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Hoofdstuk 1  Inleiding

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.

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

opgedeeld in twee woonblokken van zes woningen.

De ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan (zie ook paragraaf 

1.3). Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen, is het opstellen van een nieuw 

bestemmingsplan noodzakelijk. Dit bestemmingsplan voorziet in een passend 

juridisch-planologisch kader.

1.2  Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied ligt in de wijk Krakeel te Hoogeveen. Het betreft nog onbebouwde gronden. In figuur 

1 is de ligging weergegeven. De begrenzing is afgestemd op het kadastraal perceel bekend als 

gemeente Hoogeveen, sectie C, nummers 3565 (gedeeltelijk) en 3497. Voor de exacte begrenzing van 

het plangebied wordt verwezen naar de verbeelding behorende bij dit bestemmingsplan. 
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Figuur 1 Begrenzing van het plangebied

1.3  Vigerend bestemmingsplan

Voor het plangebied gelden op dit moment de bestemmingsplannen Krakeel 2007 (onherroepelijk 

geworden op 12 maart 2009) en Kernen Hoogeveen, parapluherziening aan- en bijgebouwenregeling 

( onherroepelijk geworden op 15 mei 2014). Op basis van dit plan kent het bestemmingsplan drie 

verschillende bestemmingen te weten 'Woondoeleinden uit te werken', 'Groenvoorzieningen' en 

'Maatschappelijke doeleinden'. Een uitsnede van de verbeelding is in figuur 2 te zien.

Binnen deze bestemmingen zijn woningen niet (direct) toegestaan. Om het gewenste 

stedenbouwkundig ontwerp mogelijk te maken, dient een nieuw bestemmingsplan opgesteld te 

worden. 
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Figuur 2 Uitsnede verbeelding geldend bestemmingsplan Krakeel 2007
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1.4  Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk van dit bestemmingsplan wordt het plan beschreven. Daarbij komt de 

huidige situatie aan bod en wordt vervolgens ingegaan op de nieuwe situatie. In hoofdstuk 3 wordt 

het beleidskader geschetst dat relevant is voor het plan. Daarbij wordt ingegaan op het beleid. 

Onderwerp van hoofdstuk 4 zijn de omgevingsaspecten waaraan de nieuwe ontwikkeling is 

getoetst. In hoofdstuk 5 wordt de uitvoerbaarheid van het plan toegelicht. Dit is opgesplitst in 

maatschappelijke uitvoerbaarheid en economische uitvoerbaarheid. Ten slotte is in hoofdstuk 6 

de juridische regeling opgenomen. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie

Het plangebied ligt in de wijk Krakeel. Krakeel ligt ten oosten van het centrum van Hoogeveen. 

Sinds 2000 maakt de wijk een metamorfose door. Sloop, verbouw, nieuwbouw en herinrichting van 

de openbare ruimte hebben de leefbaarheid en de ruimtelijke uitstraling van Krakeel sterk 

verbeterd. 

Krakeel heeft haar oorsprong in de jaren '60. Krakeel was een typische naoorlogse woonwijk, die 

eind jaren '60 begin jaren '70 in korte tijd is ontwikkeld. De wijk heeft een ruim opgezette 

stedenbouwkundige hoofdstructuur, met veel groen en een sterke nadruk op huurwoningen. Er is 

een mix van laagbouw (rijenwoningen) en hoogbouw aanwezig, waarbij laagbouw overheerst. Het 

grootste deel van de woningen bestaat uit rijenwoningen. Het plangebied wordt direct ontsloten 

door de Zuiderkruis aan de zuidkant en de De Kroon aan de noordkant. 

Water- en groenstructuur 

In de buurt komt veel groen en water voor. Dit betreft onder andere de waterpartij aan de noord- en 

westkant van het plangebied. De waterpartij, met aan de randen groen kronkelt als het ware van 

zuid naar noord door de wijk heen.   

Functies in de omgeving

De wijk wordt beschouwd als een woonwijk. Naast de woonfunctie komen in het plangebied nog 

andere (centrum) functies zoals een multifunctioneel centrum en een basisschool voor. Deze 

bevinden zich ten westen van het plangebied. In het plangebied was voorheen een basisschool 

gevestigd. De bebouwing hiervan is inmiddels gesloopt.

Bebouwingsstructuur

Zoals aangegeven bestaat de bebouwing in de wijk voornamelijk uit rijenwoningen uitgevoerd in 

één of twee bouwlagen. Er is afwisselend sprake van woningen uitgevoerd met een kap en 

woningen uitgevoerd met een plat dak. De woningen aan de noordzijde van het plangebied zijn 

bijvoorbeeld met een plat dak uitgevoerd en hebben één bouwlaag.  

Plangebied

Het plangebied is in de huidige situatie al deels in afwachting van woningbouw ontwikkeling en 

betreft een braakliggende kavel. Figuur 3 geeft een overzicht van de huidige situatie en zijn directe 

omgeving weer. 
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Figuur 3 Overzicht bestaande situatie

2.2  Beschrijving van de ontwikkeling

Ambitie

Het doel van de initiatiefnemers is om het plangebied te herstructureren. Door middel van 

herstructureren wordt ingezet op zorgvuldig ruimtegebruik doordat er geen sprake is van onnodige 

uitgifte van nieuwe uitbreidingslocaties. 

Programma

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

opgedeeld in twee woonblokken van zes woningen. Figuur 4 weergeeft een mogelijk invulling van 

het plangebied. 

De bouwhoogte varieert van 2 (standaard) tot 3 (optioneel) bouwlagen. De maximale bouwhoogte 

bedraagt 6,5 meter voor twee bouwlagen en 10 meter voor drie bouwlagen. De woningen worden 
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uitgevoerd met 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.

Figuur 4 Inrichting van het terrein 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Algemeen

Aan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen ligt beleid ten grondslag. In dit hoofdstuk wordt ingegaan 

op relevante beleidsuitgangspunten op Rijksniveau, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. 

De planuitgangspunten en vervolgens de bestemmingsregeling zijn hierop afgesteld. 

3.2  Europees beleid

3.2.1  Verdrag van Malta

In 1992 werd het Europese Verdrag van Valletta (Malta) ondertekend door een groot aantal 

EU-landen, waaronder Nederland, met als doel om het (Europese) archeologische erfgoed veilig te 

stellen. De ondertekenaars hebben zich verplicht, archeologische belangen tijdig te betrekken bij 

de ruimtelijke planvorming voor woningbouw, landinrichting, wegenaanleg en dergelijke. Het 

beleid is gericht op het behoud van de archeologische waarden in de bodem en de planologische 

bescherming van waardevolle archeologische vindplaatsen. 

De gronden die binnen dit bestemmingsplan vallen zijn op basis van dit verdrag getoets. Er is geen 

sprake van archeologische waarden binnen het plangebied.

3.2.2  Vogel- en habitatrichtlijn

De laatste tijd ondervindt de ruimtelijke ordening steeds meer invloed van het Europese beleid. In 

het bijzonder geldt dit voor de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Bij herzieningen van 

bestemmingsplannen wordt aandacht gevraagd voor het veiligstellen van de beschermde flora en 

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

Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet vervangen. De bescherming van 

Natura 2000 gebieden, diersoorten, plantensoorten en bossen (houtopstanden) wordt nu via deze 

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

houtopstanden. Deze bevoegdheden lagen voorheen bij het Rijk.

Het grondgebied van dit bestemmingsplan is aan deze wet getoetst. Een uitwerking hiervan is 

weergegeven in hoofdstuk 4.

3.3  Rijksbeleid

3.3.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Het beleid van Europa en de rijksoverheid is van invloed op het te voeren Drentse omgevingsbeleid. 

Zo is er op Europees niveau veel aandacht voor het verbinden van economische kerngebieden door 

vervoersnetwerken, de aansluiting van relatief zwak ontwikkelde regio’s, landsoverschrijdende 

samenwerking, stroomgebieden, ecologische relaties en duurzame ontwikkeling.  

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), vastgesteld. De SVIR heeft 

een horizon tot het jaar 2040 en vervangt onder andere de Nota Ruimte.  Daarmee wordt de SVIR 

het kader voor thematische of gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke 

consequenties. 
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De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk en 

mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vormt de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met 

ruimtelijke consequenties.

Het rijk kiest met de structuurvisie voor een selectievere inzet van de onderstaande 14 

rijksbelangen: 

1. een excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat in en goede internationale bereikbaarheid van de stedelijke regio's met 
een concentratie van topsectoren;

2. ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en energietransitie;
3. ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen;
4. efficiënt gebruik van de ondergrond;
5. een robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen rondom en tussen de 

belangrijkste stedelijke regio's inclusief de achterlandverbindingen;
6. betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem;
7. het instandhouden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen om het 

functioneren van het mobiliteitssysteem te waarborgen;
8. verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast 

en externe veiligheidsrisico's;
9. ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor 

klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling;
10. ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en 

natuurlijke kwaliteiten;
11. ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en 

faunasoorten;
12. ruimte voor militaire terreinen en activiteiten;
13. zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij a l le  ruimtelijke en infrastructurele 

besluiten;
14. Ruimtereservering Parallelle Kaagbaan.

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt dieper ingegaan op deze 14 rijksbelangen. Het 

rijk blijft verantwoordelijk voor het systeem van ruimtelijke ordening. Daarnaast kan een 

rijksverantwoordelijkheid aan de orde zijn indien:

een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies en 
gemeenten overstijgt. Bijvoorbeeld ruimte voor militaire activiteiten en opgaven in de 
stedelijke regio's rondom de mainports, brainports, greenports en de valleys;
over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan. Bijvoorbeeld 
voor biodiversiteit, duurzame energie, watersysteemherstel of werelderfgoed;
een onderwerp provincie- of landsgrensoverschrijdend i s  en ofwel een hoog 
afwentelingsrisico kent ofwel in beheer bij het rijk is. Bijvoorbeeld de hoofdnetten van weg, 
spoor, water en energie, maar ook de bescherming van gezondheid van inwoners.

De ontwikkeling in het plangebied maakt geen deel uit van de 14 rijksbelangen. Derhalve kan 

geconcludeerd worden dat het voornemen niet in strijd is met het rijksbeleid.
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3.3.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het kabinet heeft in de SVIR vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid 

om algemene regels te stellen moet worden ingezet. De SVIR bepaalt welke kaderstellende 

uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze zijn bedoeld om beperkingen te stellen aan de 

ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Ten aanzien daarvan is een borging 

door middel van normstelling, gebaseerd op de Wro, gewenst. Het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die kaderstellende uitspraken. Door de 

nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het Barro bijgedragen aan 

versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en vermindering van de 

bestuurlijke drukte. In het Barro zijn geen specifieke regels opgenomen voor het onderhavig 

plangebied.

3.3.3  Ladder voor duurzame verstedelijking

De ladder voor duurzame verstedelijking is per 1 oktober 2012 ook als procesvereiste opgenomen 

in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Daarin is in artikel 3.1.6 een lid 2 ingevoegd waarin een 

motiveringsplicht is opgenomen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen (inclusief detailhandel) in 

bestemmingsplannen. De ladder ondersteunt gemeenten en provincies in vraaggerichte 

programmering van hun grondgebied, het voorkomen van overprogrammering en de keuzes die 

daaruit volgen. 

In het gewijzigde Bro, van kracht sinds 1 juli 2017, is artikel 3.1.6, lid 2 gewijzigd in: 

"De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 

bevat een beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat 

de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien, bevat de 

toelichting een motivering daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te 

voorzien op de gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk gebied". 

Dit bestemmingsplan stelt een herontwikkeling van een bestaand stedelijk gebied voor, zoals 

bedoeld in de begripsbepaling van het Bro. Daarom hoeft alleen een beschrijving van de behoefte 

worden gegeven. Dit plan maakt een herontwikkeling van bestaand stedelijk gebied mogelijk. Uit 

het beleid van de gemeente dat is beschreven in paragraaf 3.6, blijkt dat er in Hoogeveen behoefte 

is aan nieuwe woningen. 

3.4  Provinciaal beleid

3.4.1  Omgevingsvisie Drenthe

In 2018 is een actualisatie van de Omgevingsvisie Provincie Drenthe vastgesteld. De 

Omgevingsvisie Drenthe is het strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling 

van de provincie Drenthe voor de periode tot 2030 en in een aantal gevallen verder in de toekomst. 

De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de 

provincie in het ruimtelijke domein.

De provincie Drenthe vindt het van provinciaal belang om te anticiperen op een veranderende 

bevolkingssamenstelling en de effecten hiervan op de leefomgeving en de woningmarkt. De 

provincie streeft naar een balans tussen het aanbod voor wonen en de demografische behoefte. 

Nieuwe woningbouwinitiatieven faciliteert de gemeente bij voorkeur binnen bestaand stedelijk 
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gebied. De provincie geeft binnen bestaand stedelijk gebied voorkeur aan het opknappen van 

bestaande locaties waar een kwaliteitsimpuls gewenst is of waar een impuls wordt gegeven aan 

het cultuurhistorische karakter.

Daarnaast zijn in de Omgevingsvisie een aantal kernkwaliteiten uiteengezet. Voor dit plan zijn de 

kernkwaliteiten 'Landschap' en 'Cultuurhistorie' van belang.

Kernkwaliteit Landschap

Het plangebied valt binnen het landschapstype 'Landschap van de Veenkoloniën'. Van provinciaal 

belang bij dit landschapstype is de orthogonale samenhang tussen het systematische 

ontinningspatroon van grootschalige openheid met kenmerkende wijkenstructuur en de 

bebouwingslinten met daaruit opgaande percelen. Het provinciaal beleid is gericht op het 

behouden en versterken van de samenhang en openheid met de wijken en de rechtlijnige 

landschapsstructuur. In dit geval worden de woningen midden in een bestaande woonwijk 

gerealiseerd, waardoor het voornemen geen afbreuk doet aan het landschapstype. Het plangebied 

is reeds ingesloten door woningen waardoor geen samenhang en openheid met de wijken en de 

rechtlijnige landschapsstructuur verloren gaat.

