangsteeg. De globale ligging en begrenzing van het projectgebied is 

aangegeven in figuur 1. Voor de exacte begrenzing van het projectgebied wordt 

verwezen naar de bij de omgevingsvergunning behorende besluitvlak.
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Figuur 1: Ligging projectgebied

1.3  Beheersverordening

Het projectgebied maakt deel uit van de beheersverordening Buitengebied Haren 

(24 juni 2013) en is daarin bestemd als ‘Agrarisch - Agrarisch Dienstverlenend' (A-AD). 

Zie figuur 2. De begrezing van het projectgebied volgt de begrenzing van de huidige 

bestemming A-AD.

De huidige bestemmingen staat geen burgerwoningen toe. Dit betekent dat 

afgeweken moet worden van de beheersverordening. 
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Figuur 2: Beheersverordening Buitengebied Haren

Facetbestemmingsplan “Noodbergingsgebieden Onner- en Oostpolder, polder 

Lappenvoort en polder Oostland”

Op 31 mei 2006 is het facetbestemmingsplan “Noodbergingsgebieden Onner- en 

Oostpolder, polder Lappenvoort en polder Oostland” vastgesteld. Dit 

bestemmingsplan bevatte een dubbelbestemming voor het noordbergingsgebied. 

Het doel van deze bestemming is de opslag van overtollig water bij situaties met 

extreme wateroverlast. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn de 

vigerende bestemmingsplanbepalingen van het bestemmingsplan Buitengebied 

1990 onverkort van toepassing gebleven. Dit betekent dat de bestemming Agrarisch 

dienstverlenend niet is gewijzigd. 
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1.4  Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de bestaande situatie en de beoogde 

ontwikkeling. Hoofdstuk 3 gaat in op het relevante beleid van het Rijk, de provincie 

en de gemeente. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van de relevante 

milieuonderzoeken opgenomen. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de economische 

en de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. In hoofdstuk 6 wordt ten 

slotte ingegaan op de voorschriften die verbonden worden aan de voorgenomen 

ontwikkeling.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie

Het projectgebied ligt aan de Lageweg in Noordlaren. De Lageweg is een prachtige 

eeuwenoude laanstructuur. Kenmerk van de lanen is dat zij bestaan uit bomen die 

op regelmatige afstand van elkaar langs de weg staan, en die van dezelfde soort en 

dezelfde leeftijd zijn (zie figuur 3). De lanen in Noordlaren (Lageweg, 

Zuidlaarderweg) zijn inmiddels op leeftijd, waardoor er ‘gaten’ in de beplanting 

vallen.

De Lageweg en de Zuidlaarderweg zijn de belangrijkste verbindingswegen in het 

dorpsgebied. Zij koppelen dorp en buitengebied met en aan elkaar.

Figuur 3: Lageweg met in de verte het projectgebied (bron: googlemaps)

De omgeving bestaat uit agrarische gronden en clusters van woningen dan wel 

(voormalige) agrarische bebouwing. Binnen het projectgebied zijn drie grote schuren 

aanwezig en twee bedrijfswoningen (Lageweg 2 / 2a) met bijgebouw. 

De bedrijfswoning Lageweg 2 is in de onderstaande linker afbeelding rood 

gemarkeerd weergegeven en de bedrijfswoning Lageweg 2a in de rechter afbeelding 

(bron: bagviewer).
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Figuur 4: twee bedrijfswoning (links Lageweg 2 en rechts Lageweg 2a)

Het erf rondom de dubbele woning en de schuren is grotendeels verhard met 

stelconplaten.

In figuur 5 is een foto van het projectgebied afgebeeld vanaf de Vogelzangsteeg.

Figuur 5:  Huidige situatie – vanaf de Vogelzangsteeg (bron: Tandem)

2.2  Toekomstige situatie

De drie schuren, die dienst hebben gedaan als opslagruimte voor de machines van 

het agrarisch loonbedrijf, zullen worden gesloopt en de erfverharding zal worden 

verwijderd. Het pand waarin de twee bedrijfswoningen zijn ondergebracht en het  

bijgebouw blijft gehandhaafd. De twee bedrijfswoningen worden teruggebracht tot 

één woning.

De te slopen schuren zijn op de navolgende afbeelding rood gemarkeerd. De te 
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handhaven woning met bijgebouw geel.

Figuur 6: te slopen en te handhaven bebouwing

Met het handhaven van de bedrijfswoning met bijgebouw blijft de bestaande 

karakteristiek van de plek zoveel mogelijk behouden. Qua woningtype voor de 

ruimte-ruimte-woningen geeft de gemeente aan dat schuurwoningen passend zijn. 

Maar nog belangrijker is dat de twee nieuwe woningen worden ontworpen als 

‘zusjes’ van elkaar. Ze dienen dus in ontwerp min of meer gelijk aan elkaar te zijn. De 

gemeente zal dit als voorwaarde opnemen in de anterieure overeenkomst.

Door ontwerpbureau Tandem BV in samenwerking met Jan HF Giezen - architect BNA 

is voor de ruimte voor ruimte ontwikkeling het beeldkwaliteitsplan 'Landschappelijk 

wonen aan de Lageweg 2 te Noordlaren' opgesteld. Dit plan is als Bijlage 1 aan deze 

onderbouwing toegevoegd. Bij de uitwerking van het beeldkwaliteitsplan zijn de 

ruimtelijke randvoorwaarden van de gemeente als uitgangspunt gehanteerd.

In het bijgevoegde beeldkwaliteitsplan is uitgebreid ingegaan op de toekomstige 

inrichting van het projectgebied. Het beeldkwaliteitsplan is de uitkomst van het 
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overlegtraject met de voormalige gemeente Haren. Hieronder volgt een 

samenvatting van het document. Voor verdere details wordt verwezen naar de 

bijlage. 

De voorzijde van de bouwvlakken van de twee nieuwe woningen (rooilijn) komen 

ongeveer te liggen op de lijn van de voormalige schuren. De nieuwe woningen 

liggen daardoor circa 15 meter achter de voorgevelrooilijn van de bestaande woning. 

Hiermee wordt de positie van de bestaande bedrijfswoning en de latere toevoeging 

van de twee woningen duidelijk gemarkeerd. Dit komt de bestaande karakteristiek 

van de plek ten goede.

Met de aangegeven posities van de bouwkavels is er voldoende samenhang met de 

weg en de bestaande woning. 

De bouwkavels hebben ieder een afmeting van 15 meter bij 20 meter (300 m2) en 

liggen 6 meter uit de zijerfgrens. Op grond van de ruimtelijke randvoorwaarden mag 

daarbinnen een hoofdgebouw van maximaal 150 m2 worden gerealiseerd met een 

aan-/bijbouw van maximaal 50 m2. Het hoofdgebouw heeft een goothoogte van 

maximaal 4.0 meter met een dakhelling tussen de 30-60 graden. Dit is 

overeenkomstig met de regels van de bestemming 'Wonen-1' van de 

beheersverordening Buitengebied. Deze regels zijn als Bijlage 2 aan deze 

onderbouwing toegevoegd.

Vrijstaande bijgebouwen dienen in het achtererfgebied te worden gerealiseerd op 

tenminste 1 meter uit de zijerfgrens.

Aan weerszijden van het projectgebied worden struweelsingels aangelegd met een 

breedte van circa 6 meter. De erfafscheidingen tussen de kavels bestaan uit 

meidoornhagen. De landschappelijke inrichting van het projectgebied is in overleg 

met Landschapsbeheer Groningen tot stand gekomen. De exacte uitvoering van de 

landschappelijks inpassing is aangegeven op de als Bijlage 3 toegevoegde kaart. 

Het behoud en de bescherming van de waardevolle struweelsingels (houtwallen) is 

geregeld in artikel 11 van de beheersverordening Buitengebied. Deze regels zijn als 

Bijlage 4 aan deze onderbouwing toegevoegd.

Tussen de woonkavels, op de tussenerfscheidingen worden lagere en smallere 

medoornhagen aangeplant. Aan de achterzijde van de kavel (noordoostzijde) wordt 

geen opgaand groen aangeplant om het zicht op het achterliggende polderlandschap 

te behouden.
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De navolgende verbeelding is een visualisering van hetgeen hiervoor is beschreven.

Figuur 7: inrichting van het projectgebied

Aan de zijde van de Lageweg zullen enkele zomereiken worden aangeplant om de 

oude laanstructuur te versterken.

De inritten naar de nieuwe woningen krijgen een maximale breedte van 3,5 meter 

conform het gemeentelijk beleid. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Inleiding

Bij het opstellen het ruimtelijk plan dient de gemeente rekening te houden met het 

door hogere overheden vastgestelde beleid. In dit hoofdstuk wordt daarom 

ingegaan op relevante onderdelen van het Rijksbeleid, het provinciaal beleid en het 

gemeentelijk beleid. 

3.2  Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 door de 

minister vastgesteld. De Structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader voor het 

ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en 

nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. In deze structuurvisie schetst het 

Rijk de ambities tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028:

1. de hoofdnetwerken voor personen- en goederenvervoer en energie (inclusief 

het aanwijzen van gebieden waar grootschalige windparken kunnen komen);

2. de waterveiligheid (zoals de Afsluitdijk), het kustfundament en de 

milieukwaliteit;

3. de bescherming van het cultureel erfgoed en unieke natuur (zoals de 

Waddenzee, de Stelling van Amsterdam en de Veluwe).

Voor Noordlaren zijn in de SVIR geen onderwerpen opgenomen die aangemerkt 

worden als nationaal belang waarmee rekening gehouden dient te worden. Het 

Rijksbeleid heeft geen doorwerking in voorliggend project.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

In de SVIR wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze 

ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening 

opgenomen. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede 

ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke 

gebieden. Hierbij dient de behoefte aan een stedelijke ontwikkeling te worden 

aangetoond. 

Ontwikkelingen die geen extra verstedelijking tot gevolg hebben, maar bebouwing 

reduceren of verplaatsen, zoals bijvoorbeeld de Ruimte-voor-Ruimteregelingen, 
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worden niet gezien als stedelijke ontwikkeling in de zin van de Ladder. Een toetsing 

aan de Ladder is niet aan de orde.

3.3  Provinciaal beleid

De Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 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.

Grondwaterbescherming- en noodbergingsgebied

Het projectgebied ligt in een grondwaterbeschermingsgebied. Activiteiten die de 

kwaliteit van het grondwater kunnen verslechteren, zijn hier verboden. Het is, 

buiten inrichtingen, verboden om:

de grond dieper te roeren dan 3 meter onder het maaiveld of anderszins werken 

op of in de bodem uit te voeren of te laten uitvoeren, waarbij ingrepen worden 

verricht of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van de slecht 

doorlatende bodemlagen kunnen aantasten;

wegen, parkeergelegenheden, al dan niet tijdelijk, en terreinen voor 

gemotoriseerd verkeer, waterwegen of spoorwegen aan te leggen, te hebben of 

te reconstrueren;

kampeergelegenheden, recreatiecentra, of kampementen aan te leggen, te 

hebben, in exploitatie te nemen of te exploiteren;

kadavers in of op de bodem te brengen of te hebben;

een lozing in de bodem uit te voeren, waaronder diepinfiltratie van regen of 

oppervlaktewater;

grond of baggerspecie toe te passen waarvan de kwaliteit de achtergrondwaarde 

AW-2000 overschrijdt.

Het project zal het kwaliteit van het grondwater niet verslechteren mede omdat er 

gebruik wordt gemaakt van niet-uitlogende bouwmaterialen.

Op enige afstand van de projectlocatie ligt een noodbergingsgebied. Deze is in figuur 

8 aangegeven met de blauwe lijnen. Het noodbergingsgebied fungeert als extra 

waterbergingsgebied, voor die situaties waarin alle waterbergingsgebieden al in 

gebruik zijn en nog meer tijdelijke bergingscapaciteit nodig is. 

Noodbergingsgebieden worden gemiddeld één keer in de 100 jaar of minder vaak 
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ingezet.

Figuur 8: ligging noodbergingsgebied (projectlocatie hij de rode druppel)

In verband met het de inrichting van de polder als noodbergingsgebied is in het 

verleden rondom de projectlocatie een kade aangebracht. Deze kade heeft de status 

van waterkering en is opgenomen in de legger. De kruin van de kering ligt op 2 meter 

boven NAP. Dit is vergelijkbaar met de Lageweg, die ook ongeveer zo hoog ligt. Het 

project heeft geen invloed op de kades. Deze blijven onaangetast. 

Omgevingsverordening

Relevante artikel uit de Verordening

2.8 Inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen

In artikel 2.8 van de Verordening is het beleid vastgesteld waaraan een 

(bestemming) plan moet voldoen bij de inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen.

De toelichting op een bestemmingsplan dat betrekking heeft op het buitengebied, 

biedt afhankelijk van en evenredig aan de aard, omvang en ruimtelijke gevolgen van 

een ruimtelijke ontwikkeling, inzicht in:

a. de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied;
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b. de bestaande stedenbouwkundige, cultuurhistorische en landschappelijke 

kwaliteiten van het gebied;

c. de inpassing van de met het plan mogelijk gemaakte ruimtelijke ontwikkelingen 

in de directe en in de wijdere omgeving;

d. de maatregelen die nodig worden geacht om eventuele aantasting van 

kwaliteiten en waarden binnen of buiten het plangebied als gevolg van de 

ruimtelijke ontwikkeling te salderen of te compenseren;

e. de bijdrage die de met het plan mogelijk gemaakte ruimtelijke ontwikkeling kan 

leveren aan de bestaande of nieuwe kwaliteiten en waarden.

Toetsing

Het beeldkwaliteitsplan 'Landschappelijk wonen aan de Lageweg 2 te Noordlaren' 

geeft inzicht in de uitwerking van het plan voor de omgeving.

Belangrijk onderdeel van het plan is de aanleg van hagen en struweelsingels. Van 

oudsher komen deze voor op de hoger gelegen zandgronden. De hagen en 

struweelsingels geven het gebied zijn gewaardeerde, kleinschalig karakter en maken 

het gebied aantrekkelijk voor mens en dier.

Qua architectuur is het schuurwonen-type het vertrekpunt. Daarmee wordt 

gerefereerd naar de context van het oude erf. Ten aanzien van de beeldkwaliteit van 

de woningen hebben het landschap en de cultuurhistorie als inspiratiebron 

gefungeerd. De woningen worden ontwerpen als zusjes van elkaar.

De bestaande woning met aangebouwde schuur blijft behouden. Deze bebouwing 

staat in het verlengde van de Vogelzangsteeg waarmee bestaande karakteristiek van 

de plek hiermee zoveel mogelijk behouden blijft. Dit punt wordt nog versterkt 

doordat de voorgevelrooilijnen van de twee nieuwe woningen verder naar achteren 

liggen ten opzichte van de bestaande woning.

Gesteld kan worden dat het project voldoet aan de vereisten van artikel 2.8 van de 

Omgevingsverordening.

2.13.4 Ruimte-voor-Ruimte-regeling

Artikel 2.13.4, lid b van de verordening biedt de mogelijkheid om twee woningen op 

te richten ter compensatie van de afbraak van 2000 m2 voor hergebruik niet geschikte 

of geschikt te maken niet karakteristieke of beeldbepalende bebouwing, mits:

het toevoegen van nieuwe woningen past in een woonvisie als bedoeld in 

artikel 2.15.1;
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de nieuw te bouwen woning of woningen wordt/worden gebouwd op het 

perceel waar de bebouwing wordt gesloopt, tenzij gemotiveerd wordt dat het 

bouwen van (een) woning(en) op deze locatie uit het oogpunt van een goede 

ruimtelijke ordening niet aanvaardbaar is in welk geval op een andere locatie 

(een) woning(en) mag/mogen worden gebouwd;

de ruimtelijke kwaliteit door de sloop en vervangende nieuwbouw verbetert;

de ruimtelijk relevante kenmerken van de nieuwe bebouwing en de 

erfinrichting passen in het landschapsbeeld;

de gezamenlijke oppervlakte van een woning en de bijbehorende bouwwerken 

niet meer bedraagt dan 300 m2, tenzij voor de ruimtelijke inpassing van de 

nieuwe bebouwing een grotere oppervlakte noodzakelijk is in welk geval deze 

oppervlakte niet meer bedraagt dan die van de te slopen bebouwing als bedoeld 

in de aanhef;

in het geval een nieuw te bouwen woning wordt gebouwd op het perceel waar 

de bebouwing wordt gesloopt, de maatwerkmethode wordt toegepast onder 

begeleiding van een onafhankelijke of bij de gemeente werkzame deskundige 

op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur;

de betreffende gronden niet zijn gelegen binnen de op kaart 6 aangegeven 

'NNN-beheergebieden, 'NNN-natuurgebieden', 'NNN-beheer 

aanpassingsgebied', 'NNN-natuur aanpassingsgebied', het 'Zoekgebied robuuste 

verbindingszone' of de 'bos- en natuurgebieden buiten het Natuurnetwerk 

Nederland'.

