
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever: WVG Planontwikkeling 

Rapportnummer: RB 10.484_M.e.r.-aanmeldnotitie 

Datum vrijgave: September 2019 

Opsteller: Dhr. M. Beek 

Goedkeuring: Dhr. H. de Roo 

 

 

 

 

  

M.e.r. aanmeldnotitie 

 

Herontwikkeling Krakeel te Hoogeveen 

 

 



 

 

  

  

  

 

   

 

  

 

M.e.r. – aanmeldnotitie  

Project bouw 12 woningen Krakeel te Hoogeveen  

 

Inhoudsopgave 

 .......................................................................................................................................... 1 

1 INLEIDEND HOOFDSTUK .................................................................................... 3 

1.1 Aanleiding ............................................................................................................... 3 

1.2 Inititiefnemer en bevoegd gezag ............................................................................ 4 

1.3 Leeswijzer ............................................................................................................... 4 

2 HOOFDSTUK 2 M.E.R.-BEOORDELINGSPLICHT .............................................. 6 

2.1 Is de activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig .............................................................. 6 

2.2 Procedure ............................................................................................................... 6 

3 HOOFDSTUK 3 DE KENMERKEN EN DE PLAATS VAN HET PROJECT ......... 8 

3.1 De kenmerken van het project................................................................................ 8 
3.1.1 Beschrijving van het project ........................................................................ 8 

3.1.2 Cumulatie met andere projecten ................................................................. 9 

3.1.3 Gebruik natuurlijke hulpbronnen ................................................................. 9 

3.1.4 Productie van afvalstoffen ......................................................................... 10 

3.1.5 Verontreiniging en hinder .......................................................................... 10 

3.1.6 Risico van ongevallen en  veiligheid ......................................................... 10 

3.2 De plaats van het project ...................................................................................... 10 

4 HOOFDSTUK 4 KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT .................... 12 

4.1 Archeologie ........................................................................................................... 12 

4.2 Bodem .................................................................................................................. 12 

4.3 Ecologie ................................................................................................................ 13 

4.4 Geluid ................................................................................................................... 15 

4.5 Luchtkwaliteit ........................................................................................................ 16 

4.6 Water .................................................................................................................... 17 

5 HOOFDSTUK 5 CONCLUSIES ........................................................................... 18 
 

 

 



 

 

  

  

  

 

   

 

  

 

M.e.r. – aanmeldnotitie  

Project bouw 12 woningen Krakeel te Hoogeveen  

 

1 Inleidend hoofdstuk 

1.1 Aanleiding 

In 2009 is het bestemmingsplan Krakeel vastgesteld. Het bestemmingsplan had tot doel 

om vernieuwingen in de wijk Krakeel te Hoogeveen mogelijk te maken. Anno 2019 heeft 

de wijk al een grote metamorfose ondergaan. Een aantal gronden in de wijk hebben in 

de huidige situatie nog geen invulling, maar zijn daarvan wel in afwachting. Eén van de 

gronden betreft een perceel direct ten westen van de Zuiderkruis 40. Op onderstaande 

weergave zijn de gronden direct ten westen van de Zuiderkruis 40 zichtbaar gemaakt. 

 

 
 

Het voornemen is om deze gronden in te richten ten behoeve 12 grondgebonden 

woningen opgedeeld in twee woonblokken van zes woningen. 

 

In het recente verleden waren deze gronden gebouwd, zo toont nog de hierna 

weergegeven luchtfoto. Deze bebouwing is inmiddels gesloopt.  
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De ontwikkeling van de woningbouwplannen is niet mogelijk op basis van het geldende 

bestemmingsplan. De gemeente Hoogeveen wil medewerking verlenen aan het 

initiatief. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen, is het opstellen 

van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Voor het project is een ontwerp-

bestemmingsplan ‘Krakeel, Zuiderkruis’ opgesteld.  