Kernkwaliteit Cultuurhistorie

De cultuurhistorische samenhang, zoals die in de hoofdstructuur is verwoord en verbeeld, is van 

provinciaal belang. Daarom wil de  provincie die cultuurhistorische samenhang veiligstellen voor 

de toekomst. De categorie is vooral van toepassing in gebieden waar de ontwikkelingen meer 

kleinschalige zijn en in een laag tempo zich voltrekken. Bij ontwikkelingen ligt de inzet bij het 

waarborgen van de cultuurhistorische samenhang voor de toekomst. Initiatiefnemers hebben de 

verantwoordelijkheid om de cultuurhistorische hoofdstructuur als inspiratiebron te benutten voor 

ontwikkelingen. De omgeving van het plangebied heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot 

een woonwijk. Door binnen het plangebied woningen te realiseren wordt deze functie in de 

omgeving versterkt. Daarmee wordt de cultuurhistorische samenhang van het gebied versterkt en 

is hemt voornemen in overeenstemming met deze kernkwaliteit.

De provinciale belangen zijn juridisch geborgd in een provinciale omgevingsverordening. Hier 

wordt hierna verder op ingegaan.

3.4.2  Provinciale Verordening Ruimtelijk Omgevingsbeleid

Provinciale Staten van Drenthe hebben op 3 oktober 2018 de Verordening Ruimtelijk 

Omgevingsbeleid vastgesteld. De verordening is gericht tot de gemeenten en bevat voorschriften 

waar ruimtelijke plannen aan dienen te voldoen. 

Op basis van artikel 2.17 kan een ruimtelijk plan voorzien in nieuwe woningbouw mits de behoefte 

op basis van de gemeentelijke woonvisie kan worden aangetoond en aansluit bij bestaand 

stedelijk gebied. Hieraan kan toepassing gegeven worden omdat dit bestemmingsplan plaatsvindt 

binnen bestaand stedelijk gebied en er voldoende behoefte naar de desbetreffende woningen is. 

Hier wordt in het gemeentelijk beleid nader op ingegaan (paragraaf 3.6). De overige artikelen uit de 

verordening zijn voor het plangebied niet relevant. Het plan sluit aan bij de provinciale ruimtelijke 

beleidskaders.
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3.5  Regionaal beleid

3.5.1  Regionale Woonvisie Zuidwest Drenthe

In het kader van de regionale afstemming is met de buurgemeenten De Wolden, Westerveld en 

Meppel overleg gevoerd over het woningbouwprogramma. De uitkomst van de afstemming heeft 

geresulteerd in de Regionale Woonvisie Zuidwest Drenthe.

Op 30 oktober 2012 is de Regionale Woonvisie Zuidwest Drenthe, Groeimodel, deel I door het 

college van de gemeente Hoogeveen en de andere betrokken gemeenten vastgesteld. In het 

bestuurlijk afstemmingsoverleg RO/Wonen Zuidwest Drenthe van 21 december 2015 is de 

woningbehoefte voor Zuidwest Drenthe vastgesteld voor de periode 2016-2025. Deze 

woningbehoefte prognose is gebaseerd op de provinciale bevolkingsprognose 2015, vertaald naar 

de woningbehoefte in de regio Zuidwest Drenthe. De vastgestelde woningbehoefte geldt als kader 

voor de woningbouwontwikkeling in de regio en dient als uitgangspunt voor de actualisatie van 

het gemeentelijk woonbeleid voor de gemeenten binnen deze regio. Gelet op de aanwezige harde 

plancapaciteit in Zuidwest Drenthe, is de mogelijkheid aanwezig de voorgenomen woningbouw die 

met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt daaraan toe te voegen. Daarmee is het 

voornemen in overeenstemming met de regionale woonvisie.

3.6  Gemeentelijk beleid

3.6.1  Toekomstvisie 2030

In juni van het jaar 2000  is de Toekomstvisie voor Hoogeveen vastgesteld door de gemeenteraad. 

De Toekomstvisie strekt zich uit tot 2030 en gaat over de ontwikkeling van Hoogeveen in brede zin. 

De Toekomstvisie verkiest kwaliteit boven kwantiteit en het versterken van het bestaande boven 

groei. In de Toekomstvisie wordt ingezet op beheerste groei om in de toekomst de aanwezige 

voorzieningen in stand te kunnen houden. Deze doelstelling kan alleen worden gehaald, indien een 

kwaliteitsimpuls wordt bewerkstelligd. Deze kwaliteitsimpuls heeft vooral betrekking op het 

wonen, de voorzieningen en het landschap. Dit betekent het aanbieden van hoogwaardiger 

woonmilieus, verbeteren van de kwaliteit van de winkels en sportaccommodaties en het behoud en 

versterken van de cultuurlandschappen. Omdat met dit bestemmingsplan nieuwe woningen 

worden gerealiseerd, die voldoen aan de moderne eisen, worden kwalitatief goede woningen 

gerealiseerd die bijdragen aan de kwaliteit van de woonwijk. Daarmee is het plan in 

overeenstemming met de Toekomstvisie 2030.

3.6.2  Structuurvisie Hoogeveen 2015 - 2030

Op 23 december 2004 is de Structuurvisie Hoogeveen 2015–2030 vastgesteld. De visie gaat in op 

de ruimtelijke ontwikkelingen van de gehele gemeente en beschrijft de huidige en gewenste 

waarden en kwaliteiten voor het buitengebied, de dorpen en de stad. 

In de Structuurvisie wordt de volgende visie op wonen gegeven: er moet gebouwd worden voor 

zowel de inwoners van Hoogeveen als de instromers van buiten. Door een stevige verdichting en 

herstructurering van delen van de kern van Hoogeveen kunnen alle woningen binnen de huidige 

grenzen gebouwd worden. De prioriteiten voor de stad zijn inbreiding enerzijds en herstructurering 

van het centrum en de naoorlogse woonwijken anderzijds. 
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De voorgenomen ontwikkeling sluit aan op het ruimte bieden aan inbreidingsontwikkelingen 

binnen de kern Hoogeveen.  Met de voorgenomen ontwikkeling wordt invulling geven aan het 

streven dat er gebouwd moet worden voor zowel de inwoners van Hoogeveen als de instromers van 

buiten.

3.6.3  Structuurvisie Hoogeveen 2.0

De visie geeft aan hoe Hoogeveen tot 2030 omgaat met thema's als wonen, voorzieningen, 

bedrijvigheid, bereikbaarheid, landschap en duurzaamheid. Duurzame kwaliteit is en blijft daarbij 

de rode draad.

De geactualiseerde structuurvisie is op 13 december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. De 

focus van woningbouw ligt de komende jaren op inbreiding in de stad. Er is behoefte aan wervende 

woonmilieus met daarin ook betaalbare, levensloopbestendige woningen.

De realisatie van 12 grondgebonden woningen sluit goed aan op de Structuurvisie 2.0.  Er is sprake 

van een levensloopbestendig woningbouwplan op een inbreidingslocatie.  

3.6.4  Woonvisie 2017 - 2020

Met deze visie zet de gemeente de koers uit op het gebied van wonen voor de komende jaren. De 

visie bevat concrete ambities en acties voor de korte termijn. Deze ambities voor de komende vijf 

jaar is wel geplaatst in de ontwikkelingen en trends voor een langere termijn. 

In de visie staat het volgende motto centraal: “Waar iedereen zijn thuis vindt”. Dat geldt voor 

iedereen, ongeacht zijn of haar leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling, gezondheid of afkomst. Om 

die visie te  verwezenlijken zijn vier hoofdambities benoemd.

1. behoud van kwaliteit en gewildheid;
2. toevoegen wat gevraagd wordt;
3. voor iedereen betaalbaar;
4. ouderdom of zorg: ook dan goed wonen.

De focus ligt op inbreiding in de stad. Het uitgangspunt is dat van 2016 tot en met 2025 1.100 

nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd. In het jaar 2016 zijn bijna 100 

reguliere woningen gerealiseerd en in het jaar 2017  gaat het om bijna 270 woningen. In het jaar 

2018 zijn daar ook netto bijna 100 woningen bij gekomen. Daardoor is sinds 2018 nog sprake van 

een woningbouwprogramma van 642 woningen. Daarnaast is binnen de gemeente Hoogeveen nog 

ruimte voor ongeveer 245 woningen aan plancapaciteit waarvoor nog bouw- en 

bestemmingsplannen kunnen worden ontwikkeld. In feite ligt de opgave hoger wanneer rekening 

wordt gehouden met planuitval en vertraging de komende jaren. De realisatie van 12 

grondgebonden woningen past binnen de woonvisie omdat hier voldoende ruimte voor is binnen 

het woningbouwprogramma. 

3.6.5  Nota ruimtelijke kwaliteit

De Nota Ruimtelijke kwaliteit vervangt de Welstandsnota met de daarbij behorende oplegnotitie 

voor de pilot ‘welstandsvrij bouwen’. De pilot welstandsvrij bouwen is succesvol verlopen en 

krijgt een vervolg in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.
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In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit zijn alleen gebieden en gebouwen opgenomen, die echt 

(cultuurhistorisch) waardevol zijn en daarom beschermd moeten worden. Dit betekent dat een 

groot deel van het grondgebied van de gemeente Hoogeveen welstandsvrij blijft en dat voor de 

gebieden en gebouwen die opgenomen zijn in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit wel toetsingsregels 

(blijven) bestaan bij bouwplannen.

Het plangebied maakt deel uit van het gebied waar welstandsvrij gebouwd mag worden. Er gelden 

daarom geen welstandsregels waar de nieuwe woningen aan moeten voldoen.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Algemeen

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van het 

bestemmingsplan. Meer concreet wordt beoordeeld hoe het plan zich verhoudt tot de diverse 

milieukaders (zoals archeologie, bodem, externe veiligheid, geluid, flora en fauna, luchtkwaliteit 

en water).

4.2  MER-beoordeling

In het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het bestemmingsplan 

planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn 

in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Wanneer niet voldaan wordt aan de 

drempelwaarden moet het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten nagaan of mogelijk sprake 

is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Daarbij lettend op de omstandigheden als 

bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen:

de kenmerken van de projecten;
de plaats van de projecten;
de kenmerken van de potentiële effecten.

In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het 

bestemmingsplan planmer-plichtig (bijlage C en D), projectmer-plichtig (bijlage C) of 

mer-beoordelingsplichtig (bijlage D) zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. 

drempelwaarden opgenomen.

In bijlage D van het Besluit m.e.r. (D11.2) is de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 

ontwikkelingsproject opgenomen. Ten aanzien van woningen ligt de drempelwaarde op een 

aaneengesloten gebied met 2.000 of meer woningen. Dit bestemmingsplan maakt slechts 12 

woningen mogelijk en is daarmee niet rechtstreeks planmer-, projectmer of 

mer-beoordelingsplichtig. 

Sinds 7 juli j.l. is een aanpassing van het Besluit m.e.r. in werking getreden. Hierin is geregeld dat 

ook voor projecten die zijn opgenomen in bijlage D, maar beneden de drempelwaarden vallen, een 

besluit moet worden genomen of een MER nodig is. In dat kader wordt afgewogen of het plan 

mogelijk toch belangrijke negatieve milieueffecten heeft, op basis van de eerder genoemde 

omstandigheden. Dit is een vormvrije mer-beoordeling.

Voor deze ontwikkeling is een vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie opgesteld.  Daarin is 

geconcludeerd dat er geen significant negatieve millieueffecten ontstaan als gevolg van de 

voorgenomen ontwikkeling. Daarom is geen MER nodig.
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4.3  Water

4.3.1  Algemeen

In dit bestemmingsplan worden nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Deze waterparagraaf is 

erop gericht om de actuele watersituatie en het actuele waterbeleid in beeld te brengen. Daarnaast 

is de waterparagraaf vooral bedoeld om een brug te slaan naar de procedures en 

toetsingsinstrumenten van de waterbeheerder. De gemeente Hoogeveen is gelegen in het 

beheersgebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta en het waterschap Vechtstromen, 

welke beiden verantwoordelijk zijn voor het waterkwantiteit- en waterkwaliteitsbeheer.

4.3.2  Normstelling

De waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen vormen samen met waterschap Rijn 

en IJssel het waterschapsgebied Rijn-Oost. De waterschappen hebben hun beleid voor stedelijk 

waterbeheer vastgelegd in de gezamenlijke beleidsnotitie 'Water Raakt'. Deze notitie vormt op 

hoofdlijnen het beleid voor de wijze waarop de waterschappen in stedelijk gebied invulling geven 

aan het waterbeheer. Het waterbeheer richt zich op de volgende drie beleidsthema's:

1. Voor het dagelijkse waterbeheer i s  dat het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime 
(GGOR). Doel daarvan i s  gedurende een heel groot deel van het jaar die 
wateromstandigheden te realiseren die het beste passen bij de functie zoals de provincies 
die hebben vastgesteld;

2. Om in extreem natte en extreem droge omstandigheden de schade a ls  gevolg van 
wateroverlast of watertekort te beperken i s  het WB21 opgesteld. Hierin zit de trits 
vasthouden-bergen-afvoeren a ls  voorkeursvolgorde en afwegingskader en het principe van 
niet afwentelen. Het stedelijk gebied dient dus waterneutraal te zijn. Mocht dit door enige 
goede redenen - de veiligheid i s  ernstig in het geding, de kosten zijn te hoog, er spelen 
nijpende ruimtevraagstukken - niet kunnen, dan komen het waterschap en de gemeente 
passende afspraken overeen. Doel i s  het watersysteem zo in te richten dat het in extreme 
omstandigheden en in de toekomst goed functioneert;

3. Voor het bereiken van de goede ecologische toestand van het water zijn er de Europese 
richtlijnen voor ecologie en waterkwaliteit. Dit thema bestaat uit de Europese Kaderrichtlijn 
Water (KRW) en de Vogel- en Habitatrichtlijnen (vertaald in de Wet natuurbescherming). Doel 
daarvan i s  dat a l le  Europese wateren, zowel oppervlaktewater a ls  grondwater, zich in 2015 in 
een goede ecologische en goede chemische toestand bevinden. Met goede argumenten i s  
uitstel mogelijk tot uiterlijk 2027. Voor de Natura 2000-gebieden i s  geen uitstel mogelijk.