Toetsing

Op het perceel aan de Lageweg 2 in Noordlaren wordt 1.639 m2 aan 

bedrijfsbebouwing gesloopt in het kader van de ruimte-voor-ruimte-regeling. 

Tevens is 361 m2 aan bijgebouwen gesloopt op het perceel aan de 

Roodehaansterweg 17 te Groningen. 

De totale oppervlakte van de te slopen en reeds gesloopte bebouwing is dan 2.000 

m2. Hiermee wordt voldaan aan de sloopeis om in aanmerking te komen voor twee 

ruimte-voor-ruimte-woningen.

In paragraaf 3.4.3 is beschreven dat het plan past in de woonvisie van de gemeente. 

De ruimte-voor-ruimte-woningen worden op het perceel aan de lageweg 2 in 

Noordlaten gebouwd waar de meeste bebouwing wordt gesloopt. 

Door de positionering van de ruimte-voor-ruimte-woningen op het perceel, circa 15 

meter achter de voorgevelrooilijn van de bestaande woning, wordt de positie van de 
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bestaande bedrijfswoning en de latere toevoeging van de twee woningen duidelijk 

gemarkeerd waardoor de bestaande karakteristiek van de plek wordt geaccentueerd. 

Aan weerszijden van het projectgebied worden struweelsingels gerealiseerd en de  

'gaten' in de laanstructuur van de Lageweg worden opgevuld door de aanplant van 

enkele eikenbomen. Door onder andere de zorgvuldige inpassing, de ontstening van 

het perceel en het toevoegen van landschapselementen wordt de ruimtelijke 

kwaliteit verbetert en past de nieuwe bebouwing in het landschapsbeeld.

Op grond van het gemeentelijk beleid is een hoofdgebouw van maximaal 150 m2 

toegestaan met een aan-/bijbouw van maximaal 50 m2. Hiermee blijft de 

ontwikkeling onder het maximum van 300 m2 zoals deze in de verording van de 

provincie is vastgelegd.

Tot slot ligt het projectgebied niet binnen de grenzen van een 

'NNN-beheergebieden, 'NNN-natuurgebieden', 'NNN-beheer aanpassingsgebied', 

'NNN-natuur aanpassingsgebied', het 'Zoekgebied robuuste verbindingszone' of de 

'bos- en natuurgebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland'.

Artikel 2.57.1 Glaciale ruggen     

Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op de glaciale ruggen stelt regels gericht 

op bescherming van het reliëf en de herkenbaarheid daarvan.

De in het eerste lid bedoelde regels bevatten in elk geval:

een verbod op het afgraven, diepploegen, egaliseren en afschuiven van de 

glaciale ruggen;

regels voor houtteelt, aanleg van bos en boomgaarden.

In een bestemmingsplan kan aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid 

worden toegekend om – in afwijking van het tweede lid - een omgevingsvergunning 

te verlenen voor het afgraven, egaliseren en afschuiven van glaciale ruggen, indien 

de uitvoering van de werkzaamheden niet leidt tot aantasting van de 

herkenbaarheid van de glaciale rug.

Toetsing

Het projectgebied omvat het perceel dat in de beheersverordening is bestemd als  

‘Agrarisch - Agrarisch Dienstverlenend' (A-AD). De ontwikkeling van de 2 

ruimte-voor-ruimte-woningen vindt binnen dit perceel plaats. Van afgraven, 

egaliseren of afschuiven van glaciale ruggen is geen sprake. Temeer ook omdat aan 

de zuid- en oostzijde van het projectgebied een secundaire kade ligt in verband met 
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het noodbergingsgebied.

Van houtteelt of de aanleg van bos en boomgaarden is geen sprake.

Artikel 2.58.2 Karakteristieke laagten     

1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op de op kaart 7 aangegeven 

karakteristieke laagten bevat regels gericht op bescherming van de laagten die 

vanuit de natuurlijke oorsprong met een waterloop samenhangen of hebben 

samengehangen.

2. De regels, bedoeld in het eerste lid, bevatten in elk geval een regeling voor het 

diepploegen, ophogen, egaliseren en afschuiven van de laagten.

Toetsing

Er is geen sprake van diepploegen, ophogen, egaliseren en afschuiven van de 

laagten. De voorschriften / regels van de beheersverordening blijven bovendien 

onverminderd van kracht op het projectgebied.

In artikel 3.4.3 zijn de bepalingen opgenomen die ter plaatse van 

grondwaterbeschermingsgebieden gelden. Deze zijn eerder in deze paragraaf al 

beschreven. 

3.4  Gemeentelijk beleid

3.4.1  Beheersverordening Buitengebied Haren

Het gemeentelijke beleidskader voor het projectgebied is onder meer verwoord in 

de beheersverordening Buitengebied Haren (vastgesteld 24 juni 2013). Op grond van 

dit plan gelden de volgende (dubbel)bestemmingen en aanduiding:

Bestemming Agrarisch - Agrarisch Dienstverlenend: Dit betreft het gehele 

projectgebied (zie figuur 2). Deze bestemming staat agrarische loonbedrijven 

toe.

Dubbelbestemming Waarde-Archeologie 5: geldt voor het gehele projectgebied. 

Deze bestemming is bedoeld voor het behoud van archeologische 

(verwachtings)waarden. Op deze gronden mogen geen bouwwerken worden 

gebouwd, waarbij de bodem dieper dan 40 cm wordt geroerd, met uitzondering 

van:

1. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de 

bestaande oppervlakte met niet meer dan 500 m² wordt uitgebreid (zie 

paragraaf 4.6);
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2. bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan 500 m² ten behoeve van 

andere voor deze gronden geldende bestemmingen.

Gebiedsaanduiding Milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied: geldt voor het 

gehele projectgebied. Binnen deze aanduiding mogen gebouwen ten behoeve 

van de winning, productie en distributie van drinkwater alsmede voor de 

bescherming van de grondwaterkwaliteit gebouwd worden (zie paragraaf 4.8).

De bestemming Agrarisch - Agrarisch Dienstverlenend staat geen burgerwoning toe. 

Om het project mogelijk te maken zal dus moeten worden afgeweken van de 

beheersverordening.

3.4.2  Dorpsomgevingsplan Noordlaren

In het dorpsgebied van Noordlaren is de band tussen verleden en heden nog 

duidelijk herkenbaar. Het is een cultuurhistorisch en landschappelijk waardevol 

gebied. De cultuurhistorische betekenis betekent niet dat dit gebied “onder een 

glazen stolp geplaatst moet worden”, dat de ontwikkelingen hier geen 

doorgang zouden kunnen vinden. Het landschap is dynamisch, laat zich niet fixeren. 

Wie de kaarten van 1850, 1900 en 2000 met elkaar vergelijkt ziet dat ook het 

landschap van Noordlaren aan een continue (doch geleidelijke) verandering 

onderhevig is. Waar het om gaat is dat men zich bij dat veranderingsproces 

rekenschap geeft van de bijzondere kwaliteiten die dit gebied vertegenwoordigt, 

dat met die veranderingen op een zorgvuldige wijze wordt omgegaan met de 

kwaliteiten van dit gebied. “Behoud door ontwikkeling” is hier het leidend thema.

Het landschap rond Noordlaren is rijk aan landschapselementen als houtwallen en 

meidoornhagen, zowel binnen de kern als in het buitengebied. Deze elementen 

dragen sterk bij aan het ‘groene karakter’. Zij zorgen voor een kleinschalige 

afwisseling tussen open en besloten gebieden. Daarbij zijn deze elementen 

ecologisch van betekenis en versterken zij de ruimtelijke structuur. Zij maken het 

onderscheid tussen Hondsrug en laagten manifest. Op de overgang naar de laagten 

vormen de houtwallen en hagen een regelmatig patroon van lijnelementen die 

haaks op de Hondsrug zijn gesteld, en de laagte insteken tot aan het moment dat 

sloten watervoerend worden. 

Alvorens voor locaties concrete bouwplannen kunnen worden ontwikkeld moet per 

locatie worden bezien wat de kenmerken van de locatie zelf en van haar directe 

omgeving zijn, en hoe op deze kenmerken kan worden ingespeeld. 
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In het plan 'Landschappelijk wonen aan de Lageweg 2 in Noordlaren' (zie Bijlage 1) is 

het landschap als vertrekpunt genomen voor de uitwerking / invulling van de kavels. 

Voor het ontwerp van de nieuwe woningen wordt gezocht naar een plekgebonden 

(regiospecifieke) architectuur, gebaseerd op een eigentijdse interpretatie van het 

landschap en de geschiedenis in combinatie met inzicht in de structurele 

veranderingen in de maatschappij. De woningen zullen als zusjes worden 

ontwerpen. Hiermee is bij het ontwerp invulling gegeven aan het basisprincipe 

'behoud door ontwikkeling'.

3.4.3  Woonvisie Haren 2016 - 2021

Leefbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor het voortbestaan van de kleine 

kernen. Kwaliteit van wonen draagt in hoge mate bij aan de leefbaarheid.

De totale woningvraag in de kleinere dorpen van de voormalige gemeente Haren 

wordt door Companen geraamd op slechts 3 tot 6% van de totale vraag. Dat zijn 

kleine aantallen. Die geringe vraag wordt echter ook beperkt door het aanbod. De 

dorpen Onnen, Glimmen en Noordlaren zijn aantrekkelijk waar, als het aanbod 

aansluit op de vraag, echter maar beperkte ruimte is voor woningbouw. Daarbij moet 

vooral worden gedacht aan vervangende nieuwbouw en transformatie.

In de buitendorpen is ruimte voor bebouwing in het kader van de zogenaamde 

“ruimte voor ruimte”regeling (zie Provinciale Omgevingsverordening), dat wil 

zeggen dat één of meer woningen mogen worden toegevoegd als tegenprestatie 

voor het opruimen van (storende) bebouwing in het buitengebied.

Het plan van initiatiefnemers sluit aan op de Woonvisie aangezien er sprake is van 

toepassing van de ruimte-voor-ruimte-regeling.

3.4.4  woningbouwafspraken regio Groningen-Assen 

Als de centrale doelstellingen van de Regio Groningen-Assen worden vertaald naar 

de woningmarktopgave voor de regio, dan is één van de uitgangspunten:

ontwikkelen van een diversiteit aan landelijke woonmilieus gekoppeld aan een 

netwerk van volledige kernen en bij voorkeur in de kernen met hoogwaardig en 

hoogfrequent openbaar vervoer: Zuidhorn, Bedum, Ten Boer, Winsum, 

Eelde-Paterswolde, Haren, Zuidlaren.

De pijlers in de navolgende afbeelding geven de overwegende migratierichting 

vanuit het woningmarktgebied van de stad Groningen (Positionering woningmarkt 
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op basis van de gemiddelde woningprijs per m²). Eén van de pijlers (in 

zuid-oostelijke richting) ligt over het projectgebied heen.

Figuur 9: Positionering woningmarkt Regio Groningen-Assen 

Het projectgebied ligt gunstig afgaande op de migratierichting vanuit de stad 

Groningen. Met de toepassing van de ruimte voor ruimte regeling ontstaan in het 

landelijke gebied excellente woonkavels.

Het projectgebied ligt niet in een kern met hoogwaardig vervoer, maar wel op korte 

afstand van zowel Haren als Zuidlaren. Gesteld kan worden dat met het toevoegen 

van de twee ruimte-voor-ruimte-kavels aan de Lageweg 2 in Noordlaren tegemoet 

wordt gekomen aan de ontwikkeling van een diversiteit aan landelijke woonmilieus. 
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3.4.5  Welstandsnota

In de Welstandsnota Haren (augustus 2003) is het projectgebied ingedeeld bij 

deelgebied ‘Felland, Zuidveld, Lageweg, Zuidlaarderweg tot Appelbergen’. Voor dit 

deelgebied geldt een beleid van “handhaven en respecteren van de bestaande 

karakteristieken in de bebouwing en van de eenheid van de gebouwen tot een 

geheel met het landschappelijke gegeven. Bij ver- en nieuwbouwplannen ligt de 

nadruk op de samenhang van de bebouwing.” De beleidsintenties zijn uitgewerkt in 

welstandscriteria voor de plaatsing, hoofdvorm, aanzichten en opmaak van de 

bebouwing (zie verder blz. 24 van de Welstandsnota Haren).

In de bijlagen 'Landschappelijk wonen aan de Lageweg 2 te Noordlaren' (zie Bijlage 

1)en 'Landschappelijke inrichting' (zie Bijlage 3) is de landschappelijke inpassing 

uitgewerkt van het project, zijn referentiebeelden getoond en is een voorschot 

gedaan op de toe te passen kleuren en materialen van de beoogde nieuwbouw. 

Hierbij is aansluiting gezocht met de Welstandsnota van de gemeente.

De toetsing van de nieuwbouw door de welstandscommissie zal uiteindelijk 

plaatsvinden in het kader van de omgevingsvergunningaanvragen van de 

ruimte-voor-ruimte-woningen. 

3.4.6  Bed and Breakfast

Bed and breakfast is bij een woning toegestaan. Het vloeroppervlak ten dienste van 

deze activiteiten bedraagt niet meer dan 30% van het bestaande vloeroppervlak van 

de woning waarbij de totale oppervlakte ten hoogste 45 m2 bedraagt. Voorzieningen 

ten behoeve van bed and breakfast zijn uitsluitend in het hoofdgebouw (de woning) 

toegestaan. Via afwijking zijn meer kamers en bed and breakfast in vrijstaande 

bijgebouwen toegestaan.

3.4.7  Nota Bedrijfsmatige activiteiten aan huis

Op 25 juni 2001 heeft de voormalige gemeente Haren een nota vastgesteld met 

betrekking tot het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten (beroepen) in panden 

met een woonbestemming.

Deze notitie is een uitwerking van de toen al gehanteerde regeling in 

bestemmingsplannen dat maximaal een derde van de oppervlakte van de aanwezige 

gebouwen op een perceel met een woonbestemming mag worden gebruikt voor aan 
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huis verbonden beroepen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een aantal 

categorieën activiteiten die al dan niet kunnen worden toegestaan bij woningen. De 

aan huis verbonden beroepen, zoals deze zijn opgenomen in een lijst bij de nota, 

kunnen bij recht worden toegestaan. Daarnaast is de nota voorzien van een lijst van 

aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten, welke na afweging kunnen worden 

toegestaan. De genoemde lijsten zijn aan deze onderbouwing toegevoegd als Bijlage 

5.

3.4.8  Toetsing aan beleid

De beheersverordening Buitengebied Haren staat de nieuwbouw van woningen niet 

toe. Om die reden wordt ten behoeve van het ruimte-voor-ruimte-project een 

afwijkingsprocedere gevoerd. 

Bij het uitwerken van het (bouw) plan heeft het landschap en de cultuurhistorie als 

inspiratiebron gefungeerd. Hierdoor is een plan ontstaan dat specifiek rekening 

houdt met bijzondere kwaliteiten die het gebied vertegenwoordigen. 

In de voorliggende omgevingsvergunningaanvraag voor het afwijken van de regels 

van de beheersverordening is voor de borging van de kwaliteiten van het project het 

plan 'Landschappelijk wonen aan de Lageweg 2 te Noordlaren' uitgewerkt (zie Bijlage 

1) en is voor de landschappelijke inpassing het landschappelijk inrichtingsplan 

opgesteld (zie Bijlage 3). Door middel van een anterieure overeenkomst zal worden 

geborgd dat het project conform deze plannen gerealiseerd zal worden.

De toetsing van het bouwplan aan de welstandseisen zal plaatsvinden bij de 

omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwen van de woningen.
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Hoofdstuk 4  Milieuaspecten
Per paragraaf wordt ingegaan op het geldende beleid en wetgeving voor de 

verschillende aspecten en op de wijze waarop dit van invloed is op het voorliggende 

plan. Daarnaast zullen voor de schuur de voorschriften uit het Activiteitenbesluit 

gelden.

4.1  Bedrijven en milieuzonering

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen  

bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. 

Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de 

basiszoneringslijst van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering (2009). Een 

richtafstand kan worden beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare 

milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden 

uitgesloten.

In geval van een gemengd gebied kan worden gewerkt met een verkleinde 

richtafstand.

Onderzoek

In de omgeving van het projectgebied ligt één agrarisch kwekerijbedrijf. Zie ook de 

navolgende afbeelding
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Figuur 10: omgeving projectgebied

De afstand tussen de grens van het projectgebied en de erfgrens van deze kwekerij 

is 95 meter. In de VNG-uitgave wordt voor een kwekerij een afstand van 30 meter 

geadviseerd. Aan deze richtafstand wordt ruimschoots voldaan. Voor het overige zijn 

alleen enkele particuliere woningen in de omgeving van de projectlocatie aanwezig.

Conclusie

Het aspect bedrijven en milieuzonering staat de uitvoering van het project niet in de 

weg.

4.2  Bodem

In verband met de uitvoerbaarheid van het project moet bij een functieverzwaring 

onderzoek worden verricht naar de bodemgesteldheid van het projectgebied. Indien 

er sprake is van een functieverzwaring dient te worden aangetoond dat de bodem en 

het grondwater geschikt zijn voor het beoogde gebruik.

Onderzoek

In 2003 is voor het perceel aan de Lageweg 2 in Noordlaren een combi-onderzoek 
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uitgevoerd, waarbij zowel het INVO als de nulsituatie-onderzoek is uitgevoerd voor 

het hele perceel.

Uit het combi-onderzoek blijkt dat de ondergrond ter plaatse van de toen aanwezige 

werkplaats voor minerale olie een lichte verontreiniging ten opzichte van de 

streefwaarde is gemeten. In het grondwater uit de peilbuis nabij de werkplaats zijn 

voor de onderzochte componenten geen overschrijdingen van de streefwaarde 

gemeten.

In de loods, waar het materieel werd gestald, is in de bovengrond voor minerale olie 

een lichte verhoging ten opzichte van de streefwaarde gemeten.

Ter plaatse van de toen aanwezige wasplaats blijkt de bovengrond licht 

verontreinigd te zijn met PAK(10) en minerale olie. De gemeten gehalten liggen 

nabij de tussenwaarde. In het grondwatermonster uit de peilbuis zijn licht 

verhoogde gehalten zware metalen gemeten (chroom, koper en zink).

In het grondwatermonster uit de peilbuis ter plaatse van het voormalige tankstation 

is voor geen van de onderzochte componenten een overschrijding van de 

streefwaarde gemeten. Dit tankstation is in 1993, onder toezicht van de gemeente, 

gesaneerd.

Op basis van het onderzoek uit 2003 is geconcludeerd dat de locatie niet geheel vrij 

is van verontreinigingen. De verhoogde gehalten nabij de voormalige wasplaats 

liggen nabij de tussenwaarde. Op grond van de huidige gehalten bestaat formeel 

geen aanleiding tot nader onderzoek. De lichte verhogingen vormen dan ook geen 

belemmering voor het gebruik of de terreininrichting.

De locatie aan de Lageweg 2 in Noordlaren wordt momenteel alleen nog gebruikt 

voor de stalling van enig materieel. De werkplaats en de wasplaats zijn niet meer in 

gebruik. De verwachting is daarom dat de bodemkwaliteit na 2003 niet is 

verslechterd.

Omdat het bodemonderzoek uit 2003 verouderd is, zal deze worden geactualiseerd 

conform de NEN 5740. De resultaten van het geactualiseerde bodemonderzoek 

zullen aan de gemeente worden overlegd uiterlijk met het indienen van de aanvraag 

omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van de twee 

ruimte-voor-ruimte-woningen (uitgestelde toets). De bestaande bebouwing is dan 

gesloopt, waardoor het bodemonderzoek eenvoudiger / beter uit te voeren is.

Conclusie
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Ter plaatse van de bouwlocatie van de ruimte-voor-ruimte-woningen is naar 

verwachting, gezien de resultaten van het bodemonderzoek uit 2003, geen sprake 

van bodemverontreiniging boven de tussenwaarde. 

Initiatiefnemers zullen deze hypothese laten toetsen door middel van een 

verkennend bodemonderzoek bij het aanvragen van de omgevingsvergunning voor 

het bouwen van de woning (uitgestelde toets). De bouwlocatie is dan vrij van 

bebouwing. 

4.3  Geluidhinder

De mate waarin het geluid onder andere het woonmilieu mag belasten, is geregeld 

in de Wet geluidhinder (Wgh). In het ruimtelijk plan moet volgens de Wgh worden 

aangetoond dat gevoelige functies, zoals woningen, een aanvaardbare 

geluidsbelasting hebben als gevolg van omliggende (spoor)wegen en 

industrieterreinen. Indien nieuwe geluidgevoelige functies binnen de geluidszone 

van (spoor)wegen en/of industrieterreinen worden toegestaan, stelt de Wgh de 

verplichting akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidsbelasting.

Onderzoek

Door adviesbureau Sain is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het doel van het 

onderzoek is om te onderzoeken of het plan wat wegverkeerslawaai betreft 

mogelijk is binnen de wettelijke eisen. De resultaten van het geluidsonderzoek zijn 

als Bijlage 6 aan deze onderbouwing toegevoegd.

Het plan ligt binnen de geluidszones van de wegen Lageweg/Zuidveld en 

Vogelzangsteeg. Alle gehanteerde weg- en verkeersgegevens van deze wegen zijn 

op 6 maart 2019 aangeleverd door de gemeente Groningen, als rekenmodel (in 

Geomilieu). Het betreft etmaalintensiteiten, voertuig- en periodeverdeling, 

rijsnelheid en wegdektypes.

De geluidsbelasting voldoet op de nieuwe vrijstaande woningen aan de 

voorkeursgrenswaarde, behalve op de zuidwestgevel. Wel wordt voldaan aan de 

maximale grenswaarde van 53 dB. Als de geluidsbelasting niet gereduceerd wordt 

tot de voorkeursgrenswaarde, dan is voor de zuidwestgevel een hogere grenswaarde 

nodig.

Op het huidige dubbele woonhuis wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden, 

behalve op de noordoostgevel. Wel wordt op alle gevels voldaan aan de maximale 
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grenswaarde van 58 dB. Als de geluidsbelasting niet gereduceerd wordt tot de 

voorkeursgrenswaarde, dan is voor drie gevels een hogere grenswaarde nodig.

Maatregelen

Het is niet mogelijk om de geluidsbelasting te reduceren tot de 

voorkeursgrenswaarde door het huidige asfalt (referentiewegdek danwel SMA-NL8) 

te vervangen door een stiller wegdektype. Deze bronmaatregel is daarom niet 

doelmatig. Met verlaging van de maximumsnelheid tot 30 km/u is de 

geluidsbelasting op de RvR-woningen te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde. 

Deze maatregel is echter vanuit verkeerskundig oogpunt ongewenst. Door de 

gemeente is aangegeven, dat een afstandsmaatregel (waarbij de nieuwe woningen 

verder van de weg gebouwd worden) ongewenst is. Het geluidsreducerende effect 

van afstandsmaatregelen is daarom niet onderzocht.

Afschermende maatregelen zijn gezien de omvang van het perceel en de ligging van 

de woningen ten opzichte van de weg niet haalbaar. Geluidsreductie tot de 

voorkeursgrenswaarde zou alleen kunnen middels een lang, hoog scherm langs de 

Lageweg/Zuidveld. Deze maatregel is landschappelijk ongewenst. De Wet 

geluidhinder biedt voor dit soort situaties de mogelijkheid hogere waarden vast te 

stellen (vanwege de Lageweg/Zuidveld).

Door middel van de mail van 12 december 2019 laat de gemeente weten dat voor 

zowel de bestaande als de twee nieuwe woningen een hogere waarde procedure 

doorlopen zal worden. 

Conclusie

Het aspect geluidhinder staat de uitvoering van het project niet in de weg. Voor de 

gevels waar de geluidsbelasting is berekend hoger dan 48 dB wordt een hogere 

waarde vastgesteld.

4.4  Luchtkwaliteit

Sinds 15 november 2007 geldt de Wet luchtkwaliteit (Wlk) als deel van de Wet 

milieubeheer (titel 5.2 in de Wm). Met de inwerkingtreding van deze wet is het 

Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk) vervallen.

De kern van deze wet bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen en voorziet in 

het zogenaamd Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het bevat 

een gebiedsgerichte aanpak en zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke 
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activiteiten en milieugevolgen. 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 normen voor 

luchtkwaliteit.

Ook projecten die ‘niet in betekenende mate’ (nibm) van invloed zijn op de 

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project sprake is 

van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. 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 toename van maximaal 1,2 µg/m3 NO2 of 

PM10) als ‘niet in betekenende mate’ wordt beschouwd.

Onderzoek

Dit plan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van twee extra woningen. Op basis 

van de CROW-publicatie nr. 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ (oktober 

2012) is de verkeersgeneratie van een burgerwoning bepaald op 8,6 ritten per 

etmaal. Voor twee woningen is dat 17,2 ritten per etmaal.

Figuur 11: weergave NIBM-tool (bron: Infomil)

NIMB-tool

Voor kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen die effect kunnen hebben op 

de luchtkwaliteit heeft VROM in samenwerking met InfoMil de NIBM-tool 

ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden bepaald of 
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een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging. Met behulp 

van deze rekentool is de toename van de stoffen NO2 en PM10 bepaald. Uit de 

berekening met de nibm-tool blijkt dat het plan de grens van 3% (een toename van 

1,2 µg/m3 NO2 of PM10) niet overschrijdt (zie figuur 11). Het project moet derhalve 

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

kan dus achterwege blijven

Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit staat de uitvoering van het plan niet in de weg.

4.5  Externe veiligheid

Externe veiligheid beschrijft risico’s met een externe werking, die ontstaan door het 

transport van, de opslag van of handelingen met gevaarlijke stoffen. Dit kan 

betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transport (weg, spoor, water en 

buisleiding) in relatie tot de (bebouwde) omgeving.

Binnen het beoordelingskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen 

centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans om te overlijden op een bepaalde 

plaats 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 is 

op de kaart van het gebied weer te geven met zogeheten risicocontouren: lijnen die 

punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10-6/jaar PR-contour (die als 

wettelijk grenswaarde fungeert) mogen geen nieuwe kwetsbare objecten komen.

Groepsrisico

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. Het GR is weer te gegeven in de fN-curve: een 

grafiek waar de kans (f) is afgezet tegen het aantal slachtoffers (N). Het GR wordt 

bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. De 1% 

letaliteitgrens vormt doorgaans de grens van het invloedsgebied (tenzij anders 

bepaald). Dit is de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de 

omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen.

Hoe moet worden omgegaan met risico’s voor mensen in de omgeving van 

  Toelichting     33

 



 

risicobronnen is in verschillende wet- en regelgeving opgenomen. 

Besluit en Regeling externe veiligheid inrichtingen

Besluit en Regeling externe veiligheid buisleidingen

Besluit en Regeling externe veiligheid Transportroutes

Besluit risico’s zware ongevallen

Vuurwerkbesluit

Circulaire ontplofbare stoffen voor civiel gebruik

Besluit ruimte

Activiteitenbesluit

Bij het toekennen van gevoelige bestemmingen moet onderzocht worden of 

voldoende ruimtelijke scheiding in acht wordt genomen tussen (beperkt) kwetsbare 

objecten enerzijds en risicovolle inrichtingen anderzijds vanwege het 

plaatsgebonden risico. Tevens moet onderzocht worden of (beperkt) kwetsbare 

objecten binnen het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen liggen, en zo ja, wat 

dan de bijdrage is aan het groepsrisico.

Een ruimte voor ruimte woning is een kwetsbaar object. Beoordeeld moet worden of 

in de nabijheid van de woning risicovolle activiteiten plaatsvinden.

Onderzoek

Inrichtingen

In de directe nabijheid van het projectgebied zijn geen bedrijven aanwezig die onder 

de werking van Bevi vallen (bron: Risicokaart).

Buisleidingen

Ten oosten, op circa 380 meter afstand, is een buisleiding van de Gasunie aanwezig. 

Voor de buisleiding is een invloedsgebied berekend van 165 meter (bron: Steunpunt 

Externe Veiligheid Drenthe). Het projectgebied valt ruim buiten dit gebied.
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Figuur 12: risicokaart (projectgebied bij )

Transport

Het projectgebied ligt niet binnen de effectafstand van (spoor)wegen waarover 

transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. 

Conclusie

Het aspect externe veiligheid staat de uitvoering van het project niet in de weg.

4.6  Archeologie

In 1992 werd het Europese 'Verdrag van Malta' ondertekend door een groot aantal 

EU-landen, waaronder ook Nederland, met als doel om het (Europese) 

archeologische erfgoed veilig te stellen. Ter implementatie van het Verdrag van 

Malta in de Nederlandse wetgeving is in 2007 de Monumentenwet gewijzigd. 

Deze wet heeft twee belangrijke uitgangspunten: 

behoud van de archeologische waarden in hun originele context in de bodem (in 

situ), of als dit niet mogelijk is door opgraving en documentatie (ex situ);
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de verstoorder betaalt.

Naast het inventariseren van de te verwachten archeologische waarde, moet het 

bestemmingsplan, indien nodig, een bescherming bieden voor archeologisch 

waardevolle gebieden. 

Onderzoek

Archeologische waarden dienen op grond van de Erfgoedwet (vanaf juli 2016) te 

worden mee gewogen in de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. 

Het projectgebied ligt in een gebied met bestemmingsplanwaarde archeologie 4, 

ofwel “hoge archeologische verwachting”. Dit betekent dat bij graafwerkzaamheden 

met een grotere oppervlakte dan 200 m² en dieper dan 30 cm t.o.v. huidige maaiveld, 

archeologisch onderzoek noodzakelijk is. De ingrepen in het plan zal de 

vrijstellingsgrens overschrijden. Ter plaatse van de nieuw te bouwen woningen (en 

andere graafwerkzaamheden) is archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. Bij een 

definitieve omgevingsaanvraag voor de activiteit bouwen dient dit vooronderzoek 

bij de vergunning worden gevoegd. 

In verband met de noodwaterberging is het projectgebied in het verleden (deels) 

opgehoogd. Aan de achterzijde van het perceel is het hoogteverschil het grootst. Zie 

ook de navolgende foto. 

Figuur 13: hoogteverschil projectgebied ten opzichte van achtergelegen land
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Voor een groot deel van het project gebied zal de bodem daarom 30 cm beneden het 

maaiveld zijn verstoord. Uit het vooronderzoek zal blijken tot welke diepte de 

verstoring reikt en in hoeverre eventuele archeologische sporen door de 

werkzaamheden verstoord kunnen worden.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan eventueel een voorwaarde tot 

nader archeologisch onderzoek worden gesteld.

Conclusie

Uit het archeologisch vooronderzoek, dat met de definitief aanvraag 

omgevingsvergunning voor het bouwen wordt aangeleverd, zal blijken of nader 

archeologisch onderzoek nodig is. Omdat het projectgebied in het verleden deels is 

opgehoogd, is de verwachting dat de werkzaamheden geen verstoring veroorzaken 

van de ongeroerde ondergrond. 

4.7  Ecologie

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet heeft 

de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet vervangen. 

De bescherming van Natura 2000-gebieden, diersoorten, plantensoorten en bossen 

(houtopstanden) wordt nu via deze wet geregeld.

De provincie is per 1 januari 2017 het bevoegde gezag voor soortenbescherming en 

houtopstanden. Deze bevoegdheden lagen voorheen bij het Rijk. Daarnaast is de 

provincie bevoegd gezag gebleven voor Natura 2000 bescherming en faunabeheer. 

De provincie is verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen en 

ontheffingen voor al deze gebieden. Hierop geldt alleen een uitzondering als het 

rijksaangelegenheden betreffen.

Onderzoek

Door Natuurbak Overijssel is een quickscan natuurwaardenonderzoek uitgevoerd 

voor het plangebied met als doel om de wettelijke consequenties van de 

voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te 

brengen. De quickscan (Projectnummer 2607 versie 1.0, d.d. 17 juni 2020) is als 

Bijlage 7 aan deze onderbouwing toegevoegd. De samenvatting van de bevindingen 

zijn hierna weergegeven.

