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I n l e i d i n g

De aanleiding voor het opstellen van het voorliggende bestemmingsplan vormt

AANLEIDING

het voornemen om in de gemeente Hardenberg ten noorden van de bedrijventerreinen Haardijk I en Haardijk II het bedrijvenpark Heemserpoort te ontwikkelen.
Uit het rapport 'Locatiestudie nieuw bedrijventerrein Hardenberg1' is naar voren gekomen dat de gronden aan de noordkant van bedrijventerreinen Haardijk I en II het meest geschikt zijn om aan de toekomstige vraag naar
bedrijfskavels in het segment 'licht-gemengd' te kunnen voorzien. Als onderdeel van deze locatiestudie is een eerste verkenning van de ruimtelijke inrichtingsmogelijkheden gemaakt. Dit heeft voor Heemserpoort geleid tot een
globale schets.
De schets uit de locatiestudie is in een structuurvisie2 uitgewerkt tot een stedenbouwkundig ontwerp. In deze structuurvisie zijn tevens de planologische
randvoorwaarden in beeld gebracht. De volgende stap in het realiseren van het
bedrijvenpark Heemserpoort is het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan.
De ligging en de globale begrenzing van het plangebied zijn aangegeven op de

LIGGING PLANGEBIED

overzichtskaart voorin deze toelichting. De begrenzing valt globaal samen met
de N343 (oostzijde), de Polenweg (zuidzijde) en de Kroondijk (noordzijde). Aan
de westzijde grenst het plangebied aan agrarische percelen.
Het plangebied is gesitueerd in het bestemmingsplan Buitengebied van de ge-

VIGERENDE BESTEMMINGS-

meente Hardenberg (vastgesteld op 26 april 1989 en goedgekeurd op 12 de-

PLAN

cember 1989). In dit bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemmingen
gronden bestemd voor agrarische doeleinden, gronden bestemd voor doeleinden van landschaps- en natuurbouw, gronden bestemd voor woondoeleinden en
doeleinden van detailhandel, horecabedrijf. De realisatie van een bedrijvenpark is binnen deze bestemming niet mogelijk, derhalve is het voorliggende
bestemmingsplan opgesteld.
In het volgende hoofdstuk wordt in de eerste paragraaf een korte beschrijving

LEESWIJZER

gegeven van de ontwikkeling die het plangebied sinds 1850 heeft doorgemaakt.
In de tweede paragraaf komt de toekomstige inrichting aan de hand van het
stedenbouwkundig ontwerp aan bod. Hoofdstuk 3 gaat in op de beeldkwaliteit.
Hoofdstuk 4 geeft het beleidskader op hoofdlijnen weer. Hierbij wordt ingegaan op het beleid van het Rijk, de provincie Overijssel en de gemeente Har1

Locatiestudie nieuw bedrijventerrein Hardenberg, BügelHajema Adviseurs, 10 maart 2009.

2

Structuurvisie Bedrijvenpark Heemserpoort, BügelHajema Adviseurs , 17 februari 2010.

115.00.02.38.03.toe - Bestemmingsplan Bedrijvenpark Heemserpoort Hardenberg 17 januari 2012

9

denberg. De voor het bestemmingsplan uitgevoerde onderzoeken zijn beschreven in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 behandelt de juridische vormgeving van het
plan. In de laatste twee hoofdstukken wordt ingegaan op de economische en
de maatschappelijke uitvoerbaarheid.

10
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P l a n b e s c h r i j v i n g

2.1

Geschiedenis en bestaande situatie
Dit hoofdstuk plaatst de ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied in cultuurhistorisch perspectief. Dit verklaart het bestaande patroon van het landschap (en bebouwing) en kan als richtinggevend kader worden gezien voor de
toekomstige ontwikkeling.
Voor het in beeld brengen van de cultuurhistorische ontwikkelingen binnen het
plangebied is gebruikgemaakt van topografisch kaartmateriaal. Het gaat om
vier momentopnames: 1850, 1900, 1950 en 2000. Op de kaarten is door middel
van een blauwe inkleuring de (globale) ligging van het plangebied aangegeven.
1850
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Het plangebied maakt deel uit van het Heemserveld; de veldgronden van het
dorp Heemse. Het kaartbeeld toont dat het een open heideterrein betreft
waarin natte, venige gedeelten voorkomen. De kaart toont zelfs enige veenputten ten behoeve van lokale turfwinning.
Bebouwing is in het plangebied volledig afwezig. Aan de rand van het gebied
ligt de Haarmolen. Aan de zandweg richting Slagharen en langs de Kroondijk
zijn de eerste ontginningen met de bebouwing van Heemserveen zichtbaar.
1900

In de periode tussen 1850 en 1901 hebben in het plangebied geen grote veranderingen plaatsgevonden. Het is nog steeds een open heide- en veengebied.
Aan de zuidzijde en ten oosten van de Jachthuisweg zijn kleine bospercelen
aangeplant.
Langs de Jachthuisweg zijn twee boerderijtjes gebouwd en zijn kleine oppervlakten ontgonnen.
Door het plangebied loopt een aantal zandwegen. De Jachthuisweg is verhard
en langs deze weg loopt het tracé van de stoomtram tussen Heemse en Dedemsvaart.

12
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De kaart van 1901 geeft aan dat langs de Jachthuisweg een begraafplaats is
gelegen. Deze is inmiddels geruimd.
1950

Tussen 1901 en 1951 is het plangebied ingrijpend veranderd. De heide is voor
een groot deel ontgonnen tot akkers en weilanden met onregelmatige perceelsvormen. Er resteren nog vrij veel onontgonnen heidepercelen die verspreid in het gebied liggen.
Langs de Polenweg en de Kroondijk en verspreid in het plangebied is (agrarische) bebouwing gerealiseerd. Het plangebied is ontsloten door zandwegen
met een recht beloop.
Langs de Polenweg en de Kroondijk en bij de Haarmolen komt begroeiing voor.
Voor het overige is het een vrij open gebied.
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2006

In de periode na 1951 zijn de laatste heidepercelen ontgonnen. Het plangebied
is nu geheel ingericht voor de landbouw. De percelen zijn vergroot en hebben
een regelmatiger vorm.
De wegen langs de randen van het gebied zijn verhard.
In de oostelijke hoek van het plangebied is nieuwe bebouwing gerealiseerd,
ten tijde van het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan waren hier
een sociale werkvoorziening (Larcom) en een loonbedrijf en groothandel in
agrarische producten gevestigd. Voor het overige is de hoeveelheid bebouwing
niet toegenomen. Wel is de bebouwing deels van functie gewijzigd. Kleine
agrarische bedrijven zijn woningen geworden.
In deze periode is ook een hoogspanningsleiding binnen het plangebied aangelegd. Deze leiding loopt door de zuidelijke punt van het plangebied.
Opgemerkt moet worden dat ook de omgeving van het plangebied in deze periode sterk is veranderd. Het gebied ten zuiden van de Polenweg is ingericht
als bedrijventerrein en ten westen van het plangebied is de camping 't Rheezerwold gerealiseerd.

14
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2.2

Toekomstige situatie
Ligging van het plangebied
Op basis van een locatieverkenning3 is door de gemeente Hardenberg de locatie ten noordwesten van het bedrijvengebied Haardijk II aangewezen als locatie voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid.
Het betreft in concreto de locatie die wordt ingesloten door de Jachthuisweg,
de Polenweg, de Heemserveldweg en de Kroondijk. Circa 75% van dit gebied is
benodigd om de behoefte aan nieuwe bedrijfskavels voor de komende jaren te
dekken. Voor het bedrijventerrein (57 ha bruto/35 ha netto) is een vrij concrete structuurschets vervaardigd.
Globale programmatische opbouw
Het bedrijvenpark Heemserpoort gaat ruimte bieden aan bedrijven in de categorieën 1 tot en met 3.2 uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering
(editie 2009). De buitenranden van het plan lenen zich het beste voor de lichtere bedrijfscategorieën en combinaties van werken en wonen; enerzijds vanwege de aantrekkelijke nabijheid van het buitengebied aan de noord- en
westrand, anderzijds vanwege het feit dat aan de zuidoostkant van de Polenweg bedrijfswoningen van het plan Haardijk II zijn gelegen. De kern van het
gebied leent zich het beste voor de wat zwaardere vormen van bedrijvigheid.
Voor volumineuze detailhandel4 wordt gedacht aan een locatie aan de Jachthuisweg. Tevens maakt het bestemmingsplan door middel van een afwijkingsbevoegdheid het gebruik voor leisure-indooractiviteiten mogelijk. Hierbij moet
worden gedacht aan bijvoorbeeld een indoorkartbaan of lasergame.
Verkeersstructuur
De centrale hoofdontsluiting van het bedrijvenpark is rechtstreeks aangetakt
op de Jachthuisweg (N343), die de verbinding vormt tussen Hardenberg en de
N377. Er is gekozen voor een nieuwe, enkelvoudige hoofdontsluiting om te
voorkomen dat het bestaande kleinschalige wegenstelsel in het buitengebied
met bedrijvenverkeer wordt belast. De gemeente Hardenberg wil deze aantakking bij voorkeur als een T-aansluiting met in- en uitvoegstroken vormgeven op
basis van het LARGAS-principe5. De aantakkingen van de nieuwe bedrijfontsluitingswegen op de Polenweg en de Kroondijk bestaan uitsluitend uit langzaamverkeersschakels. Deze worden zodanig vormgegeven en gedimensioneerd dat
ze tevens als ontsluiting voor hulpdiensten bij de bestrijding van calamiteiten
kunnen dienstdoen.

3

Locatiestudie nieuw bedrijventerrein Hardenberg, BügelHajema Adviseurs, 10 maart 2009.

4

In de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel wordt volumineuze detailhandel
gedefinieerd als: ‘winkelformules die vanwege de omvang en aard van het assortiment een
groot oppervlak nodig hebben, zoals bouwmarkten, tuincentra en wooninrichtingszaken’.

5

LARGAS staat voor langzaam rijden gaat sneller.
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In het kader van de bestemmingsplanprocedure zal in overleg worden getreden
met de provincie Overijssel over de definitieve wijze van ontsluiting van het
bedrijvenpark Heemserpoort (LARGAS of rotonde).
De hoofdwegenstructuur bestaat uit een assenkruis van ontsluitingslanen; een
centrale oost-westgerichte laan en een haaks daarop staande laan die samenvalt met de huidige Polendwarsweg. Op de plaats waar deze lanen elkaar kruisen, is een centraal plein ingericht. Deze plek functioneert als oriëntatie- en
verdeelpunt binnen het plan en kan worden gecombineerd met een groene
verblijfsplek, kunst, bedrijfsinformatie et cetera. Ter verfijning van de wegenstructuur is het assenkruis aangevuld met een (rechthoekige) ringwegenstructuur.
Landschappelijke inpassing van Heemserpoort
Het landelijk gebied rond groeikernen wordt steeds sterker bepaald door bedrijvigheid. Deze bedrijvigheid profileert zich het liefst met zichtarchitectuur
langs doorgaande provinciale wegen en rijkswegen. Karakteristieke natuur- en
cultuurlandschappen verkleuren hierdoor in rap tempo tot eenvormige bedrijvenlandschappen met een hoog gehalte aan 'kijkcijferarchitectuur'. In het plan
voor Heemserpoort is de keuze gemaakt voor een relatief introverte opzet van
het bedrijvenpark. Het bedrijvenpark is als een opzichzelfstaand, groen ingekaderd gebied vormgegeven. Het bedrijvenpark wordt daartoe voorzien van
een stevige bosbeplanting langs de randen. Van buitenaf is de bedrijvigheid
dan ook vrijwel volledig aan het oog onttrokken. Alleen aan weerszijden van
de entreelaan aan de Jachthuisweg zijn twee kavels voor grote, representatieve bedrijfsgebouwen geprojecteerd. Deze gebouwen dienen als een samenhangend ensemble te worden ontworpen waardoor er daadwerkelijk een poortidee
ontstaat; de Heemserpoort. Deze beide kavels krijgen aan twee zijden rugdekking door opgaand groen, waardoor het beeld vanaf de Jachthuisweg op deze
beide gebouwen niet wordt vertroebeld door de achterliggende diversiteit aan
bedrijven.
Het bestaande erf aan de Kroondijk 2 en 4 wordt met bos omkaderd en krijgt
een woonbestemming. De bestaande bebouwing kan binnen deze opzet worden
gehandhaafd. Het bestaande erf aan de Jachthuisweg 8 en het ten noordoosten
van dit erf gelegen bosperceel vallen buiten het plangebied. De zuidwest- en
de noordwestkant zijn met randen van inheems bos voorzien, alleen ter plaatse van de fietsschakels zijn er smalle doorzichten naar het omliggende landschap. De westelijke begrenzing van het bedrijvenpark wordt ten dele bepaald
door een bestaande bosstrook. Deze boswal levert een bijdrage aan de hoge
inpassingskwaliteit van het bedrijvenpark.
De heldere wegenstructuur, die vrijwel over de volledige lengte is voorzien van
inheemse laanbeplanting, waarborgt de samenhang binnen deze ruimtelijke
opzet. De centrale ontsluitingslaan valt samen met de huidige centrale kavelsloot en heeft daardoor een licht gebogen tracé. Hierdoor wordt de schaal van
deze ingreep acceptabel.