 

De gemeente Hoogeveen (bevoegd gezag) heeft, alvorens de 

bestemmingsplanprocedure in werking te zetten met de ter inzage legging van het 

ontwerp-bestemmingsplan, verzocht een m.e.r.-aanmeldnotitie op te stellen.  

 

In een m.e.r.-aanmeldnotitie wordt onderzocht of een (ruimtelijk) voornemen dermate 

grote nadelige milieugevolgen kan hebben, dat een milieueffectrapportage (m.e.r) nodig 

is. Voorliggende aanmeldnotitie voorziet hierin deze beoordeling. 

1.2 Inititiefnemer en bevoegd gezag 

De vormvrije m.e.r.-beoordeling vindt plaats op basis van informatie, die door de 

initiatiefnemer (WVG Planontwikkeling) bij het bevoegde gezag (de gemeente 

Hoogeveen) is ingediend.  

 

Op basis van de voorliggende vormvrije m.e.r.-beoordeling kan het bevoegd gezag 

besluiten of er sprake is van ‘belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu’, die het 

doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. 

1.3 Leeswijzer 

In dit rapport komen achtereenvolgens aan de orde:  

1. de m.e.r.-(beoordelings)plicht en de inhoudelijke en procedurele vereisten 

(hoofdstuk 2); 

2. beoordeling aan de hand van de kenmerken en de plaats van de activiteit 

(hoofdstuk 3);  
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3. beoordeling aan de hand van de kenmerken van de milieugevolgen (hoofdstuk 4);  

4. conclusies (hoofdstuk 5).  
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2 Hoofdstuk 2 M.e.r.-beoordelingsplicht 

2.1 Is de activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig 

De milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang volwaardig 

en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming in te brengen. Een m.e.r. is altijd gekoppeld 

aan een plan of besluit, bijvoorbeeld een structuurvisie, bestemmingsplan of 

vergunning. De wettelijke eisen ten aanzien van m.e.r. zijn vastgelegd in de Wet 

milieubeheer en in het Besluit m.e.r. In de Wet milieubeheer en in het Besluit m.e.r. 

wordt een onderscheid gemaakt in activiteiten die m.e.r.-plichtig zijn (de zogenaamde 

bijlage C-activiteiten), activiteiten die m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn (de zogenaamde 

bijlage D-activiteiten) en activiteiten die wel zijn opgenomen in de D-lijst, maar in 

omvang kleiner zijn dan de opgenomen drempelwaarden. Voor deze laatste categorie 

geldt een vormvrije m.e.r.-beoordeling.  

 

Het kleinschalige woningbouwproject is een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit 

conform categorie D 16.1 van het Besluit m.e.r.: ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van 

een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of 

parkeerterreinen’. De omvang van de voorgenomen ontwikkeling (12 woningen) is 

kleiner dan de drempelwaarde voor een m.e.r.-beoordeling (2000 woningen of 100 ha).  

 

Conform de m.e.r.-regelgeving leidt dit tot de noodzaak tot het uitvoeren van een 

zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling (stedelijk ontwikkelingsproject minder dan 

2000 woningen).  

 

Voor activiteiten ónder de drempelwaarde van bijlage D bestaat sinds de wijziging van 

het Besluit m.e.r. van 1 april 2011 de verplichting tot een zogenaamde vormvrije m.e.r.-

beoordeling. Ook daarbij concludeert het bevoegd gezag (bijv. op basis van een 

aanmeldingsnotitie) of er wel of geen belangrijke nadelige milieugevolgen zullen 

optreden. Als blijkt dat aanzienlijke nadelige milieugevolgen niet zijn uit te sluiten, is 

alsnog een volledige m.e.r.-beoordeling of m.e.r.-procedure nodig. 

2.2 Procedure 

De voorliggende aanmeldnotitie beschrijft de gevolgen van de voorgenomen activiteit 

voor het milieu en geeft een conclusie over de noodzaak tot een m.e.r.-procedure. Een 

vormvrije m.e.r.-beoordeling betekent, dat er géén MER wordt opgesteld, tenzij er 

sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het uitgangspunt is dus: 

'Nee, tenzij....'  