Gebiedsbescherming

Het plangebied behoort tot ‘leefgebied weidevogels’, maar niet tot Natura 
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2000-gebied. Voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op de functie 

van het plangebied en de omgeving als leefgebied voor weidevogels. Uitvoering van 

de voorgenomen activiteiten leidt daarom niet tot wettelijke consequenties. Een 

negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, 

kan op basis van voorliggende studie uitgesloten worden. Er hoeft geen nader 

onderzoek uitgevoerd te worden om de wettelijke consequenties van de 

voorgenomen activiteiten op Natura 2000 vast te kunnen stellen.

Wél is aanvullend op de quickscan een stikstofberekening uitgevoerd om in beeld te 

krijgen of het ruimte voor ruimte plan in zowel de aanleg- als de gebruiksfase een 

stikstofdepositie veroorzaakt hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. 

Stikstof

Voor het agrarisch loonbedrijf is een oprichtingsvergunning verleend op 26 februari 

1985. Op 9 december 1996 heeft een actualisatie van de vergunning plaatsgevonden. 

De laatste aanvraag dateert uit 2004 vanwege de bouw van een nieuwe loods. De 

gemeente heeft toen beoordeeld dat het  bedrijf onder de werking van het Besluit 

inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer valt. 

Uit het formulier dat bij de aanvraag in 2004 is ingediend blijkt dat het loonbedrijf de 

beschikking had over 8 tractoren en in totaal 7 tot 8 andere machines met 

verbrandingsmotoren (shovels, combine en mobiele kranen).

Ten tijde van de referetiedata van de Natura 2000 gebieden was het agrarisch 

loonbedrijf in werking. Kenmerkend voor een agrarisch loonbedrijf (ten opzichte van 

een landbouwbedrijf) zijn de vele verkeersbewegingen met motorvoertuigen. Met 

name deze verkeersbewegingen veroorzaakte een emissie aan stikstof (NOx). 

De stikstofemissie van het gebruik van de locatie voor woondoeleinden 

(verkeersbewegingen) is slechts een fractie van de emissie die het agrarisch 

loonbedrijf veroorzaakte op de referentiedata van de Natura 2000 gebieden.

Vastgesteld kan worden dat het project geen toename veroorzaakt aan 

stikstofemissie in de gebruiksfase in vergelijking met de situatie dat de locatie werd 

gebruikt als agrarisch loonbedrijf.

Voor de sloop- en bouwfase is met behulp van Aerius Calculotar een berekening 

uitgevoerd van de stikstofdepositie op de Natura 2000 gebieden. Hierbij zijn de 

volgende uitgangspunten gehanteerd:

365 verkeersbewegingen met licht verkeer (personenauto's en busjes);
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183 verkeersbewegingen met vrachtverkeer (afvoer van sloopmaterialen en 

aanvoer van bouwmaterialen);

mobiele werktuigen voor sloop en bouw (stage II, 75 - 130 KW, bouwjaar 2003), 

500 liter brandstofverbruik.

De uitvoer van de Aeriusberekening is als Bijlage 8 aan deze onderbouwing 

toegevoegd. Hieruit blijkt dat het project tijdens de sloop- en de bouwfase geen 

stikstofdepositie veroorzaakt op enig Natura 2000 gebied.

Soortenbeschermging

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte 

groeiplaats voor beschermde plantensoorten, maar wel tot een geschikt functioneel 

leefgebied voor verschillende algemene- en weinig kritische beschermde 

diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als 

foerageergebied, maar mogelijk nestelen er jaarlijks vogels in de te slopen 

bebouwing. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of verblijfplaats in het 

plangebied.

Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest 

beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd 

en mogen niet beschadigd of vernield worden. Gelet op de aard van de 

werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 

vernielen van bezette vogelnesten.

Als gevolg van de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van 

het plangebied als foerageergebied voor de in het plangebied foeragerende 

beschermde dieren niet aangetast.

Conclusie

Afhankelijk van de tijd van het jaar, waarin de voorgenomen activiteiten uitgevoerd 

worden, kunnen vogels gedood worden en eieren beschadigd/vernield worden. Als 

gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als 

foerageergebied voor beschermde dieren niet aangetast.

Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet zonder ontheffing negatief 

beïnvloed worden. Om te voorkomen dat bezette vogelnesten beschadigd of 

vernield worden, dient de bebouwing gesloopt te worden buiten de 

voortplantingsperiode of dient een broedvogelscan uitgevoerd te worden om de 

aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten. Voor het doden van de 
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grondgebonden zoogdieren, die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het 

plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen.

4.8  Water

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het verplicht de Watertoets uit 

te voeren. De Watertoets is een waarborg voor water in ruimtelijke plannen en 

besluiten. Het projectgebied ligt binnen het beheersgebied van waterschap Hunze 

en Aa’s. 

Onderzoek

Het projectgebied ligt in een peilgebied met een zomerpeil van -0,25 m NAP en een 

winterpeil van -0,45 m NAP. Langs de westzijde en noordzijde van het projectgebied 

loopt een schouwsloot die in noordoostelijke richting afstroomt. Langs de zuidzijde 

en oostzijde van het projectgebied ligt een secundaire kade met een omliggende 

beschermingszone. Het achterliggende laaggelegen gebied is aangewezen als 

noodbergingsgebied.

Binnen het projectgebied zijn grote schuren en een bedrijfswoning met 

bijgebouwen aanwezig. De schuren zijn in het verleden gebruikt voor de opslag en 

stalling van de machines en werktuigen van het agrarisch loonbedrijf. Op dit moment 

heeft het projectgebied een agrarisch dienstverlenende bestemming.

De drie schuren worden gesloopt, waarna twee woningen met een bijgebouw 

worden teruggebouwd. Per saldo is sprake van een flinke afname van het verharde 

oppervlak. Enerzijds vanwege de sloop van de schuren en anderzijds vanwege op 

opruimen van de erfverharding. De totale oppervlakte aan verharding in de huidige 

situatie is circa 5.000 m2. 

In de nieuwe situatie zal de oppervlakte aan verharding circa 800 m2 bedragen (200 

m2 voor de woning, 100 m2 voor het bijgebouw en 100 m2 voor tuinverharding en 

uitrit). In totaal zal de verharde oppervlakte afnemen met circa 4.200 m2.

Grondwaterbeschermingsgebied

Het projectgebied ligt  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 
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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 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 verbeelding behorende 

bij de beheersverordening (zie paragraaf 3.4.1). Op basis van de beheersverordening 

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'.

Noodbergingsgebied

In 2005 heeft de provincie Groningen een aantal noodwaterbergingsgebieden 

aangewezen in de gemeente Haren. Daarbij gaat het in het gebied van het Drentsche 

diep om de Onner- en Oostpolder. Noodbergingsgebieden worden gemiddeld 

eenmaal in de 100 jaar ingezet voor de berging van overtollig water. Voor de 

waterberging zijn diverse kades aangelegd of verhoogd en zijn duikers en een 

waterinlaat aangelegd. 

Rondom het projectgebied zijn in het verleden kades aangelegd. Het erf rondom de 

te slopen schuren ligt op gelijk hoogte als de kades, te weten circa 2 meter boven 

NAP. Het project heeft geen invloed op de kades. Deze blijven onaangetast. 

Op 9 oktober 2019 heeft overleg met het waterschap plaatsgevonden over het 

project. Het waterschap adviseert om de woning ook op circa 2 meter boven NAP te 

bouwen. In de praktijk betekent dat de bestaande hoogte van het erf aangehouden 
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zal worden als pijl.

Overig

Uitgangspunt voor de nieuwbouw is dat het hemelwater wordt afgekoppeld van het 

vuilwater en wordt afgevoerd op de bestaande watergangen in en rond het 

projectgebied. Voor de bouw zal zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van 

niet-uitlogende bouwmaterialen, zodat het oppervlaktewater niet verontreinigd 

raakt. Het vuilwater wordt gescheiden van het hemelwater geloosd op het riool.

Watertoets 

Op 28 januari 2020 is de Digitale Watertoets doorlopen. Het daaruit voortvloeiende 

'watertoetsdocument' is als Bijlage 9 bij deze onderbouwing opgenomen. Uit dit 

document blijkt dat de normale procedure van toepassing is. Dit houdt in dat voor dit 

plan maatwerkadvies gemaakt moet worden door het waterschap. Dit 

maarwerkadvies is als Bijlage 10 toegevoegd. Bij de uitvoering van het project wordt 

rekening gehouden met de geformuleerde adviezen. 

 Conclusie

Voor het project dient de normale procedure bij het waterschap doorlopen te 

worden. Met de geformuleerde adviezen wordt bij de verdere invulling van het 

project rekening gehouden.

Uit het vooroverleg met het waterschap blijkt dat de aanwezige kade geen 

belemmering vormt voor de uitvoering van het project. 

4.9  Vormvrije MER-beoordeling

Per 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Eén van de 

belangrijkste wijzigingen in het Besluit is de invoering van een vormvrije 

m.e.r.-beoordeling voor activiteiten die genoemd worden in het Besluit 

milieueffectrapportage (kolom 1 van de D-lijst), maar onder de daar genoemde 

drempelwaarden liggen. 

In het Besluit m.e.r., bijlage D, onder artikel 11 (Woningbouw, Stedelijke 

ontwikkeling, Industrieterreinen) staat onder artikel 11.3 genoemd dat een 

m.e.r-beoordeling moet plaatsvinden in gevallen waarin de activiteit betrekking 

heeft op de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject 

(met inbegrip van winkelcentra of parkeerterreinen) indien:

De oppervlakte een aaneengesloten gebied betreft van 100 hectare en meer dan 
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2000 woningen betreft.

Qua aard, omvang en ligging is voorliggend ruimtelijk plan niet gelijk te stellen aan 

de betreffende en omschreven activiteit zoals bedoeld in het Besluit m.e.r. 

Echter, op 1 april 2011 heeft een wijziging van het Besluit m.e.r. plaatsgevonden. 

Daardoor is nu een beoordeling van een activiteit zoals die voorkomt op lijst D 

noodzakelijk, zelfs al is de omvang van de activiteit ver onder de drempelwaarde 

gelegen.

Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de 

D-lijsten die beneden de drempelwaarden vallen moet een toets worden uitgevoerd 

of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Deze vormvrije 

m.e.r.- beoordeling kan tot twee uitkomsten leiden:

a. Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.- 

beoordeling noodzakelijk;

b. Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een 

m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor een m.e.r.

In bijlage III van de EU-richtlijn m.e.r. staan de criteria genoemd waarnaar moet 

worden gekeken bij de beoordeling. In voorliggende casus is gekeken naar deze 

Europese criteria.

Op basis van de uitkomsten in dit hoofdstuk 4 – Omgevingsfactoren – is inzichtelijk 

gemaakt dat er geen belangrijk nadelige gevolgen zijn voor de omgeving en het 

milieu. Verder hebben de locatie en de omgeving geen bijzondere kenmerken die 

geschaad worden door het initiatief. Gezien de aard van de ingrepen zijn verder 

geen negatieve effecten te verwachten, zodat op basis hiervan verder kan worden 

afgezien van het verrichten van een (vorm)vrije m.e.r.-beoordeling.

Conclusie

De conclusie van bovenstaande is, dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen 

worden verwacht. 
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Hoofdstuk 5  Economische en 
maatschappelijke uitvoerbaarheid

5.1  Economische uitvoerbaarheid

De kosten voor uitwerking van deze onderbouwing komen geheel voor rekening van 

initiatiefnemers. Gemeente en initiatiefnemers hebben een anterieure 

overeenkomst afgesloten waarin onder meer het planschadeverhaal is geregeld.

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Deze ruimtelijke onderbouwing is voor de duur van zes weken ter inzage gelegd en 

daarnaast ter beoordeling toegezonden aan de vaste 'overlegpartners'. Binnen deze 

termijn is wel/geen zienswijze binnengekomen. 
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Hoofdstuk 6  Voorschriften
Met een projectafwijking verandert de bestemming op het perceel niet. Om er zeker 

van te zijn dat de gewenste ruimtelijke kwaliteitsverbetering door de uitvoering van 

het ruimte-voor-ruimte-plan wordt behaald, worden in ieder geval de volgende 

voorwaarden aan de omgevingsvergunning verbonden:

a. De ruimte-voor-ruimte-ontwikkeling vindt alleen plaats op het perceelsgedeelte 

met de bestemming ‘Agrarisch - Agrarisch Dienstverlenend' (A-AD);

b. De invulling van het perceel met twee ruimte-voor-ruimte-woningen wordt 

uitgevoerd conform het beeldkwaliteitsplan 'Landschappelijk wonen aan de 

Lageweg 2 te Noordlaren (zie Bijlage 1 bij de ruimtelijke onderbouwing);

c. De landschappelijke inpassing van de ruimte-voor-ruimte-kavels vindt plaats 

conform de in Bijlage 3 bij deze ruimtelijke onderbouwing toegevoegde 

uitwerking van de landschappelijke inrichting;

d. De exacte afmetingen van de ruimte-voor-ruimte-kavels en de ligging van de 

bouwvlakken zijn weergegen op de verbeelding, opnomen als Bijlage 11 bij deze 

onderbouwing;

e. Het plaatsen van schuttingen is niet toegestaan in verband met het behoud van 

het open karakter.
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Bijlagen
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Bijlage 1  Landschappelijk wonen aan de 
Lageweg 2 te Noordlaren'
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                                                                                                                           Planlocatie 

Lageweg 2 te Noordlaren 
De  planlocatie is gelegen aan de Lageweg 2 te 
Noordlaren op een kruispunt van wegen: de 
Lageweg, de Vogelzangsteeg en het Zuidveld en op 
de overgang van de Hondsrug en de Hunzelaagte. De 
huidige locatie bestaat uit een boerderij (voorhuis + 
schuur) en een drietal schuren. Het totale erf is 
bestraat. De afmeting van het terrein bedraagt  
ca. 110,0 x 87,0 m 

 



Ruimte voor ruimte regeling 
:  

om te voorkomen dat gebouwen langdurig leegstaan en  
verpauperen, hebben provincies de mogelijkheid om, naast hergebruik,  

deze  gebouwen te slopen en in ruil daarvoor  - en ter financiering daarvan  -  
woningen terug te bouwen  

(„ruimte voor ruimte‟). 
 



Locatie Lageweg 2 - Noordlaren  
 



                                                  Ontstaansgeschiedenis landschap rond Noordlaren 

De Hondsrug 
Het plangebied is gelegen aan de Lageweg 2 in Noordlaren. Het landschap rond Noordlaren vindt haar oorsprong voor een belangrijk deel in de voorlaatste 
ijstijd, het Saalien (circa 200.000 jaar voor Christus). In deze periode dringen vanuit het noorden uitlopers van de ijskap die noordelijk Europa bedekt het 
land in. Deze ijstongen stuwen de Hondsrug, als onderdeel van het Drents plateau, op. In het meer warme en vochtige klimaat van het Holoceen (van circa 
8000 jaar voor Christus tot heden) ontstaan de meanderende lopen van de Drentsche Aa en de Hunze. In de beekdalen en in afgesloten laagtes op de 
Hondsrug vindt veenvorming plaats. De zee staat via het Reitdiepdal in open verbinding met de beekdalen. Bij hoge waterstanden dringt de zee diep in de 
beekdalen door, tot aan het Hemrik en het  Zuidlaardermeer. Hierbij wordt periodiek zeeklei afgezet. Dit heeft tot in de 19e eeuw geduurd. 
bron: Landschapsontwikkelingsplan Haren. 
 
  
 

plangebied 



                                                  Ontstaansgeschiedenis landschap rond Noordlaren 

Het landschap rond Noordlaren 
Op de Hondsrug ontwikkelen zich onder anderen de buurtschappen Haren, Onnen en Noordlaren. Vanaf de vroege 
Middeleeuwen heeft zich hier het esdorpenlandschap ontwikkeld. Hierbij werd akkerbouw op de hogere gronden 
bedreven en de Hunzelaagte werd gebruikt als weiland (hooiland).  In de overgang van de hoge gronden naar de lage 
gronden werden houtwallen aangelegd om het vee te keren. In de lagere delen werden, min of meer haaks op de hogere 
ruggen, smalle sloten gegraven om het vee binnen te houden. De overgang naar de beekdalen en de Hunzelaagte werd 
oorspronkelijk gekenmerkt door een stelsel van houtwallen, die vanaf de hogere gronden het beekdal instaken, die 
grotendeels zijn verdwenen , maar  nog duidelijk te zien op oude kaarten:  
bron: Landschapsontwikkelingsplan Haren. 
 