16
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Compensatie bosgebied
Binnen het plangebied liggen twee bospercelen die in de huidige situatie de
bestemming Bos hebben en ten behoeve van de inrichting van het bedrijvenpark als zodanig verloren gaan. De twee bospercelen hebben een gezamenlijk
oppervlak van (3.606 + 2.474) van 6.080 m2 en bestaan voornamelijk uit eik,
berk en grove den. Op de wijze waarop deze gebieden worden gecompenseerd,
wordt ingegaan in paragraaf 5.9.1.
Hoogspanningsleiding
Vanwege de ligging van een hoogspanningsleiding is in de verbeelding in de
zuidwestelijke hoek van het bedrijvenpark de dubbelbestemming Leiding Hoogspanning opgenomen. Hiermee wordt gewaarborgd dat de bedrijfsbebouwing minimaal 25 m uit het hart van de hoogspanningsleiding wordt gesitueerd.
Daarnaast zijn voorzover nodig stralingsgevoelige functies binnen een zone van
50 m geweerd. Zie hiervoor hoofdstuk 5.
Situatie langs de Jachthuisweg
De huidige parallelweg langs de Jachthuisweg blijft gehandhaafd. Het perceel
aan de noordzijde van de entree van het bedrijvenpark bestaat voor 70% uit
bos en voor 30% uit agrarische opstallen met erf. Deze locatie maakt geen
onderdeel uit van het onderhavige bestemmingsplan, maar draagt door het
groene karakter wel bij aan de inpassing van het bedrijvenpark. Langs de zuidoostzijde van deze locatie ligt een langzaamverkeersschakel die de ringweg
van het bedrijvenpark koppelt aan de parallelweg langs de Jachthuisweg.
Ten zuiden van de entree van het bedrijvenpark liggen een sociale werkvoorziening en een loonbedrijf en groothandel in agrarische producten met meerdere loodsen en een groot verhard terrein aan de zijde van de Jachthuisweg.
De sociale werkvoorziening heeft een maatschappelijke bestemming gekregen
en het loonbedrijf/groothandel een agrarische bestemming.
Verder staan er nog twee burgerwoningen. Deze hebben een woonbestemming
gekregen.
Duurzaamheid
De gemeente Hardenberg heeft een duurzaamheidsvisie opgesteld. In deze
visie wordt uitgegaan van drie thema's: ruimtelijke kwaliteit en inpassing,
energie en samenwerking. Per thema is een aantal ambities geformuleerd.
Voor 'ruimtelijke kwaliteit en inpassing' gaat het om de volgende ambities:
-

op Heemserpoort is een combinatie van de functies werken, wonen en
recreëren aanwezig;

-

Heemserpoort voorziet in een 'zachte' overgang naar het noordelijk gelegen landelijk gebied;

-

bij de inrichting van Heemserpoort worden zoveel als mogelijk duurzame materialen toegepast;
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-

op Heemserpoort is een optimale routing van verkeerstromen, zodanig
dat rekening is gehouden met de verschillende functies (werken, wonen
en recreëren);

-

Heemserpoort is goed bereikbaar middels openbaar vervoer en per fiets
vanuit het bewoonde gebied van Hardenberg;

-

Heemserpoort biedt voldoende mogelijkheid voor wandel- en fietsroutes. Dit vanwege de bereikbaarheid en de recreatieve functie;

-

water wordt op Heemserpoort duurzaam onderhouden met behulp van
de trits infiltreren, bergen en afvoeren.

Over de uitwerking van deze ambities zegt de visie: "Enerzijds is er een aantal
ambities die in de normale procesflow van ontwikkeling van een nieuw terrein
worden meegenomen. Anderzijds zijn er ambities benoemd die nog verder
moeten worden uitgewerkt alvorens een definitief besluit kan worden genomen over de wijze waarop ze worden toegepast. Hiertoe worden werkgroepen
gevormd, die als belangrijkste taak hebben het uitwerken (zowel technisch en
economisch) van de betreffende ambitie, zodanig dat een definitief besluit kan
worden genomen over de exacte uitwerking van de uitgesproken ambitie."
Leidraad voor onderhavige planontwikkeling is het realiseren van een groen en
duurzaam bedrijvenpark. Een hoge zelfvoorzieningsgraad op het gebied van
energie en water(zuivering) is daarbij een cruciaal onderdeel. Daar waar dit
besparing van energie en/of geld oplevert, kunnen zaken collectief door het
parkmanagement worden georganiseerd.
Het totale waterbeheer binnen het bedrijvenpark is een belangrijke drager van
het thema duurzaamheid. Het totale plangebied bestaat uit zandgrond met
een goede doorlaatbaarheid. Alleen in de natte winterperiode staat periodiek
een bodempje water in de huidige kavelsloten. Voor een duurzaam waterbeheer betekent een dergelijke bodemopbouw het zoeken naar goede infiltratievoorzieningen voor overtollig verhardings- en dakwater. In het plangebied
wordt hiertoe een IT-systeem (infiltratie riolering) aangelegd, aangevuld met
droogvallende retenties in de vorm van bodempassages (zie hiervoor ook paragraaf 5.4).
Bij beheer en onderhoud van terreinen en gebouwen speelt duurzaamheid ook
een centrale rol. Dit betekent het zoveel mogelijk toepassen van inheems
beplantingssortiment, geen elementenverharding op terreinen die weinig worden betreden en een extensief, ecologisch beheerregime van de buitenranden
van het bedrijvenpark. Dit betekent ook het toepassen van schrale toplagen en
een laagfrequent maairegime. Hierdoor ontstaat een beeld van natuurlijke,
bloemrijke graslanden.

18
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Het spreekt voor zich dat het terrein- en groenbeheer per onderhoudsbeurt
zoveel mogelijk in één werkgang plaatsvindt. Dit beperkt het kostenniveau en
ook het aantal verkeersbewegingen voor inzet van materieel en materieeltransport. Dit kan via het op te richten parkmanagement goed worden georganiseerd.
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P a r t i ë l e
h e r z i e n i n g
W e l s t a n d s n o t a

In verband met de realisering van het bedrijvenpark Heemserpoort zijn een
aantal welstandscriteria opgesteld. Deze criteria zijn als bijlage6 bij de toelichting raadpleegbaar.
Deze welstandsciteria worden vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Hardenberg en worden daarmee onderdeel van de Welstandsnota Hardenberg.
De welstandscriteria voor het bedrijvenpark Heemserpoort zijn opgedeeld in

REGIMES

twee regimes (zie onderstaande afbeelding). Het entreegebied en het assenkruis kennen welstandsbeleid, de overige delen zijn welstandsvrij. Voor de
criteria wordt verwezen naar de bijlage.

Welstandsbeleid (rood) en welstandsvrij (overige delen)

6

De criteria zijn opgenomen in het document ‘Welstandscriteria Heemserpoort’.
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B e l e i d

4.1

Rijksbeleid
De Nota Ruimte (2006) bevat de visie van het Rijk op de ruimtelijke ontwikke-

NOTA RUIMTE

ling van Nederland. Het Rijk stelt de provincies en de gemeenten verantwoordelijk voor een voldoende, gevarieerd en op de vraag afgestemd aanbod van
locaties. Essentieel is dat het locatiebeleid ten minste regels en criteria bevat
die waarborgen dat:
-

bij bestaande en nieuwe bedrijven en voorzieningen die uit oogpunt van
veiligheid, hinder en verkeersaantrekkende werking niet inpasbaar zijn
in of nabij woonbebouwing ruimte wordt geboden op specifieke daarvoor te bestemmen (bedrijven)terreinen;

-

aan nieuwe en zo mogelijk ook aan bestaande bedrijven en voorzieningen met omvangrijke goederenstromen en/of een omvangrijke verkeersaantrekkende werking ruimte wordt geboden op locaties met een
goede aansluiting op (bestaande) verkeers- en vervoersverbindingen van
bij voorkeur verschillende modaliteiten (multimodale ontsluiting);

-

aan nieuwe en zo mogelijk ook aan bestaande bedrijven en voorzieningen met arbeids- en/of bezoekersintensieve functies ruimte wordt geboden op locaties bij voorkeur in de nabijheid van openbaar
vervoersknooppunten en met een goede aansluiting op (bestaande) verkeers- en vervoersverbindingen.

Het Rijk constateert dat de ruimtelijke scheiding tussen wonen en werken
toeneemt, hoewel op dit moment de meeste bedrijven en voorzieningen, alsook de grootste aantallen werkenden nog steeds zijn te vinden in gemengde
woon-werkgebieden. Voorzover schaal, gevaar of hinder van bedrijven en
voorzieningen het toelaten, verdient functiemenging voorrang boven functiescheiding. Juist gemengde woon-werkgebieden bieden een aantrekkelijke omgeving met mogelijkheden om lopend of op de fiets tal van bestemmingen te
bereiken.

4.2

Provinciaal beleid
De Omgevingsvisie Overijssel vormt het provinciale richtsnoer voor de ontwik-

OMGEVINGSVISIE EN

keling van de fysieke leefomgeving in de periode tot 2030. Provinciale Staten

OMGEVINGSVERORDENING

hebben deze visie op 1 juli 2009 vastgesteld.
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De Omgevingsvisie heeft de gecombineerde status van (provinciale) structuurvisie onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, regionaal waterplan, milieubeleidsplan, provinciaal verkeer- en vervoersplan en bodemvisie. Bepaalde
beleidsregels uit de Omgevingsvisie zijn juridisch vastgelegd in de Omgevingsverordening Overijssel 2009, die op 1 september 2009 in werking is getreden.
In de Omgevingsvisie formuleert de provincie ambities en doelstellingen die zij
van provinciaal belang noemt en hoe zij die denkt te realiseren. Daarbij legt
de provincie sterk de nadruk op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. De
provincie zegt selectief te zijn in het benoemen van wat zij als haar belang
acht. De leidraad is dat die publieke belangen van provinciaal belang worden
genoemd, die op dat niveau het meest effectief zijn te beïnvloeden. Door
selectief te zijn, stelt de provincie de gemeenten in de gelegenheid om op
lokaal schaalniveau doelmatig en doeltreffend afwegingen te maken.
De Omgevingsvisie bevat een overzicht van de thema's die van provinciaal belang worden geacht. Aan elk van deze thema's koppelt de provincie ambities
en beleidsregels. Voor een bedrijvenpark als Heemserpoort zijn daarvan de
belangrijkste:
Economie en vestigingsklimaat
-

een vitale en zichzelf vernieuwende regionale economie met voldoende
en diverse vestigingsmogelijkheden voor kennisintensieve maakindustrie
en MKB;

-

vitale werklocaties, die aansluiten bij de vraag van ondernemingen.

Bereikbaarheid
-

goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra;

-

vergroten van kwaliteit en aandeel openbaar vervoer;

-

vergroten van kwaliteit en aandeel fietsverkeer;

-

versterken van kwaliteit en aandeel goederenvervoer over water en
spoor, faciliteren over de weg.

Veiligheid en gezondheid
-

zorgen voor waterveiligheid, externe veiligheid en verkeersveiligheid;

-

zorgen voor een gezond leefmilieu.

Energie
-

bevorderen van duurzame energieopwekking (biomassa, wind, zon, bodem);

-

bevorderen van energiebesparing (in de bebouwde omgeving).

Ondergrond
-

24

beschermen van aardkundige en archeologische waarden.
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Doel van de provincie is dat er in Overijssel voldoende, vitale werklocaties zijn
die aansluiten bij de voortdurend veranderende wensen en eisen van het bedrijfsleven. De provincie streeft naar werklocaties die fysiek en virtueel goed
bereikbaar zijn, passen bij de gevestigde bedrijvigheid en met een duurzaam
gebruik van grond en energie.
Vanwege de benodigde 'massa' en om de landschappelijke kwaliteit zoveel
mogelijk te behouden, moet de regionale markt voor bedrijfslocaties worden
bediend vanuit de stedelijke netwerken. Buiten de stedelijke netwerken bestaat onder voorwaarden ruimte voor de eigen groei van lokaal gewortelde
bedrijven op lokale bedrijventerreinen. Hardenberg neemt echter een bijzondere positie in. Deze kern is aangewezen als streekcentrum en kan daardoor
een bovenlokale c.q. regionale vraag bedienen.
De provincie constateert dat de huidige wijze van uitgifte van bedrijventerreinen tot meer van hetzelfde leidt, met weinig differentiatie tussen regio's en
gemeenten. Dit sluit niet aan bij de markt, vandaar de kwaliteitsambitie om
een brede waaier aan werkmilieus te laten ontstaan.
Omwille van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit dient eerst te worden ingegaan op de mogelijkheden voor herstructureren/transformeren van bestaande bedrijventerreinen, voordat uitbreiden aan de orde is. Dit principe wordt
het hanteren van de zogenaamde SER-ladder genoemd.
In de Omgevingsverordening bepaalt de provincie dat nieuwe bestemmingsplannen niet de mogelijkheid mogen bieden om detailhandel op bedrijventerreinen uit te oefenen, met uitzondering van de vestiging van volumineuze
detailhandel waarvoor in binnensteden en wijkwinkelcentra geen ruimte kan
worden gevonden.
De provincie vraagt van gemeenten om een bedrijventerreinenvisie op te stellen die de behoefte zowel kwantitatief als kwalitatief onderbouwt, ingaat op
de mogelijkheden voor herstructurering van bedrijventerreinen en is afgestemd met de buurgemeenten.
Uit de provinciale beleidskaarten kan worden afgeleid dat het plangebied in de
omgevingsvisie onder het ontwikkelingsperspectief ‘buitengebied accent productie (schoonheid van de moderne landbouw)’ valt.
Voor een nadere invulling van de aanwijzing van Hardenberg tot streekcentrum

CONVENANT

is in juni 2004 het convenant Kern met een streekfunctie, 2004-2007 ondertekend. Hardenberg krijgt hierdoor extra mogelijkheden op het gebied van werkgelegenheid, voorzieningen en wonen. De provincie en de gemeente werkten
ten tijde van het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan aan de actualisering van het convenant.
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4.3

Gemeentelijk beleid
BEDRIJVIGHEIDSPLAN 2004

Op verzoek van de provincie heeft de gemeente Hardenberg het Bedrijvigheidsplan 'Ruimte om te ondernemen' opgesteld (Ecorys, november 2004). In
het kort gezegd, is het bedrijvigheidsplan vooral een 'bedrijventerreinenplan';
het inventariseert de behoefte aan nieuw terrein en de noodzaak tot herstructurering. Het doel hiervan is "om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte op
bedrijfsterreinen is om bij te dragen aan de provinciale groeidoelstelling van
4% in termen van werkgelegenheid."
In het bedrijvigheidsplan is een zogenaamd 'actieplan' opgenomen om het niveau van bedrijventerreinen binnen de gemeente op peil te krijgen.