Deze drie thema's hangen zo met elkaar samen dat het niet mogelijk is ze afzonderlijk van elkaar te 

realiseren. Er wordt gezorgd dat het watersysteem tijdig op orde is, duurzaam is ingericht, voldoet 

aan de landelijke normen voor het voorkomen van wateroverlast, bijdraagt aan het bereiken van 

grond- en oppervlaktewaterpeilen in relatie tot de functies van die wateren en gebieden, 

verdroging tegengaat en rekening houdt met de eisen vanuit de KRW. Om aan deze punten te 

voldoen is in december 2009 de Waterwet in werking getreden. De Waterwet vervangt acht 

bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland. Deze wet regelt het beheer van 

oppervlaktewater en grondwater. Ook verbetert deze wet de samenhang tussen waterbeleid en 

ruimtelijke ordening. Hierdoor zijn waterschappen, gemeenten en provincies beter in staat 

wateroverlast, waterschaarste en watervervuiling tegen te gaan. Ook voorziet de Waterwet in het 

toekennen van functies voor het gebruik van water zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, 

natuur, landbouw, industrie en recreatie. Op basis van deze functies worden eisen gesteld aan de 

kwaliteit en de inrichting van het water. De instrumenten vanuit de Waterwet zijn Waterplannen 

(rijk en provincie), waterbeheer-plannen (waterbeheerder) en vergunningen.

Watertoetsproces
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In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het verplicht de Watertoets uit te voeren. De 

Watertoets is een waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten. Het Waterschap 

Drents Overijsselse Delta is op 5 april 2019 geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van 

de digitale watertoets (zie bijlage 1). Op basis daarvan volgt dat de normaleprocedure gevolgd 

dient te worden. Het waterschap heeft vervolgens op 11 april 2019 een uitgangspuntennotitie 

gestuurd (bijlage 2)

Bestaande waterhuishouding 

Het plan ligt in het stroomgebied van de Hoogeveense Vaart. Ten westen van het plangebied ligt een 

A-watergang die in het beheer van het waterschap is. Het peilgebied heeft een maximumpeil van 

NAP +11,00m. Het gebied watert af in zuidwestelijke richting via een stuw ter hoogte van de 

Melkweg. In de klimaatatlas is het woongebied van het Zuiderkruis een aandachtsgebied voor 

wateroverlast. Bij zeer extreme neerslag kan er wateroverlast optreden, het water blijft met name 

op straat staan. In dit geval wordt het hemelwater geloosd op de bestaande vijver ten noorden van 

het plangebied. 

Watersysteem

Binnen het plangebied ligt een beschermingszone van een A-watergang van het Waterschap Drents 

Overijsselse Delta. De functie van deze watergang(en) moet te allen tijde worden gegarandeerd. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de beschermingszone van deze watergangen zoals in de Keur 

beschreven. Met betrekking tot deze watergangen gelden de binnen de Keur opgenomen gebods- en 

verbodsbepalingen. Voor werkzaamheden binnen de beschermingszone moet een Watervergunning 

worden aangevraagd bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. 

Met de ontwikkeling wordt rekening gehouden met deze beschermingszone door de juiste afstand 

tot de watergang aan te houden. Tussen beide woonblokken zit in de voorgenomen situatie 

voldoende afstand tot de watergang. Daarmee wordt het watersysteem niet belemmerd door de 

voorgenomen ontwikkeling.

Wateroverlast 

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. 

Compensatie nieuwbouw middelgrote plannen: Voor middelgrote plannen geldt a l s  regel dat 10% 
van het verharde oppervlak wordt ingezet voor berging ter compensatie voor de versnelde 
afvoer van het afstromende hemelwater. In het plan wordt een verhard oppervlak van circa 
1.500 m2 gerealiseerd. Er heeft in het verleden reeds bebouwing in het plangebied gestaan. In 
het verleden stond er ongeveer 1.860 m2 aan verharding in het plangebied bestaande uit 
verharding van de voormalige bibiotheek en de voormalige gemeentewerf. Per saldo i s  er 
geen sprake van een toename aan verhard oppervlakte. Echter schrijft het watertakenplan 
2016-2021 voor dat ook herstructureringen en herinrichtingen een deel van de stedelijke 
wateropgave moeten realiseren. Dit betekent dat er minimaal 25mm waterberging (250 m3 per 
ha verhard oppervlak) moet worden gerealiseerd. Als de waterberging niet binnen de 
planontwikkeling gerealiseerd kan worden, moet de waterberging worden gecompenseerd. De 
randvoorwaarden voor waterberging zijn uitgewerkt in een beslisboom (bijlage 8, 
watertakenplan 2016-2021) en in 2012 bestuurlijk vastgesteld. Deze waterberging kan binnen 
dit plan gerealiseerd worden doormiddel van een waterpasserende verharding onder de 
parkeerplaats, die via een infiltratieriool loost op de vijver. Of doormiddel van een 
drainageslang langs de voor- en achterzijden van de woningen, die langzaam afwatert naar de 
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vijver. Deze drainagestrengen kunnen samen met de afvoer van de parkeerplaats via het 
infiltratieriool naar de vijver afvoeren. Gezien de bodemopbouw (keileem in de ondergrond) 
kan het aanleggen van drainagestrengen er tevens voor zorgen dat de tuinen minder nat zijn 
en er minder snel  water in de kruipruimte blijft staan.
Gemeentelijk beleid: De gemeente heeft een beleid (watertakenplan 2016-2021) dat erop i s  
gericht om water vast te houden op particulier terrein. In het gemeentelijke rioleringsplan 
hebben zij aangegeven hoeveel mm water moet worden geborgen. Het waterschap adviseert 
rekening te houden met dit beleid. Gezien de ligging nabij een vijver i s  het afvoeren naar 
oppervlaktewater een eis. 
Grondwateroverlast bij bebouwing: In Hoogeveen komen veel gebieden met keileem voor in 
de bodem. Deze gebieden zijn gevoelig voor grondwateroverlast. In gebieden waar 
grondwateroverlast op kan treden, adviseert het waterschap de volgende voorkeursvolgorde 
toe te passen: (1) kruipruimteloos bouwen, (2) ophogen van het plangebied of (3) toepassen 
van drainage in openbaar gebied en particulier terrein.  In dit plan i s  het uitgangspunt om 
drainage toe te passen onder de woonblokken. Indien dit niet toereikend i s  zal 
kruipruimteloos gebouwd worden.

Waterkwaliteit 

Het watersysteem wordt zo ontworpen dat het geen risico's voor de volksgezondheid creëert en 

voldoende schoon is voor mensen, planten en dieren. 

Kwaliteit afvoer hemelwater: Schoon hemelwater (bijvoorbeeld vanaf dakoppervlakken) kan 
direct worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Speciale aandacht wordt besteed aan 
duurzaam bouwen en een duurzaam gebruik van de openbare ruimte om een goede kwaliteit 
van het afgekoppelde hemelwater te garanderen. Licht vervuilde hemelwater (bijvoorbeeld 
van een woonstraat) wordt via een bodempassage geloosd op het oppervlaktewater. 
Doorspoeling oppervlaktewater: Geïsoleerde vijverpartijen of watergangen worden vermeden. Het 
watersysteem wordt ontworpen met aandacht voor doorspoeling. 
Peilbeheersing: het waterschap kan sturen in de waterkwaliteit door bijvoorbeeld water in te 
laten of juist af te voeren. Vooral in gebieden net droogvallende sloten i s  het belangrijk hier 
rekening mee te houden. We adviseren om watergangen en vijvers een minimale waterdiepte 
te geven van 80  cm. 

Voor de woningen van beide blokken geldt dat het hemelwater bovengronds en via een 

infiltratieriool wordt afgevoerd naar de watergang en/of de vijver.

Riolering 

Optimaliseren aanvoeren afvalwater naar de rioolwaterzuivering. Verminderen van hydraulische 

belasting van de rioolwaterzuivering en beperken van riooloverstorten op het oppervlaktewater. 

Gemeentelijk rioleringsbeleid: de gemeente heeft een zorgplicht voor doelmatige verwerking en 
afvoer van hemelwater, afvalwater en grondwater. In het plan wordt rekening gehouden met 
het gemeentelijke rioleringsbeleid. Afvalwater en hemelwater dienen op de perceelgrens 
gescheiden te worden aangeboden. Echter i s  hier een vijver i s  de nabijheid, hemelwater dient 
daarom na infiltratie geloosd te worden op het oppervlaktewater. 
Voorkeursvolgorde afvoer hemelwater: Bij de afvoer van overtollig hemelwater i s  het landelijk 
beleid dat het afstromend hemelwater ter plaatse in het mil ieu worden teruggebracht. Dat 
kan door infiltratie in de bodem of door berging in het oppervlaktewater. Het waterschap 
heeft de voorkeur om daar waar mogelijk, het hemelwater oppervlakkig af te voeren en via 
een wadi te infiltreren in de bodem. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, i s  
ondergrondse infiltratie door middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool (IT-riool) of 
infiltratiekratten een optie. Als infiltratie niet mogelijk is, kan hemelwater via een 
bodempassage worden geloosd op oppervlaktewater. 

Het hemelwater wordt bovengronds en via een infitratieriool afgevoerd naar de watergang/vijver.

Drinkwatervoorziening 

 Krakeel, deelplan Zuiderkruis, 2019  NL.IMRO.0118.2019BP8009002-ON01

ontwerp 26 



Beperken nadelige effecten van veranderingen in ruimtegebruik op het aanbod van schoon 

drinkwater. 

Bescherming drinkwaterwinning: Het plangebied ligt in een intrekgebied van een 
drinkwaterwinning. De provincie i s  bevoegd gezag om deze gebieden te beschermen. In deze 
gebieden i s  het beleid gericht op het verminderen van de risico's op verontreiniging van het 
grondwater. Drinkwatervriendelijke functies worden gestimuleerd en aan de overige functies 
worden specifieke voorwaarden gesteld. 

Het hemelwater wordt zoveel mogelijk op de bestaande waterstructuren afgevoerd. Er worden 

verder geen specifieke maatregelen genomen.

Beheer en onderhoud 

Het beheer en onderhoud is erop gericht om de waterhuishouding op orde te houden. Het betreft 

zowel waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterbeleving. De inrichting van het gebied dient zodanig 

te zijn, dat het beheer en onderhoud van het watersysteem op efficiënte en effectieve wijze mogelijk 

is. 

Wijze van onderhoud watersysteem: Er wordt rekening gehouden met de wijze van onderhoud 
(varend of vanaf de kant) en de daarbij geldende voorwaarden. Voor werkzaamheden binnen 
de aangegeven zones van het waterschap i s  een vergunning op grond van de Waterwet 
noodzakelijk. 
1. Rijdend onderhoud vanaf de kant: Bij onderhoud vanaf de kant geldt een obstakelvrije 

zone van 5 m vanaf de boveninsteek van de watergang. 
2. Varend onderhoud: Varend onderhoud i s  mogelijk bij een doorvaarbare watergang met 

een minimale totale oeverlengte van 300 meter of een totale oppervlakte van 1.500 m2. Er 
wordt rekening gehouden met een minimale doorvaarhoogte van 1,55 meter ten opzichte 
van het maximale waterpeil. De doorvaarbreedte i s  minimaal 2,50 meter. Voor varend 
onderhoud geldt tevens een minimale diepte van 1 meter met een aanleg- en 
onderhoudsdiepte van 1,30 meter. Elk onderhoudswater heeft een goed bereikbare 
inlaadplaats voor de boot en minimaal 1 losplaats ten behoeve van het maaisel  per 100 
meter oeverlengte. 

Toegankelijkheid van water: al le  wateren die een functie hebben in de waterhuishouding 
(afvoer, aanvoer of berging) liggen in openbaar gebied. Het waterschap beheert deze wateren 
a ls  ze voldoen aan de criteria uit de keur. Het waterschap neemt het beheer en onderhoud 
van deze wateren over zo snel  mogelijk na realisatie in de bouwrijpfase. 

De bestaande uitgangspunten ten aanzien van het onderhoud van de watergang en vijver blijven 

ongewijzigd. Dit houdt in dat er een obstakelvrije zone van 5 meter vanaf de boveninsteek van de 

watergang wordt aangehouden waarmee het mogelijk blijft om onderhoud aan het watersysteem 

uit te voeren.

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta geïnformeerd over het plan door 

gebruik te maken van de digitale watertoets. 
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4.4  Bedrijven en milieuzonering

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet rekening worden gehouden met voorzienbare 

hinder door milieubelastende activiteiten. Het is gebruikelijk om voor ruimtelijke ontwikkelingen 

in de omgeving van bedrijvigheid aansluiting te zoeken bij de afstanden uit de publicatie Bedrijven 

en milieuzonering (VNG-uitgeverij, 2009). Andersom kan deze publicatie worden gebruikt voor het 

op verantwoorde wijze inpassen van bedrijvigheid in de fysieke omgeving. De VNG-handreiking 

geeft op systematische wijze informatie over de milieukenmerken van vrijwel alle voorkomende 

bedrijfstypen. Het biedt daarmee een hulpmiddel om ruimtelijke ordening en milieu op 

gemeentelijk niveau op elkaar af te stemmen.