  
 



                                                                                           Landschap rond Noordlaren 



Plekgebonden bouwen 
 



                                                                                                           Regionale identiteit 

Het bestaande als bron van het nieuwe. 
 
De bestaande gebouwen, het landschap en de infrastructuur 
vormen niet alleen het economisch kapitaal, maar evenzeer de 
fysieke stabiele factor om letterlijk en figuurlijk op voort te 
bouwen. Er bestaat geen vernieuwing zonder geschiedenis. In 
onze (gebouwde) omgeving is dat nog duidelijker dan in welke 
sector dan ook. Landschappen, dorpen, steden en gebouwen 
hebben een levensduur van vaak meerdere eeuwen. Nergens is 
onze cultuur beter afleesbaar dan aan de omgeving. Dat geldt niet 
alleen voor officiële beschermde monumenten en landschappen, 
maar evenzeer voor de gewone bebouwing en de veranderingen 
en toevoegingen van vandaag en morgen. Ruimtelijk kwaliteit 
wordt in hoge mate bepaald door identiteit en herkenbaarheid. 
Hiervan is de cultuurhistorie een wezenlijk bestanddeel. Daarom 
zal de cultuurhistorie een vanzelfsprekende  afwegingsfactor 
moeten zijn in de ruimtelijke planning. 
 
Regionale identiteit 
Regionale identiteit is verankerd in de geschiedenis van streek, 
dorp of stad en de bewoners die er kleur en vorm aan geven. Het 
historische landschap en de karakteristieke bebouwing vormen 
daarvan als het ware de dragers. Er bestaat een grote 
maatschappelijke consensus om deze representanten van het 
verleden als voorbeelden en referenties van regionale identiteit in 
stand te houden.   
  Het zorgvuldig vormgeven aan ‘nieuwe’ regionale identiteit is 
dan ook minstens zo belangrijk als het behoud van het bestaande 
beeld. Dat geldt overigens niet alleen voor het landelijke gebied, 
maar evenzeer voor de steden. Ook hier kan de eigen 
geschiedenis en bouwtraditie de inspiratie vormen voor 
vernieuwing. 
bron : Geen top zonder berg, Wijbrand Havik  en Heero Meindersma 
  

Plekgebonden bouwen 
Voor het ontwerp van de nieuwe woningen wordt gezocht naar een 
plekgebonden (regiospecifieke) architectuur, gebaseerd op een eigentijdse 
interpretatie van het landschap en de geschiedenis in combinatie met inzicht in 
de structurele veranderingen in de maatschappij.  
Naast het voortbouwen op bestaande tradities moet er ruimte blijven voor 
nieuwe culturele expressies die voortvloeien uit de veranderingsprocessen en de 
behoeften van de toekomstige samenleving. 
  
 



De Vogelzangsteeg Vanaf de Vogelzangsteeg 

De Lageweg Vanaf  richting Noordlaren 

Huidige situatie  



Aandachtpunten plekgebonden bouwen  

Algemeen: 
- Draag zorg  voor blijvende herkenbaarheid landschapstypen en 
cultuurhistorische elementen en structuren en hun onderlinge samenhang . 
- Gebruik belangrijke landschappelijk- en cultuurhistorische  kenmerken als 
onderdeel van ruimtelijke  kwaliteit en inspiratiebron. 
- gebruik historische (topografische)kaarten, maar ook geomorfologische kaarten, 
om de ontwikkelingsgeschiedenis van een gebied duidelijk te krijgen 

 
landschap en cultuurhistorie 

- kijk of verdwenen landschapselementen die een verloren gegane kwaliteit 
vertegenwoordigen aangrijpingspunt of inspiratiebron kunnen zijn voor nieuwe 
ontwikkelingen . 
- Nieuwe ontwikkelingen vormen niet per definitie een aantasting van 
landschappelijk en cultuurhistorische kwaliteiten. Door nieuwe ontwikkelingen 
goed in te passen krijgt de kwaliteit een impuls en ontstaat de nieuwe 
cultuurhistorie van de toekomst. 
- respecteer altijd de historische lijnen in het landschap en behandel het kleinere 
plangebieden nooit als een ‘eiland’. 
 
Inrichting en architectuur 
- vaak is heel bepalend voor de identiteit hoe bebouwing is gesitueerd aan een 
weg, de maten, de afstanden, de ligging en oriëntatie, als deze principes worden 
gevolgd zijn allerlei variaties en vernieuwingen mogelijk zonder verlies van 
identiteit. 
 

Identiteit 
- Ga voor echte, lokale of regionale identiteit en kwaliteit en neem geen 
genoegen met ‘standaardkwaliteit’ of de middelmaat. 
- Wees niet bang om ‘historiserend’ te zijn , maar wees ook niet bang om echt 
’vernieuwend’ te zijn, als maar in alle gevallen respectvol wordt omgegaan met 
de bestaande, unieke context. 
- Kijk altijd of het mogelijk is met nieuwe geplande ontwikkelingen zowel 
bestaande kwaliteiten te handhaven of te versterken én bestaande storende 
elementen te saneren of minder storend  te maken. 
  



Het landschap als vertrekpunt 
Ontwerpuitgangspunten 

1. 
De herinrichting van het erf te richten op landschapsherstel 

2. 
De 2 te creëren bouwkavels in te passen in een plaatselijk herkenbare hagenstructuur   

waardoor het erf onderdeel wordt van het Hunzedal landschap. 
 
 



Herstel houtwallen en hagen Haren 



Herstel hagenstructuur 

plangebied 

nieuwe houtwal 

nieuwe houtwal 



Herstel hagenstructuur, die in de loop van de tijd is verdwenen  



Landschapsplan - ontwerpschets  

Te realiseren in overleg met landschapsbeheer Groningen  

Uitgangspunten Landschapsplan
Op veel plaatsen langs de Lageweg en het Zuidveld zijn
struweelsingels en hagen beeldbepalend voor het landschap. Ze
vormen een soort groene kamers in het landschap. Maar op veel
plaatsen zijn ze ook verdwenen, zoals rond de
planontwikkelingslocatie. Om deze verloren gegane kwaliteit te
herstellen worden de te realiseren bouwkavels weer voorzien van
struweelsingels en meidoornhagen. De nieuwe ontwikkelingen
worden daardoor weer op een herkenbare wijze ingepast in het
bestaande landschap.



Bestemmingsplan 
 



Bestemmingsplan 

plangebied 



                                                                         bestemmingsplan – bestaande situatie 
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Bebouwingsvoorschriften 
ruimte voor ruimte regeling 



                                                                                       Randvoorwaarden nieuwbouw 

RANDVOORWAARDEN NIEUWBOUW RUIMTE VOOR RUIMTE LAGEWEG 2 
 
Bestemming bedrijfsdoeleinden mag transformeren naar wonen 
Bouwvlak binnen de bestemming wonen als aangegeven op de kaart:  
voorzijde woningen bewust ongeveer op de lijn van de voormalige schuren, 
voldoende dicht op de weg om daarmee samenhang te hebben en niet te ver achter 
op de kavel, zodat ook de samenhang met de bestaande woning niet verloren gaat. 
 
De nieuwe woningen moeten ongeveer in de rooilijn van de wegzijde van het 
bouwvlak worden gerealiseerd. 
Totale afmeting bouwvlak: 15 x 20 = 300 m2. Daarbinnen mag worden gerealiseerd: 
hoofdgebouw van max 150 m2, aan/bijbouw van max 50m2. 
goot 4.m (afw. tot max 6.0 m) dak met helling 30-60 graden. 
 
Buitenste groenstroken op de kaart: volwaardige houtwallen, met struik- en boomlaag 
i.s.m. met landschapsbeheer Groningen  
Op de tussenerfafscheidingen: lagere en smallere hagen (beuk of meidoorn) hoeft niet 
ism met landschapsbeheer Groningen, is aan koper.  
 
 

Buitenste groenstroken op de kaart: Struweelsingels met lijsterbes, meidoorn,
hazelaar, sleedoorn, scherpe hulst en zwarte els veer (in overleg met
landschapsbeheer Groningen)
Op de tussenerfafscheidingen: lagere en smallere meidoornhagen
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Welstandscriteria  
 



                                                                                                             Welstandscriteria 

Welstandscriteria gemeente Groninggen 
Nieuwe woningen 
Welstandscriteria gebied 1 van toepassing 
Niet helemaal geschikt want koerst alleen op ‘’boerderijtype’’ van voorhuis dat 
naar achter verbreed. 
En staat alleen roodbruine steen of gelijkwaardig in profielplaat toe. 
Voor de nieuwe woningen vinden we een schuurwoning, die in hout wordt 
uitgevoerd, wenslijk – daarmee refererend  naar de context van het oude erf. 
 
Bestand woonhuis. 
Contour rondom bestaand woonhuis en rondom bestaande schuur. 
We wensen een volume waarin behoud dan wel opnieuw opbouwen 
schuurvolume mogelijk is. 

Welstandscriteria gemeente Groningen
Nieuwe woningen dienen qua ontwerp zusjes van elkaar te zijn.
Welstandscriteria 1 van toepassing
Niet helemaal geschikt want koerst alleen op "boerderijtype " van voorhuis dat
naar achter verbreed.
En staan alleen roodbruine steen of gelijkwaardig in profielplaat toe.
Voor de nieuwe woningen vinden we een schuurwoning, die in hout wordt
uitgevoerd, wenselijk -daarmee refererend naar de context van het oude erf.

Bestaand woonhuis
Contour rondom bestaand woonhuis en rondom bestaande schuur.
We wensen een volume waarin behoud dan wel opnieuw opbouwen
schuurvolume mogelijk is.



Het schuurtypebeeld als vertrekpunt - referentiebeelden 



Voorbeeld woningen  
het schuurwonen-type  als vertrekpunt 

1 
landschap en cultuurhistorie als inspiratiebron 

2 
principes van duurzaam bouwen 

3 
levensloopbestendig bouwen 



Voorbeeldplattegrond 1 -  schuurwonen –  1: 100 
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Voorbeeldplan schuurwonen 1  –  kleur en materiaal 
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Voorbeeldplan 1 schuurwonen –  kleur en materiaal  
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Voorbeeldplan 2a schuurwonen –  kleur en materiaal 
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Voorbeeldplan 2 schuurwonen –  kleur en materiaal 
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Voorbeeldplattegrond 3 -  schuurwonen –  1: 100 
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Bestaand woonhuis  
1 

renovatie en verbouw woonhuis 
2 

verbouw/herbouw schuur 
 



Bestaand woonhuis + schuur  –  renovatie en verbouw 



Kavelinrichting  
1 

om de openheid tot het landschap duurzaam te verankeren wordt er in het 
bestemmingsplan tussen de 2 woningen een bebouwingsvrije zone opgenomen 

waarin geen gebouwen en schuttingen mogen worden gerealiseerd   
2 

de bijgebouwen op de achterzijde van de kavels worden voorzien van dwarskappen  
3 

de tuininrichting moet passen in streekbeeld van de Lageweg   
zie tevens: hoofdstuk erfinrichting 



Erf: terras en parkeren – bron: traditie en vernieuwing 



Erf: inrichting en verharding – bron: traditie en vernieuwing 



 

Bijlage 2  Regels Wonen-1
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Artikel 27 Wonen - 1 

27.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen, al dan niet in combinatie met: 
a. een aan huis verbonden beroep; 
b. aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten; 

met de daarbij behorende: 

b. tuinen en erven, parkeervoorzieningen, wegen en paden, water, groenvoorzieningen en 
nutsvoorzieningen. 

  27.2 Bouwregels 

27.2.1 Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. per bouwvlak bestemmingsvlak is ten hoogste één woning toegestaan, deze dient te worden 

gerealiseerd in het bouwvlak; 
b. de hoofdgebouwen zullen vrijstaand worden gebouwd; 

c. de afstand van hoofdgebouwen tot de bouwperceelgrens zal ten minste 5 m bedragen; 
d. de goothoogte bedraagt maximaal 4 m, dan wel ten hoogste de bestaande goothoogte indien 

deze meer bedraagt; 

e. het hoofdgebouw moet zijn voorzien van een kap, waarvan de dakhelling minimaal 30° en 
maximaal 60° dient te bedragen; 

f. de oppervlakte van het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 150 m², dan wel de bestaande 
oppervlakte indien deze meer bedraagt; 

27.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 

a. de aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen op ten minste 5 m achter de voorgevel van de 

woning, dan wel het verlengde hiervan, te worden gebouwd, overkappingen mogen niet voor de 
voorgevel van de woning, dan wel het verlengde hiervan worden gebouwd; 

b. de gezamenlijke oppervlakte zal niet meer bedragen dan 50 m2, dan wel niet meer dan de 
bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt; 

c. de gezamenlijke oppervlakte zal ten hoogste 50% van het bouwperceel gelegen achter (het 

verlengde van) de voorgevel van de woning bedragen; 
d. de gezamenlijke oppervlakte zal niet meer bedragen dan 100% van het vloeroppervlak van het 

hoofdgebouw; 
e. de goothoogte bedraagt niet meer dan 3 m, dan wel de bestaande hoogte indien deze hoger is; 
f. een bijgebouw moet zijn voorzien van een kap, waarvan de dakhelling minimaal 30° en maximaal 

60° dient te bedragen; 
g. bijgebouw dienen op tenminste 1 meter uit de zijerfgrens te worden gebouwd. 

27.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen overkappingen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen zal ten hoogste 2 m bedragen; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, 

bedraagt ten hoogste 5 m.  



 

Bijlage 3  Landschappelijke inrichting
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LANDSCHAPPELIJKE VERPLICHTING

A.

B.

C.

385 m2 struweelsingel (1 st/m2)
30% Sorbus aucuparia - Lijsterbes 115 st. 60/100 wg
30% Crataegus monogyna - Meidoorn 115 st. 60/100 wg
30% Corylus avellana - Hazelaar 115 st. 60/100 wg
8% Prunus spinosa - Sleedoorn 31 st.60/80 wg
2% Ilex aquifolium - Scherpe hulst 8 st. 40/50 kluit in rand
1 st Alnus glutinosa - Zwarte els veer 175/200

404 m2 struweelsingel (1 st/m2)
30% Sorbus aucuparia - Lijsterbes 121 st. 60/100 wg
30% Crataegus monogyna - Meidoorn 121 st. 60/100 wg
30% Corylus avellana - Hazelaar 121 st. 60/100 wg
8% Prunus spinosa - Sleedoorn 32 st.60/80 wg
2% Ilex aquifolium - Scherpe hulst 8 st. 40/50 kluit in rand
2 st Alnus glutinosa - Zwarte els veer 175/200

80 m1 meidoornhaag  
640 st Crataegus monogyna - Meidoorn 60-100 wg 8 st/m1 
(dubbele rij)

D.

E.

F.

80 m1 meidoornhaag 
640 st Crataegus monogyna - Meidoorn 60-100 wg 8 st/m1 
(dubbele rij)

2x 2 st. Quercus robur (Zomereik)
175/200 veer

4 st. Quercus robur (Zomereik)
16/18 kluit

B

A

C

D
E

F
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Artikel 11 Groen – Waardevolle struweelsingels 

11.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Groen – Waardevolle struweelsingels’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

• het behoud en de bescherming van de waardevolle struweelsingels; 

11.2 Bouwregels 

Op of in deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd. 
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L i j s t  m e t  a an v a a r db a r e  b e r o ep en  en  v o r m e n  v an  b e d r i j v i g h e i d  

Aan huis verbonden beroepen Bedrijfsmatige activiteiten 

Huisarts Ambachtelijke kledingfabricage of -reparatie 

Medisch specialist Grafische bedrijvigheid zoals 

Tandarts - binderij 

Tandartsspecialist - grafisch ontwerp/adviesbureau 

Apotheker Ambachtelijke speelgoedmakerij 

Fysiotherapeut Ambachtelijke schoenen- en klompenfabricage of -reparatie 

Oefentherapeut (Cesar/Mensendieck) Reparateurs uurwerken, goud- en zilversmeden, reparateurs elektrische 

gebruiksgoederen, reparateur muziekinstrumenten 

Logopedist Kantoor t.b.v. zakelijke dienstverlening niet zijnde de vrije c.q. aan huis 

verbonden beroepen 

Verloskundige Ateliers voor kunst 

Dierenarts Schoorsteenveger 

Bouwkundig architect Glazenwasser 

Interieurarchitect Schoonmaker 

Stedenbouwkundige Stoppage/oppersinrichting (kleding) 

Raadgevend ingenieur Kappers- en schoonheidsspecialistes 

Notaris Pedicure en manicure 

Advocaat 

Gerechtsdeurwaarder 

Registeraccountant 

Belastingconsulent 

Accountant 

Administratieconsulent 

Makelaar in onroerend goed 

Assurantieadviseur 

Organisatieadviseur 

Tuin- en landschapsarchitect 

Deze lijst is niet limitatief. Voor beide categorieën, dan wel een naar de aard daarmee gelijk te stellen 

beroepsactiviteit/bedrijfsmatige activiteit, geldt dat die met behoud van de woonfunctie (zie 

toetsingscriteria) kan worden uitgeoefend in een hoofdgebouw en/of een daarbij behorend bijgebouw 

bestemd voor woondoeleinden. 
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 1 Inleiding
Aanleiding Er zijn plannen om aan de Lageweg 2 in Noordlaren (Gr.) in het kader van 

“ruimte-voor-ruimte” twee nieuwe vrijstaande woningen te realiseren en 
de bestaande bedrijfswoningen om te zetten naar één reguliere 
woonbestemming. Om de plannen mogelijk te maken is een ruimtelijke 
procedure nodig. De nieuwe woningen komen te liggen binnen de 
geluidszone van (onder andere) de Lageweg/Zuidveld. Daarom is in het 
kader van de ruimtelijke  onderbouwing om een akoestisch onderzoek 
gevraagd.