MEERJARENPROGRAMMA

In november 2005 heeft de gemeenteraad het Meerjarenprogramma; 'Uitwer-

(2005)

king van de toekomstvisie Hardenberg stapt stevig op de toekomst af' vastgesteld. Twee ambities uit dit programma zijn van belang voor bedrijvigheid
binnen Hardenberg:
1.

De gemeente Hardenberg scoort in de beleving van ondernemers hoger
in het ondernemersklimaat.
Ook als iets in eerste instantie niet mogelijk lijkt, zal worden geprobeerd een oplossing te zoeken. De gemeente wil op centraal niveau
kunnen overleggen met ondernemers over beleidsmatige ontwikkelingen, zoals de vraag of en waar een nieuw bedrijventerrein is gewenst.
Zij wil op deze manier snel en effectief kunnen inspelen op ontwikkelingen en vragen van ondernemers.

2.

De gemeente heeft voldoende voorraad bedrijventerreinen om de vraag
op te vangen. De duurzaamheid en het particulier beheer van bedrijventerreinen nemen toe.

De gemeente wil voor voldoende voorraad bedrijventerreinen zorgen zodat
bedrijven die willen verhuizen of uitbreiden een plek kunnen vinden. Bedrijventerreinen zijn daarmee een hulpmiddel voor een goed economisch klimaat
waarin werkgelegenheid voor de gemeente Hardenberg wordt behouden. Duurzaamheid is onderdeel van de besluitvorming over bedrijventerreinen. De gemeente wil dat bedrijven zo min mogelijk overlast voor bewoners veroorzaken
en dat een bedrijf op de juiste plek is gevestigd. Daarnaast moeten de kwaliteit en duurzaamheid van de bestaande terreinen worden verbeterd, zodat ze
niet verouderen en goed kunnen blijven worden gebruikt. Parkmanagement
kan hierbij een rol spelen, waarbij ondernemers samen aan de kwaliteit van
het terrein werken.
COLLEGEPROGRAMMA

In het Collegeprogramma 2006-2010 'Samen Sterk naar de Toekomst' is conform

(2006)

het meerjarenprogramma benadrukt dat het college zal inzetten op voldoende
bedrijventerreinen zodat vraag en aanbod goed op elkaar zijn en blijven afgestemd. Aandachtspunten daarbij zijn goede bereikbaarheid en revitalisering
van bestaande terreinen. Het college wil verder startende ondernemers onder-
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steunen en faciliteren. Het gaat erom dat startende ondernemers een duwtje
in de rug krijgen. Daarnaast heeft het college extra aandacht voor verbreding
van de werkgelegenheid in kansrijke bedrijfstakken als de zorg, kennis en innovatie en recreatie en toerisme.
De evaluatie van het bedrijvigheidsplan (2004) heeft geleid tot de opstelling

TOEKOMSTPERSPECTIEF

van het 'Toekomstperspectief bedrijventerreinen kern Hardenberg' (oktober

KERN HARDENBERG (2007)

2007). In het toekomstperspectief wordt geconstateerd dat sinds de verschijning van het bedrijvigheidsplan de uitgifte van bedrijventerrein fors is gestegen, waardoor de voorraad in snel tempo slinkt. Het is de verwachting dat
zowel voor Broeklanden (zwaar-gemengd) als voor Haardijk I en II (lichtgemengd) de restcapaciteit spoedig zal zijn uitgegeven.
In het toekomstperspectief wordt ten aanzien van herstructurering de volgende conclusie getrokken: “Hardenberg is voortvarend bezig met de aanpak van
de herstructurering van bestaande terreinen. De verwachting is dat dit proces
niet zal leiden tot een toevoeging van extra bedrijventerreinen. Ook de huidige leegstand van oude en nieuwe bedrijfsgebouwen (circa 1,7 ha, peildatum
11 oktober 2007) zal naar verwachting nauwelijks van invloed zijn op de behoefteraming7.” Dit betekent dat de ruimte voor nieuwe bedrijvigheid dus
buiten de bestaande bedrijventerreinen moet worden gezocht.
Op basis van ambitie, analyse van de uitgiftecijfers en de te verwachten economische ontwikkelingen wordt uitgegaan van de ontwikkeling van 35 ha bedrijvigheid licht-gemengd tot en met 2019 in de kern Hardenberg.
Aanleiding tot het opmaken van de bedrijventerreinenvisie is het nieuwe be-

BEDRIJVENTERREINENVISIE

leid, zoals opgenomen in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2009.

2010

In de provinciale Omgevingsvisie is het provinciale belang beschreven van zorg-

GEMEENTE HARDENBERG

vuldige planning en regulering van nieuwe en herstructurering van bestaande
bedrijventerreinen.
Het beleid is er nadrukkelijk op gericht dat geen aanleg van een nieuw bedrijventerrein mag plaatsvinden als op bestaande terreinen nog voldoende ruimte
beschikbaar is of naar verwachting door optimalisatie van de bouw- en gebruiksmogelijkheden en herstructurering beschikbaar zal komen.
De gemeenteraad van de gemeente Hardenberg heeft de bedrijventerreinenvisie op 15 juni 2010 vastgesteld. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste
conclusies van de bedrijventerreinenvisie.

7

Naast de lopende revitalisering op Nieuwe Haven/Bruchterveld bereidt de gemeente de
sanering van zogenaamde 'rotte kiezen' op de bedrijventerreinen in Hardenberg voor. Hierbij worden lang leegstaande en verpauperde panden geamoveerd.
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Relevante beleidskaders
Een aantal centrale thema's is belangrijk in het huidige bedrijventerreinenbeleid. Deze zijn: duurzaamheid, aandacht voor kwaliteit en zorgvuldig omgaan
met de bestaande ruimte. Ook de gemeente Hardenberg zet in op deze
thema's.
Economische profiel gemeente Hardenberg
De werkgelegenheid is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Deze vond vooral
plaats in de sectoren transport en logistiek, bouwnijverheid en de overige
dienstverlening. Het aantal bedrijfsvestigingen is sterk toegenomen de afgelopen jaren, met name in de sector bouwnijverheid. Dit is te verklaren door het
groeiende aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers).
De gemeente Hardenberg kent een hoog aandeel gemiddeld opgeleiden en
laagopgeleiden. Dit opleidingsniveau sluit uitstekend aan op het economische
profiel van Hardenberg. Om in de toekomst meer hoger opgeleiden te krijgen,
wil de gemeente Hardenberg een hbo-opleiding. Daarnaast wordt een Regionaal Techniek Centrum opgericht.
De gemeente Hardenberg is het stedelijk centrum van Noordoost-Overijssel.
Dit is onder andere bereikt door de proactieve houding van het gemeentebestuur, het consequent investeren in de ondernemersvriendelijke opstelling en
de goede samenwerking met de provincie. Ook in de toekomst gaat de gemeente ervoor om de sterke regiofunctie te behouden. Het gaat daarbij om
het geheel van wonen, werken en voorzieningen.
Kwantitatieve aspecten bedrijventerreinen
Hoofdambitie van de gemeente Hardenberg is het beschikbaar hebben van een
voldoende en een gevarieerd aanbod aan bedrijventerreinen, zodat aan de
vraag van ondernemers kan worden voldaan. Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid zijn daarbij heel belangrijk, zowel bij nieuwe als bij bestaande terreinen.
De gemeente Hardenberg heeft hoge ambities op het gebied van herstructurering en ruimtewinst. Veel van deze ambities zijn al waargemaakt. Een aantal
herstructureringsprojecten is met succes afgerond en er zijn plannen voor
nieuwe projecten. De totale ruimtewinst in nieuwe en af te ronden herstructureringsprojecten is zo'n 4,7 ha.
De laatste vijf jaar is in totaal 83 ha uitgegeven, een gemiddelde uitgifte van
16,5 ha per jaar. De totale vraag naar bedrijventerreinen in de gemeente Hardenberg tot 2020 op basis van de BedrijfsLocatieMonitor-methodiek is circa
110 ha-116 ha netto.
Het totale aanbod aan bedrijventerreinen (direct uitgeefbaar en harde en
zachte plannen) tot 2020 in de gemeente Hardenberg is 111,4 ha. Direct uit-
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geefbaar terrein: 28,4 ha. Harde en zachte plannen: 83 ha. Hiervan is 43 ha
hard en 40 ha zacht.
De vraag-aanbodconfrontatie laat zien dat tot 2020 vraag en aanbod naar bedrijventerreinen nagenoeg in evenwicht is. Dit betekent dat de gemeente Hardenberg aan haar toekomstige vraag kan voldoen zonder dat sprake is van
overaanbod.
In de Bedrijventerreinenvisie 2010 wordt geconcludeerd, dat Heemserpoort
nodig is om het aanbod aan bedrijventerrein in de kern Hardenberg in de categorie licht, gemengd in de periode tot 2020 op peil te houden.
Voor Heemserpoort is in het programma 19 ha regulier bedrijventerrein opgenomen. Indien hierbij de woon-werkopgave ad 6 ha wordt gevoegd, wordt de
totale netto benodigde oppervlakte 25 ha.
Kwalitatieve aspecten bedrijventerreinen
De gemeente Hardenberg is heel actief op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid op bedrijventerreinen. Herstructurering is afgerond of in volle gang
en parkmanagement is standaard bij de grotere door de gemeente uit te geven
terreinen. Voor het geplande terrein Heemserpoort is een duurzaamheidsvisie
opgesteld waarbij het de ambitie is dat het een energieneutraal terrein wordt.
Beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing zijn heel belangrijk bij de aanleg
van nieuwe terreinen. Er zijn initiatieven van de gemeente en het georganiseerde bedrijfsleven op het gebied van energiebesparing en duurzaam bouwen.
Actieve uitbreiding van bedrijventerreinen vindt plaats in de kernen Hardenberg en Dedemsvaart. De overige kernen zijn uitsluitend bestemd voor de lokale behoefte.
Bij bedrijvigheid in het buitengebied is het beleid gericht op het optimaal
faciliteren op de huidige locatie met oog voor landschappelijke inpassing.
De segmentering laat zien dat er ruimte is voor iedere soort bedrijvigheid in de
gemeente Hardenberg, maar niet op ieder terrein.
De gemeente Hardenberg is volop bezig met herstructurering. Een aantal projecten is inmiddels succesvol afgerond en is klaar voor de toekomst.
De gemeente wil met herstructurering de bedrijventerreinen toekomstvast
maken. De gemeente wil met herstructurering zoveel mogelijk kunnen inbreiden op bestaande locaties.
De gemeente Hardenberg is actief op het gebied van parkmanagement. Dit om
een hoog kwaliteitsniveau van de terreinen te blijven garanderen. Bij de grotere bedrijventerreinen die de gemeente uitgeeft, is parkmanagement verplicht.
Het verplichte basispakket bestaat uit beheer en onderhoud van de private
terreinen en collectieve beveiliging.
Landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit staan hoog op de prioriteitenlijst van de gemeente Hardenberg. Het nieuw te ontwikkelen terrein Heemserpoort past volledig in de moderne opvattingen van het ministerie van VROM
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en de Provincie Overijssel over de wijze waarop terreinen moeten worden
ontwikkeld.
DETAILHANDELSVISIE

De gemeente heeft op 21 december 2004 de 'Visie Detailhandelstructuur, ge-

(2004)

meente Hardenberg' (Seinpost Adviesbureau BV) vastgesteld. Deze detailhandelsstructuurvisie geeft antwoord op de volgende vraag: "Hoe kan het
economisch voorzieningenniveau in de diverse kernen binnen Hardenberg zodanig worden versterkt, dat de consument in een hoogwaardig, aantrekkelijk
en leefbaar winkelgebied zijn aankopen kan doen?" In de kern Hardenberg zijn
zowel PDV- als GDV-ontwikkelingen8 toegestaan. In november 2008 heeft Seinpost Adviesbureau BV de (on)mogelijkheden voor beide categorieën nader
onderzocht. Uit het rapport 'Perifere & grootschalige detailhandel Hardenberg;
Bouwstenen + advies' worden de volgende conclusies ten aanzien van de PDVlocaties getrokken:
-

creëer in Hardenberg één stevige geconcentreerde locatie voor doelgerichte aankopen (passend bij het verzorgingsniveau), waarbij het accent
ligt op het delen van kritische randvoorwaarden zoals ontsluiting en parkeren, het vergelijken binnen de branche (denk aan wonen) en gezamenlijke promotie/marketing;

-

kies voor een redelijke spreiding van doe-het-zelf- en tuincentra in ver-

-

sluit daarbij branches, die het accent leggen op kijken, vergelijken,

band met de factoren 'afstand' en 'bezoekfrequentie';
impuls en funshoppen, uit van vestiging op dergelijke locaties: blijf dit
concentreren in het centrum van Hardenberg;
-

randvoorwaarden locatie: goede (auto)bereikbaarheid; voldoende kriti-

-

er is beperkte marktruimte voor de PDV-branches. In de meeste gevallen

sche massa; herkenbaarheid en 'gezicht'; mogelijkheden voor opschaling;
is sprake van een blijvend overaanbod. Alleen in het segment 'tuin' lijkt
er marktruimte te zijn;
-

gelet op de beperkte marktmogelijkheden en de wens tot het creëren
van synergie is het sterk aan te raden in te zetten op verplaatsing van
bestaand aanbod, waarbij de huidige verspreide winkels in de kern Hardenberg, inclusief de winkels op Nieuwe Haven, worden geconcentreerd
op Heemserpoort en hierbij nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden krijgen.