De woningen worden in de woonwijk Krakeel gerealiseerd. In de wijk is overwegend sprake van 

woonfuncties. Ten noordwesten van het plangebied is multifunctioneel centrum aanwezig. Hier zijn 

recreatieve activiteiten toegestaan. Dergelijke activiteiten vallen hoogstens onder categorie 3.1, 

waarvoor een richt afstand van 50 meter geldt. De afstand van het plangebied tot de grens van het 

MFC bedraagt ruim 220 meter. Aan de richtafstand wordt derhalve voldaan. Daarnaast zijn tussen 

het plangebied en het MFC in de huidige situatie al woningen gesitueerd. In de huidige situatie is 

derhalve al sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

Ten noordoosten van het plangebied is tevens sprake van een kinderboerderij. Een dergelijke 

inrichting valt onder milieucategorie 2, waarvoor een richtafstand van 30 meter geldt. De afstand 

van het plangebied tot aan de kinderboerderij bedraagt circa 60 meter. Aan de richtafstand wordt 

derhalve voldaan. Daarnaast geldt ook hier dat tussen het plangebied en de kinderboerderij al 

sprake is van woningen. In de huidige situatie is derhalve al sprake van een aanvaardbaar woon- 

en leefklimaat. 

Overige bedrijfsfuncties bevinden zich op een dermate afstand dat deze niet relevant voor de 

ontwikkelingen in het plangebied zijn. 

Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en milieuzonering de vaststelling van dit 

bestemmingsplan niet in de weg staat.

4.5  Geluid

Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond wegen met een maximumsnelheid hoger dan 30 

km/uur, spoorwegen en inrichtingen die ''in belangrijke mate geluidhinder veroorzaken'', een 

geluidzone. Bij ontwikkeling van nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen deze geluidzones of bij 

bepaalde veranderingen aan de weg zelf (zoals het verhogen van de maximumsnelheid of het 

uitbreiden van het aantal rijstroken) moet akoestisch onderzoek worden uitgevoerd om aan te 

tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de voorkeursgrenswaarden die in de wet zijn vastgelegd. 

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 

erfontsluitingswegen binnen de bebouwde kom. 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.

 Krakeel, deelplan Zuiderkruis, 2019  NL.IMRO.0118.2019BP8009002-ON01

ontwerp 28 



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

omgevingsvergunning aanvraag voor de woningen. Hierin wordt voorzien doordat de toekomstige 

woningen moeten voldoen aan de minimale eisen ten aanzien van geluid, vanuit het bouwbesluit. 

De eisen uit het bouwbesluit zorgen ervoor dat sprake zal zijn van een goed binnenwaardeniveau.

4.6  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij het 

gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, LPG en munitie. Sinds 

een aantal jaren is er wetgeving over “externe veiligheid” om de burger niet onnodig aan te hoge 

risico's bloot te stellen. De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit externe veiligheid transportroutes (BEVT) en 

het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. Er wordt getoetst aan 

twee verschillende normen: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Ten aanzien 

van het plaatsgebonden risico geldt een kans van 10-6 als grenswaarde. Dit betekent dat binnen de 

zogenaamde PR 10-6-contour geen nieuwe kwetsbare objecten mogen worden toegestaan. Voor 

ontwikkeling van nieuwe beperkt kwetsbare objecten, geldt deze norm als streefwaarde. Het GR 

drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als 

rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het onderscheid tussen kwetsbare en 

beperkt kwetsbare objecten is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

Figuur 5  Uitsnede Risicokaart met het plangebied rood omcirkeld

Uit de risicokaart blijkt dat er in de directe omgeving geen risicobronnen voorkomen. In de nabije 
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omgeving van het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen en/of risicovolle leidingen 

aanwezig die van invloed zijn op het groepsrisico.

4.7  Luchtkwaliteit

Voor luchtkwaliteit moet rekening worden gehouden met het gestelde in de Wet milieubeheer 

(Wm), hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de bijbehorende bijlagen. In deze wet en de 

daarop gebaseerde regelingen - Besluit NIBM (luchtkwaliteitseisen) en Regeling NIBM 

(luchtkwaliteitseisen) - is getalsmatig vastgelegd dat bepaalde projecten "niet in betekenende 

mate" (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Het begrip "niet in betekenende mate" is 

gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor stikstof (NO2)en fijnstof (PM10). In de Regeling NIBM 

is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 

opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen 

kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. 

Vooralsnog geldt dat: 

voor woningbouwlocaties met minder dan 1.500 woningen (met één ontsluitingsweg) of 3.000 
woningen (met twee gelijke ontsluitingswegen) geen beoordeling op luchtkwaliteit hoeft 
plaats te vinden;
voor infrastructuur dat bij minder dan 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten gecorrigeerd 
voor minder congestie) ook geen beoordeling op luchtkwaliteit hoeft plaats te vinden;
voor kantoorlocaties i s  dat bij minder dan 100.000 m² bruto vloeroppervlak bij 1 ontsluitende 
weg, of 200.000 m² bruto vloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen.

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.

4.8  Bodem

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening, dient in geval van ruimtelijke ontwikkelingen te 

worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiegebruik. Ter plaatse van 

locaties die verdacht worden van bodem-verontreiniging, moet ten minste verkennend 

bodemonderzoek worden uitgevoerd.

Conclusie 

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is een milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. 

Deze is als bijlage 3 toegevoegd. De resultaten van het onderzoek vormen geen aanleiding tot nader 

onderzoek en zijn geen milieuhygiënische belemmering in relatie tot de woonbestemming van het 

terrein. Het aspect bodem staat de uitvoering van de plannen niet in de weg. 

4.9  Archeologie

In de bodem kunnen ook aardkundige waarden aanwezig zijn. Het Verdrag van Malta voorziet in 

bescherming van het Europees archeologisch erfgoed onder meer door de risico's op aantasting 

van dit erfgoed te beperken. Deze bescherming is in Nederland wettelijk verankerd in de Erfgoedwet 

die op 1 juli 2016 in werking is getreden. Deze wet verplicht de gemeente bij het vaststellen van een 

bestemmingsplan rekening te houden met de in de grond aanwezige monumenten. Toetsing vindt 

plaats aan de archeologische monumenten kaart en de gemeentelijke cultuurhistorische 

beleidskaarten.

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

terreinen in Nederland. In het plangebied zijn geen archeologische monumenten aanwezig 
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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. 

4.10  Cultuurhistorie

De rol van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is de laatste jaren sterk toegenomen. Bij het 

opstellen van plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig in beeld worden gebracht. Het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt in dat verband specifieke eisen aan het opstellen van 

ruimtelijke plannen. Waar mogelijk moeten cultuurhistorische waarden worden behouden of 

versterkt. Cultuurhistorie is daarmee veelal een sturend onderdeel geworden in de ruimtelijke 

ordening. 

In het plangebied zijn geen specifieke cultuurhistorische waarden aanwezig. De te bouwen 

woningen zijn afgestemd op de kenmerken van de omgeving. De ontwikkeling past binnen de 

bestaande stedenbouwkundige structuur. Zie hiervoor paragraaf 2.1. Het is dan ook niet 

noodzakelijk om nadere regels te stellen ter bescherming van cultuurhistorische waarden.

4.11  Ecologie

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de natuurwaarden van de 

omgeving en met beschermde plant- en diersoorten. Deze zijn geregeld in de nieuwe Wet 

natuurbescherming (Wnb). Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van 

natuurgebieden en dier- en plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert 

diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de 

Nederlandse wetgeving.

4.11.1  Gebiedsbescherming

Het plangebied ligt in een binnenstedelijk gebied op ruime afstand van beschermde 

natuurgebieden. De ontwikkeling heeft, mede gelet op de aard en omvang van de ontwikkeling, geen 

negatieve effecten op natuurwaarden die op grotere afstand liggen.

4.11.2  Soortenbescherming

4.11.2  Soortenbescherming

De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of 

beschadigen van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de 

Vogelrichtlijn. Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij 

verordening kunnen Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De 

voorwaarden waaraan voldaan moet worden om ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn 

opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het 

wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage 

II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 

verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing 

verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden voor 

verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de 

Habitatrichtlijn. 
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Ten slotte is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen 

in de bijlage onder de onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze 

verboden. Verder kan bij provinciale verordening vrijstelling worden verleend van de verboden. De 

noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden met handelingen in het 

kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. 

De werkzaamheden kunnen samen gaan met effecten op beschermde planten- en diersoorten. Op 

grond hiervan is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde 

soorten. Dit onderzoek is als bijlage 4 toegevoegd. 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 loopt het broedseizoen van vogels van 1 maart 

tot 1 september. Dit is afhankelijk van de soort en van de klimatologische omstandigheden. 

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. 

4.12  Verkeer en parkeren

Het woongebied aan de zuidkant wordt ontsloten door de Zuiderkruis.. Deze weg sluit in westelijke 

richting aan op de Melkweg. De Melkweg betreft een hoofdontsluitingsweg. De woningen in het 

gebied worden hier via de ontsluitingswegen goed op ontsloten.

Volgens de Parkeernota Hoogeveen geldt voor de ontwikkeling van woningen/appartementen in de 

wijken, dorpen en bedrijventerreinen van de gemeente Hoogeveen een parkeernorm van 1,8 per 

wooneenheid. Het parkeermodel in de wijken en dorpen gaat uit van parkeren op eigen terrein met 

in tweede instantie aanvullende parkeergelegenheid in het openbare gebied binnen het bestaande 

wegprofiel of op daartoe aangelegde parkeervakken. In beginsel zijn restricties voor het parkeren 

gebaseerd op de wegen- en verkeerswet en neemt de gemeente alleen restrictieve maatregelen 

wanneer de verkeersveiligheid of de leefbaarheid in het geding zijn.

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. 
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4.13  Duurzaamheid

De gemeente Hoogeveen heeft haar ambitie op het gebied van duurzaamheid verwoord in het 

klimaatbeleid en de Milieuvisie. In het klimaatbeleid is de ambitie uitgesproken om in 2040 als 

gehele gemeente CO2-neutraal te willen zijn. Door bij nieuwe ontwikkelingen duurzaamheid reeds 

in de ontwerp- en bouwfase mee te nemen kan optimaal invulling worden gegeven aan de 

duurzaamheidsdoelstelling. In dit kader is het vermeldenswaardig dat er zoveel mogelijk gebruikt 

wordt gemaakt van duurzame materialen en de woningen wettelijk verplicht zijn om gasloos aan te 

sluiten. 
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Hoofdstuk 5  Toelichting op de juridische regeling

5.1  Dit bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding en de 

regels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide 

planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding 

zijn de bestemmingen aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende 

het gebruik gekoppeld. De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk 

onderdeel van het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de 

beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het 

bestemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een 

juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan. 

5.1.1  Bestemmingen

In dit bestemmingsplan zijn de volgende bestemmingen opgenomen:

Groen

De gronden in eigendom van de gemeente in het noorden van het plangebied zijn bestemd als 

groen. Op die manier kunnnen de gronden worden ingericht als groenvoorziening en worden de 

gronden niet bij de woonpercelen betrokken.

Tuin

De erven aan de voorzijden van de woningen zijn, conform de systematiek van gemeente 

Hoogeveen, bestemd als Tuin. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. Hiermee 

wordt voorkomen dat de voortuinen worden bebouwd met bijgebouwen.

Verkeer

De bestemming maakt naast verkeer en parkeergelegenheid ook ondergeschikte 

groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en uitbreidingen daarvan mogelijk. Gezien het 

openbare karakter van deze gronden is gekozen voor een verkeersbestemming.

Wonen

Deze bestemming is van toepassing op de woningen in plangebied. In de bestemmingsregeling is 

opgenomen waar het hoofdgebouw toegestaan is en zijn regels opgenomen ten aanzien van aan- en 

uitbouwen en bijgebouwen, als mede erfafscheidingen. De woningen dienen binnen het aangegeven 

bouwvlak gebouwd te worden. De maximale bouwhoogte bedraagt 10 meter ter plaatse van de 

voorgenomen verhoging in bouwvolume. Voor het overige geldt een maximale bouwhoogte van 7 

meter.

5.1.2  Dubbelbestemmingen

Dubbelbestemmingen kunnen worden opgenomen om specifieke waarden ter plaatse van het 

plangebied te beschermen. Aangezien in het plangebied geen archeologische of cultuurhistorische 

waarden worden verwacht, is geen dubbelbestemming opgenomen.
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Hoofdstuk 6  Handhaving

6.1  Algemeen

Het bestemmingsplan wil een sturend instrument zijn voor de ruimtelijke en functionele inrichting 

van het plangebied. Aan de hand van de in het bestemmingsplan opgenomen regels worden 

voorgenomen activiteiten (activiteiten en gebruik van gronden) getoetst.

Als blijkt dat zonder of in afwijking van de regels activiteiten danwel gebruik plaatsvinden en de 

afwijking niet op enige wijze kan worden gelegaliseerd en niet past binnen het gemeentelijk beleid, 

is handhaving in enge zin aan de orde, gericht op het ongedaan maken van een overtreding. 

Handhaving is belangrijk om de sturing die het bestemmingsplan beoogt tot haar recht te laten 

komen.

6.2  Beleidskeuzen

Door de gemeente Hoogeveen is een kadernota integrale handhaving vastgesteld. Deze nota is de 

start van programmatisch handhaven in de gemeente Hoogeveen.

Programmatisch handhaven is een structurele en integrale aanpak van de handhaving, waarbij de 

uitvoering onder andere is gebaseerd op een handhavingsprogramma. Daarbij worden door het 

bestuur de prioriteiten bepaald en worden handhavingsactiviteiten zoveel mogelijk op elkaar 

afgestemd. In deze aanpak worden beleid en uitvoering opgevolgd door evaluatie en bijsturing. 