 

De 'belangrijke nadelige gevolgen' moeten worden beoordeeld op basis van het 

toetsingskader van bijlage III van de Europese Richtlijn Milieueffectbeoordeling 

(85/337/EEG en latere wijzigingen). Bijlage III noemt drie hoofdthema's:  

1. de kenmerken van de activiteit (waaronder omvang, verontreiniging, hinder en risico 

van ongevallen);  

2. de plaats van de activiteit (in relatie tot de kwetsbaarheid van het milieu);  

3. de kenmerken van het potentiële effect (waaronder het bereik, de orde van grootte 

en waarschijnlijkheid van het effect).  

 

Op 7 juli 2017 is een wijziging van het Besluit m.e.r. in werking getreden, naar 

aanleiding van een wijziging van de Europese Richtlijn m.e.r. Deze wijziging heeft tot 
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gevolg dat voor elke vergunningsaanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan 

de orde is de volgende procedure-stappen doorlopen moeten worden: 

 door de initiatiefnemer moet een aanmeldingsnotitie worden opgesteld;  

 het bevoegd gezag moet binnen 6 weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. Dit 

besluit moet genomen zijn voor de ter inzage legging van het ontwerp-

bestemmingsplan;  

 het besluit hoeft niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden, maar wel via 

andere (digitale) kanalen;  

 het (vormvrije)-m.e.r.-beoordelingsbesluit moet onderdeel zijn van de 

bestemmingsplanprocedure.  

 

In het kader van de bestemmingsplanprocedure is deze aanmeldingsnotitie vormvrije 

m.e.r.-beoordeling opgesteld doorlopen. De onderzoeken waar in deze notitie naar 

verwezen wordt, zijn als bijlagen opgenomen bij het ontwerpbestemmingsplan  

“Krakeel, Zuiderkruis”. Deze aanmeldingsnotitie is tevens al bijlage bij het genoemde 

bestemmingsplan gevoegd. 
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3 Hoofdstuk 3 De kenmerken en de plaats van het project 

3.1 De kenmerken van het project 

3.1.1 Beschrijving van het project 

Het plangebied ligt in de wijk Krakeel te Hoogeveen. Het betreft momenteel 

onbebouwde gronden. Aan de noordkant bevindt zich een vijverpartij. Tot enkele jaren 

geleden waren de gronden bebouwd.  

 

 
Figuur 2.1: Het braakliggend perceel gezien vanuit de lucht. 

 

Het programma is om de gronden in te richten ten behoeve 12 grondgebonden 

woningen, opgedeeld in twee woonblokken van zes woningen. Onderstaande figuur 

geeft een mogelijke invulling van het plangebied weer. 
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Het gaat zoals gezegd om de bouw van 12 woningen. De bouwhoogte varieert van 2 tot 

3 bouwlagen. De maximale bouwhoogte bedraagt 6,5 meter voor twee bouwlagen en 

9,5 meter voor drie bouwlagen. De woningen worden uitgevoerd in een plat dak. Ten 

behoeve van het parkeren worden 24 parkeerplaatsen aangelegd. De woningen worden 

ontsloten op de Zuiderkruis. Het plangebied krijgt verder een groene uitstraling die 

aansluit op het groene karakter van de directe omgeving. Tussen de woonblokken 

worden paden aangelegd die tevens worden aangesloten op de bestaande paden in de 

omgeving. De paden worden openbaar toegankelijk. Hierdoor ontstaat een verbinding 

tussen de groene opzet van de wijk. 

 

Bij de voorgenomen ontwikkeling vindt parkeren plaats op de aan te leggen 

parkeervakken. Er worden 12 woningen gerealiseerd, dus zijn er 22 parkeerplaatsen 

nodig volgens de norm. In het plangebied worden in totaal 24 parkeerplaatsen 

gerealiseerd. Daarmee wordt voldaan aan de parkeernorm van 1,8 parkeerplaatsen per 

woning 

3.1.2 Cumulatie met andere projecten 

Er is geen sprake van cumulatie met andere projecten. 