Ten aanzien van de GDV-locaties is het volgende geconcludeerd:
-

wanneer het toeristisch karakter van de gemeente Hardenberg
(1,5 miljoen overnachtingen) wordt mee gewogen in de ambities voor

8

PDV: Auto's, boten, caravans (ABC); tuincentra; bouwmarkten en grove bouwmaterialen;
keukens en sanitair; woninginrichting, waaronder meubels.
GDV: bijvoorbeeld SL-formules van ketens zoals Albert Heijn, Jumbo, Halfords, Intersport,
Prenatal, Blokker, Praxis of formules die alleen maar in XL-formaat voorkomen, zoals Hornbach, Mediamarkt, Famila.
In de Omgevingsverordening Overijssel worden de termen GDV en PDV niet meer gebruikt.
In de verordening wordt gesproken over volumineuze en grootschalige detailhandel (artikel
2.4). In het voorliggende plan wordt aan de Jachthuisweg volumineuze detailhandel mogelijk gemaakt door middel van de aanduiding ‘detailhandel perifeer’.
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winkelontwikkeling, zou er een kans kunnen liggen in het segment 'outdoor/recreatiemiddelen' (zoals Bever Zwerfsport). Geadviseerd wordt
strategische ruimte aan te houden voor een dergelijke formule;
-

randvoorwaarden locatie: voldoende parkeren; goed ontsloten vanwege
consumenten en bevoorrading; zicht en herkenbaarheid9.

De gemeente Hardenberg werkte ten tijde van het opstellen van het voorlig-

VISIENOTA BUITENGEBIED

gende bestemmingsplan aan de herziening van haar bestemmingsplannen bui-

(2006)

tengebied. Het kader voor die herziening wordt gevormd door de Visienota
Buitengebied (juli 2006). Deze nota geeft de volgende doelen voor het nieuwe
bestemmingsplan aan:
1.

op een duurzame en efficiënte wijze ruimte scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies in het buitengebied;

2.

het vergroten van de leefbaarheid van het platteland;

3.

het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit.

Deze doelen moeten worden bereikt door middel van het toepassen van gebiedsgerichte ontwikkelingsplanologie. Het kerngebied van de gemeente Hardenberg is in de visienota ingedeeld bij deelgebied 'Dedemsvaart-Zuid, Colenbranderbos, Slagharen-Oost/West, De Krim, Bergentheim-Zuid'. De gebieden
rondom de kern zijn hoofdzakelijk aangewezen als 'landbouwontwikkelingsgebied'. Voor de N34 en N343 geldt als ontwikkelingsrichting: 'economische zone'.
De visienota stelt als eis aan de uitbreiding van stedelijke gebieden dat daarbij
gebruik wordt gemaakt van de karakteristieken van het bestaande landschap.
Stadsontwikkeling mag niet alleen van binnen naar buiten plaatsvinden, maar
moet ook van buiten naar binnen worden benaderd.

9

Een en ander zal worden uitgewerkt in de gemeentelijke visie perifere- en grootschalige
detailhandelsvestiging.
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O n d e r z o e k e n

5.1

Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van
het bestemmingsplan. Meer concreet wordt beoordeeld hoe het plan zich verhoudt tot de diverse relevante milieukaders (zoals bodem, water, geluid,
luchtkwaliteit, externe veiligheid, archeologie, ecologie en geur). De conclusie
is dat de in dit bestemmingspan voorziene ontwikkelingen haalbaar en uitvoerbaar zijn, waarbij overigens rekening is gehouden met de samenhang tussen
het voorliggende plan en het ten zuiden van het plangebied gelegen bedrijventerrein Haardijk. Geconstateerd kan worden dat niet gebleken is van feiten en
omstandigheden die maken dat de uitvoering van dit plan kan leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen die het verrichten van vervolgonderzoek
noodzakelijk maken.

5.2

Milieuzonering
Op een bedrijvenpark is het van belang dat geen conflicten ontstaan tussen de
bedrijfsbestemming en de milieugevoelige objecten in de omgeving. Door een
differentiatie aan te brengen in de toe te laten bedrijven, kan een zodanige
afstand tot gevoelige objecten worden gewaarborgd dat dergelijke conflicten
uitblijven.
Een handreiking voor de wijze waarop zonering kan plaatsvinden, is opgenomen in de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). Samengevat wordt voor categorieën van bedrijven aangegeven wat op grond van de
mogelijke milieuaspecten de afstand tot gevoelige objecten, zoals woonbebouwing, zou moeten zijn.
Tabel 2. Richtafstanden uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009)
Categorie

Richtafstand (in meters)

1

10

2

30

3.1

50

3.2

100

Dit zijn slechts richtlijnen. Per situatie dient te worden beoordeeld wat de
werkelijk toe te passen minimale afstand is van een bedrijf ten opzichte van
een milieugevoelig object.
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In het onderhavige plangebied zijn op de gronden met de bestemming Bedrijventerrein bedrijven toegestaan voorzover die voorkomen in de categorieën 1
tot en met 3.2 (100 m). Op de gronden waar bedrijfswoningen mogen worden
opgericht zijn bedrijven toegestaan voor zover die voorkomen in de categorieën 1 tot en met 3.1 (50 m). Daarnaast is het mogelijk bedrijven toe te staan
die niet zijn genoemd in de Staat van bedrijven, maar vergelijkbaar zijn met
de bij recht toegestane categorieën. Ook bedrijven in een naast hogere categorie kunnen worden toegestaan, mits deze qua aard en hinder gelijk zijn te
stellen aan een bedrijf uit de bij recht toegestane categorieën.
Voor de woonbestemming is, gezien de verspreide ligging van de woonbebouwing, in het voorliggende plan bepaald dat de afstand van de woning tot de
bestemmingen Bedrijventerrein niet minder dan 50 m mag bedragen, dan wel
de bestaande afstand indien deze minder bedraagt.

5.3

Bodem
Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) treedt een
omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk niet eerder in werking dan nadat is vastgesteld dat er geen sprake is van een ernstige bodemverontreiniging ofwel wanneer er saneringsmaatregelen zijn uitgevoerd.
Derhalve is in het kader van het voorliggende bestemmingsplan door Tauw bv
een verkennend bodemonderzoek10 uitgevoerd. Door middel van dit bodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vastgelegd.
In het onderzoek wordt geconcludeerd dat op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat in het plangebied enkele stoffen zijn aangetroffen,
waarvan de concentraties de achtergrondwaarden of streefwaarden overschrijden. Op basis van deze onderzoeksresultaten zijn er echter geen milieuhygiënische belemmeringen aanwezig voor de voorgenomen ontwikkeling.
Het door Tauw bv uitgevoerde bodemonderzoek is als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.

10

Heemserpoort, waterhuishoudings- en rioleringsplan, verkennend bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, externe veiligheid en luchtkwaliteit, opgesteld door Tauw bv, projectnummer 4713124, 3 mei 2010.
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5.4

W a t e r 11
5 . 4 . 1

Algemeen

Sinds 1 november 2003 is het wettelijk geregeld dat voor het vaststellen van
ruimtelijke plannen de watertoetsprocedure dient te worden doorlopen. Het
doel van de Watertoets is om de waterbeheerders vroegtijdig te betrekken bij
de ruimtelijke planvorming en waterhuishoudkundige doelstellingen zichtbaar
te maken in het plan.
De gemeente Hardenberg ontwikkelt een nieuw bedrijvenpark Heemserpoort
ten noordwesten van de kern van Hardenberg. Het gaat om een plangebied van
circa 42,5 ha bruto, waarbinnen een bedrijvenpark van netto 28,3 ha wordt
gerealiseerd. Globaal gezien ligt het plangebied op een maaiveldniveau van
tussen de N.A.P. +8,40 m en N.A.P. +9,60 m.
Het plan is diverse malen besproken met de gemeente Hardenberg en het Waterschap Velt en Vecht.
5 . 4 . 2

Waterveiligheid

Het plan ligt niet buitendijks of in de kern-, binnenbescherming- of buitenbeschermingzone van een waterkering. Het is daarom niet te verwachten dat het
plan van invloed zal zijn op de veiligheid van een waterkering.
Grondwater
De gemiddelde grondwaterstand bevindt zich op ongeveer N.A.P. +7,6 m, de
gemiddeld hoogste grondwaterstand is ongeveer N.A.P. +8,2 m. Er is in en om
het gebied geen grondwateroverlast bekend. Bij een toekomstige maaiveldhoogte van N.A.P. +9,0 m (schatting na egaliseren van het plangebied) zal de
grondwaterstand geen overlast veroorzaken in dit plan en niet structureel
worden afgevoerd. De exacte maaiveldhoogte zal bij het opstellen van een
grondbalans worden berekend. Het maaiveldniveau zal hierop worden aangepast. Hierdoor zal het plan 'grondwaterneutraal' worden ontwikkeld.
Ingrepen voortkomend uit dit plan zullen geen bodemlagen aantasten als gevolg waarvan het grondwatersysteem verandert.

11

De tekst in deze paragraaf is overgenomen uit het rapport Heemserpoort, waterhuishoudings- en rioleringsplan, verkennend bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, externe veiligheid en luchtkwaliteit (opgesteld door Tauw bv, projectnummer 4713124, 3 mei 2010).
Dit rapport is als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.
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Oppervlaktewater
Het plangebied ligt grotendeels binnen peilvak OYV130 (zomer- en winterpeil
van N.A.P. +6,95 m). Een klein deel in het noorden van het plangebied valt
binnen het peilvak GLH001 (zomer- en winterpeil van respectievelijk N.A.P.
+7,20 en +7,00 m). Centraal in het plangebied loopt in de huidige situatie een
(primaire) watergang, de afwatering is zuidwestelijk gericht. Langs de Polendwarsweg is over een korte lengte een (secundaire) watergang aanwezig, die
aantakt op de eerder genoemde watergang. De bodemhoogte van de watergangen (circa N.A.P. +7,7 m) ligt hoger dan het ingestelde peil.
De aanwezige watergangen binnen het plangebied zullen verdwijnen. Hiervoor
is een vergunning nodig van het waterschap. Naar aanleiding van dit plan zal
geen extra oppervlaktewater (in verbinding staand met het oppervlaktewatersysteem) gecreëerd worden. Ook zal er niet direct worden geloosd op het oppervlaktewater.
Het plan veroorzaakt geen nadelige gevolgen voor of door het oppervlaktewatersysteem in de omgeving.
Natuur
Binnen en nabij het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor. Het
plan heeft geen nadelige gevolgen voor waterafhankelijke natuur.
DWA en RWA
Het DWA (vuilwater) en RWA (regenwater) worden gescheiden ingezameld. Het
DWA wordt getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het
rioolstelsel en de RWZI zijn voldoende groot voor aansluiting van de uit dit plan
voortkomende extra afvoer.
Het verhard oppervlak neemt toe met circa 27,5 ha. Ter compensatie zal
18.705 m³ moeten worden verwerkt, waarbij is uitgegaan van de 'Velt en Vecht
bui 1998' verhoogd met 20% in verband met klimaatverandering en de toegestane landelijke afvoer van 1,2 l/s/ha. De benodigde berging wordt gerealiseerd in infiltratie (IT)-riolering in combinatie met een aanvullende berging in
bodempassages. De minimale berging die nodig is, is berekend op circa
4.700 m³, waarbij rekening is gehouden met infiltratieverliezen uit het ITsysteem tijdens de maatgevende Velt en Vecht bui 1998.
Door het toepassen van niet uitlogende bouwmaterialen wordt voorkomen dat
het te infiltreren hemelwater het grond- en/of oppervlaktewater verontreinigt.
Wateraspecten
Aan de hand van de 'Handreiking Watertoets' is het aspect water in het plan
meegenomen. In de navolgende tabel wordt aangegeven welke waterhuishoudkundige aspecten voor het bestemmingsplan relevant zijn.
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Tabel 1. Wateraspecten
Waterhuishoudkun-

Toelichting

Relevant

Uitleg

Waarborgen veilig-

nee

Het plangebied ligt binnendijks,

ja

Uitgangspunt is om hemelwater

dig aspect
Veiligheid

heidsniveau
Wateroverlast

Reduceren water-

er is geen verhoogd risico

overlast, vergroten

zoveel mogelijk vast te houden

veerkracht watersys-

in het plangebied

teem
Riolering

Vasthouden-bergen-

ja

afvoeren

Het hemelwater en vuilwater
worden gescheiden ingezameld.
Via berging in IT-riolering en
wadi’s zal het hemelwater zo
veel mogelijk vastgehouden
worden

Watervoorziening

Tegengaan nadelige

nee

effecten verandering
ruimtegebruik op
waterbehoefte
Volksgezondheid

Minimaliseren risico

ja

De volksgezondheid zal gen

watergerelateerde

gevaar lopen doordat er geen

ziekten/plagen,

functies komen, in of nabij het

reduceren verdrin-

plangebied, die milieuhygiëni-

kingsrisico

sche of verdrinkingsrisico’s met
zich meebrengen. In de DWA
riolering wordt geen noodoverlaat gerealiseerd