Programmatisch handhaven is daarmee een cyclisch, democratisch, integraal en transparant 

proces.

6.3  Inzet gemeentelijk apparaat

Aan de controle van het onderhavige plan wordt binnen de gemeente inhoud gegeven door een 

aantal ambtenaren die zich continu met handhaving bezighoudt.
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Hoofdstuk 7  Uitvoerbaarheid

7.1  Economische uitvoerbaarheid

Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is het van belang te weten of het 

economisch uitvoerbaar is. De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door de 

exploitatie van het plan (financiële haalbaarheid) en anderzijds door de manier van 

kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie).

Financiële haalbaarheid

De ontwikkeling is een particulier initiatief. De kosten voor de uitvoering van dit plan worden 

gedragen door de aanvrager. Deze beschikt over voldoende financiële middelen om het voornemen 

te bekostigen. Hiermee is aan de financiële haalbaarheid van dit wijzigingsplan aangetoond.

Grondexploitatie

Doel van de grondexploitatieregeling is het bieden van meerdere mogelijkheden voor het 

kostenverhaal door de gemeente. De gemeente heeft hierdoor meer sturingsmogelijkheden. 

Daarnaast kan de gemeente eisen en regels stellen voor de desbetreffende gronden. 

In dit bestemmingsplan wordt een bouwplan in de zin van artikel 6.2.1 Bro mogelijk gemaakt. In 

dergelijke gevallen is de grondexploitatieregeling van toepassing, tenzij het verhaal van de kosten 

van grondexploitatie anderszins verzekerd zijn. Hiervoor is tussen de gemeente en de 

initiatiefnemers een overeenkomst gesloten. Hierin is onder andere het verhaal van eventuele 

planschade geregeld. De overige kosten worden via een anterieure overeenkomst verhaald. 

Hiermee is het voor het plan relevante kostenverhaal anderszins verzekerd. Bij de vaststelling van 

het bestemmingsplan wordt daarom besloten geen grondexploitatieplan vast te stellen. 

7.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Vooroverleg 

Het bestemmingsplan doorloopt de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgenomen procedure. 

Het concept is in het kader van het vooroverleg voorgelegd  aan de wettelijke overlegpartners zoals 

de provincie, WDO Delta, gasunie, Rendo, WMD, VRD en ook de Stichting Woon advies Commissie 

Hoogeveen (WAC). 

De Woon advies commissie Hoogeveen heeft in een reactie aangegeven moeite te hebben met de 

inrichting van het gebied vanwege duurzaamheid, logica, vindbaarheid en huisnummering.

Duurzaamheid, omdat Blok A niet met het dak gericht i s  op het zuiden, waardoor er niet 
optimaal zonnepanelen kunnen worden geplaatst. 
Logica, vindbaarheid en huisnummering, omdat de blokken niet naar het Zuiderkruis zijn 
georiënteerd, maar naar voetpaden en de vijver. 

De situering van de woningen speelt een belangrijke rol in de verduurzamingsopgave en de 

situering van de woningen. Het is niet de enige factor. Door woningen uitsluitend met de 

dakvlakken op het zuiden te oriënteren ontstaan niet altijd de meest interessante ruimtes. Ook 

technisch zijn er meerdere mogelijkheden om aan de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen te 

voldoen. We zien dat de positionering van de zonnepanelen steeds vrijer en flexibeler wordt en dat 

de rendementen van de panelen toenemen omdat deze technisch beter worden. Tevens betreft dit 
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een plan met platte daken, hier kunnen zonnepanelen in alle mogelijke richtingen geplaatst 

worden.

Deze woningbouw sluit ruimtelijk logisch aan op de omgeving en de aanwezige 

voetpadenstructuur. De woningen worden met de voorzijde georiënteerd op de groene ruimtes. 

Voor het woon- en leefmilieu van de toekomstige bewoners is dat aantrekkelijk. Dat geldt ook voor 

de bezoekers van de groene ruimte. De huisnummering is voor de opzet van de buurt niet leidend 

en vormt geen onderdeel van het bestemmingsplan. De woningen zijn goed vindbaar door de 

aansluiting op de omliggende wegen- en voetpadenstructuur. 

De reactie van de Stichting Woon advies Commissie Hoogeveen heeft niet geleid tot 

planaanpassing. 

Zienswijze 

Vervolgens wordt het bestemmingsplan voor zes weken ter inzage gelegd (artikel 3.8 Wro). Tijdens 

deze periode wordt aan een ieder de mogelijkheid geboden tot het indienen van zienswijzen. 

Beroep 

Het bestemmingsplan wordt vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen dit besluit is 

beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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Bijlagen toelichting
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Bijlage 1  Watertoets
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datum 5-4-2019
dossiercode    20190405-59-20282

Geachte Jan - Jacob Posthumus,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze digitale toets concluderen wij dat belangen van het
waterschap worden geraakt. U volgt daarom de normale procedure. Binnen 4 weken neemt waterschap Drents Overijsselse Delta contact
met u op en ontvangt u een uitgangspuntennotitie. Deze notitie ontvangt u op het door u opgegeven emailadres jan-jacob.posthumus@rho.nl.
In de uitgangspuntennotitie vindt u meer informatie over de bestaande waterhuishouding en vindt u concrete uitgangspunten voor uw plan.
Wij adviseren u deze uitgangspunten te verwerken in uw plan. Over het vervolg van het watertoetsproces vindt u in de uitgangspuntennotitie
meer informatie.

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.

www.dewatertoets.nl



Bijlage 2  Uitgangspuntennotitie water
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UITGANGSPUNTENNOTITIE  

16 woningen Zuiderkruis Hoogeveen  

 

Het plan ligt in Hoogeveen direct ten westen van de Zuiderkruis 40. Het beleid van waterschap Drents 
Overijsselse Delta, is beschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021 en de beleidsnotitie stedelijk 
waterbeheer Water Raakt! (2015). Een goede vertaling van het beleid naar deze uitgangspuntennotitie 
is tevens afhankelijk van de informatie die de initiatiefnemer van het plan heeft aangeleverd. De 
initiatiefnemer heeft het plan als volgt omschreven: "Een aantal gronden in de wijk Krakeel hebben in de 

huidige situatie nog geen invulling, maar zijn daarvan wel in verwachting. Eén van de gronden betreft een perceel 
direct ten westen van de Zuiderkruis 40 en een perceel direct ten zuiden van De Kroon 68. Het voornemen is om 
deze gronden in te richten ten behoeve 16 grondgebonden woningen opgedeeld in twee woonblokken van zes 
woningen en één woonblok van vier woningen." 

 

1. Doel en inhoud van het document 

Het doel van de uitgangspuntennotitie is om in de initiatieffase van een plan bruikbare informatie aan 

te leveren voor de waterhuishouding in en rond het plangebied. Dit kan worden  opgenomen in de 

waterparagraaf van het inrichtingsplan, bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing. De 

uitgangspuntennotitie bevat: 

 de bestaande waterhuishouding van het plangebied (paragraaf 2); 

 concrete uitgangspunten voor het plan op basis waarvan u de waterhuishouding kunt regelen 

(paragaaf 3) en 

 informatie over het vervolg van de watertoets en de uiteindelijke beoordeling van het 

 

Beschikbare gegevens van het waterschap 

Sommige gegevens die u kunt gebruiken voor het plan, zijn digitaal beschikbaar. Hieronder vindt u een 

omschrijving van verschillende gegevens. 

 

Legger waterschap (https://www.wdodelta.nl/actueel/legger/ ) 

Op de website van het waterschap vindt u een geoportaal met de legger van het waterschap. De legger 

bestaat uit kaarten en tabellen met de volgende gegevens: 

- de locatie van wateren en dijken;  

- de eisen (vorm en afmetingen) waaraan wateren en dijken moeten voldoen;  

- de ruimte die we rond de dijken reserveren voor toekomstige dijkversterkingen;  

- wie het onderhoud moet uitvoeren. (Als dit er niet staat, geldt de Keur.)  

-  

ArcGIS Online (http://www.arcgis.com/features/index.html) 

Het waterschap heeft diverse gegevens ontsloten via het webportaal van ArcGIS Online. Zoek op deze 

website naar ‘wdodelta’ en u vindt alle beschikbare gegevens die mogelijk relevant kunnen zijn bij de 

uitwerking van het plan. 

 

Klimaatatlas WDODelta (https://wdodelta.klimaatatlas.net ) 

Via de klimaatatlas kunt u de lokale situatie voor neerslag en hitte in het stedelijk gebied zien. Deze gegevens 

geven een goed inzicht in mogelijke risico’s bij hoosbuien of extreme hitte. De klimaatatlas kan helpen om 

bestaande risico’s of risico’s die voortkomen uit de ruimtelijke ontwikkeling te minimaliseren.  

 

Algemene Hoogtekaart Nederland (http://www.ahn.nl/index.html ) 

Om een indicatief beeld van de hoogteligging van het plan te krijgen adviseren we om gebruik te maken van 

de Algemene Hoogtekaart Nederland. U kunt op deze site uw locatie aanwijzen om de exacte hoogte te 

bepalen.  

 

Informatie over de bodem en grondwaterstanden is te vinden op de website van de provincie Overijssel  

(http://gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/atlasvanoverijssel_basis/v1)  

Informatie over de bodem en grondwaterstanden is te vinden op de website van de provincie Drenthe 

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?topic=bodematlas&lang=nl&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO

_MASK_DR_NL 
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waterschap in het kader van de watertoets (paragraaf 4). 

 

2. Bestaande waterhuishouding 

Het plan ligt in het stroomgebied van de Hoogeveense Vaart. Ten westen van het plangebied ligt een 

A-watergang die in het beheer van het waterschap is. Het peilgebied heeft een maximumpeil van NAP 

+11,00m. Het gebied watert af in zuidwestelijke richting via een stuw ter hoogte van de Melkweg. In de 

klimaatatlas is het woongebied van het Zuiderkruis een aandachtsgebied voor wateroverlast. Bij zeer 

extreme neerslag kan er wateroverlast optreden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Kaartbeeld bestaande waterhuishouding rond het plangebied. 

 

3. Uitgangspunten voor het plan op inrichtingsniveau 

Het waterschap adviseert de onderstaande uitgangspunten te verwerken in het plan. De 

initiatiefnemer is vrij te bepalen op welke wijze wordt voldaan aan de uitgangspunten. Eventueel kan 

over maatregelen advies worden gevraagd aan het waterschap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watersysteem 

Aanvoer van voldoende water, waarborg van de waterkwaliteit en ruimte voor water. 

 Watergangen: Binnen het plangebied ligt een beschermingszone van een A-watergang en/of B-watergang 

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De functie van deze watergang(en) moet te allen tijde worden 

gegarandeerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschermingszone van deze watergangen zoals in 

de Keur beschreven. Met betrekking tot deze watergangen gelden de binnen de Keur opgenomen gebods- 

De uitgangspunten die in deze paragraaf worden benoemd, moeten zichtbaar worden verwerkt in het 

plan. Dat houdt in dat de initiatiefnemer in de waterparagraaf aangeeft hoe wordt omgegaan met de 

uitgangspunten en op welke wijze deze worden vertaald naar het plangebied. Indien noodzakelijk 

worden de uitgangspunten vertaald naar de plankaart (bijvoorbeeld waterberging) en/of de planregels/ 

algemene regels. Het integraal overnemen van onderstaande uitgangspunten zonder verdere 

onderbouwing is niet voldoende! Alleen plannen waarin de uitgangspunten goed zijn vertaald kunnen in 

de vervolgfase van het bestemmingsplan door het waterschap worden beoordeeld. 
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en verbodsbepalingen. Voor werkzaamheden binnen de beschermingszone moet een Watervergunning 

worden aangevraagd bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta.  

o A watergangen (>25l/s afvoer gedurende gemiddeld 1 tot 2 dagen per jaar): watergangen waar het 

waterschap verantwoordelijk is voor de inrichting en het onderhoud. 

 

Wateroverlast 

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. 

 Compensatie nieuwbouw middelgrote plannen: Voor middelgrote plannen geldt als regel dat 10% van het 

verharde oppervlak wordt ingezet voor berging ter compensatie voor de versnelde afvoer van het 

afstromende hemelwater. In het plan wordt een verhard oppervlak van circa 3300 m2 gerealiseerd. Dit houdt 

in dat een waterbergend oppervlak van circa 330 m2 wordt aangelegd waarin maximaal 30cm peilstijging is 

toegestaan. De aan te leggen waterberging wordt ontworpen op basis van een vertraagde afvoer naar het 

hoofdwatersysteem van het waterschap. 

 Gemeentelijk beleid: De gemeente heeft een beleid dat erop is gericht om water vast te houden op particulier 

terrein. In het gemeentelijke rioleringsplan hebben zij aangegeven hoeveel mm water moet worden 

geborgen. Het waterschap adviseert rekening te houden met dit beleid. 

 Grondwateroverlast bij bebouwing: In Hoogeveen komen veel gebieden met keileem voor in de bodem. Deze 

gebieden zijn gevoelig voor grondwateroverlast. In gebieden waar grondwateroverlast op kan treden, 

adviseren wij de volgende voorkeursvolgorde toe te passen: (1) kruipruimteloos bouwen, (2) ophogen van 

het plangebied of (3) toepassen van drainage in openbaar gebied en particulier terrein.  

 

Waterkwaliteit 

Het watersysteem wordt zo ontworpen dat het geen risico’s voor de volksgezondheid creëert en voldoende 

schoon is voor mensen, planten en dieren.  