3.1.3 Gebruik natuurlijke hulpbronnen  

De ontwikkeling van de voorziene activiteiten legt geen bijzonder beslag op natuurlijke 

hulpbronnen. Tijdens de ontwikkelfase is mogelijk grondverzet nodig. Tijdens de 

gebruiksfase zal gas, elektriciteit en water nodig zijn. 
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3.1.4 Productie van afvalstoffen 

De voorzieningen zullen gebruik gaan maken van het huidige afvalophaalsysteem in 

Hoogeveen. Dit is voldoende voor de beoogde ontwikkeling. Tijdens de realisatiefase 

en gebruiksfase vindt er geen productie van stoffen plaats die leiden tot gevaarlijke of 

milieubelastende (afval)stoffen.  

3.1.5 Verontreiniging en hinder  

De ontsluiting in het gebied blijft dezelfde, er wordt gebruik gemaakt van de bestaande 

wegen nabij het plangebied. De realisatie van de woningen op de planlocatie is zo 

beperkt dat er geen aantasting is van de luchtkwaliteit en ook zal er geen sprake zijn 

van files e.d.  

3.1.6 Risico van ongevallen en  veiligheid  

Het beoogde plan zorgt niet voor een toename van risico’s voor de omgeving. Er 

worden naar huidig inzicht geen extra gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen of 

vervoerd. Ook de brandweervoorzieningen in het gebied zijn voldoende voor de 

beoogde ontwikkeling. Het terrein is goed ontsloten en levert geen nadelige effecten op 

voor de verkeersveiligheid.  

3.2 De plaats van het project 

Er wordt voorzien om deze gronden in te richten ten behoeve 12 grondgebonden 

woningen opgedeeld in twee woonblokken van zes woningen aan de Zuiderkruis (ten 

westen van Zuiderkruis 10) in Hoogeveen. Op onderstaande luchtfoto en topografische 

kaart is het plangebied weergegeven. Het betreft qua kadastrale gegevens het perceel 

plaatselijk bekend gemeente Hoogeveen, sectie C, perceel 3497 met een oppervlakte 

van 2.300 m
2
. 
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4 Hoofdstuk 4 Kenmerken van het potentiële effect 

De voorgenomen ontwikkeling kan invloed hebben op het milieu. In dit hoofdstuk zijn de 

milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling beschouwd. Per milieuaspect is een 

conclusie opgenomen. 

 

Op basis van de kenmerken en de plaats van de voorgenomen activiteit worden de 

volgende milieuaspecten als relevant geacht: 

1) Archeologie; 

2) Bodem; 

3) Ecologie; 

4) Geluid; 

5) Luchtkwaliteit; 

6) Water. 

4.1 Archeologie 

De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) bevat een overzicht van belangrijke 

archeologische terreinen in Nederland. In het plangebied zijn geen archeologische 

monumenten aanwezig waarmee rekening gehouden dient te worden. 

 

 
 

Op basis van de gemeentelijke cultuurhistorische beleidskaarten, vastgesteld op 24 

november 2016, ligt het plangebied in een gebied waar archeologisch onderzoek niet 

nodig is. Er zijn geen significant nadelige effecten op de milieucomponent archeologie 

te verwachten. 

4.2 Bodem 

De bodemonderzoeksplicht geldt alleen voor bouwwerken waarvoor: 

 een reguliere omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is vereist; 

 waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend (twee of meer uren per dag) mensen 

zullen verblijven; 

 die de grond raken; 

 waarvan het bestaande gebruik wijzigt (interne verbouwing); 

 die niet naar aard en omvang gelijk zijn aan een bouwwerk genoemd in het Besluit 

bouwwerken; 

 waarvan geen reeds bruikbare recente onderzoeksresultaten aanwezig zijn; 

 die geen tijdelijk bouwwerk betreffen waarbij uit het vooronderzoek blijkt dat de 

locatie onverdacht is. 
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Aangezien hier sprake is van de realisatie van woningen waarbij gemiddeld genomen 

meer dan 2 uur per dag mensen kunnen verblijven in of op de gronden is een 

verkennend bodemonderzoek noodzakelijk. Voor het project is een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd door Milieu Adviesbureau EcoReest uit Zuidwolde. 