Bodemdaling

Tegengaan (verdere)

nee

bodemdaling en

directe omgeving van het plan-

reductie functiege-

gebied is naar verwachting
gering

schiktheid
Grondwateroverlast

De zettingsgevoeligheid in de

Tegengaan grondwa-

nee

teroverlast

Het grondwater zit relatief
diep, de kans op grondwateroverlast is daarmee zeer gering

Oppervlaktewater-

Behoud/realisatie

nee

Ingeschat wordt dat ten aanzien

kwaliteit

goede waterkwaliteit

van de oppervlaktewaterkwali-

voor mens en natuur

teit geen nadelige effecten
zullen optreden door toekomstige gebruikers van het bedrijvenpark

Grondwaterkwaliteit

Behoud/realisatie

nee

Het plangebied ligt niet in of

goede waterkwaliteit

nabij een grondwaterbescher-

voor mens en natuur

mingsgebied. Ingeschat wordt
dat ten aanzien van de grondwaterkwaliteit geen nadelige
effecten zullen optreden door
toekomstige gebruikers van het
bedrijvenpark

Verdroging

Bescherming karak-

nee

Er zijn in het plangebied geen

teristieke grondwa-

grondwaterafhankelijke ecolo-

terafhankelijke

gische waarden aanwezig,

ecologische waarden

verdroging speelt daarom in het
plangebied geen rol. Retentie
wordt zo ingericht dat het niet
droogvalt
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Waterhuishoudkun-

Toelichting

Relevant

Uitleg

Ontwikke-

nee

Er is in het plangebied geen

dig aspect
Natte natuur

ling/bescherming

natte natuur aanwezig, beïn-

rijke, gevarieerde en

vloeding ervan speelt daarom in

natuurlijke aquati-

het plangebied geen rol

sche natuur
Inrichting en beheer

Ontwerp, inrichting

ja

In het ontwerp van het water-

en beheer van ‘wa-

systeem wordt rekening gehou-

tervoorzieningen’

den dat beheer goed mogelijk is

5.5

Geluid
Het voorliggende bestemmingsplan maakt de realisatie van een bedrijvenpark
met bedrijfswoningen mogelijk. Voor de nieuwe bedrijfswoningen is een akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting van de omliggende wegen noodzakelijk.
Door Tauw bv is een akoestisch onderzoek12 verricht naar wegverkeerslawaai in
het plangebied. De doelstelling van dit onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting van de omliggende wegen op het plangebied. Hiertoe is de ligging
van de geluidcontouren van deze wegen ten opzichte van de grenswaarden uit
de Wet geluidhinder inzichtelijk gemaakt.
Deze paragraaf is opgesteld op basis van het door Tauw bv uitgevoerde onderzoek. Het onderzoek is als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.
Wetgeving
In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn geluidhindernormen voor toelaatbare equivalente geluidniveaus opgenomen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in buitennormen (geluidbelasting op de gevel) en binnennormen (binnenwaarde). De
geluidhindernormen gelden voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone van een (spoor)weg of gezoneerd industrieterrein. Een geluidzone is een aandachtsgebied aan weerszijden van een
(spoor)weg en rondom een industrieterrein waarbinnen de geluidhindernormen
van de Wet geluidhinder van toepassing zijn.
GELUIDZONE WEGVERKEERSLAWAAI

De breedte van geluidzones langs wegen is afhankelijk van de aard van de weg
en is vermeld in de navolgende tabel.

12

Heemserpoort, waterhuishoudings- en rioleringsplan, verkennend bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, externe veiligheid en luchtkwaliteit, opgesteld door Tauw bv, projectnummer 4713124, 3 mei 2010.
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Tabel 2. Breedte van geluidzones langs wegen
Aantal rijstroken

Geluidzones buitenstedelijk

Weg met een of twee rij-

Geluidzones stedelijk ge-

gebied

bied

250 meter

200 meter

400 meter

350 meter

600 meter

-

stroken
Weg met drie of vier rijstroken
Weg met vijf of meer rijstroken

Wanneer een nieuw (of gewijzigd) bestemmingsplan het mogelijk maakt geluidgevoelige bebouwing in de geluidzone van een weg te realiseren, is een
akoestisch onderzoek noodzakelijk.
Het plangebied ligt binnen de geluidzone van de N343 - Jachthuisweg, de Polenweg, de Kroondijk en de Heemserveldweg. De overige wegen in en in de
omgeving van het plangebied zijn vanwege de relatief lage etmaalintensiteiten, de relatief grote afstand tot het plangebied of door afschermende werking
van tussenliggende bebouwing, akoestisch niet relevant. Het is niet de verwachting dat de voorkeursgrenswaarde in het plangebied door deze wegen
wordt overschreden.
De normstelling in de Wet geluidhinder bestaat uit een voorkeursgrenswaarde

GELUIDHINDERNORMEN

en een maximaal aan te vragen ontheffingswaarde. In de Wet geluidhinder

WEGVERKEERSLAWAAI

worden grenswaarden gesteld voor de dosismaat Lden. Deze zijn opgenomen in
tabel 2. De geluidbelasting ten gevolge van de N343 - Jachthuisweg, de Polenweg, de Kroondijk en de Heemserveldweg wordt getoetst aan de grenswaarden
voor nieuwe woningen voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
Tabel 3. Geluidhindernormen nieuwbouw Lden
Geluidgevoelig

Voorkeurs-

gebouw

grenswaarde

Maximaal toelaatbare geluidsbelasting (dB)

(dB)

Nieuwe wonin-

48

Buiten bebouw-

Binnen bebouw-

de kom

de kom

53

63

Binnenwaarde
33

gen

Op basis van artikel 110g Wet geluidhinder en artikel 3.6 van het Reken- en
meetvoorschrift geluidhinder 2006 mag er op de geluidbelasting vanwege een
weg, op de gevel van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen, een
aftrek worden toegepast in verband met het stiller worden van het verkeer in
de toekomst. De aftrek bedraagt maximaal:
-

2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van
lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt;

-

5 dB voor overige wegen;

-

0 dB in het geval de geluidbelasting wordt gebruikt voor de bepaling van
de gevelisolatie (Bouwbesluit) of het de binnenwaarde betreft.
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In het onderzoek is voor de N343 – Jachthuisweg (80 km/uur) de aftrek van
2 dB toegepast en voor de overige wegen (60 km/uur) de aftrek van 5 dB.
ONTHEFFINGSMOGELIJK-

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, kan binnen de systema-

HEDEN WET GELUIDHINDER

tiek van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde (ontheffing op de geluidbelasting) worden verleend door de gemeente Hardenberg. Voorwaarde is
dat het toepassen van maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is, of overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard een rol
spelen. Het onderzoeken en toepassen van maatregelen gebeurt in de volgende
volgorde:
-

bronmaatregelen, zoals het toepassen van geluiddempers voor railverkeer, het reduceren van de hoeveelheid verkeer, het aanpassen van de
rijsnelheid of het toepassen van geluidreducerend wegdek;

-

overdrachtsmaatregelen, zoals geluidschermen of –wallen;

-

ontvangermaatregelen, zoals het toepassen van gevelisolatie;

-

het aanvragen van ontheffing.

In situaties, waarbij de maximaal toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden, kan een dove gevel worden toegepast om woningbouw toch mogelijk te
maken. Een dergelijke gevel heeft geen te openen delen in geluidgevoelige
ruimtes, waardoor toetsing aan de geluidnormen niet is vereist. De binnenwaarde in de woning van 33 dB Lden dient wel te worden gewaarborgd.
Prestatie-eisen ten aanzien van de minimale geluidwering van de buitengevel
van woningen en andere gebouwen zijn beschreven in het Bouwbesluit. Bij het
vaststellen van de minimale geluidwering dient de maximaal toelaatbare binnenwaarde gebaseerd op de Wet geluidhinder als uitgangspunt te worden gehanteerd. Bij de bepaling van de minimale geluidwering van de gevel wordt
uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting van wegen exclusief de correctie
volgens artikel 110g Wgh.
Uitgangspunten
REKENMETHODE

Bij de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer is gebruikgemaakt van Standaard Rekenmethode II (SRMII) op basis van de ministeriële Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. Ten behoeve van de
berekening van de geluidbelasting is een akoestisch rekenmodel opgesteld in
Geomilieu versie 1.51.

WAARNEEMPUNTEN

In het rekenmodel is over het plangebied een grid met waarneempunten gemodelleerd. De geluidbelasting op de waarneempunten is op 7,5 m hoogte
berekend. Deze hoogte is representatief voor een eengezinswoning en in de
praktijk is de geluidbelasting op deze hoogte maatgevend.
Resultaten
In de navolgende figuur zijn de geluidcontouren inclusief de aftrek volgens
artikel 110 Wgh van de omliggende wegen in het plangebied weergegeven ten
opzichte van de voorkeursgrenswaarde (groen – geluidbelasting <48 dB) en de
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maximaal toelaatbare grenswaarde buiten de bebouwde kom (geel – geluidbelasting 48-53 dB) en binnen de bebouwde kom (rood – geluidbelasting
53-63 dB). In het paarse vlak is de geluidbelasting groter dan 63 dB.
De geluidbelasting van de N343 – Jachthuisweg is maatgevend. De geluidbelasting van de Polenweg in mindere mate. De geluidbelasting van de Kroondijk en
de Heemserveldweg op het plangebied is verwaarloosbaar.

Geluidcontouren op 7,5 m inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Binnen het groene vlak (geluidbelasting <48 dB) wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh. Binnen het gele vlak (geluidbelasting 48-53 dB),
rode vlak (geluidbelasting 53-63 dB) en paarse vlak (geluidbelasting >63 dB)
zijn de volgende twee scenario’s mogelijk.
a.

Scenario 1: Plangebied ligt buiten de bebouwde kom, maximaal toelaatbare grenswaarde is 53 dB

Als de planlocatie buiten de bebouwde kom komt te liggen en er nieuwe bedrijfswoningen binnen het gele vlak (geluidbelasting 48-53 dB) worden gerealiseerd moet voor deze woningen een hogere grenswaarde worden vastgesteld.
Realisatie van nieuwe bedrijfswoningen in het rode en paarse vlak is alleen
mogelijk door toepassing van dove gevels. Binnen deze vlakken zijn geen nieuwe bedrijfswoningen voorzien.
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b.

Scenario 2: Plangebied ligt binnen de bebouwde kom, maximaal toelaatbare grenswaarde is 63 dB

Als de planlocatie binnen de bebouwde kom komt te liggen en er nieuwe bedrijfswoningen binnen het gele (en rode) vlak (geluidbelasting 48-63 dB) worden gerealiseerd moet voor deze woningen een hogere grenswaarde worden
vastgesteld. Realisatie van nieuwe bedrijfswoningen in het paarse vlak is alleen mogelijk door toepassing van dove gevels.
Het plangebied komt buiten de bebouwde kom te liggen, derhalve is scenario 2
van toepassing. Op basis van het bestemmingsplan kunnen binnen het paarse
en rode vlak geen woningen worden gerealiseerd. Binnen het gele vlak biedt
het bestemmingsplan de mogelijkheid tot het realiseren van bedrijfswoningen.
Bij de definitieve invulling van het plangebied zal de geluidbelasting op woningniveau moeten worden berekend en worden getoetst aan de Wgh en zullen
indien nodig hogere grenswaarden moeten worden aangevraagd. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat dan ook de (cumulatieve) geluidbelasting als gevolg
van de nabij de woningen gelegen nieuwe bedrijven zal moeten worden onderzocht.

5.6

Luchtkwaliteit
Door Tauw bv is een onderzoek naar luchtkwaliteit13 uitgevoerd. Het doel van
het luchtkwaliteitonderzoek is in kaart brengen wat de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling zijn voor de luchtkwaliteit in het plangebied en te toetsen of er vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit wettelijke knelpunten zijn te
verwachten.
Deze paragraaf is opgesteld op basis van het door Tauw bv uitgevoerde onderzoek. Het onderzoek is als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.
Wetgeving luchtkwaliteit
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van titel 5.2 van de Wet milieubeheer, dikwijls de ‘Wet luchtkwaliteit’ genoemd. Uit de Wet luchtkwaliteit
volgt dat bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet worden getoetst of
dit vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit inpasbaar is.
WET LUCHTKWALITEIT

Bestuursorganen nemen bij de uitoefening van bevoegdheden die gevolgen

(TITEL 5.2 VAN DE WET

voor de luchtkwaliteit kunnen hebben, de regelgeving over luchtkwaliteit in

MILIEUBEHEER)

acht. Vanaf 15 november 2007 is de ‘Wet van 11 oktober 2007 tot wijziging van
de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)’ van kracht, in deze paragraaf
verder de ‘Wet luchtkwaliteit’ genoemd. Uit de Wet luchtkwaliteit volgt dat

13

Heemserpoort, waterhuishoudings- en rioleringsplan, verkennend bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, externe veiligheid en luchtkwaliteit, opgesteld door Tauw bv, projectnummer 4713124, 3 mei 2010.
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een voorgenomen ontwikkeling, zoals een bestemmingsplan vanuit het oogpunt
van luchtkwaliteit inpasbaar is, indien in ieder geval aan één van de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
1.

er worden geen grenswaarden voor de luchtkwaliteit overschreden;

2.

er treedt geen verslechtering van de luchtkwaliteit op, of er vindt per
saldo een verbetering van de luchtkwaliteit plaats door compenserende
maatregelen;

3.

de voorgenomen ontwikkeling draagt niet in betekenende mate bij aan

4.