 Kwaliteit afvoer hemelwater:  Schoon hemelwater (bijvoorbeeld vanaf dakoppervlakken) kan direct worden 

afgevoerd naar oppervlaktewater. Speciale aandacht wordt besteed aan duurzaam bouwen en een 

duurzaam gebruik van de openbare ruimte om een goede kwaliteit van het afgekoppelde hemelwater te 

garanderen. Licht vervuilde hemelwater (bijvoorbeeld van een woonstraat) wordt via een bodempassage 

geloosd op het oppervlaktewater. 

 Doorspoeling oppervlaktewater: Geïsoleerde vijverpartijen of watergangen worden vermeden. Het 

watersysteem wordt ontworpen met aandacht voor doorspoeling.  

 Peilbeheersing: het waterschap kan sturen in de waterkwaliteit door bijvoorbeeld water in te laten of juist af te 

voeren. Vooral in gebieden net droogvallende sloten is het belangrijk hier rekening mee te houden. We 

adviseren om watergangen en vijvers een minimale waterdiepte te geven van 80cm.  

 

Riolering 

Optimaliseren aanvoeren afvalwater naar de rioolwaterzuivering. Verminderen van hydraulische belasting van de 

rioolwaterzuivering en beperken van riooloverstorten op het oppervlaktewater.  

 Gemeentelijk rioleringsbeleid: de gemeente heeft een zorgplicht voor doelmatige verwerking en afvoer van 

hemelwater, afvalwater en grondwater. In het plan wordt rekening gehouden met het gemeentelijke 

rioleringsbeleid. Afvalwater en hemelwater worden op de perceelgrens gescheiden aangeboden. Eventueel 

geldt er een bergingseis (zie wateroverlast). 

 Voorkeursvolgorde afvoer hemelwater: Bij de afvoer van overtollig hemelwater is het landelijk beleid dat het 

afstromend hemelwater ter plaatse in het milieu worden teruggebracht. Dat kan door infiltratie in de bodem of 

door berging in het oppervlaktewater. Het waterschap heeft de voorkeur om daar waar mogelijk, het 

hemelwater oppervlakkig af te voeren en via een wadi te infiltreren in de bodem. Als oppervlakkige infiltratie 

niet mogelijk is, is ondergrondse infiltratie door middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool (IT-riool) of 

infiltratiekratten een optie. Als infiltratie niet mogelijk is, kan hemelwater via een bodempassage worden 

geloosd op oppervlaktewater. 
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Drinkwatervoorziening 

Beperken nadelige effecten van veranderingen in ruimtegebruik op het aanbod van schoon drinkwater. 

 Bescherming drinkwaterwinning: Het plangebied ligt in een intrekgebied van een drinkwaterwinning. De 

provincie is bevoegd gezag om deze gebieden te beschermen. In deze gebieden is het beleid gericht op het 

verminderen van de risico's op verontreiniging van het grondwater. Drinkwatervriendelijke functies worden 

gestimuleerd en aan de overige functies worden specifieke voorwaarden gesteld. Het provinciale 

grondwaterbeschermingsbeleid voor de drinkwaterwinning is terug te vinden in de Omgevingsvisie van de 

provincie. Neem hier voor contact op met de provincie. 

 

Beheer en onderhoud 

Het beheer en onderhoud is erop gericht om de waterhuishouding op orde te houden. Het betreft zowel 

waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterbeleving. De inrichting van het gebied dient zodanig te zijn, dat het beheer 

en onderhoud van het watersysteem op efficiënte en effectieve wijze mogelijk is.  

 

 Wijze van onderhoud watersysteem: Er wordt rekening gehouden met de wijze van onderhoud (varend of 

vanaf de kant) en de daarbij geldende voorwaarden. Voor werkzaamheden binnen de aangegeven zones 

van het waterschap is een vergunning op grond van de Waterwet noodzakelijk. 

o Rijdend onderhoud vanaf de kant: Bij onderhoud vanaf de kant geldt een obstakelvrije zone van 5 m 

vanaf de boveninsteek van de watergang. 

o Varend onderhoud: Varend onderhoud is mogelijk bij een doorvaarbare watergang met een 

minimale totale oeverlengte van 300 m of een totale oppervlakte van 1.500 m2. Er wordt rekening 

gehouden met een minimale doorvaarhoogte van 1,55 m ten opzichte van het maximale waterpeil. 

De doorvaarbreedte is minimaal 2,50 m. Voor varend onderhoud geldt tevens een minimale diepte 

van 1 m met een aanleg- en onderhoudsdiepte van 1,30 m. Elk onderhoudswater heeft een goed 

bereikbare inlaadplaats voor de boot en minimaal 1 losplaats ten behoeve van het maaisel per 100 

m oeverlengte. 

 Toegankelijkheid van water: alle wateren die een functie hebben in de waterhuishouding (afvoer, aanvoer of 

berging) liggen in openbaar gebied. Het waterschap beheert deze wateren als ze voldoen aan de criteria uit 

de keur. Het waterschap neemt het beheer en onderhoud van deze wateren over zo snel mogelijk na 

realisatie in de bouwrijpfase. 

 

4. Vervolg watertoets en beoordeling 

Informeel overleg over de uitgangspunten 

Dit document geeft u handvatten om uitvoering te geven aan de waterhuishouding. Het is de 

bedoeling dat u op basis van dit document het plan uitwerkt. Mocht u nog vragen hebben over de 

uitgangspunten notitie of graag in gesprek gaan over de uitwerking van de waterhuishouding in het 

plan dan gaan wij graag met u in gesprek. Het waterschap denkt graag met u mee! 

 

Beoordeling en officieel wateradvies 

Wanneer u de uitgangspunten hebt verwerkt in uw plan, stuurt u deze ter beoordeling naar het 

waterschap. In de meeste gevallen geeft het waterschap haar wateradvies in het vooroverleg zoals 

dat bedoeld is in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening. 

Het waterschap kan alleen een officieel wateradvies afgeven op basis van een compleet plan. Dat wil 

zeggen dat wij een bestemmingsplan beoordelen op basis van de toelichting, de voorschriften en de 

plankaart. Alleen de waterparagraaf geeft ons onvoldoende informatie. 

 

Controle op het watertoetsproces 

Het waterschap controleert of het wateradvies is opgenomen in het plan. Afhankelijk van het moment 

waarop ons wateradvies is gegeven, gebeurt dat op basis van het voorontwerp of het ontwerp 

bestemmingsplan.  
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Geldigheid van het uitgangspuntennotitie 

De uitgangspunten in deze uitgangspuntennotitie komen tot stand op basis van de beleidsregels van 

het waterschap. Ruimtelijke plannen hebben soms een lange doorlooptijd. Tegelijkertijd ontstaan er 

soms veranderende inzichten in het beleid ten aanzien van de waterketen, waterkeringen en het 

watersysteem. Om te garanderen dat de juiste uitgangspunten worden toegepast in de planvorming 

hanteert het waterschap een uiterste houdbaarheidsdatum van maximaal 1 jaar. Wanneer het termijn 

verstreken is kunt u contact opnemen met het waterschap voor eventueel een verlenging van 

nogmaals 1 jaar. 

 

Heeft u een watervergunning nodig op grond van de Waterwet? 

Het wateradvies dat uiteindelijk wordt afgegeven in het kader van de watertoets is geen 

watervergunning. Gaat u werkzaamheden verrichten in de verbodszone van de Keur, of gaat u 

grondwater onttrekken voor de werkzaamheden? Dan kunt u een watervergunning aanvragen op onze 

website: www.wdodelta.nl De aanvraag zal getoetst worden aan het dan vastgestelde beleid. In de 

uitgangspunten (paragraaf 2) is aangegeven waar mogelijk een watervergunning voor moet worden 

aangevraagd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Dit document is opgesteld door Marthijn Manenschijn op 8 april 2019. De geleverde informatie in deze uitgangspuntennotitie is 

houdbaar tot maximaal 1 jaar na opsteldatum en heeft alleen betrekking op het plan, zoals dat wordt genoemd in dit document. 

Kijk voor meer informatie over de watertoets op de website van het waterschap. 
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1. Inleiding 
In opdracht van WVG is door Eco Reest BV een verkennend milieukundig bodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Zuiderkruis te Hoogeveen. 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding en de doelstelling van het onderzoek, en de wijze 
van kwaliteitsborging van de verschillende onderzoekstappen. 
 
1.1  Aanleiding en Doelstelling 
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen bouw van woningen en de 
bestemmingswijziging ter plaatse van het onderzoeksterrein. 
 
Doel van het chemisch onderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele aanwezigheid van 
verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein. Dit gebeurt teneinde 
te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het toekomstige 
gebruik van de locatie (wonen). 
 
1.2  Kwaliteitsborging algemeen 
Eco Reest BV streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren: 
 

 

Eco Reest Holding BV is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2015”, voor het geven van 
milieukundig advies in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en gebouwen met inbegrip van de 
uitvoering van gerelateerde onderzoeksactiviteiten op het gebied van bodemonderzoek en -sanering, 
ecologie, asbestinventarisaties, sloopbegeleiding, bouwkundige opnames en energieprestatie advies.  

. 

 

Eco Reest BV is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Als aangesloten 
adviesbureau zorgen we samen met de andere leden voor een betere borging van kwaliteit in de 
uitvoering van (water)bodemonderzoek en -saneringen. 

 
Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met 
het beste advies voor zijn vraagstuk. 
 
Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat tussen opdrachtgever en Eco Reest 
BV, hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk is van de belangen van de 
opdrachtgever en derden. 
 
Conform de eisen uit onze ethische code houdt Eco Reest alle gegevens geheim, waarvan wij 
kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval van wettelijke 
verplichtingen. 
 
1.3 Kwaliteitsborging onderzoek 
De bodemonderzoeksstrategie is opgesteld conform de geldende NEN normen en protocollen. 
De veldwerkzaamheden en laboratorium werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de actuele 
beoordelingsrichtlijn en accreditatieschema.  
 
In de volgende paragrafen worden de normen, beoordelingsrichtlijnen toegelicht. 
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1.3.1 Normen onderzoeksstrategie 
In tabel 1.1 zijn de kwaliteitsnormen opgenomen, die zijn toegepast voor de bepaling van de 
bodemonderzoeksstrategieën. 
 
Tabel 1.1 Toegepaste onderzoeksnormen 

Aspect onderzoek Toegepaste norm 
Strategie voor uitvoeren van milieu hygiënisch vooronderzoek NEN 5725:2017 
Strategie voor uitvoeren van verkennend (chemisch) onderzoek NEN 5740:2009 + A1: 2016  

 
Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn 
beschreven in respectievelijk § 2.7 “Afwijkingen vooronderzoek” en § 3.7 “Afwijkingen 
onderzoekstrategie”. 
 
1.3.2 Veldwerkzaamheden 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder procescertificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
“Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Eco Reest BV Zuidwolde is 
gecertificeerd en erkend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
 
Het certificaatnummer is K96988/01, en de certificerende instelling is KIWA te Rijswijk.  
 
Het veldwerk heeft plaats gevonden conform SIKB protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en 
peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen” en SIKB 
protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters”. 
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerde en erkende veldmedewerkers, zoals 
weergegeven in tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 Betrokken veldwerkers 
Aspect onderzoek Toegepaste protocol Erkend veldmedewerker 
Uitvoering monsterneming grond  SIKB protocol 2001 Dhr. T. Bonkes 
Uitvoering monsterneming grondwater  SIKB protocol 2002 Dhr. W.B. Aasman 

 
Eventuele afwijkingen op de normen en protocollen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn 
gekomen zijn weergegeven in § 3.6 “Afwijkingen onderzoeksprotocollen”. 
 
De bedrijf- en persoonserkenningen en het certificaatnummer zijn te verifiëren op de volgende 
website: https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu/ 
 
1.3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 
De analyses zijn uitgevoerd conform de AS 3000 “Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch 
bodemonderzoek”, waarvoor Eurofins Analytico B.V. is geaccrediteerd en erkend door het ministerie 
van I en W. 
 
Eurofins Analytico B.V. is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium, met 
certificaatnummer L010. Het certificaat is bijgevoegd in bijlage 6. 
 
De monsterconservering is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 “Conserveringsmethoden en 
conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
 
Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering van de analyses naar voren zijn 
gekomen, zijn beschreven in § 4.2 “Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden”. 
 
1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksvragen beantwoord op basis van de resultaten van het 
vooronderzoek en wordt de onderzoekshypothese opgesteld. In hoofdstuk 3 zijn de 
veldwerkzaamheden en waarnemingen tijdens het onderzoek beschreven, gevolgd door de toetsing 
van de analyseresultaten in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is een samenvatting opgenomen en zijn de 
conclusies en aanbevelingen weergegeven. 
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2. Vooronderzoek (NEN 5725:2017) 
 
Het vooronderzoek is de basis voor werkzaamheden die een uitspraak vereisen over de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Het doel van het vooronderzoek is inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de aard, 
mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen.  
 
Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie zelf, alsmede 
eventuele beïnvloeding(en) vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd, 
zoals hierna weergegeven.  
 
2.1 Systematiek milieuhygiënisch vooronderzoek 
Het vooronderzoek is onderverdeeld in twee stappen. In stap 1 wordt de aanleiding voor het 
vooronderzoek bepaald. De mogelijke aanleidingen (A t/m G) zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
Voor de in bijlage 2 weergegeven mogelijke aanleidingen zijn in de NEN 5725:2017 diverse 
onderzoeksvragen geformuleerd. In stap 2 van het vooronderzoek moet antwoord verkregen worden 
op een deze onderzoeksvragen.  
 
Indien naar deskundigheid van de onderzoeker alle (verplichte) onderzoeksaspecten zijn behandeld 
en de onderzoeksvragen (zie bijlage 2) in voldoende mate zijn beantwoord, is het vooronderzoek 
afgerond en worden conclusies getrokken en een hypothese opgesteld.  
 