Doel van het onderzoek Het doel van het akoestisch onderzoek is om te onderzoeken of het plan 
wat wegverkeerslawaai betreft mogelijk is binnen de wettelijke eisen.

Gebruikte gegevens Bij het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van:
• Aangeleverde tekening 'bouwregels lageweg2_update.pdf' met gewenste 

ligging van de bouwvlakken;
• Weg- en verkeersgegevens, afkomstig van de gemeente Groningen;
• Divers kaartmateriaal (Kadastrale kaart, Basisregistraties Adressen en 

Gebouwen, etc.);
• (Lucht-) foto's.

Bijlagen Bijlage 1: Ligging van het plangebied
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 2 Wettelijk kader
In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn regels opgenomen voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige 
bestemmingen (zoals bijvoorbeeld woningen) door het weg- en spoorwegverkeer. Bij akoestisch 
onderzoek moet daarbij worden uitgegaan van het maatgevende toekomstige jaar. In het algemeen is dit 
10 jaar na realisatie of na het akoestisch onderzoek. Dit hoofdstuk beschrijft de regels uit de Wet 
geluidhinder die van toepassing zijn op dit onderzoek.

Zone van de weg Iedere weg heeft van rechtswege een zone, met uitzondering van wegen die 
liggen binnen een tot woonerf bestemd gebied en wegen waarop een 
wettelijke snelheid geldt van 30 km/u. Binnen de geluidszone is het ver-
plicht een akoestisch onderzoek in te stellen naar de te verwachten geluids-
belasting op de gevel van toekomstige geluidsgevoelige bestemmingen. De 
zonebreedte van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de 
weg in binnen- of buitenstedelijk gebied ligt.

Correcties De Wet geluidhinder gaat ervan uit dat het verkeer in de toekomst stiller 
wordt, onder andere door Europees bronbeleid. Daarom mogen op de 
berekende geluidsbelastingen enkele correcties worden toegepast. Er 
gelden generieke correcties van 5 dB als het gaat om wegverkeer met een 
snelheid1 van minder dan 70 km/u en van 2 dB, 3 dB of 4 dB (afhankelijk van 
de geluidsbelasting) als het gaat om wegverkeer met snelheid van 70 km/u 
of meer. Afhankelijk van het soort wegdek geldt er daarnaast een correctie 
van 1 dB of 2 dB voor wegverkeer met een snelheid van 70 km/u of meer.

Grenswaarden2 De Wet geluidhinder kent een voorkeursgrenswaarde. Als aan deze waarde 
wordt voldaan, is er voor de Wet geluidhinder geen belemmering voor het 
bouwplan. Als de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde overschrijdt, is 
onderzoek naar mogelijkheden om de geluidsbelasting te reduceren nodig. 

Als reductie van de geluidsbelasting niet mogelijk is en de maximale 
grenswaarde niet wordt overschreden, kan een hogere grenswaarde 
worden aangevraagd bij het college van Burgemeester en Wethouders. 
Vervolgens stelt het Bouwbesluit eisen aan de geluidwering van de gevel.

Het onderhavige plan ligt buiten de bebouwde kom en er is sprake van 
nieuwe woonbestemmingen. In dit geval gelden de volgende grenswaarden:
• Voorkeursgrenswaarde: 48 dB
• Maximale grenswaarde: 53 dB (compleet nieuwe woningen),

Maximale grenswaarde: 58 dB (woning ter plaatse van het
Maximale grenswaarde:              huidige dubbele woonhuis)

1 Het gaat om de representatief te achten snelheid van licht verkeer. De representatief te achten snelheid komt overeen met de 
maximaal toelaatbare snelheid op een bepaald wegvak, tenzij er onderbouwd een andere snelheid aangehouden kan worden.

2 De voorkeursgrenswaarde wordt in de Wet geluidhinder aangeduid als 'ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting'. De maximale 
grenswaarde wordt beschreven als een 'hogere dan de genoemde waarde'. In de praktijk wordt vaak over voorkeursgrens-
waarde en maximale grenswaarde gesproken, zo ook in dit onderzoek.
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Gemeentelijk beleid 
hogere waarden

De gemeente Groningen heeft geen gemeentelijk beleid vastgesteld ten 
aanzien van het vaststellen van grenswaarden hoger dan de 
voorkeursgrenswaarde.

Cumulatie In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing moet ook aandacht 
besteed worden aan de gecumuleerde geluidsbelasting van de afzonderlijke 
geluidsbronnen. De gecumuleerde geluidsbelasting hoeft alleen bepaald te 
worden voor geluidsbronnen waarvoor de voorkeursgrenswaarde 
overschreden wordt.
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 3 Uitgangspunten
Planbeschrijving Het plan omvat de realisatie van twee nieuwe vrijstaande woningen in het 

kader van “ruimte-voor-ruimte”. Hierbij worden tevens de bestaande 
bedrijfswoningen (in het huidige dubbele woonhuis) veranderd in één 
reguliere woning. De overige bestaande agrarische bedrijfsbebouwing 
wordt gesloopt, met uitzondering van de schuur die aan het huidige 
dubbele woonhuis grenst. 

De twee nieuwe woningen zullen uit twee of drie bouwlagen bestaan. Het 
huidige woonhuis bestaat uit twee bouwlagen. De ligging van het 
plangebied blijkt uit de bijlage 1.

Verkeersgegevens Het plan ligt binnen de geluidszones van de wegen Lageweg/Zuidveld en  
Vogelzangsteeg. Alle gehanteerde weg- en verkeersgegevens van deze 
wegen zijn op 6 maart 2019 aangeleverd door de gemeente Groningen, als 
rekenmodel (in Geomilieu). Het betreft etmaalintensiteiten, voertuig- en 
periodeverdeling, rijsnelheid en wegdektypes.

In onderstaande tabel zijn de rijsnelheden, de zonebreedtes en de 
gehanteerde aftrek (correctie 1) weergegeven.

Tabel 3.1: Verkeersgegevens

Weg Rijsnelheid
 [km/u]

Zone-
breedte

[m]

Correcties
[dB]

1 2 3 totaal

Lageweg/Zuidveld 60 250 -5 0 0 -5

Vogelzangsteeg 60 250 -5 0 0 -5

De in tabel 3.1 genoemde correcties zijn achtereenvolgens:
1. Generieke correctie, afhankelijk van de rijsnelheid (artikel 3.4 van het 

RMG20121), conform de aftrek ex art. 110g Wgh;
2. Correctie afhankelijk van het soort wegdektype, bij een rijsnelheid van 

70 km/u of meer (artikel 3.5 van het RMG2012);
3. Plafondcorrectiewaarde (alleen voor Rijkswegen);
Een negatieve waarde is een reductie, een positieve waarde een ophoging.

Bijlage Bijlage 1: Ligging van het plangebied
Bijlage 2: Verkeersgegevens

1 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
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 4 Modellering
De berekening van de geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer is uitgevoerd volgens 
Standaard Rekenmethode II op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Het gebruikte 
programma is Geomilieu V5.20 van dgmr. Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de uitgangspunten bij de 
modellering. Bij de modellering is het aangeleverde rekenmodel gebruikt als basis.

Wegen Op basis van de aangeleverde verkeersgegevens zijn rijlijnen gemodelleerd. 
De rijlijnen zijn per weg in een aparte groep gemodelleerd. Vervolgens zijn 
aan deze groepen groepsreducties toegekend, overeenkomstig de 
correctiewaarde 'correctie 1' uit tabel 3.1. De berekeningsresultaten, 
inclusief groepsreductie, zijn nu direct te toetsen aan het wettelijke kader. 
De correcties 'correctie 2' en 'correctie 3' worden door Geomilieu 
automatisch berekend. 

De Lageweg en Zuidveld vormen samen één doorgaande weg, zodat ze ook 
in het rekenmodel als één weg beschouwd zijn.

Bodemmodel Er zijn geen relevante hoogtevariaties van de bodem.

Het rekenmodel rekent met een standaard absorptiefractie van 1,0.
Akoestisch reflecterende gebieden zijn ingevoerd met een absorptiefractie
van 0,0. De verharding binnen het plangebied wordt  drastisch gewijzigd, 
maar het is nog niet bekend waar de erfverharding in de nieuwe situatie 
komt te liggen. Daarom is het plangebied ingevoerd als bodem met een 
absorptiefractie van 0,5 (half reflecterend, half absorberend). Ook de grind-
verharding aan de Lageweg 1 is ingevoerd met een absorptiefractie van 0,5.

Gebouwen Gebouwen die van invloed zijn op afscherming en reflectie van geluid zijn in 
het rekenmodel ingevoerd.

Voor gebouwen die voor afscherming zorgen zijn de hoogtes conservatief 
ingevoerd; gebouwen die vooral van invloed zijn op reflecties zijn aan de 
hoge kant ingevoerd.

Voor de ligging van deze bebouwing is gebruik gemaakt van een kadastrale 
kaart en luchtfoto's.

Rekenpunten De geluidsbelasting is berekend op de bebouwingsgrenzen van de nieuwe 
woonbestemmingen. Omdat het aantal bouwlagen voor de nieuwe 
woningen nog niet bekend is, is uitgegaan van 3 bouwlagen. De invallende 
geluidsbelasting is zodoende berekend op 1,5 m hoogte (begane grond) en 
4,5 m en 7,5 m hoogte (verdieping(en)). Voor het huidige woonhuis is de 
invallende geluidsbelasting berekend op 1,5 m hoogte (begane grond) en 
4,5 m hoogte (1e verdieping).

Bijlage Bijlage 2: Gegevens rekenmodel
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 5 Berekeningsresultaten en bespreking
Met behulp van het opgestelde rekenmodel zijn de geluidsniveaus berekend op de nieuwe 
woonbestemmingen. De geluidsbelasting Lden is per weg berekend voor het jaar 2030.

Berekeningsresultaten In tabel 5.1 en 5.2 zijn de hoogste geluidsbelastingen Lden op de geplande 
nieuwe woonbestemmingen weergegeven.

Tabel 5.1: Geluidsbelasting Lden in dB, incl. aftrek, vanwege 
Lageweg/Zuidveld

Woning ZW-gevel NW-gevel NO-gevel ZO-gevel

RvR-woning 1 52 48 < 33 48

RvR-woning 2 53 48 < 33 48

huidig woonhuis 57 52 < 33 52

Tabel 5.2: Geluidsbelasting Lden in dB, incl. aftrek, vanwege Vogelzangsteeg

Woning ZW-gevel NW-gevel NO-gevel ZO-gevel

RvR-woning 1 41 < 33 < 33 40

RvR-woning 2 37 < 33 < 33 38

huidig woonhuis 46 47 < 33 < 33

Bespreking van de 
resultaten

Lageweg/Zuidveld
De geluidsbelasting voldoet op de nieuwe vrijstaande woningen aan de 
voorkeursgrenswaarde, behalve op de zuidwestgevel. Wel wordt voldaan 
aan de maximale grenswaarde van 53 dB. Als de geluidsbelasting niet 
gereduceerd wordt tot de voorkeursgrenswaarde, dan is voor de 
zuidwestgevel een hogere grenswaarde nodig.

Op het huidige dubbele woonhuis wordt de voorkeursgrenswaarde 
overschreden, behalve op de noordoostgevel. Wel wordt op alle gevels 
voldaan aan de maximale grenswaarde van 58 dB. Als de geluidsbelasting 
niet gereduceerd wordt tot de voorkeursgrenswaarde, dan is voor drie 
gevels een hogere grenswaarde nodig.

Maatregelen
Het is niet mogelijk om de geluidsbelasting te reduceren tot de 
voorkeursgrenswaarde door het huidige asfalt (referentiewegdek danwel 
SMA-NL8) te vervangen door een stiller wegdektype. Deze bronmaatregel is 
daarom niet doelmatig. Met verlaging van de maximumsnelheid tot 
30 km/u is de geluidsbelasting op de RvR-woningen te reduceren tot de 
voorkeursgrenswaarde. Deze maatregel is echter vanuit verkeerskundig 
oogpunt ongewenst. Door de gemeente is aangegegen, dat een 

2019-3021

9 van 11

kenmerk

pagina



afstandsmaatregel (waarbij de nieuwe woningen verder van de weg 
gebouwd worden) landschappelijk ongewenst is. Het geluidsreducerende 
effect van afstandsmaatregelen is daarom niet onderzocht. 

Afschermende maatregelen zijn gezien de omvang van het perceel en de 
ligging van de woningen ten opzichte van de weg niet haalbaar. Geluids-
reductie tot de voorkeursgrenswaarde zou alleen kunnen middels een lang, 
hoog scherm langs de Lageweg/Zuidveld. Deze maatregel is landschappelijk 
ongewenst. De Wet geluidhinder biedt voor dit soort situaties de 
mogelijkheid hogere waarden vast te stellen (vanwege de 
Lageweg/Zuidveld).

Vogelzangsteeg
De geluidsbelasting voldoet op alle drie de nieuwe woonbestemmingen aan 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het plan kan wat betreft deze weg 
gerealiseerd worden zonder verdere procedures in het kader van de Wgh.

Gecumuleerde 
geluidsbelasting

De voorkeursgrenswaarde wordt slechts vanwege één weg overschreden. 
Daarom is de gecumuleerde geluidsbelasting niet berekend.

Bijlage Bijlage 3: Berekeningsresultaten

2019-3021

10 van 11

kenmerk

pagina



 6 Conclusies
De geluidsbelastingen Lden  op de nieuwe woonbestemmingen ten gevolge van omliggende wegen is 
berekend voor het jaar 2030. Hieruit volgt:

Resultaten 
geluidsbelasting

• Op de nieuwe vrijstaande woningen voldoet de geluidsbelasting vanwege 
de Lageweg/Zuidveld aan de voorkeursgrenswaarde, behalve op de 
zuidwestgevel. Wel wordt voldaan aan de maximale grenswaarde van 
53 dB.

• Op het huidige woonhuis overschrijdt de geluidsbelasting vanwege de 
Lageweg/Zuidveld de voorkeursgrenswaarde op 3 gevels. Wel wordt 
voldaan aan de maximale grenswaarde van 58 dB.

• De geluidsbelasting vanwege de Vogelzangsteeg voldoet op alle drie de 
nieuwe woonbestemmingen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

• De voorkeursgrenswaarde wordt slechts vanwege één weg 
overschreden. Daarom is de gecumuleerde geluidsbelasting niet 
berekend.