de voorgenomen ontwikkeling is genoemd of beschreven in, dan wel

de luchtverontreiniging;
past binnen of is in ieder geval niet strijdig met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
Onderzoek
In het luchtkwaliteitonderzoek is onderzocht wat de gevolgen van de extra
verkeersaantrekkende werking van de voorgenomen ontwikkeling op de luchtkwaliteit in het plangebied is. Daartoe is voor zowel de autonome situatie als
de situatie met planontwikkeling de luchtkwaliteit berekend met behulp van
het model ISL2, op relevante en maatgevende beoordelingspunten. De berekeningen zijn uitgevoerd voor 2011 en 2015.
Uit de berekeningen blijkt dat in de situatie met planontwikkeling geen sprake

CONCLUSIE

is van overschrijdingen van grenswaarden, rekening houdend met de achtergrondconcentratie in het gebied, de bijdrage van het autonome verkeer en de
verkeersbijdrage van het plan. Op het meest maatgevende beoordelingspunt in
2011 is de berekende jaargemiddelde concentratie 22,7 μg/m3 voor NO2, ruim
onder de grenswaarde van 40 μg/m3 die in 2015 van kracht wordt. De maximale
berekende jaargemiddelde concentratie PM10 in 2011 bedraagt 23,6 μg/m3 (nog
zonder zeezoutcorrectie), ook ruim onder de grenswaarde van 40 μg/m3. Ook
de overige grenswaarden voor NO2 en PM10 worden niet overschreden.
Woonklimaat
Naast de gevolgen van de extra verkeersaantrekkende werking van de voorgenomen ontwikkeling dient te worden bezien of de luchtkwaliteit in het plangebied niet zodanig is dat de normen voor een goed woonklimaat worden
overschreden.
Daartoe is gebruik gemaakt van de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland 2011. Het RIVM produceert deze kaarten jaarlijks. De kaarten geven een
beeld van de luchtkwaliteit in Nederland en betreffen zowel recente als toekomstige jaren. Per kilometervak worden de concentraties voor de verschillende luchtverontreinigende stoffen weergegeven waarvoor Europese regelgeving
bestaat. De kaarten op deze website hebben een juridisch-formele status.
De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor ruimtelijke plannen betreffen
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). De grenswaarden voor stikstofdioxide
(NO2) en fijn stof (PM10) uit de wet zijn opgenomen in de navolgende tabel.
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Grenswaarden luchtconcentraties NO2 en PM10
Luchtconcentratie

Norm

NO2
40 µg/m3

jaargemiddelde concentratie
PM10

40 µg/m3

jaargemiddelde concentratie

Getoetst dient te worden aan de norm voor NO2 per 1 januari 2015. Vanaf die
datum moet blijvend aan de norm van NO2 worden voldaan.
Per 21 juni 2011 moet aan de grenswaarden voor fijn stof worden voldaan.
Uit de Grootschalige Concentratiekaarten blijkt dat in het plangebied de volgende achtergrondniveaus zijn gemeten en worden verwacht voor NO2 en PM10.
Achtergrondniveaus luchtkwaliteit
Stof

2010

NO2

16,9 µg/m3

12,9 µg/m3

10,1 µg/m3

3

3

21,2 µg/m3

PM10
CONCLUSIES

2015

23,9 µg/m

2020

22,4 µg/m

Uit de gemeten en berekende achtergrondniveaus blijkt dat deze ruim onder
de wettelijke normen blijven. Daarnaast is in het onderzoek naar de gevolgen
van de extra verkeersaantrekkende werking geconcludeerd dat geen grenswaarden worden overschreden.
Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven.

5.7

Externe veiligheid
Op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) dienen gemeenten en provincies bij het verlenen van milieuvergunningen of het opstellen van
een bestemmingsplan rekening te houden met externe veiligheid.
Tauw bv heeft een onderzoek uitgevoerd naar externe veiligheid14. Deze paragraaf is opgesteld op basis van het door Tauw bv uitgevoerde onderzoek. Het
onderzoek is als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.
Wetgeving externe veiligheid
-

het wettelijk kader voor externe veiligheid wordt gevormd door regelgeving bij drie verschillende typen risicobronnen;

-

voor wat betreft verkeer over de weg, het spoor en over het water, is
dit vastgelegd in de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stof-

14

Heemserpoort, waterhuishoudings- en rioleringsplan, verkennend bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, externe veiligheid en luchtkwaliteit, opgesteld door Tauw bv, projectnummer 4713124, 3 mei 2010.
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fen. Medio 2011 zal deze circulaire worden vervangen door het Besluit
transportroutes externe veiligheid (Btev);
-

voor buisleidingen gelden per 1 januari 2011 het Besluit en de Regeling)

-

voor inrichtingen gelden het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BE-

externe veiligheid Buisleidingen (Revb en Bevb);
VI) en de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (REVI).
Alle vorengenoemde regelgeving gaat in op twee typen risico’s: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
Het plaatsgebonden risico (PR) is het risico op een plaats buiten een inrichting

PLAATSGEBONDEN RISICO

of transportroute, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks
gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting of op die transportroute, waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel
betrokken is. Het PR wordt weergegeven met veiligheidscontouren. De 10-6 jr-1
PR-contour wordt als wettelijke grenswaarde gehanteerd. Ter plaatse van de
10-6 jr-1 PR-contour is de kans op overlijden exact één persoon per miljoen jaar.
Binnen deze contouren mogen kwetsbare objecten, zoals woningen, niet voorkomen.
Het groepsrisico (GR) is de jaargemiddelde kans dat een groep van bepaalde

GROEPSRISICO

omvang dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval. Het GR is mede afhankelijk van de bevolkingsdichtheid in de omgeving van de inrichting of transportroute en wordt gepresenteerd in de zogenaamde f(N)-curve. Dit is een grafiek
waarin het aantal mogelijke slachtoffers (N) als gevolg van een incident wordt
uitgezet tegen de kans (f) op betreffend incident. Op de horizontale as is de
groepsgrootte in aantal dodelijke slachtoffers (N) weergegeven. De personen
die binnen de 1%-letaliteitsgrens, het zogenaamde invloedsgebied, aanwezig
zijn, bepalen het groepsrisico. Richtwaarde voor het groepsrisico is de oriëntatiewaarde.
Een risicobron moet worden beschouwd wanneer deze bron invloed heeft in
het plangebied. De regelgeving per type bron verschilt hierin:
-

conform de circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen, worden aan het gebied verder dan 200 m van een transportroute doorgaans
geen ruimtelijke beperkingen gesteld. Daarom wordt transport over de
weg, over het spoor of over het water niet beschouwd wanneer de
dichtst bijzijnde transportroute verder dan 200 m van het plangebied
ligt;

-

conform het Besluit externe veiligheid buisleidingen moeten effecten
nader worden onderzocht bij overschrijding van het GR of wanneer het
groepsrisico met meer dan 10% toeneemt ten gevolge van de planontwikkeling. Daarnaast geldt een belemmeringszone rondom de buisleiding
waarbinnen niet mag worden gebouwd;

-

conform het BEVI moeten voor inrichtingen effecten worden bepaald
wanneer het plangebied (gedeeltelijk) in het invloedsgebied van de in-
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richting ligt. In de bijlagen van de REVI zijn voor categoriale inrichtingen afstanden opgenomen voor het plaatsgebonden risico en het invloedsgebied. Buiten het invloedsgebied is het effect van de risicovolle
inrichting zodanig beperkt, dat hiermee bij ruimtelijke ontwikkelingen
geen rekening hoeft te worden gehouden. Voor niet-categoriale inrichtingen zijn geen afstanden bekend. Hiertoe moet op basis van (eventueel bestaande) berekeningen ten behoeve van de milieuvergunning een
invloedsgebied worden aangehouden.
VERVOER GEVAARLIJKE
STOFFEN

Nieuw beleid
Voor wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen zal de wetgeving waarschijnlijk binnenkort (in de loop van 2011) veranderen.
Het huidige beleid in de vorm van de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen zal worden vervangen door het Besluit transportroutes Externe Veiligheid. De circulaire heeft hier in november 2009 al een voorschot op
genomen en is gedeeltelijk aangepast. Met de introductie van het Btev zal de
circulaire volledig komen te vervallen.
In het Btev is zoveel mogelijk aangesloten bij het Besluit externe veiligheid
Inrichtingen. Dit geldt onder meer voor de formulering en beoordeling van het
PR en GR en de verantwoordingsplicht Groepsrisico.
In het Btev wordt het Basisnet geïntroduceerd. Dit is een fundamentele wijziging ten opzichte van de circulaire. Het basisnet is een routeringsstelsel voor
Rijksinfrastructuur (wegen, waterwegen en spoorlijnen) waarbij voor routes
een gebruiksruimte en voor ruimtelijke ontwikkeling een veiligheidszone kan
worden opgelegd. De voorschriften voor wegen, waterwegen en spoorlijnen
verschillen onderling en door het routeringsstelsel hangen de voorschriften ook
af van het gebruik van het traject waarlangs de ontwikkeling is gelegen. Daar
waar gegevens beschikbaar zijn wordt op het nieuwe beleid ingegaan.
Inventarisatie risicobronnen
Deze paragraaf geeft een overzicht van de risicobronnen in en in de buurt van
het plangebied. Hierbij wordt ingegaan op het transport van gevaarlijke stoffen en op risicovolle inrichtingen.
Transport gevaarlijke stoffen
Het transport van gevaarlijke stoffen kan op verschillende manieren plaatsvinden, te weten:
-

transport over de weg;

-

transport per spoor;

-

transport over het water;

-

transport via buisleidingen.

Hierna wordt per transportmogelijkheid aangegeven wat de te verwachten
risico’s zijn.
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Binnen een kilometer van het plangebied lopen geen snelwegen die zijn opge-

TRANSPORT OVER DE WEG

nomen in het Basisnet Weg. Wel heeft de gemeente Hardenberg een rapportage aangereikt van een recent (maart 2010) uitgevoerde berekening voor het
nabijgelegen bestemmingsplan Heemse, kantoorgebouw en woningen. Hierin is
aangegeven dat gevaarlijke stoffen worden vervoerd over de N34 en de N343;
-

de N34 ligt meer dan 500 m van het plangebied. Daarmee zijn geen
risico’s te verwachten door transport van gevaarlijke stoffen over deze
weg;

-

de N343 grenst direct aan het plangebied. In betreffende rapportage is
op basis van de data jaarintensiteiten van Rijkswaterstaat uitgegaan dat
over deze weg jaarlijks 1.132 transporten van gevaarlijke stoffen gaan
waarvan 33 transporten van lpg (prognose 2020). In de CPR 18e zijn
drempelwaarden opgenomen voor vervoersintensiteiten:
-

bij minder dan 2.300 voertuigbewegingen lpg en bij minder dan
7.500 voertuigbewegingen gevaarlijke stoffen wordt per definitie
voldaan aan het plaatsgebonden risico;

-

voor de situatie ter hoogte van het plangebied (industrieterrein à
40 personen per ha, 1 zijde van de weg) gelden voor het groepsrisico
drempelwaarden van 1.000 transporten lpg of totaal 6.000 transporten per jaar.

De intensiteiten op de N343 zijn lager dan de aangegeven drempelwaarden.
Bovendien zijn de aangegeven vervoersintensiteiten van toepassing op de N343
ten zuiden van de N34. Aangezien de N343 ten noorden van de N34 niet is opgenomen in de tellingen van Rijkswaterstaat, zijn de intensiteiten ter hoogte
van het plangebied naar verwachting lager. De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico wordt daardoor niet overschreden en het groepsrisico is significant lager dan de oriëntatiewaarde. Daarmee zijn lage risico’s te verwachten
als gevolg van transport van gevaarlijke stoffen over deze weg. Deze hoeven
niet nader te worden onderzocht.
Binnen een kilometer van het plangebied lopen geen spoorwegen. Daarom is

TRANSPORT OVER HET

voor het plan geen risico te verwachten als gevolg van transport van gevaarlij-

SPOOR

ke stoffen over het spoor.
Binnen een kilometer van het plangebied lopen geen vaarwegen. Daarom is

TRANSPORT OVER HET

voor het plan geen risico te verwachten als gevolg van transport van gevaarlij-

WATER

ke stoffen over het water.
Op de risicokaart, zoals weergegeven in de navolgende figuur, is te zien dat de

TRANSPORT VIA BUISLEI-

buisleidingen N-527-40 en N-526-13 ten westen van het plangebied lopen. Ten

DINGEN

behoeve van de ontwikkeling van het bedrijvenpark Heemserpoort is door
Tauw15 het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van deze leidingen bere-

15

Externe veiligheid hogedruk aardgasleidingen Heemserpoort, opgesteld door Tauw bv,

projectnummer 4713124, 31 oktober 2011.
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kend. Dit onderzoek is als bijlage bij het bestemmingsplan raadpleegbaar. De
belangrijkste conclusies naar aanleiding van deze berekeningen zijn:
-

plaatsgebonden risico:
Voor de leiding langs het plangebied met kenmerk N-526-13 wordt geen
plaatsgebonden risicocontour berekend voor de grenswaarde van 10-6 per
jaar (PR 10-6). Voor de leiding met kenmerk N-527-40 worden wel PR 10-6
contouren berekend. Echter, overlappen deze niet met het plangebied.
Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor de
planrealisatie.

-

groepsrisico:
In artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) staat
dat het groepsrisico moet worden verantwoord bij vaststelling van een
bestemmingsplan op grond waarvan de aanleg van een buisleiding of de
aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar
object wordt toegelaten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in een beperkte verantwoording en een volledige verantwoording. Aangezien er in
het onderhavige geval zowel in de huidige als de toekomstige situatie
geen groepsrisico wordt berekend kan het groepsrisico beperkt worden
verantwoord.

Uit het onderzoek van Tauw blijkt dat bij een beperkte verantwoording van
het groepsrisico de volgende vier zaken aan de orde dienen te komen, namelijk:
-

de personendichtheid in het invloedsgebied van de buisleidingen;

-

de hoogte van het groepsrisico;

-

bestrijdbaarheid;

-

zelfredzaamheid.