 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in het grondwater een overschrijding van de 

streefwaarde uit de Wet bodembescherming is aangetoond. Het licht verhoogde gehalte 

aan koper is beschouwd als een van nature verhoogde achtergrondconcentratie. 

De onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte locatie, is hiermee derhalve 

bevestigd. 

 

Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de 

bestemming van het terrein valt te concluderen dat verhoogde risico's voor de 

volksgezondheid en/of het milieu op basis van de aangetoonde milieuhygiënische 

bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn. De resultaten van het onderzoek vormen dan 

ook geen aanleiding tot nader onderzoek en zijn geen milieuhygiënische belemmering 

in relatie tot de woonbestemming van het terrein. Er zijn geen significant nadelige 

effecten op de milieucomponent bodem te verwachten. 

4.3 Ecologie 

De Wet natuurbescherming (Wnb) is in werking getreden op 1 januari 2017. Deze wet 

vervangt de volgende drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998 

(gebiedsbescherming), de Flora- en faunawet (soortenbescherming) en de Boswet 

(houtopstanden).  

 

De provincie is bij de Wnb het bevoegd gezag voor de toetsing van werkzaamheden en 

handelingen bij Natura 2000-gebieden en dier- en plantensoorten. Het Rijk blijft 

bevoegd gezag bij ruimtelijke ingrepen met grote nationale belangen. Voor gemeenten 

geldt dat zij het bevoegd gezag zijn voor omgevingsvergunningen. 

 

Nationaal Natuurwerk (NNN) en Natura 2000 (N2000) 

De onderzoekslocatie is gelegen ten zuidwesten van het dichtstbijzijnde Natura 2000-

gebied Mantingerzand. De afstand tussen de onderzoekslocatie en dit Natura 2000-

gebied bedraagt circa vijf kilometer. Gelet op de afstand tot het gebied, de kernopgave 

van het gebied en de aard van de geplande ingreep is er geen onderzoek in het kader 

van gebiedsbescherming binnen de Wet natuurbescherming uitgevoerd. 

Daarnaast is de locatie gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland. Daar er geen 

sprake is van aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN is verder 

onderzoek naar invloeden op het NNN niet van toepassing. 

 

Soortbescherming 

Artikelen 3.1 tot en met 3.11 van de Wet natuurbescherming regelen de bescherming 

van soorten. De bescherming is opgedeeld in vijf categorieën met soorten: 

 Vogels met jaarrond beschermde nesten; 

 Overige vogels; 

 Soorten van de Habitatrichtlijn (bijlage IV) en de Verdragen van Bern (bijlage II) en 

Bonn (bijlage I); 

 Overige soorten die op nationaal niveau beschermd zijn en waarvoor provinciaal 

geen vrijstelling geldt; 
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 Overige soorten die op nationaal niveau beschermd zijn, maar waarvoor provinciaal 

wel een vrijstelling geldt. 

 

Voor vogels geldt dat er twee categorieën zijn: de vogels met jaarrond beschermde 

nesten (o.a. Huismus, Gierzwaluw en Buizerd) en de overige broedvogels. Vogels met 

jaarrond beschermde nesten hebben een strikte beschermingsstatus binnen de Wet 

natuurbescherming. Van overige broedvogels zijn hun nesten alleen tijdens de 

broedseizoen beschermd (periode van nestbouw, eileg, broeden en voeren van de 

jongen op het nest). Voor soorten van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en 

Bonn zijn in artikel 3.5 verboden vastgelegd (o.a. verboden om dieren te doden en 

voortplantings- of rustplaatsen te vernielen) en geldt een strikte beschermingsstatus. 