2.2 Stap 1; aanleiding vooronderzoek  
De eerste stap in het vooronderzoek is het vaststellen van de aanleiding voor vooronderzoek (zie ook 
bijlage 2). In het onderhavige geval is aanleiding A geselecteerd, die onderstaand is weergegeven. 
 
- A. opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 
volgens 6.2.1 
 
2.3 Stap 2; onderzoeksvragen  
Uit de geselecteerde aanleiding (A) voor het vooronderzoek volgt een aantal onderzoeksvragen die 
zijn weergegeven in bijlage 2. Op basis van het totaal aan informatie uit het vooronderzoek moeten 
de onderzoeksvragen worden beantwoord, waarna een hypothese voor bodemonderzoek wordt 
opgesteld.  
 
In tabel 2.1 zijn de onderzoeksaspecten weergegeven, waarover bij het vooronderzoek informatie 
moet worden verzameld.  
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Tabel 2.1 Onderzoeksaspecten en te verzamelen informatie 
Onderzoeksaspecten 
 

Aanleidingen tot 
vooronderzoek 

 A B C D E F G 
Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0      

Hoogteligging        
Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw        

Antropogene lagen in de 
bodem 

       

Geohydrologie        
Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige 

bodemverontreiniging? 
       

Kwaliteit o.b.v. BKK  0      
O.b.v. uitgevoerde 
bodemonderzoeken 

       

Gebruik en beïnvloeding van de locatie, 
verdachte situatie, activiteiten, ongewoon 
voorval 

Voormalig  0      
Huidig        
Toekomst     0   
Asbestverdacht?        

Terreinverkenning 
 Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport 
te worden vermeld en gemotiveerd 
0 Optioneel 

 
De verzamelde informatie benoemd in tabel 2.1 met antwoorden is weergegeven in bijlage 2.  
 
In § 2.4 (samenvatting vooronderzoek) is een beschrijving van de te onderzoeken (delen van de) 
locatie weergegeven met antwoorden, op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen 
weergegeven in bijlage 2. 
 
2.4 Samenvatting vooronderzoek 
Na het raadplegen van de verschillende bronnen zijn er voldoende gegevens bekend om antwoord te 
geven op de geformuleerde onderzoeksvragen (bijlage 2). 
 
De onderzoekslocatie ligt aan de Zuiderkruis 42 en 44 te Hoogeveen en is kadastraal bekend als 
gemeente Hoogeveen, sectie C, nr. 3497. De locatie bestaat uit een stuk braakliggend terrein en 
heeft een oppervlakte van ca. 2.500 m2. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 
1.1. De onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.2. 
 
De locatie was in het verleden bekend als Zuiderkruis 42 en 44 en ter plaatse is een bibliotheek en 
gemeentewerf aanwezig geweest. 
 
Uit de historische kaarten van topotijdreis blijkt het volgende: Van 1900 tot 1974 is de locatie 
zichtbaar als agrarische percelen met sloten. Vanaf 1975 is er bebouwing zichtbaar in de omgeving 
en ter plaatse van de onderzoekslocatie. Vanaf 2014 is de locatie zichtbaar onbebouwd. 
 
Vanuit bodemloket komt naar voren dat er diverse bodemonderzoeken zijn uitgevoerd ter plaatse 
van de Zuiderkruis/ de woonwijk de krakeel. Bij de gemeente is tevens diverse informatie 
beschikbaar met betrekking tot de locatie en uitgevoerde onderzoeken.  
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Hieronder zijn de resultaten weergegeven van de meest recente, relevante bodemonderzoeken. 
Voor meer informatie en de tekeningen van de onderzoeken wordt verwezen naar bijlage 2.1. 
 
De dempingen ter plaatse van de onderzoekslocatie en in de naastgelegen omgeving zijn in 
2005/2006 onderzocht door Eco Reest (kenmerk 050629, d.d. 7 oktober 2006). Ter plaatse van de 
onderzoekslocatie was een demping van een sloot en een gedempte wijk aanwezig. In de gedempte 
sloot zijn geen bodemvreemde bijmengingen waargenomen en derhalve zijn hier geen analyses 
verricht. In het grondwater van de gedempte wijk zijn licht verhoogde gehalten gemeten aan chroom 
en nikkel. In de grond zijn geen verhoogde gehalten aan de onderzochte parameters gemeten.  

In 2012 is er door Eco Reest een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Krakeel 
te Hoogeveen (kenmerk 120516, d.d. 22 juni 2012). De huidige onderzoekslocatie maakte deel uit 
van het onderzoek als deellocatie B. In de bovengrond van deellocatie B zijn plaatselijk sporen puin 
waargenomen. de waargenomen puinsporen gaven destijds geen aanleiding om asbest in de bodem 
te verwachten. In de bovengrond- en ondergrond van deellocatie B zijn geen verhoogde gehalten 
gemeten. In het grondwater van deellocatie B is een licht verhoogd gehalte gemeten aan barium. 
Geconcludeerd is dat de hypothese onverdacht, gehandhaafd blijft voor deellocatie B.  
 
Het is niet bekend wat voor soort puin er in de bodem aanwezig is (baksteen, metselpuin etc.) Door 
vernieuwde regelgeving moet ongedefinieerd puin worden beschouwd als asbestverdacht. Tijdens de 
veldwerkzaamheden van het verkennend bodemonderzoek zal blijken wat voor soort puin het 
betreft en/of dit in de huidige situatie nog aanwezig is. Op basis hiervan zal blijken of verkennend 
asbestonderzoek noodzakelijk is. 
 
2.5 Volledigheid en betrouwbaarheid vooronderzoek 
Het vooronderzoek beschouwen wij als volledig, aangezien er voldoende relevante gegevens 
aanwezig zijn en er in afdoende mate antwoord kan worden gegeven op de onderzoeksvragen. 
Gezien het feit dat de gegevens, verstrekt door de verscheidene bronnen, in voldoende mate 
overeenkomen met elkaar en met de aangetroffen situatie ten tijde van de terreininspectie, achten 
wij het vooronderzoek tevens betrouwbaar. 
 
2.6 Afwijkingen vooronderzoek 
Er zijn bij de uitvoering van het vooronderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5725:2017 naar voren gekomen. 
 

2.7 Onderzoekshypothese (NEN5725) en -strategie (NEN5740) 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het onderzoek vooralsnog opgezet conform de 
richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in de NEN 5740:2009, § 5.1. Het onderzoeksterrein is 
beschouwd als een onverdachte locatie. 
 

  



 Pagina 10 van 16  

 

   
  2001-2002 

Verkennend bodemonderzoek 
Zuiderkruis te Hoogeveen (kenmerk: 190976) 

 

3. Veldwerkzaamheden 
 
In dit hoofdstuk is de uitvoering van de veldwerkzaamheden beschreven, met eventuele afwijkingen 
op de veldwerkzaamheden en/of onderzoeksstrategie. 
 
3.1 Uitvoering werkzaamheden (bemonstering grond en plaatsen peilbuis) 
De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 9 april 2019 en het grondwater is 
bemonsterd op 16 april 2019.  
 
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 9 boringen tot circa 0,5 m-mv (nrs. 4 t/m 12) en  
3 boringen tot circa 2,0 m-mv (nrs. 1 t/m 3).  
Boring 1 is vervolgens doorgezet tot 3,5 m-mv en afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het 
grondwateronderzoek (filterstelling 2,5-3,5 m-mv, grondwaterstand 2,0 m-mv). 
 
Van het opgeboorde materiaal zijn per 50 cm, of per afwijkende bodemlaag representatieve 
monsters genomen, die zijn beschreven qua textuur, geur en kleur. In bijlage 1.2 is een situatieschets 
van het terrein opgenomen met daarop aangegeven de ligging van de monsterpunten. 
 
3.2 Uitvoering werkzaamheden (bemonstering grondwater) 
Op basis van de NEN 5744 zijn bij de monstername van grondwater de volgende metingen 
uitgevoerd: 

 Geleidingsvermogen (EGV of Ec); bij monstername mag dit maximaal 10 % afwijken van de 
voorlaatste meting; 

 Indien het geleidingsvermogen (zie bovenstaand) constant is, is een NTU-waarde 
(troebelheid) van 0 tot 10 gewenst. Indien hier niet aan wordt voldaan moet bij de 
beoordeling van de analyseresultaten worden bekeken of dit van invloed is; 

 De zuurgraad (pH) wordt eveneens beoordeeld, de NEN5744 heeft hier echter geen normen 
of eisen aan verbonden. 

 
In tabel 3.1 zijn de resultaten van de bij de monstername in het veld uitgevoerde 
grondwatermetingen weergegeven.  
 
Tabel 3.1 Resultaten grondwaterbemonstering NEN 5744 
Grondwaterbemonstering 
Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 
- Zuurgraad 5,3 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 230 (µS/cm) Geleidingsvermogen 230 (µS/cm) Voldoet  
- Troebelheid 22,8 (ntu) Troebel  

 
Op basis van tabel 3.1 blijkt het geleidingsvermogen voldoende constant te zijn om over te gaan tot 
bemonstering. Het grondwater is echter beschouwd als troebel, bij de beoordeling van de analyses 
dient te worden vastgesteld of dit van invloed is geweest op het resultaat.   
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3.3 Bodemopbouw 
De bodemopbouw van de locatie is samengevat in tabel 3.2.  
 
Tabel 3.2 Bodemopbouw onderzoekslocatie 
Diepte (m-mv) 
 

Omschrijving 
 

0,0 - 1,0 Matig fijn, zwak siltig, niet tot matig humeus zand 
1,0 - 3,5 Zwak zandig leem 
   3,5 Diepst verkende bodemlaag 

 
Het grondwaterniveau is tijdens de monstername van het grondwater vastgesteld op een diepte van 
1,90 m-mv. 
 
3.4 Zintuiglijke waarnemingen 
Het terrein en het opgeboorde materiaal zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op bijzonderheden. 
  
Er zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde zintuiglijke waarnemingen naar voren gekomen. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen bodemvreemde bijmengingen en/of puin waargenomen. 
Op basis van het totaal aan beschikbare informatie is de locatie derhalve beschouwd als zijnde 
onverdacht voor asbest, derhalve is het uitvoeren van een verkennend asbestonderzoek niet 
noodzakelijk. 
 
Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op 
asbest(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde materiaal 
ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen.  
 
3.5 Afwijkingen protocollen 
Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de geldende  
SIKB protocollen 2001 en 2002 naar voren gekomen. 
 
3.6 Afwijkingen strategie(ën) 
Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5740:2009/A1: 2016 naar voren gekomen. 
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4. Analyseresultaten en bespreking 
Na bemonstering van grond en grondwater zijn de monsters gekoeld opgeslagen, en ter analyse 
aangeboden aan het laboratorium. 
 
Alle geanalyseerde monsters zijn in het laboratorium voorbehandeld conform de eisen, opgesteld in 
het AS 3000 (Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek). 
 
4.1 Analysemonsters 
In tabel 4.1 zijn de geanalyseerd grond- en grondwatermonsters weergegeven. 
 
Tabel 4.1 Analysemonsters grond en grondwater  

Grondmonster Diepte (m-mv) Motivatie Analyse 
Mp. 1 t/m 3 en 7 t/m 12 0,0 – 0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem 

Mp. 4 t/m 6 0,0 – 0,5 Bovengrond Standaardpakket bodem 
Mp. 1 t/m 3 1,0 – 2,0 Ondergrond Standaardpakket bodem 

Grondwatermonster Filterstelling (m-mv) Motivatie Analyse 
Pb. 1 2,5 – 3,5 Grondwater Standaardpakket grondwater 

 
Het analysepakket “standaardpakket bodem” genoemd in tabel 4.1 bestaat uit de paramaters droge 
stof, lutum en organische stof, zware metalen (barium, cadmium, kwik, kobalt, koper, molybdeen, 
nikkel, lood en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en 
minerale olie GC (C10-C40). 
 
Het analysepakket “standaardpakket water” bestaat uit de paramaters zware metalen (barium, 
cadmium, kwik, kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood en zink), vluchtige aromatische 
koolwaterstoffen (BTEXN), vluchtige organische chloorhoudende oplosmiddelen (VoCl) en minerale 
olie GC (C10-C40). De zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EGV) zijn in het veld bepaald bij 
monsterneming. 
 
4.2 Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden 
Er zijn geen afwijkingen naar voren gekomen bij de uitvoering van de laboratoriumwerkzaamheden 
ten opzichte van de AS 3000 en/of analysemethoden van de individuele parameters. 
 
4.3 Toetsing analyseresultaten 
De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de Bodem Toets- en Validatieservice 
(BoToVa), waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn gehanteerd. 
 
Bij de interpretatie van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de toetsingstabel uit de 
Circulaire bodemsanering 2013. Hierin zijn voor de meeste gangbare parameters verwaarloosbare 
risiconiveaus (achtergrondwaarden, en voor grondwater streefwaarden) en maximaal toelaatbare 
risiconiveaus (interventiewaarden) weergegeven. 
 
Deze verwaarloosbare en maximaal toelaatbare risiconiveaus (Achtergrond- of Streefwaarden, 
respectievelijk Interventiewaarden) zijn berekend met behulp van onder meer (eco)toxicologische 
gegevens, en hebben betrekking op de vastgestelde Nederlandse Standaardbodem, met een 
organische stofgehalte van 10% en een lutumgehalte van 25 %. 
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De toetsing van gehalten aan onder andere PAK, minerale olie en zware metalen in grond is 
afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten, die meestal afwijken van 
de gehalten in de vastgestelde Standaardbodem. Bij de BoToVa-toetsing wordt daarom, per stof, het 
gemeten gehalte omgerekend naar een gestandaardiseerd gehalte. Deze gestandaardiseerde 
gehalten worden vervolgens getoetst aan de standaard toetsingswaarden, die in bijlage 5 zijn 
weergegeven. 
 