De eerste twee punten zijn aan bod gekomen in het onderzoek van Tauw. Ten
aanzien van bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid is advies gevraagd aan de
regionale brandweer.
P.m.: als het advies van de regionale brandweer is ontvangen, wordt dat verwerkt.
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Risicovolle inrichtingen
De navolgende figuur is een uitsnede van de risicokaart Overijssel.

Uitsnede van de risicokaart Overijssel, het plangebied is globaal
gesitueerd binnen de blauwe lijnen

Op basis van de risicokaart zijn drie bedrijven nabij het plangebied geïdentificeerd die een risicobron kunnen vormen:
-

automobielbedrijven Mastenbroek beschikt over een lpg-tankstation.
De effectafstand van deze inrichting is 150 m. De inrichting ligt op
800 m van het plangebied. Daarom is voor het plangebied geen risico
te verwachten als gevolg van deze inrichting;

-

de inrichtingen Enorm Veneberg en Plaggenmarsch Tuinmeubelen hebben beide een vergunning voor opslag en handel in consumentenvuurwerk. Beide inrichtingen vallen onder het vuurwerkbesluit. In het
vuurwerkbesluit zijn in relatie tot consumentenvuurwerk veiligheidsafstanden aangegeven van maximaal 48 m. De inrichtingen liggen op
300 m respectievelijk 350 m van het plangebied. Daarmee hebben deze bedrijven qua externe veiligheid geen invloed op het plangebied.

Conclusie
Van alle beschouwde risicobronnen is nagegaan of deze nader dienen te worden onderzocht:
-

nabij het plangebied ligt de N343; de intensiteiten over deze weg zijn
zo laag dat nader onderzoek niet nodig is. De N34 ligt zo ver van het
plangebied dat nader onderzoek niet nodig is;

-

binnen 1 km van het plangebied liggen geen spoorlijnen of vaarwegen
waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;

-

de buisleidingen N-527-40 en N-526-13 lopen ten westen van het plangebied. Het plaatsgebonden risico van deze leidingen vormt geen be-
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lemmering voor de planrealisatie. Voor het groepsrisico is een beperkte
verantwoording noodzakelijk. Deze verantwoording is hierboven opgenomen.
-

binnen 1 km van het plangebied zijn drie risicovolle inrichtingen geïnventariseerd. De afstanden van deze inrichtingen zijn groot genoeg om
geen belemmering te vormen voor het plangebied.

Externe veiligheidsrisico’s als gevolg van andere risicobronnen vormen geen
belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

5.8

Archeologie
Archeologische (verwachtings)waarden dienen op grond van de (aangepaste)
Monumentenwet 1988 te worden meegewogen in de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. Doel van de wet is 'bescherming van aanwezige en te verwachten archeologische waarden door het reguleren van bodemverstorende
activiteiten'. Op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) zijn voor het plangebied of de directe omgeving daarvan geen archeologische waarden weergegeven. De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) geeft voor het
plangebied middelhoge en hoge trefkansen op archeologische waarden aan
(bron: Kich.nl).
Het Oversticht heeft op 18 december 2008 per brief aangegeven dat binnen
het plangebied een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) moeten worden uitgevoerd. Het gaat om een bureauonderzoek in combinatie met een verkennend
booronderzoek (zes boringen per ha).
BUREAUONDERZOEK

Door De Steekproef is een bureauonderzoek16 uitgevoerd. Hieruit blijkt dat
binnen het plangebied geen archeologische waarden zijn gemeld in ARCHIS. De
dichtstbij gelegen vondsten zijn gedaan op circa 1 km afstand, waardoor hun
relevantie voor het plangebied gering is. Op de Archeologische Waarden- en
Verwachtingenkaart van de gemeente Hardenberg heeft het plangebied grotendeels een middelmatige verwachting. Op de beleidskaart van de gemeente
Hardenberg valt het grootste deel van het plangebied onder waarde archeologie 4, met uitzondering van de westelijke en zuidwestelijke hoeken, die onder
waarde archeologie 5 vallen. Archeologisch onderzoek voor deze eenheden
wordt voorgeschreven bij oppervlaktes vanaf respectievelijk 500 m² en
2.500 m².
Op basis van het archeologische bureauonderzoek luidt het archeologische
verwachtingsmodel dat artefacten en sporen aanwezig kunnen zijn uit alle
archeologische periodes.

16
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'Heemserveen, Haardijk III, Een Archeologisch Bureauonderzoek'. De Steekproef, juni 2009.
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Na het bureauonderzoek is door De Steekproef een veldonderzoek17 uitge-

VELDONDERZOEK

voerd. De conclusies en het advies uit dit onderzoek worden hierna behandeld.
Het hele onderzoeksgebied bestaat uit dekzand waarin een podzolbodem ge-

CONCLUSIES

vormd is. Dit is een aanwijzing dat het gebied langdurig droog is geweest in
het verleden. Tevens zijn in het hele gebied veenrestanten gevonden die wijzen op een volledige bedekking van het terrein. Dit zal door de hoge ligging
relatief laat ontstaan zijn, waarschijnlijk omstreeks de late prehistorie tot de
middeleeuwen. Tot die tijd lijkt het gebied een geschikte vestigingsplaats te
zijn geweest voor de mens.
De kwaliteit van de bodem is over het algemeen matig. Met uitzondering van
het bosje in het oostelijke deel is het hele terrein geploegd. Lokaal lijkt ook te
zijn gediepploegd en zand te zijn afgegraven. Van eventuele archeologische
grondsporen kunnen daardoor alleen de diepere delen bewaard gebleven zijn.
De enige aanwijzing voor een vindplaats is gevonden op het uiterst oostelijke
huisperceel aan de Jachthuisweg 2. Het betreft een vuursteenafslag die mogelijk is ontstaan bij de productie van een vuurstenen werktuig. Het archeologische verwachtingsmodel dat waarden aanwezig kunnen zijn uit alle
archeologische periodes, is mogelijk alleen bevestigd voor het oostelijke perceel voor de steentijd of de bronstijd. Gezien de slechte kwaliteit van de bodem op dit perceel zullen eventueel geassocieerde grondsporen sterk zijn
aangetast.
Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt geadviseerd om geen na-

ADVIES

der archeologisch onderzoek te ondernemen.
Het veldonderzoek is ter beoordeling toegestuurd aan de provinciaal archeo-

BEOORDELING PROVINCI-

loog. Deze heeft aangegeven dat het advies van De Steekproef wordt overge-

AAL ARCHEOLOOG

nomen. Het uitvoeren van vervolgonderzoek is niet noodzakelijk. Het
plangebied wordt, op archeologische gronden, vrijgegeven.
Mochten tijdens de graafwerkzaamheden toch archeologische waarden worden
gevonden, dan geldt een meldingsplicht (volgens de Monumentenwet 1988 art.
53) bij het bevoegd gezag. Dit kan bij de gemeente Hardenberg, maar ook bij
het provinciaal archeologisch depot te Deventer.
Het archeologisch veldonderzoek en de beoordeling van de provinciaal archeoloog zijn als bijlagen bij het plan opgenomen.

17

‘Heemserveen, Haardijk III, Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek’, De Steekproef, september 2011.
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5.9

Ecologie
Conform artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het noodzakelijk om een onderzoek uit te voeren naar effecten op de natuurwaarden
(soortenbescherming en gebiedsbescherming) in het plangebied. Hiertoe is een
Advies Natuurwaarden18 opgesteld. Hierna wordt ingegaan op de conclusies uit
dit advies, het gehele advies is als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.
In het onderzoek wordt verwezen naar deelgebieden. Op de navolgende afbeelding is een overzicht opgenomen van de onderzochte deelgebieden. Het
plangebied van het Advies Natuurwaarden komt niet geheel overeen met het
plangebied van het voorliggende bestemmingsplan. De deelgebieden A en B uit
het advies Natuurwaarden (zie navolgende afbeelding) maken geen deel uit
van het bestemmingsplan. Daarnaast zijn in het Advies Natuurwaarden de bestaande bebouwde percelen aan de Jachthuisweg niet meegenomen.

B
A
G

C
D
E
F

O

M

I

J

H

L
K
N

Overzicht van deelgebieden (blokletters) binnen het plangebied

18

Advies Natuurwaarden Bedrijvenpark Heemserpoort opgesteld door BugelHajema Adviseurs,
projectnummer 115.00.02.38.03, augustus 2011.

52

115.00.02.38.03.toe - Bestemmingsplan Bedrijvenpark Heemserpoort Hardenberg 17 januari 2012

5 . 9 . 1

Beschermde gebieden

Beschermde gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de
Ecologische Hoofdstructuur en Weidevogelbeheer- en Ganzengebieden uit de
Omgevingsvisie Overijssel liggen op ruime afstand van het plangebied en zijn
hiervan gescheiden door bebouwing en infrastructuur. Gezien de aard van de
ingrepen zijn geen negatieve effecten op deze gebieden te verwachten. Voor
deze activiteit is daarom geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig. De activiteit is op dit punt niet in strijd met het Omgevingsvisie Overijssel en de Omgevingsverordening Overijssel 2009.
Vorengenoemde conclusie betreft niet het aspect bos als natuurwaarde buiten
de Ecologische Hoofdstructuur, want binnen het plangebied liggen namelijk
twee bospercelen, deelgebieden E en I, die als zodanig verloren gaan.
Volgens de Omgevingsverordening Overijssel 2009 (artikel 2.8.2) kunnen ontwikkelingen waarbij aanwezige natuur- en landschapswaarden worden aangetast, alleen worden toegestaan als die uit een oogpunt van zwaarwegende
maatschappelijke belangen noodzakelijk zijn en waarin niet op een andere
wijze kan worden voorzien, mits in voldoende mate in compensatie wordt
voorzien. In artikel 2.8.4 van de Omgevingsverordening is aangeven dat Gedeputeerde Staten regels kunnen stellen voor het bieden van compensatie. Ten
tijde van het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan hadden Gedeputeerde Staten nog geen regels gesteld.
Uit het rapport 'Locatiestudie nieuw bedrijventerrein Hardenberg19' is naar
voren gekomen dat de gronden aan de noordkant van bedrijventerreinen Haardijk I en II het meest geschikt zijn om aan de toekomstige vraag naar bedrijfskavels in het segment 'licht-gemengd' te kunnen voldoen. Daarnaast wordt,
zoals in paragraaf 3.3 is aangegeven, in de Bedrijventerreinenvisie 2010 geconcludeerd dat Heemserpoort nodig is om het aanbod aan bedrijventerrein in de
kern Hardenberg in de categorie licht-gemengd in de periode tot 2020 op peil
te houden. Op basis hiervan is er vanuit maatschappelijk oogpunt behoefte aan
de realisatie van het bedrijvenpark Heemserpoort.
Het is niet mogelijk om de bestaande bospercelen te integreren in het bedrijvenpark, want de gemeente acht het van groot belang om het bedrijvenpark
aaneensluitend te realiseren en hierin geen bestaande groenvoorzieningen op
te nemen. Uit het oog van een rendabele exploitatie worden daarom bepaalde
bospercelen gekapt.
Voor de kap wordt ruimschoots compensatie geboden. Zoals blijkt uit het floraen faunaonderzoek herbergen de twee bospercelen geen bijzondere ecologische waarden. De twee bospercelen hebben een gezamenlijk oppervlak van
(3.606 + 2.474=) 6.080 m2. Een onderdeel van het plan is een brede groenstrook rondom een groot deel van het bedrijvenpark, deze groenstrook heeft
een oppervlakte van 77.482 m2, ofwel 7,7 ha. Derhalve zal een veel groter

19

Locatiestudie nieuw bedrijventerrein Hardenberg, BügelHajema Adviseurs, 10 maart 2009
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oppervlak met opgaand groen worden ingeplant en als zodanig worden bestemd dan de oppervlakte die door de kap verloren gaat.
5 . 9 . 2

Beschermde

soorten

Uit het onderzoek komt naar voren dat in het plangebied verschillende beschermde planten- en diersoorten voorkomen. De gevolgen ten aanzien van de
uitvoerbaarheid van het plan worden hieronder kort benoemd.
-

In deelgebied F is een groeiplaats aanwezig van de middelzwaar beschermde kleine zonnedauw. Voor vernietiging van deze groeiplaats is in
het kader van de plannen een ontheffing van de Flora- en faunawet
noodzakelijk. De ontheffingaanvraag is reeds opgestart. Gezien de omstandigheden ligt het in de verwachting dat een ontheffing door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zal worden
verleend.

-

Ten aanzien van de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen
en nestplaatsen van huismus is voor deelgebied H (Polendwarsweg 2)
geen volledig beeld verkregen. Gezien de waarnemingen nabij dit deelgebied (waarbij geen verblijf- of nestplaatsen zijn waargenomen), lijkt
het niet waarschijnlijk dat in de bebouwing een grotere groep vleermuizen of huismussen verblijft. Indien toestemming voor betreding wordt
verkregen, is alsnog onderzoek noodzakelijk. Gezien het verkregen
beeld is het waarschijnlijk dat het verlies van een eventueel aanwezig
verblijf- en/of nestplaats kan worden gemitigeerd door onder meer alternatieve verblijf- en/of nestplaatsen in de omgeving aan te bieden.
Dit is mogelijk door het plaatsen van nestplaatsen, vleermuistorens/bunkers e.d. Daarnaast kan worden opgemerkt dat het plan door
zijn flexibiliteit ook de mogelijkheid biedt om ter plaatse (delen van de)
bebouwing (let wel: niet de functie) in stand te houden, zodat eventuele verblijf- of nestplaatsen kunnen worden behouden. Dit laatste heeft
zeker niet de voorkeur maar geeft aan dat de uitvoerbaarheid van het
plan onder geen enkele omstandigheid in het geding is.