Maatregelen en hogere 
waarden

• Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting door de 
Lageweg/Zuidveld zijn niet doelmatig, verkeerskundig en/of 
landschappelijk ongewenst. Daarom zijn hogere waarden vanwege de 
Lageweg/Zuidveld nodig.
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Bijlage 1

Ligging van het plangebied





Bijlage 2

Gegevens rekenmodel







Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL toekomst
Lageweg 2 - Noordlaren

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep ISO M. ISO_H Hdef. Type Hbron Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Lengte
217 Lageweg Zuidveld - Lageweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60           375,49
216 Zuidveld Zuidveld - Lageweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75   0 W4b SMA-NL8  60  60  60  60  60  60  60  60  60           366,16
230 Vogelzangsteeg Vogelzangsteeg      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60           288,72

18-11-2019 11:50:21Geomilieu V5.20



Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL toekomst
Lageweg 2 - Noordlaren

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) X-1 Y-1
217 Lageweg   2000,00   6,83   3,25   0,63  90,80  95,00  90,40   6,20   4,00   7,30   3,00   1,00   2,30     240014,45     572580,46
216 Zuidveld   2200,00   6,83   3,25   0,63  90,80  95,00  90,40   6,20   4,00   7,30   3,00   1,00   2,30     239810,54     572884,25
230 Vogelzangsteeg    800,00   6,83   3,25   0,63  90,80  95,00  90,40   6,20   4,00   7,30   3,00   1,00   2,30     239737,37     572500,84

18-11-2019 11:50:21Geomilieu V5.20



Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL toekomst
Lageweg 2 - Noordlaren

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel X Y
11 RvR-woning 1 --      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja     240009,60     572615,84
12 RvR-woning 1 --      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja     240009,29     572625,58
13 RvR-woning 1 --      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja     240026,44     572627,71
14 RvR-woning 1 --      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja     240018,70     572613,06
21 RvR-woning 2 --      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja     239990,56     572640,50

22 RvR-woning 2 --      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja     239991,12     572649,57
23 RvR-woning 2 --      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja     240007,07     572652,45
24 RvR-woning 2 --      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja     240000,05     572637,09
01 bestaande woning --      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     240025,87     572579,17
02 bestaande woning --      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     240026,74     572585,67

03 bestaande woning --      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     240040,33     572583,70
04 bestaande woning --      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     240036,48     572574,59
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL toekomst
Lageweg 2 - Noordlaren

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k X-1 Y-1
1856 hoofdgebouw     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     239835,83     572636,70
1858 hoofdgebouw     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     239870,63     572546,11
1954 hoofdgebouw     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     240011,97     572555,10
2020 hoofdgebouw     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     240212,84     572364,37
2770 hoofdgebouw     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     240172,08     572402,13

2946 hoofdgebouw     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     240091,90     572368,93
01 Vogelzangsteeg 1     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     239916,36     572556,58
02 bijgebouw Lageweg 2/2a     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     240044,92     572594,45
03 woning Lageweg 2/2a     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     240023,18     572582,73
04 RvR-woning 1     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     240004,92     572622,14

05 RvR-woning 2     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     239986,53     572645,94
06 bijgebouw Lageweg 1     2,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     239995,87     572558,72
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL toekomst
Lageweg 2 - Noordlaren

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf X-1 Y-1
217 Lageweg 0,00     240016,65     572582,50
01 plangebied 0,50     239968,97     572651,28
02 grindverharding 0,50     239998,36     572568,15
216 Zuidveld 0,00     239812,91     572886,10
230 Vogelzangsteeg 0,00     239736,49     572503,71
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SAMENVATTING 
Er zijn concrete plannen voor de bouw van twee extra woningen op een erf aan de Lageweg 2 te 
Noordlaren. Deze extra woningen mogen gebouwd worden in het kader van het Rood-voor-rood-beleid van 
de gemeente Groningen. Ter compensatie voor de bouw van deze extra woning dient overtollige 
bebouwing op het erf gesaneerd te worden. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding 
van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel 
gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet 
natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het 
uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de 
onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Het plangebied is op 30 april 2020 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies, 
zoals foerageergebied en vliegroute van vleermuizen. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten 
een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en het Natuurnetwerk 
Nederland.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied behoort tot ‘leefgebied weidevogels’, maar niet tot Natura 2000-gebied. Voorgenomen 
activiteiten hebben geen negatief effect op de functie van het plangebied en de omgeving als leefgebied 
voor weidevogels. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt daarom niet tot wettelijke 
consequenties. Een negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, kan 
op basis van voorliggende studie uitgesloten worden. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden 
om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000 vast te kunnen stellen.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied voor verschillende 
algemene- en weinig kritische beschermde diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied 
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er jaarlijks vogels in de te slopen bebouwing. 
Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of verblijfplaats in het plangebied.  
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten.  
 
Als gevolg van de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied voor de in het plangebied foeragerende beschermde dieren niet aangetast.  
 
Samenvattende conclusie:  
Afhankelijk van de tijd van het jaar, waarin de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden, kunnen vogels 
gedood worden en eieren beschadigd/vernield worden. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt 
de functie van het plangebied als foerageergebied voor beschermde dieren niet aangetast.  
 
Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet zonder ontheffing negatief beïnvloed worden. Om te 
voorkomen dat bezette vogelnesten beschadigd of vernield worden, dient de bebouwing gesloopt te 
worden buiten de voortplantingsperiode of dient een broedvogelscan uitgevoerd te worden om de 
aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten. Voor het doden van de grondgebonden 
zoogdieren, die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling 
van de verbodsbepalingen.  
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HOOFSTUK 1   INLEIDING  
Er zijn concrete plannen voor de bouw van twee extra woningen op een erf aan de Lageweg 2 te 
Noordlaren. Deze extra woningen mogen gebouwd worden in het kader van het Rood-voor-rood-beleid van 
de gemeente Groningen. Ter compensatie voor de bouw van deze extra woning dient overtollige 
bebouwing op het erf gesaneerd te worden. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding 
van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel 
gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet 
natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het 
uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de 
onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. 
Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 
(natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura 2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening provincie Groningen 2019 (Natuurnetwerk Nederland). 
 
Doel van deze rapportage: 
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in 
het kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het 
bestemmingsplan) of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om 
antwoord te kunnen geven op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen 
activiteit uitvoerbaar?). Het is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te 
voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. 
De Wet natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en 
het is aan de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.  
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de 
planning in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, 
materiaalgebruik etc.  
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HOOFSTUK 2   HET PLANGEBIED 
 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd aan de Lageweg 2 te Noordlaren. Het ligt in het buitengebied, 1,6 kilometer 
ten oosten van de woonkern Glimmen. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het plangebied 
weergegeven op een topografische kaart.  
 

 
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker aangeduid (bron: pdok.nl). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied vormt een deel van een agrarisch erf en bestaat uit bebouwing en erfverharding. In het 
plangebied staan drie landbouwschuren, omgeven door erfverharding. Deze schuren hebben een stalen 
spantenconstructie en zijn bekleed met damwand of houten planken. Eén van de schuren heeft wanden 
van betonelementen. De gebouwen zijn gedekt met golfplaten en beschikken niet over wandisolatie. 
Slechts één schuur beschikt over dakisolatie (spuitschuim). De staat van onderhoud is goed; de schuren zijn 
wind- en waterdicht. Op onderstaande afbeelding wordt de begrenzing van het plangebied weergegeven.  
 

 
Detailopname en begrenzing van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron 
luchtfoto: pdok). 
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HOOFSTUK 3   VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 

3.1 Algemeen  
Het voornemen bestaat om alle bebouwing in het plangebied te slopen en twee woningen in het 
plangebied te bouwen. Het nieuwe erf wordt nadien landschappelijk ingepast middels de aanplant van 
erfbeplanting. Op onderstaande afbeelding wordt het wenselijke eindbeeld na planrealisatie weergegeven.  
 

 
Wenselijk eindbeeld na planrealisatie (bron: Rombou). 

 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Slopen bebouwing en verwijderen erfverharding; 
• Bouwrijp maken bouwplaatsen; 
• Bouwen woningen; 
• Aanplant erfbeplanting; 

 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –gebieden 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 
beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

 Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden 
 

Mogelijke permanente invloeden: 

 Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

 Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

 Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
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In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals sloop- en 
bouwwerkzaamheden.  
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden 
geluid, stof en trillingen waarneembaar in een gebied rondom het plangebied, maar deze effecten zijn 
echter incidenteel en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten, 
rust- of voortplantingsplaatsen buiten het plangebied.  
 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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HOOFDSTUK 4   GEBIEDSBESCHERMING  
 
4.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 
natuurgebied (Natura 2000) en het Natuurnetwerk Nederland. 

 
4.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de 
verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 
verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 
handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 
aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 
uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 
kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 
regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 
‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, 
saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en 
de overige spelregels hebben is opgenomen in de Omgevingsverordening van Groningen. Er is door 
toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een 
betere manier kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied wordt in de Omgevingsverordening van de provincie Groningen aangeduid als ‘leefgebied 
weidevogels’. Rondom het plangebied liggen gronden die als NNN-beheergebied zijn aangeduid. Gronden 
die tot NNN-natuur behoren, liggen op 170 meter afstand van het plangebied. Op onderstaande afbeelding 
wordt de ligging van leefgebied weidevogels en het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het 
plangebied weergegeven.  
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Ligging van leefgebied weidevogels en Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het 
plangebied wordt met de rode lijn aangeduid. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de 
donkergroene- en lichtgroene kleur op de kaart aangeduid. Gronden die tot leefgebied weidevogels behoren worden met de 
blauwe kleur aangeduid (bron: Ruimtelijkeplannen.nl). 

 
Effectbeoordeling 
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de uitvoering van de sloop 
geluid, stof en trillingen merkbaar in het weidevogelleefgebied, maar deze effecten zijn kortdurend en 
vinden alleen tijdens de sloop- en bouwfase plaats. De voorgenomen activiteiten hebben geen negatief 
effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van weidevogelleefgebied. Door uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten, wordt de doelstelling van het weidevogelbeleid niet negatief beïnvloed.  
 
Wettelijke consequenties 
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland, maar behoort wel tot weidevogelleefgebied. 
Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Groningen, leiden 
de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van de bescherming van het 
Natuurnetwerk Nederland. Omdat uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet strijdig is met de 
doelstelling voor weidevogelleefgebied, leiden voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties 
in het kader van de Omgevingsverordening. 
 
 

4.3 Natura 2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en 
in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 
speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst 
deze gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

 de leefgebieden van vogels;  

 de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
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De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). 
In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 
worden bereikt. 
 
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen 
aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld 
waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die 
gebieden. 
 
Als gevolg van het stopzetten van de PAS-systematiek, mogen plannen die leiden tot een verhoogde 
depositie van NOx/NH3 op Natura 2000-gebied, niet in uitvoering gebracht worden zonder Wet 
natuurbeschermingsvergunning. Per 1-1-2020 is de Spoedwet stikstof van kracht. Het doel van deze 
tijdelijke wet is om projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw door te laten 
gaan. Projecten worden daartoe van 'dringend openbaar belang' verklaard. Wanneer de Regeling 
spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur ven kracht is, kan er gewerkt worden met de Spoedwet. 
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
Het plangebied ligt op minimaal 750 meter afstand van het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied. Op 
onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied 
weergegeven.  
 

 
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de blauwe kleur aangeduid (bron: Aerius.nl). 

 
Stikstofgevoelige Habitattypen 
Niet alle Habitattypen in Natura 2000-gebied zijn even gevoelig voor verzuring, als gevolg van 
stikstofdepositie, maar het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied bestaat niet uit stikstofgevoelige 
Habitattypen. Stikstofgevoelige habitattypen liggen op meer dan 2 km afstand van het plangebied. 
  
 
 

750 meter afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren 
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Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als gevolg van 
bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, trillingen, 
kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie. 
 
Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied en 
Natura 2000-gebied, wordt in voorliggend geval een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura 
2000-gebied uitgesloten.  
 
Beoordeling Stikstof  
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten zal een enige emissie van NOx plaats vinden, als gevolg van de 
inzet van materieel met een verbrandingsmotor tijdens de ontwikkelfase en tijdelijke toename van verkeer 
tijdens de ontwikkelfase. Deze inzet leidt tot een beperkte emissie van stikstofoxiden. Gelet op de ligging 
van het plangebied, op meer dan 2 kilometer afstand van stikstofgevoelige Habitattypen, en de beperkte 
emissie van NOx, kan een negatief effect op Natura 2000-gebied uitgesloten worden. Het opstellen van een 
stikstofberekening wordt niet noodzakelijk gevonden om aannemelijk te maken dat uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten niet leidt tot een toename van stikstofdepositie.  
 
Wettelijke consequenties  
Het is niet aannemelijk dat uitvoering van de voorgenomen activiteiten zal leiden tot een negatief effect op 
Natura 2000. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties.  
 
4.4 Slotconclusie 
Het plangebied behoort tot ‘leefgebied weidevogels’, maar niet tot Natura 2000-gebied. Voorgenomen 
activiteiten hebben geen negatief effect op de functie van het plangebied en de omgeving als leefgebied 
voor weidevogels. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt daarom niet tot wettelijke 
consequenties. Een negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, kan 
op basis van voorliggende studie uitgesloten worden. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden 
om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000 vast te kunnen stellen.  
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HOOFDSTUK 5   SOORTENBESCHERMING; HET ONDERZOEK 
 

5.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Het plangebied bestaat volledig uit bebouwing en erfverharding. De inrichting en het gevoerde beheer 
maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten, maar wel tot 
een potentieel geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde diersoorten. Gelet op de 
inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van 
sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen:  

 vogels;  

 vleermuizen; 

 grondgebonden zoogdieren;  

 amfibieën; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 

5.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 30 april 2020 tijdens de daglichtperiode 
(middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële 
aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. 
Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50), zaklamp en zijn de in dit 
rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een 
warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28), maar deze is niet gebruikt. 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

 veldbezoek door ervaren ecoloog;1 

 aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

 Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

 Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

 Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  

 NDFF Verspreidingsatlas; 
 
Het weer tijdens het veldbezoek 
Bewolkt, droog, temperatuur 16⁰C, wind 2-3 Bft 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. G. Tamminga. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 
jaarlijks ca. 200 Quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije tijd 
betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring (NEM-
VT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek.  
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels omdat de meeste vogels in deze tijd van het jaar territorium-
indicerend gedrag (zingen/balts) vertonen en veel soorten een bezet nest hebben. Sommige standvogels 
(dit zijn vogels die niet wegtrekken in de winter), zoals de huismus, steen- en kerkuil zijn doorgaans het hele 
jaar door aanwezig in de buurt van de nest-/rustplaats. Slechts enkele trekvogelsoorten zijn nog niet 
teruggekeerd uit hun overwinteringsgebieden. 
  
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. De bebouwing is o.a. onderzocht op de aanwezigheid van 
huismussennesten. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken kan een goede 
inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de uitgevoerde 
inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels. 
  
Grondgebonden zoogdieren 
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek en onderzoek naar 
voortplantingslocaties. De meeste grondgebonden diersoorten bezetten de voortplantingslocatie en 
hebben zogende jongen in deze tijd van het jaar. 
  
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op 
de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, 
graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. 
  
Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Er is in het 
onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen in 
bomen en gebouwen. De gebouwen zijn beoordeeld op de geschiktheid als verblijfplaats. Daarbij is gekeken 
naar potentiële verblijfplaatsen in en aan de gebouwen. De in het plangebied aanwezige bomen zijn 
onderzocht op de aanwezigheid van potentiële verblijfplaatsen, zoals holen en gaten in de stam en een 
holle ruimte achter losse schors.   
  
Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag dat vleermuizen foerageren of lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute, maar de mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als 
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.   
 
Amfibieën 
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. Amfibieën hebben de 
winterverblijfplaats verlaten en bezetten de land- of voortplantingsbiotoop. Amfibieën in landbiotoop 
zitten overdag ook meestal weggekropen in holen en gaten in de grond of onder strooisel, bladeren, 
takken, rommel of opgeslagen goederen en zijn dan lastig waar te nemen. 
  
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
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5.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.   
 
Vogels  
Het plangebied vormt functioneel leefgebied voor verschillende vogelsoorten. Het plangebied heeft vogels 
weinig te bieden als foerageergebied, maar er nestelen vermoedelijk jaarlijks vogels in de bebouwing. Er is 
tijdens het veldbezoek een nest van de witte kwikstaart aangetroffen. Er zijn tijdens het veldbezoek geen 
huismussen in het plangebied waargenomen en er zijn geen potentiële nestplaatsen van de huismus in het 
plangebied waargenomen. Verder zijn tijdens het veldbezoek geen aanwijzingen gevonden dat steen- of 
kerkuil een rust- of nestplaats in de gebouwen bezetten. Met uitzondering van de nestplaats van de witte 
kwikstaart, vormen de gebouwen een weinig geschikte nestplaats voor vogels.  
 

 
Vogelnest in één van de gebouwen in het plangebied. 