Soorten die op nationaal niveau beschermd zijn, kunnen ingedeeld worden in twee 

categorieën. Provincies mogen besluiten om bepaalde soorten vrij te stellen van 

bescherming in het kader van ruimtelijke ingrepen, beheer en onderhoud. In de meeste 

provincies geldt - onder andere voor ruimtelijke ontwikkelingen - een vrijstelling voor 

een selectie van zoogdieren en amfibieën. Voor de overige soorten gelden vergelijkbare 

verboden (zie artikel 3.10) als voor soorten van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van 

Bern en Bonn en geldt eveneens een strikte beschermingsstatus. 

 

Voor het overtreden van verbodsartikelen bij ruimtelijke ingrepen is het noodzakelijk om 

ontheffing aan te vragen bij bevoegd gezag (veelal de provincie waarbinnen de ingreep 

of activiteit plaatsvindt). Voor het verkrijgen van een ontheffing dient een uitgebreide 

rapportage opgesteld te worden waarin o.a. wordt aangegeven hoe gezorgd wordt dat 

schade tot een minimum beperkt blijft en of compenserende maatregelen aan de orde 

zijn. 

 

Ten behoeve van het plan is een ecologische quickscan uitgevoerd door Milieu 

Adviesbureau EcoReest uit Zuidwolde naar de soortenbeschemring. 

 

Binnen de onderzoekslocatie zijn geen jaarrond beschermde nesten van vogels als 

beschreven in de Wet natuurbescherming aangetroffen. Daarnaast zijn er geen 

beschermde soorten of potentiële nest – of verblijfplaatsen voor beschermde soorten 

aangetroffen. 

 

Het plangebied en directe omgeving kan onderdeel uitmaken van foerageergebied en/of 

vliegroutes van vleermuizen. Door de aanwezigheid van alternatieve foerageergebieden 

en vliegroutes in de omgeving van de onderzoekslocatie zal het niet gaan om essentiële 

leefgebiedsfuncties. 

 

De overige te verwachten diersoorten zijn aangemerkt als vrijgestelde soorten waarvoor 

in het kader van bestendig beheer, bestendig gebruik, onderhoud aan infrastructuur of 

ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling geldt. Dit houdt in dat in het kader van de Wet 

natuurbescherming geen ontheffing noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 

voorgenomen werkzaamheden. Daarnaast worden populaties van bovengenoemde 

soorten niet in gevaar gebracht. Het zal voornamelijk gaan om verstoring van 

individuen. 

 

In de bomen en struiken kunnen algemene vogelsoorten tot broeden komen. Alle in 

gebruik zijnde vogelnesten zijn beschermd. Voor het broedseizoen wordt geen 

standaard periode gehanteerd, van belang is of er een broedgeval aanwezig is. Globaal 
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loopt het broedseizoen van vogels van 1 maart tot 1 september. Dit is afhankelijk van 

de soort en van de klimatologische omstandigheden. 

 

Nader onderzoek 

Het kan worden uitgesloten dat er groeiplaatsen, verblijfplaatsen en/of essentiële 

foerageergebieden van beschermde soorten aanwezig zijn binnen de 

onderzoekslocatie. Nader onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming is niet 

nodig. 

 

Broedvogels 

Opgemerkt wordt dat de locatie in het broedseizoen tevens geschikt is als broedlocatie 

voor diverse (niet jaarrond beschermde) vogelsoorten. Alle in gebruik zijnde nesten zijn 

beschermd. Indien er geen kap- en rooiwerkzaamheden plaatsvinden binnen het 

broedseizoen wordt er geen overtreding van de Wet natuurbescherming verwacht wat 

betreft nestlocaties voor vogels. Voor het broedseizoen wordt geen standaard periode 

gehanteerd, van belang is of er een broedgeval aanwezig is. Globaal loopt het 

broedseizoen van vogels van 1 maart tot 1 september. Dit is afhankelijk van de soort en 

van de klimatologische omstandigheden. 