-

Tijdens het broedseizoen komen verspreid over het plangebied verschillende vogels tot broeden. Om verstoring van broedvogels in het broedseizoen te voorkomen, zullen in het broedseizoen geen aanleg- of
bouwwerkzaamheden worden aangevangen.

-

In het plangebied komen verschillende licht beschermde soorten voor.
Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de verboden in het geval
van ruimtelijke ontwikkelingen. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Wel blijft de zorgplicht van toepassing. Bij de bespreking van de soortengroepen Overige zoogdieren en Overige
ongewervelden worden enige maatregelen in het kader van de zorgplicht weergegeven.
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5 . 9 . 3

Conclusie

Uit het onderzoek naar effecten op beschermde natuurwaarden blijkt dat de

UITVOERBAARHEID

aanwezige natuurwaarden op voorhand geen belemmeringen vormen voor de
uitvoerbaarheid van het plan. Deze conclusie geldt voor de beschermde soorten en de noodzaak van ontheffingen. De flexibiliteit van het bestemmingsplan
biedt overigens de mogelijkheid om op grond van de Flora- en faunawet noodzakelijke mitigeringsmaatregelen te treffen.

5.10

Hoogspanningslijn
Het plangebied wordt aan de zuidwestkant doorkruist door een bovengrondse
hoogspanningsleiding. Het betreft een 110kV-lijn van Essent.
In het verleden werd in bestemmingsplannen aan weerszijden van het hart van

VOORMALIG RUIMTELIJK

het leidingtracé een zone van 25 m in principe vrijgehouden van bebouwing.

BELEID

Deze 25 m komt overeen met de zogenaamde belemmerende strook van de
leidingbeheerder. Deze zone betreft een onderhouds- en veiligheidszone. Binnen deze strook kon en kan alleen bebouwing worden gerealiseerd met uitdrukkelijke toestemming van de leidingbeheerder.
In een brief van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer d.d. 3 oktober 2005

20

in verband met de mogelijke effecten

ADVIES HOOGSPANNINGSLIJNEN

van de magnetische velden van hoogspanningslijnen op de gezondheid van
kinderen is het volgende geadviseerd:
"Op basis van het voorgaande adviseer ik u om bij vaststelling van streek- en
bestemmingsplannen en van tracés van bovengrondse hoogspanningslijnen, dan
wel bij wijzigingen in bestaande plannen of van bestaande hoogspanningslijnen, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is te vermijden dat er nieuwe situaties
ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is
dan 0,4 microtesla (de magneetveldzone)." Deze laatste zone komt overeen
met de hierna genoemde specifieke zone.
Concreet betekent dit dat allereerst de indicatieve zone moet worden opge-

BETEKENIS VOOR NIEUW

zocht (www.rivm.nl/hoogspanningslijnen). Daarnaast kan bij nieuwe ontwikke-

BESTEMMINGSPLAN

lingen,

die

leiden

tot

mogelijke

knelpunten

met

betrekking

tot

magneetgevoelige functies, worden bezien wat de specifieke zone is. Deze
specifieke zone is niet bekend en daarom wordt wat betreft het magneetveld
uitgegaan van de indicatieve zone van 50 m. Hierbinnen worden geen voor

20

Brief Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de
voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 3 oktober 2005, Advies met betrekking tot hoogspanningslijnen, kenmerk SAS/2005183118.
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magnetische straling gevoelige bestemmingen (woonhuizen, scholen, crèches
en kinderopvangplaatsen) toegestaan. Binnen de 50 m ligt alleen een gedeelte
van de bestemming Bedrijventerrein waar bedrijfswoningen zijn toegestaan.

Uitsnede van de netkaart, bron: www.rivm.nl/hoogspanningslijnen
CONCLUSIE

De indicatieve zone van de hoogspanningslijn bedraagt 50 m tot het hart van
deze lijn. Binnen deze zone zijn en worden geen voor magnetische straling
gevoelige bestemmingen toegestaan. Dat is specifiek uitgewerkt in de verbeelding en in de regels van de bestemming Bedrijventerrein.
In de verbeelding is daarnaast in de zuidwestelijke hoek van het bedrijvenpark
de dubbelbestemming Leiding - Hoogspanning opgenomen. Hiermee wordt
gewaarborgd dat de bedrijfsbebouwing minimaal 25 m uit het hart van de
hoogspanningsleiding wordt gesitueerd en dat hier geen bebouwing is toegestaan. Daarmee zijn de rechten van de leidingbeheerder voldoende gewaarborgd. Deze regeling (en afstandsmaat) komt overeen met de aansluitende
bestemmingsplannen.

5.11

Geur
In het kader van eventuele geurhinder zijn de Wet geurhinder en veehouderij
en het Besluit landbouw milieubeheer van belang.
In de Wet geurhinder en veehouderij worden waarden voor geurbelasting en
aan te houden afstanden tussen veehouderijen en geurgevoelige objecten gegeven. In het Besluit landbouw milieubeheer worden afstanden gegeven tussen
bedrijven en verschillende categorieën geurgevoelige objecten. Of een bedrijf
onder de Wet geurhinder en veehouderij of het Besluit landbouw milieubeheer
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valt, is onder andere afhankelijk van het aantal dieren dat wordt gehouden en
van de datum van oprichting.
In de directe omgeving van het plangebied ligt één bedrijf dat onder het Besluit landbouw milieubeheer valt. Dit bedrijf ligt ten noordoosten van het
plangebied aan de Kroondijk 3 in Heemserveen.
Het voorliggende bestemmingsplan maakt de realisatie van een bedrijvenpark
mogelijk. Het Besluit landbouw milieubeheer geeft aan dat ‘bebouwde kom
met stedelijk karakter’ onder objectcategorie I valt. Het te realiseren bedrijvenpark moet, gezien de definitie uit het Besluit landbouw milieubeheer, hieronder worden geplaatst.
Conform het Besluit landbouw milieubeheer dient tussen een inrichting waar
landbouwhuisdieren worden gehouden en een geurgevoelig object categorie I
een minimale afstand van 100 m te worden aangehouden. Deze afstand dient
te worden gemeten vanaf de buitenzijde van het geurgevoelige object tot het
dichtstbijzijnde emissiepunt van het dierenverblijf. De kortste afstand tussen
het bestaande dierenverblijf aan de Kroondijk 3 en de bestemming Bedrijventerrein – Wonen/Werken bedraagt 123 m. Hiermee wordt aan de afstand uit
het Besluit landbouw milieubeheer voldaan. De inrichting aan de Kroondijk 3 in
Heemserveen vormt hiermee geen belemmering voor het onderhavige bestemmingsplan. Tevens vormt de realisering van het bedrijvenpark geen belemmering voor het bedrijf aan de Kroondijk 3 in Heemserveen.
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J u r i d i s c h e
v o r m g e v i n g

6.1

Algemeen
In dit onderdeel van de toelichting wordt nader ingegaan op de vormgeving van
de verbeelding en de regels.
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bevat de regeling voor de opzet en de inhoud van een bestemmingsplan. In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is
deze regeling verder uitgewerkt.
Het bestemmingsplan bestaat uit:
a.

een verbeelding van het bestemmingsplangebied waarin alle bestemmingen van de gronden worden aangewezen;

b.

de regels waarin de bestemmingen worden beschreven en waarbij per
bestemming het doel wordt of de doeleinden worden genoemd.

Bij het bestemmingsplan hoort een toelichting.
Ook zijn de regels van de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008
(SVBP 2008) toegepast. Met deze standaard worden de regels en de verbeelding zodanig opgebouwd en ingericht dat bestemmingsplannen goed met elkaar
kunnen worden vergeleken.
Het bestemmingsplan met de daarbij behorende toelichting wordt langs elektronische weg vastgelegd. Vanaf 1 januari 2010 wordt het bestemmingsplan
ook in die vorm vastgesteld, tegelijk met een analoge verbeelding van het
bestemmingsplan. Als de digitale en papieren verbeelding tot interpretatieverschillen leiden, is de digitale verbeelding beslissend.

6.2

Planvorm
Het bestemmingsplan betreft voor het grootste deel een nieuw aan te leggen
bedrijvenpark. Hierbij is gekozen voor een globale regeling. Zo kan de omvang
van de bedrijven variëren en voor de ontsluiting van de bedrijven is alleen de
hoofdontsluiting van het bedrijvenpark globaal vastgelegd. Ook is het centrale
plein gemarkeerd door het globaal vastleggen van de gevellijnen van de bebouwing die hier wordt opgericht. Tot slot zijn de groenvoorzieningen langs de
buitenranden van het bedrijvenpark zijn vastgelegd.
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De flexibiliteit van het plan komt tot uiting in de afwijkingsmogelijkheden voor
het vestigen van bedrijven in een naast hogere categorie en in de mogelijkheid
voor een deel van het terrein de bestemming te wijzigen voor een combinatie
van wonen en werken (wro-zone - wijzigingsgebied).
Voor de bestaande woonpercelen aan de Kroondijk en de Jachthuisweg wordt
aangesloten bij de regels van bestemmingsplannen van aangrenzende woongebieden.

6.3

Opzet van de regels
OPZET REGELS

De regels zijn opgebouwd uit vier hoofdstukken, een en ander conform SVBP.
In hoofdstuk 1 staat een uitleg van de begrippen die in het plan zijn gebruikt
en van de wijze van meten.
In hoofdstuk 2 zijn de bestemmingen geregeld.
In hoofdstuk 3 zijn de algemene regels opgenomen die voor het hele plangebied gelden. Dit betreft de anti-dubbeltelbepaling, de algemene gebruiksregels, de algemene aanduidingsregels, de algemene afwijkingsregels en de
algemene wijzigingsregels.
Het overgangsrecht en de slotregel staan in hoofdstuk 4.

BESTEMMINGEN

Het bestemmingsplan telt acht bestemmingen:
Agrarisch
Het bestaande agrarische loonbedrijf en groothandel in agrarische producten
is, conform het vigerende plan, bestemd als Agrarisch.
Bedrijventerrein
Het grootste deel van de gronden heeft de bestemming Bedrijventerrein. Hier
mogen bedrijven worden gevestigd in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de
Staat van bedrijven. Op de gronden met de aanduiding ‘bedrijfswoning’ mogen
bedrijven worden gevestigd in de categorieën 1 tot en met 3.1 van de Staat
van bedrijven. Aangezien het een bedrijventerrein is met een duurzaamheidsdoelstelling en gericht op lichte bedrijvigheid, zijn geluidszoneringsplichtige
bedrijven, m.e.r.-plichtige en m.e.r.-beoordelingsplichtige bedrijven en risicovolle inrichtingen uitgesloten in het hele bedrijvenpark. Bedrijfswoningen zijn
alleen toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’, met uitzondering van het gedeelte dat binnen de indicatieve zone van de hoogspanningsleiding ligt (zie paragraaf 5.10). Deze gronden hebben de aanduiding
‘bedrijfswoning uitgesloten’ gekregen.
In de bestemming zijn ook ontsluitingswegen, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen begrepen.
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Een strook grond aan de zuidoostkant van het bedrijvenpark is aangeduid als
‘Wro-zone – wijzigingsgebied’. Op deze gronden kan de bestemming worden
gewijzigd voor het realiseren van bedrijfswoningen.
Volumineuze detailhandel, zoals bouwmarkten, tuincentra en woninginrichtingszaken, is alleen toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel
perifeer’.
Groen
De gronden met de bestemming Groen zijn bestemd voor groenvoorzieningen
en voor waterhuishoudkundige voorzieningen in de vorm van bodempassages en
wadi’s.
Maatschappelijk
Aan de Jachthuislaan staat een werkplaats van de sociale werkvoorziening, die
is bestemd als Maatschappelijk.
Verkeer
De Jachthuislaan, met een functie voor doorgaand verkeer, heeft een verkeersbestemming. In de bestemming is tevens een bouwmogelijkheid opgenomen voor poortobjecten bij de entree van het bedrijvenpark.
Wonen
De bestaande woningen aan de Jachthuislaan en de Kroondijk hebben opnieuw
een woonbestemming gekregen.
Leiding - Hoogspanning
Omdat het plangebied wordt doorsneden door een hoogspanningsleiding is
tevens de dubbelbestemming Leiding - Hoogspanning opgenomen.
Ter plaatse van deze dubbelbestemming gelden beperkingen ten aanzien van
het bouwen.
De gemeentelijke overheid is verantwoordelijk voor de handhaving van het

HANDHAVING

bestemmingsplan. Het doel is om situaties die in strijd zijn met de regels tegen te gaan. Handhaving omvat verschillende activiteiten. Zo zullen controle
en toezicht moeten plaatsvinden om te constateren of overtredingen bestaan.
Vervolgens zal in veel gevallen worden getracht met overleg een einde te maken aan de overtreding. Als dit niet lukt, zullen specifieke handhavingsmiddelen worden toegepast, zoals bestuursdwang.
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E c o n o m i s c h e
u i t v o e r b a a r h e i d

Voor het bestemmingsplangebied is een exploitatieopzet gemaakt en is vervolgens een exploitatieplan. Voor de financiële en economische uitvoerbaarheid
wordt verwezen naar het Exploitatieplan Bedrijvenpark Heemserpoort Hardenberg.
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M a a t s c h a p p e l i j k e
u i t v o e r b a a r h e i d

Het onderhavige bestemmingsplan zal in procedure worden gebracht. Te zijner
tijd worden de eventuele zienswijzen en overlegreacties en de beantwoording
in dit hoofdstuk opgenomen.
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