 
Door het slopen van bebouwing tijdens voortplantingsperiode, wordt mogelijk een bezet vogelnest 
beschadigd en vernield. Als gevolg van het vernielen van een bezet vogelnest worden mogelijk eieren 
beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels gedood. Door uitvoering van de voorgenomen plannen, 
wordt de (beperkte) functie van het plangebied als foerageergebied voor vogels niet aangetast. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen bebouwing tijdens de voortplantingsperiode; 
 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat grondgebonden zoogdieren een rust- en/of voortplantingsplaats bezetten in 
het plangebied. De schuren zijn niet toegankelijk voor de meeste grondgebonden zoogdieren en de 
inrichting en beheer van de schuren maken de schuren tot een ongeschikte verblijfplaats voor beschermde 
grondgebonden zoogdieren. Mogelijk benutten soorten als egel, vos en steenmarter de buitenruimte als 
foerageergebied, maar vanwege de inrichting en het gevoerde beheer, is de betekenis ervan als 
foerageergebied, zeer beperkt. Grondgebonden zoogdieren bezetten geen vaste rust- of 
voortplantingsplaats in de buitenruimte.  
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Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen grondgebonden zoogdier gedood en wordt 
geen vaste rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd of vernield. Door uitvoering van de voorgenomen 
plannen, wordt de functie van het plangebied als foerageergebied voor grondgebonden zoogdieren niet 
aangetast. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
 
Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden (zoals 
uitwerpselen) dat vleermuizen een verblijfplaats in het plangebied bezetten. De wanden van de schuren 
bestaat uit damwand, houten planken of massieve betonnen platen en vormen geen potentiële 
verblijfplaats voor vleermuizen. Er zijn in het plangebied geen andere potentiële verblijfplaatsen, zoals een 
holle ruimte achter een vensterluik, gevelbetimmering, loodslab, zonnescherm, windveer of dakpan, 
waargenomen. Minstens één gebouw is toegankelijk voor vleermuizen, maar er zijn geen aanwijzingen 
gevonden dat vleermuizen een rust- of verblijfplaats bezetten in het gebouw. Een rust- of verblijfplaats van 
vleermuizen in een gebouw is doorgaans eenvoudig vast te stellen aan de hand van uitwerpselen en 
prooiresten op de grond onder de hangplek.  
 
Door het slopen van bebouwing wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt geen vaste rust- of 
verblijfplaats vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
 
Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als een weinig 
geschikt foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Mogelijk foerageren soorten als gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger incidenteel rond de bebouwing en vliegen ze over het 
plangebied, terwijl ze foerageren rond de randen en kronen van bomen die net buiten het plangebied 
staan. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied niet als essentieel 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd.  
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied 
niet aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
 
Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een 
rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.  
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Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 
geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft 
geen negatief effect op (mogelijk aanwezige) vliegroutes van vleermuizen in de buurt van het plangebied. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen. Gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied niet als functioneel leefgebied voor amfibieën beschouwd. De gebouwen zijn 
niet toegankelijk voor amfibieën en de buitenruimte vormt een ongeschikt foerageergebied en/of 
verblijfplaats voor amfibieën. Ook ontbreekt potentieel voortplantingsbiotoop in het plangebied.  
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen amfibie gedood en wordt geen 
(winter)rustplaats of voortplantingsbiotoop vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 

 
Overige soorten  
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
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5.4 Toetsingskader 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden, evenals het 
beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Verder is het verboden om 
plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 
doden en vangen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats, als 
gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. In 
voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Groningen van kracht.  
 
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op doden mits er gewerkt wordt volgens een door de 
Minister goedgekeurde Gedragscode. Dit kan de Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting zijn 
van Stadswerk (2016). 
 
Zorgplicht  
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
 
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 
 
Wettelijk kader 
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
 
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels  
Door het slopen van bebouwing tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een bezet vogelnest 
beschadigd en vernield en worden mogelijk jonge, niet vlieg-vlugge vogels gedood. Er nestelen uitsluitend 
vogelsoorten in het plangebied waarvan het bezette nest beschermd is, niet het oude nest of de nestplaats.  
 
Voor het verstoren/vernielen van een bezet nest (eieren) of het verwonden/doden van een vogel kan geen 
ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de 
wet genoemd belang wordt beschouwd. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen 
van vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. Wel mag 
initiatiefnemer maatregelen treffen die vogels weerhouden te gaan nestelen in het plangebied. De meest 
geschikte periode om de voorgenomen activiteiten uit te voeren is half juli-februari.  
 
Voorgenomen werkzaamheden mogen juridische beschouwd wel plaats vinden tijdens het broedseizoen 
van vogels, mits er geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield worden. Indien de bebouwing gesloopt 
dient te worden tijdens de voortplantingsperiode, is een broedvogelinspectie vereist om de aanwezigheid 
van een bezet vogelnest uit te sluiten.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Bebouwing slopen buiten de voortplantingsperiode of broedvogelscan2 uitvoeren; 
 
 
Vleermuizen  
 
Verblijfplaatsen  
Als gevolg van de uitvoering van voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en 
wordt geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Essentieel foerageergebied  
Als gevolg van de uitvoering van voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied 
beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
 
 
 
 

                                                             
2
 Eén ieder met voldoende kennis mag de bebouwing onderzoeken op de aanwezigheid van bezette vogelnesten. De vogels in de bebouwing 

nestelen op opvallende plekken en zijn eenvoudig waar te nemen.  
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Essentiële Vliegroute 
Als gevolg van de uitvoering van voorgenomen activiteiten wordt geen essentiële vliegroute negatief 
beïnvloed of teniet gedaan.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
 
Grondgebonden zoogdieren  
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen grondgebonden zoogdier gedood en wordt 
geen rust- of voortplantingsplaats beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

Amfibieën  
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen amfibie gedood en wordt geen 
(winter)rustplaats beschadigd of vernield. Ook wordt geen voortplantingsbiotoop beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 

Overige soorten 
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Functie  Beschermde 
soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste verblijf- en 
voortplantingsplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Niet van 
toepassing   

Niet van toepassing Geen  

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten,  Niet van toepassing; het 
foerageergebied wordt niet 
aangetast  

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Mogelijk diverse 
soorten 

Art. 3.1 lid 2 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden  

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.1 lid 1 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden  

Vleermuizen   Verblijfplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Foerageergebied  Diverse soorten   Niet van toepassing; geen 
aantasting van essentieel 
foerageergebied 

Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Niet van 
toepassing   

Niet van toepassing Geen  

Amfibieën  Foerageergebied Mogelijk diverse 
soorten 

Niet van toepassing Geen  

Amfibieën  Vaste verblijfplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Amfibieën  Doden van dieren  Niet van 
toepassing   

Niet van toepassing Geen  

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
 
Soortgroep  Rust- en 

verblijfplaats  
Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

nee Ja n.v.t.  nee  nee nee nee 

Vogels   nee Ja n.v.t.  nee ja  nee Nee, tenzij bezette 
nesten negatief 

beïnvloed worden 

Vleermuizen    nee nee nee  nee  nee nee nee 

Amfibieën  nee nee n.v.t.  nee  nee nee  nee 

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

 
5.7 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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HOOFSTUK 6  CONCLUSIES  
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in de provincie Groningen een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen ‘doden’, en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, 
als gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor 
beschermde soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen doden 
of om opzettelijk rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. Afhankelijk van de 
status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt worden conform een door de Minister 
goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet rekening 
worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden 
voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade 
ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Het plangebied behoort tot ‘leefgebied weidevogels’, maar niet tot Natura 2000-gebied. Voorgenomen 
activiteiten hebben geen negatief effect op de functie van het plangebied en de omgeving als leefgebied 
voor weidevogels. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt daarom niet tot wettelijke 
consequenties. Een negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, kan 
op basis van voorliggende studie uitgesloten worden. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden 
om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000 vast te kunnen stellen.  
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied voor verschillende 
algemene- en weinig kritische beschermde diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied 
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er jaarlijks vogels in de te slopen bebouwing. 
Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of verblijfplaats in het plangebied.  
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten.  
 
Als gevolg van de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied voor de in het plangebied foeragerende beschermde dieren niet aangetast.  
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Bijlagen 
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht) 
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  
Bijlage 3. Fotobijlage 
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 
apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 
Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 
worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 
of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 
230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 
zijn voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 
zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 
gericht op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 
oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 
verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 
soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 
intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht 
houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 
zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 
gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 
vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 
verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
 
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 
en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 
ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 
gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 
soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 
soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 4 maart 2019. 
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/Natura 2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rd7hGWs7t5oi (28 januari 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Rombou BV Lageweg 2, 9479TA Noordlaren

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Kok Rd7hGWs7t5oi

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

28 januari 2020, 10:48 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 9,07 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Berekening bouwfase
365 lichte voertuigen
183 vrachtwagens

Rd7hGWs7t5oi (28 januari 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 8,56 kg/j

Bron 2
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Rd7hGWs7t5oi (28 januari 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 240033, 572640
NOx 8,56 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE II, 75 – 130
kW, bouwjaar
2003/01, Cat. F

Mobiele werktuigen 500 NOx 8,56 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 239684, 572490
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 365,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 183,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rd7hGWs7t5oi (28 januari 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200113_49aab7f583

Database versie 49aab7f583

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

Rd7hGWs7t5oi (28 januari 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Bijlage 10  Wateradvies

174     Lageweg 2 in Noordlaren

 



 

watertoets 28 januari 2020              dossiercode 20200128-33-22335 

waterschap 20 februari 2020            kenmerk IN20- Z24501 

UITGANGSPUNTEN NOTITIE WATERTOETS - wateradvies 

U heeft het Waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd over het plan Ruimte voor ruimte 

Lageweg 2 in Noordlaren 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 moet maken.  

PLAN: Ruimte voor ruimte Lageweg 2 in Noordlaren 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Algemene projectgegevens: 

Projectomschrijving:  
Op de locatie aan de Lageweg 2 in Noordlaren was een agrarisch loonbedrijf gevestigd. Dit 

bedrijf is gestaakt. In het kader van ruimte voor ruimte wordt de aanwezige bebouwing 

gesloopt, met uitzondering van de bestaande bedrijfswoning met aangebouwde schuur, en de 

erfverharding opgeruimd en worden twee ruimte voor ruimte woningen teruggebouwd. De 

achtergelegen polder is aangewezen als noodbergingsgebied. Rondom het projectgebied is 

daarom een kade aangelegd. Een deel van de aanwezige bebouwing is nu in de kade gelegen. 

Als gevolg van het plan zal (een groot deel van) de bebouwing die in de kade ligt worden 

gesloopt. Over het plan is al overleg geweest met de heer Galetzka van het waterschap. 

Oppervlakte plangebied: 5227 m2  

 

Toename verharding in plangebied: Per saldo neemt de oppervlakte aan verharding juist af 

met circa 4.200 m2 m2 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aanvrager/initiatiefnemer: 

E.W. Lamberts 

Rombou BV 

Postbus 432 

8000 AK Zwolle 

088 2368236 



elamberts@rombou.nl 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gemeente Groningen: 

De heer. P. Antuma 

14 050 

pieter.antuma@groningen.nl 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Waterschap Hunze en Aa's 

Geachte E.W. Lamberts, 

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 ernaar 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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  



Specifieke en aanvullende uitgangspunten 

Het plangebied ligt in een peilgebied met een zomerpeil van -0,25 m NAP en een winterpeil 

van -0,45 m NAP. Langs de westzijde en noordzijde van het plangebied loopt een 

schouwsloot die in noordoostelijke richting afstroomt (figuur 1). Langs de zuidzijde en 

oostzijde van het plangebied ligt een secundaire kade met een omliggende beschermingszone 

(figuur 3); het achterliggende laaggelegen gebied (figuur 4) is aangewezen als 

noodbergingsgebied. 

 

Figuur 1: oppervlaktewatersysteem 



 

Figuur 2: planschets 

Uit de bijgeleverde planschets (figuur 2) blijkt dat een groot deel van de bestaande verharding 

wordt verwijderd, zodat de beschermingszone van de kade aan de oostzijde grotendeels vrij 

wordt gemaakt van bebouwing. De bedrijfswoning met aangebouwde schuur aan de zuidzijde 

van het plangebied blijft gehandhaafd. Deze staat voor het grootste gedeelte binnen de 

begrenzing van de kade. Een gedeelte van de kavel zal opnieuw worden verhard door de 

bouw van twee nieuwe woningen met erfverharding. Aangezien het plangebied in de huidige 

situatie nagenoeg helemaal verhard is, zal in geen geval sprake zijn van verhardingstoename. 

Er wordt totaal maximaal 400 m2 nieuwe bebouwing toegestaan (200 m2 per kavel).  

 

 

 

 

  



 

Figuur 3: kade 

Vanwege landschappelijke inpassing wil de initiatiefnemer 2 houtwallen aanleggen op de 

noord-, en zuidgrens van het plangebied, in samenwerking met Stichting het Groninger 

landschap. Deze houtwallen worden daarmee binnen de beschermingszone van de kade 

geplaatst (figuur 2). Zoals blijkt uit de hoogtekaart (figuur 3) is dit niet een aangelegde kade 

maar een hoogte in het landschap. Om deze reden kan het waterschap akkoord gaan met de 

plaatsing van houtwallen, op de voorwaarde dat het terrein niet wordt verlaagd.  

 

  



 

Figuur 4: Hoogtekaart 

  



Thema veiligheid 

In het Beheerplan 2010-2015 van het waterschap Hunze en Aa's zijn beleidsdoelen 

geformuleerd op het gebied van veiligheid. Levensbedreigende situaties voor mensen mogen 

niet plaatsvinden; voor dieren proberen we die zoveel mogelijk te voorkomen. We zorgen 

ervoor dat de zeedijk en de boezem nu en in de toekomst voldoen aan de wettelijke 

veiligheidsnorm. Voor overstroming vanuit zee is de norm een gemiddelde 

overschrijdingsfrequentie van 1 keer per 4000 per jaar. Voor overstroming vanuit de boezem 

is de norm een gemiddelde overschrijdingsfrequentie van 1 keer per 100 per jaar. 

(Boezem)kaden  

Secundaire waterkeringen (boezemkaden, regionale kaden en overige kaden) vallen qua 

beheer en onderhoud onder de verantwoordelijkheid van het waterschap. Indien wegen en/of 

(fiets)paden op de kaden zijn gelegd ligt de onderhoudsverantwoordelijkheid van deze wegen 

en/of (fiets)paden bij de wegbeheerder. Omdat paden en wegen over kaden obstakels kunnen 

vormen wanneer kaden opgehoogd moeten worden, zal terughoudend omgegaan worden met 

het verlenen van ontheffingen. 

Voor veiligheid tegen het bezwijken van boezemkaden hebben Provinciale Staten in 2005 een 

veiligheidsnorm van 1 keer per 100 per jaar vastgesteld. 

Aan weerszijden van de secundaire waterkering ligt een beschermingszone van 5 meter, die 

dient ter bescherming van deze kering. Binnen deze zone is voor het uitvoeren van 

werkzaamheden een watervergunning nodig. In de keur van het waterschap is aangegeven 

voor welke werkzaamheden een watervergunning noodzakelijk is. In de bijlagen van de keur 

zijn voor verschillende dwarsprofielen van kaden de beschermingszones ingetekend. 

De vergunningencheck van het omgevingsloket geeft u nadere informatie over de 

vergunningenplicht of meldingsplicht op grond van de Waterwet. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 17 procent klimaatsverandering, T is herhalingstijd in jaren) wordt 

een geoorloofde peilstijging van 0,40 meter gehanteerd en ingeval van een T is 100 (inclusief 

17 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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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: Het schone 

hemelwater wordt afgevoerd naar een nabijgelegen sloot. 

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, het gaat om de woonfuntie 

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 Ruimte voor ruimte Lageweg 2 in Noordlaren 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 

 

Infiltratie 
In het plangebied wordt de grondwaterstand lokaal beïnvloed door een neerwaartse 

grondwaterstroming (> 0.75 mm). Deze gebieden zijn meestal voldoende diep ontwaterd en 

bieden mogelijkheden om hemelwater in de bodem te infiltreren, mits er geen sprake is van 

ondiepe slecht doorlatende lagen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 17% 

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: n.v.t. 

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: Het schone 

hemelwater wordt geloosd op het oppervlaktewater en het afvalwater op de riolering. Andere 

afvalwaterstromen zijn er niet. 

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: ja 

 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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 doorstroommogelijkheden 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. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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