 

Aangeraden wordt om geen kap- en rooiwerkzaamheden uit te voeren binnen het 

broedseizoen (globaal 1 maart tot en met 1 september). Indien binnen het broedseizoen 

bomen of struiken gekapt, gerooid of gesnoeid plaatsvinden moet voorafgaand hieraan 

de locatie worden vrijgegeven door een ervaren ecoloog. Als bij de controle nesten van 

vogels, of in aanbouw zijnde nesten worden aangetroffen moeten de werkzaamheden 

worden uitgesteld tot het nest niet meer in gebruik is. 

 

Zorgplicht 

Te allen tijde blijft de zorgplicht gelden. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige gevolgen 

voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Deze zorg geldt voor 

alle individuen van in Nederland voorkomende soorten planten en dieren, ongeacht of 

deze soort beschermd is en ongeacht of ontheffing of vrijstelling is verleend. 

 

Er zijn geen significant nadelige effecten op de milieucomponent ecologie te 

verwachten. 

4.4 Geluid 

Het doel van eventueel akoestisch onderzoek bij ruimtelijke plannen is het voorkomen 

van geluidshinder bij geluidsgevoelige objecten (scholen, woningen, etc.) door het 

aanhouden van voldoende afstand ten opzichte van geluidsproducenten (industrie, 

railverkeer etc.) of het treffen van andere maatregelen. De verplichting tot eventuele 

uitvoering van een akoestisch onderzoek is vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh). 

De Wgh bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus 

als gevolg van rail- en wegverkeerslawaai, industrielawaai en luchtvaartlawaai. De Wgh 

geeft aan dat een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden 

van de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van een 

projectafwijkingsbesluit indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen 

een geluidszone van een bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe 

geluidsbron mogelijk maakt. 
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Van belang voor dit woningbouwproject is om na te gaan of er binnen het plangebied 

nieuwe geluidsgevoelig functies worden toegestaan. 

 

Vanuit de Wet geluidhinder 

Nieuwe woningen zijn te beschouwen als nieuwe geluidsgevoelige objecten, zodat 

beoordeeld dient te worden wat de geluidsbelasting ter plaatse van het 

woningbouwproject bedraagt als gevolg van wegverkeerslawaai. 

 

De wegen in de directe omgeving van het plangebied zijn aangewezen als 30-km/uur 

zone. Voor ontwikkelingen binnen dergelijke zones is geen toetsing aan de Wet 

geluidhinder noodzakelijk.  

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient echter wel aangetoond te worden 

dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. De wegen rondom het plangebied 

hebben een functie als verblijfsgebied. Op de wegen in dergelijke gebieden is sprake 

van een relatief lage verkeersintensiteit en er wordt over het algemeen langzaam 

gereden. Ten aanzien van wegverkeersgeluid worden er daarom geen belemmeringen 

verwacht. 

 

Daarnaast moet ook een binnenwaarde van 33 dB worden gegarandeerd bij de 

omgevingsvergunning aanvraag voor de woningen. Doordat de toekomstige woningen 

voldoen aan de minimale eisen ten aanzien van geluid vanuit het bouwbesluit, zal 

sprake zijn van een goed binnenwaardeniveau. 

 

Er zijn geen significant nadelige effecten op de milieucomponent geluid te verwachten. 

4.5 Luchtkwaliteit 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer in 

werking getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL).   

 

Projecten die ‘niet in betekende mate’ (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit 

hoeven niet meer getoetst te worden aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. In de 

AMvB-nibm zijn de criteria vastgelegd om te kunnen beoordelen of voor een project 

sprake is van nibm.  

 

Met de inwerkingtreding van de NSL op 1 augustus 2009 geldt de volgende bovengrens 

om als NIBM-project te worden aangemerkt: de bouw van 1500 woningen aan één 

ontsluitingsweg. Het project is daarmee qua omvang en verkeersaantrekkende werking 

kleinschaliger als de bouw van 1500 woningen aan één ontsluitingsweg.  Er worden 

slechts 12 wooneenheden mogelijk gemaakt. De beoogde ontwikkeling draagt niet in 

betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Aanvullend 

onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. Het aspect luchtkwaliteit 

vormt dan ook geen belemmering voor de ontwikkeling. 

 

Er zijn geen significant nadelige effecten op de luchtkwaliteit te verwachten.  
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4.6 Water 

Sinds 1 november 2003 is het verplicht ruimtelijke plannen te toetsen op 

waterhuishoudkundige aspecten: de zogenaamde watertoets. De watertoets is een 

waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten. 

 

In het kader van dit plan is op 5 april 2019 de digitale watertoets uitgevoerd. Op basis 

van deze toets volgt dat de normale procedure gevolgd dient te worden. Het 

waterschap heeft vervolgens op 11 april een uitgangspuntennotitie gestuurd.  

 

Het plan wordt zo ontworpen dat kortstondige hevige buien zonder problemen kunnen 

worden opgevangen in de openbare ruimte of op particulier terrein. Er treedt geen 

wateroverlast op bij woningen of andere kwetsbare functies. 

 

Verder wordt rekening gehouden met de overige adviezen en aanbevelingen vanuit het 

watertoetsdocument. Er zijn geen significant nadelige effecten op het aspect water te 

verwachten.  
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5 Hoofdstuk 5 Conclusies 

De voorgenomen activiteit omvat de bouw van een 12 tal woningen op een voorheen 

bebouwde locatie in de wijk Krakeel te Hoogeveen. In onderstaande tabelvorm wordt in 

dit hoofdstuk een kwalitatief oordeel geveld over de effecten op diverse milieufactoren, 

zoals in het voorgaande hoofdstuk is beschreven. Aan de hand van deze beoordeling 

wordt aangegeven of het opstellen van een milieueffectrapportage voor de genoemde 

plannen noodzakelijk geacht wordt of dat kan worden volstaan met voorliggende 

(vormvrije) m.e.r.-aanmeldnotitie.  

 

Milieueffect Effecten Bijzonderheden 

Archeologie Er zijn geen nadelige effecten op 

archeologie te verwachten. 

Er is geen sprake van  een 

dusdanige archeologische 

verwachtingswaarde dat onderzoek 

vereist is.  

Bodem Er zijn geen nadelige effecten op 

de bodem te verwachten.  

Bodemonderzoek heeft uitgewezen 

dat de beoogde woonfunctie 

verenigbaar is met de 

milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem.  

Ecologie Er zijn geen nadelige effecten op 

ecologie te verwachten. 

Ecologisch onderzoek heeft 

aangetoond dat het plan 

verenigbaar is met ecologische 

aspecten.   

Geluid Er zijn geen nadelige effecten ten 

aanzien van geluid te 

verwachten. 

Er is sprake van een gebied waar 

30 km/uur gereden mag worden 

over de omringende wegen, deze 

hebben geen wettelijke 

geluidszone. Er is ook sprake van 

een goed woon- en leefklimaat.  

Luchtkwaliteit Het project is niet nadelig voor de 

luchtkwaliteit, er worden geen 

normen overschreden. 

Het project is via de NIBM-tool als 

niet nadelig voor de luchtkwaliteit 

beoordeeld. 

Water Er worden geen waterbelangen 

geschaad. 

Er ligt een positief wateradvies.  

 

Middels voorliggende m.e.r.-beoordeling zijn de verwachte milieueffecten van de 

voorgenomen activiteit overeenkomstig de beoordelingscriteria van bijlage III bij de 

Europese Richtlijn ‘betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en 

particuliere projecten’ in beeld gebracht. 

 

Uit deze effectbeoordeling blijkt dat er geen significant negatieve milieueffecten te 

verwachten zijn bij uitvoering van de voorgenomen activiteit. De algehele conclusie is 

dan ook dat voor de gekozen bestemmingsplanprocedure er geen m.e.r.-plicht geldt en 

er dus geen milieueffectenrapportage hoeft te worden opgesteld. Er kan worden 

volstaan met deze vormvrije m.e.r.-aanmeldnotitie. 

 

 