De getoetste analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn weergegeven in de tabellen in 
de navolgende paragrafen. Onder de tabellen wordt de interpretatie van de toets-uitslag besproken. 
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4.  
 
De betekenis van de toetsingswaarden en de wijze van weergave staan vermeld in tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2 Betekenis van de toetsingswaarden  

Concentratieniveau Betekenis 
Weergave 
tabellen  

Weergave 
bijlage 5 

≤ AW-waarde of S-waarde 
(of < detectiegrens) 

Geen verhoging t.o.v. achtergrondwaarde 
of streefwaarde gemeten 

 
- 

> AW-waarde of S-waarde  Lichte verhoging gemeten  * 
> I-waarde Sterke verhoging gemeten  *** 
Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met factor 0,7)  (v) 

 
Tabel 4.2 is de legenda voor de interpretatie van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters, 
zoals weergegeven in tabellen 4.3 en 4.4.  
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4.4 Milieuhygiënische kwaliteit grond 
In tabel 4.3 zijn de geanalyseerde grondmonsters met toetsing conform tabel 4.2 weergegeven. 
 
Tabel 4.3 Geanalyseerde grondmonsters met toetsing  

Grondmonster 
Diepte  
(m-mv) 

Motivatie Analyseresultaten 

Mp. 1 t/m 3 en 7 
t/m 12 

0,0 – 0,5 Bovengrond - 

Mp. 4 t/m 6 0,0 – 0,5 Bovengrond - 

Mp. 1 t/m 3 1,0 – 2,0 Ondergrond - 

 
Uit tabel 4.3 blijkt dat er in de grondmonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters 
gemeten boven de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
 
4.5 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 
In tabel 4.4 zijn de geanalyseerde grondwatermonsters met toetsing conform tabel 4.2 weergegeven. 
 
Tabel 4.4 Geanalyseerde grondmonsters met toetsing  

Grondwater-
monster 

Filterstelling 
(m-mv) 

Motivatie Analyseresultaten 

Pb. 1 2,5 – 3,5 Grondwater Koper  

 
Uit tabel 4.4 blijkt dat er in het grondwater een overschrijding van de achtergrondwaarde is 
aangetoond aan koper. Dit gehalte is waarschijnlijk een gevolg van (fluctuerende) van nature 
verhoogde achtergrondconcentraties, die vaker voorkomen in de regio.  
 
Gelet op de hoogte van de gemeten gehalten aan organische parameters achten wij het niet 
aannemelijk dat de betreffende resultaten negatief zijn beïnvloed door de troebelheid van het 
grondwatermonster. 
 
Verder zijn er in het grondwatermonster geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten 
boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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5. Samenvatting en conclusies 
De doelstelling van het bodemonderzoek is bereikt. In dit hoofdstuk vindt u de samenvatting van de 
onderzoeksresultaten, en de conclusies en aanbevelingen die daaruit voortvloeien. 
 
5.1 Samenvatting 
In opdracht van WVG is door Eco Reest BV een verkennend milieukundig bodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Zuiderkruis te Hoogeveen. 
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen bouw van woningen en de 
bestemmingswijziging ter plaatse van het onderzoeksterrein. 
 
Doel van het chemisch onderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele aanwezigheid van 
verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein. Dit gebeurt teneinde 
te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het toekomstige 
gebruik van de locatie (wonen). 
 
Vooronderzoek 
De onderzoekslocatie bestaat uit een stuk braakliggend terrein en heeft een oppervlakte van ca. 
2.500 m2. In het verleden was er bebouwing aanwezig. Er zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd 
op de locatie en in de naastgelegen omgeving. De locatie is beschouwd als zijnde onverdacht voor 
bodemverontreiniging. 
 
Veldwerkzaamheden 
Uit de veldwerkzaamheden blijkt dat de bodem van de onderzochte locatie opgebouwd is uit matig 
fijn, zwak siltig, niet tot matig humeus zand  tot 1,0 m-mv, gevolgd door een zwak zandige leemlaag 
tot 3,5 m-mv. Het grondwaterniveau is tijdens het onderzoek vastgesteld op 1,90 m-mv. 
 
Tijdens het veldwerk zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde zintuiglijke waarnemingen naar 
voren gekomen. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen bodemvreemde bijmengingen en/of puin 
waargenomen. Op basis van het totaal aan beschikbare informatie is de locatie beschouwd als zijnde 
onverdacht voor asbest, derhalve is het uitvoeren van een verkennend asbestonderzoek niet 
noodzakelijk. 
 
Uit de chemische analyses is het volgende naar voren gekomen: 
 
Grond: 
In de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. 
 
Grondwater: 
In het grondwater is een licht verhoogd gehalte gemeten aan koper. 
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5.2 Conclusies en aanbevelingen 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in het grondwater een overschrijding van de streefwaarde uit 
de Wet bodembescherming zijn 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, concluderen wij 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. 
 
Toepassing van eventueel vrijkomende de grond op het terrein zelf achten wij milieuhygiënisch 
verantwoord. Toepassing van eventueel vrijkomende grond elders kan eventueel plaats vinden 
binnen een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart of met een aanvullend grondonderzoek conform het 
Besluit Bodemkwaliteit. De gemeente waar de grond eventueel wordt toegepast is hierbij het 
bevoegd gezag. 

 
Als er vragen zijn naar aanleiding van het onderzoek, kunt u contact opnemen met ons bureau. 
 
Eco Reest BV 
R.J.J. Jonker 
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Regionale ligging onderzoekslocatie met luchtfoto      Bijlage 1.1 
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VOORONDERZOEK NEN 5725:2017         Bijlage 2 
Stap 1 Aanleiding voor het vooronderzoek  
Bepaal de aanleiding voor het vooronderzoek A. opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 

volgens paragraaf 6.2.1 
 

Stap 2; te behandelen onderzoeks-aspecten per aanleiding  Aanleidingen tot vooronderzoek 
 A B C D E F G 
Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0      

Hoogteligging        
Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw        

Antropogene lagen in de bodem        
Geohydrologie        

Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige bodemverontreiniging?        
Kwaliteit o.b.v. BKK  0      
O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken        

Gebruik en beïnvloeding van de locatie, 
verdachte situatie, activiteiten, ongewoon 
voorval 

Voormalig  0      
Huidig        
Toekomst     0   
Asbestverdacht?        

Terreinverkenning 
 Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te worden vermeld en gemotiveerd 
0 Optioneel 

 
Voor de bovenstaand vermelde mogelijke aanleidingen voor het vooronderzoek zijn onderzoeksvragen opgesteld, die gemotiveerd moeten worden 
beantwoord op basis van de resultaten van het vooronderzoek. Op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen kan vervolgens de 
onderzoekshypothese en -strategie worden bepaald.  
 
In de navolgende tabel zijn de onderzoeksvragen weergegeven voor Aanleiding A (opstellen onderzoekshypothese voor bodemonderzoek). De verplichte 
onderzoeksvragen zijn vetgedrukt weergegeven. 
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Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie 
en is deze voldoende? 

Adres (x/y-coördinaten):  Zuiderkruis te Hoogeveen 
(x. 231074 – y. 526813) 

Kadastrale aanduiding: Gemeente Hoogeveen, sectie C, nr. 3497 
Te onderzoeken terreindeel (info opdrachtgever): Een stuk braakliggend terrein met een oppervlakte 

van ca. 2.500 m2 
Begrenzing onderzoekslocatie aangegeven op: Bijlage 1.2 
Afbakening onderzoekslocatie voldoende?  Ja 

Eigendomssituatie Woonconcept Projectontwikkeling B.V. 
Rechthebbenden - 
Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke en kadastrale registratie. 
Bouwjaar bebouwing op locatie (Kadaster BAG) n.v.t. 
Opdrachtgever  De locatie was in het verleden bekend als Zuiderkruis 42 en 44 en ter plaatse is een bibliotheek en 

gemeentewerf aanwezig geweest. 
 
In 2012 is er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Krakeel te Hoogeveen 
(kenmerk 120516, d.d. 22 juni 2012). De huidige onderzoekslocatie maakte deel uit van het onderzoek als 
deellocatie B. In de bovengrond van deellocatie B zijn plaatselijk sporen puin waargenomen. de 
waargenomen puinsporen gaven destijds geen aanleiding om asbest in de bodem te verwachten. In de 
bovengrond- en ondergrond van deellocatie B zijn geen verhoogde gehalten gemeten. In het grondwater 
van deellocatie B is een licht verhoogd gehalte gemeten aan barium. Geconcludeerd is dat de hypothese 
onverdacht, gehandhaafd blijft voor deellocatie B. Het vooronderzoek van voorgaand rapport is toegevoegd 
aan het einde van deze bijlage. 

Historie o.b.v. oude kaarten (Topotijdreis)  Van 1900 tot 1974 is de locatie zichtbaar als agrarische percelen met sloten. Vanaf 1975 is er bebouwing 
zichtbaar in de omgeving en ter plaatse van de onderzoekslocatie. Vanaf 2014 is de locatie zichtbaar 
onbebouwd. 

Gemeente Vanuit voorgaande onderzoeken is diverse informatie beschikbaar van de gemeente (zie einde bijlage). 
Vanuit de Gemeente is verder geen nieuwe/aanvullende informatie bekend. 

Bodemloket Vanuit bodemloket komt naar voren dat er diverse bodemonderzoeken zijn uitgevoerd ter plaatse van de 
Zuiderkruis/ de woonwijk de krakeel. 

Terreininspectie Een stuk braak grasland. Er zijn verder geen verdachte locaties waargenomen. 
Verwachting archeologie (archeologische waarde) Niet gekarteerd 

Nee  
Informatiebron  Locatie en verdacht aspect Verdachte parameter 
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Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Is er sprake van potentiële bronnen van 
bodemverontreiniging, zowel vanuit het 
verleden als het heden?  

- - - 

Is de bodem asbestverdacht?  
 

Het is niet bekend wat voor soort puin er in de bodem aanwezig is (baksteen, metselpuin etc.) Door 
vernieuwde regelgeving moet ongedefinieerd puin worden beschouwd als asbestverdacht. Tijdens de 
veldwerkzaamheden van het verkennend bodemonderzoek zal blijken wat voor soort puin het betreft en/of 
dit in de huidige situatie nog aanwezig is. Op basis hiervan zal blijken of verkennend asbestonderzoek 
noodzakelijk is. 

Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de 
bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke 
lagen zijn daarbij onderscheiden? 

De bodemfunctieklasse is wonen. 
De bodemkwaliteitsklasse ontgraving is landbouw/natuur. 
De bodemkwaliteitsklasse toepassing is wonen. 

Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is 
er binnen het onderzoeksgebied sprake van 
verschillende fysische kwaliteiten en/of 
bodemvreemde lagen? Zo ja, welke fysische 
kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen zijn er 
en waar bevinden deze zich?  

Bodemopbouw  
De regionale bodemopbouw kan als volgt samengevat worden: 
 
 Diepte in m -maaiveld  Grondsoort  
   0 - 1 m –mv Veen, veelal afgegraven; 
 1 - 2 m –mv Fijn zand; 
 2 - 6 m –mv Leem; 
 6 - 67 m –mv Fijne tot grove zanden; 
 67 - 75 m –mv Klei; 
 75 - 80 m –mv Matig grof zand; 
 80 - 87 m –mv Fijn zand; 
 87 - 100 m –mv Klei, fijn zandhoudend; 
 100 - 145 m –mv Fijn tot matig grof zand; 
         >  145 m –mv diepst verkende bodemlaag. 
 
De maaiveldhoogte bedraagt ca. 11.5 m. + NAP. 
Richting grondwaterstroming  
De regionale grondwaterstromingsrichting (freatisch) is op basis van de beschikbare gegevens overwegend zuidwestelijk 
gericht. 

Fysisch afwijkende/bodemvreemde lagen: 
Ter plaatse zijn gedempte agrarische sloten aanwezig welke in 2005 in voldoende mate zijn onderzocht. 
Verder is er geen informatie bekend met betrekking tot fysisch afwijkende en/of bodemvreemde lagen. 

Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving 
van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 
grondwater?  

Bron  Locatie  Verdachte parameter 
-   
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Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Wordt op de locatie of een deel daarvan (een 
geval van ernstige) bodemverontreiniging 
vermoed?  

Nee 

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk?  

Er is geen recent bodemonderzoek conform NEN5740 van de locatie bekend. In het kader van de 
voorgenomen ontwikkeling is het noodzakelijk een dergelijk onderzoek uit te voeren. 

Welke hypothese en strategie zijn van toepassing 
bij de uitvoering van bodemonderzoek? 

Zie paragraaf 2.8 

 
De voor het vooronderzoek relevante bronnen zijn in de onderstaande tabel weergegeven: 
 

BRON VOORONDERZOEK SPECIFICATIE VAN DE BRON  BRON  
GERAADPLEEGD 

DATUM 
RAADPLEGEN BRON 

INFORMATIE 
BESCHIKBAAR 

Opdrachtgever WVG JA  22-03-2019 JA  
Eigenaar  Via opdrachtgever  JA  22-03-2019 - 
     

Gemeente Hoogeveen JA  09-04-2019 JA  
Terreininspectie veldwerk JA  09-04-2019 JA  
     

Kadaster  http://www.kadaster.nl/  JA  03-04-2019 JA  
Kadaster BAG viewer http://www.kadaster.nl/bag/bagviewer/  n.v.t.  - - 
Google Maps http://maps.google.nl/  JA  03-04-2019 JA  
Bodemkwaliteitskaart  Overzichtskaarten Drenthe JA  03-04-2019 JA  
Bodeminformatie http://www.bodemloket.nl  JA  03-04-2019 JA  
Bodemopbouw TNO database JA  03-04-2019 JA  
Historie van de locatie http://topotijdreis.nl  JA  03-04-2019 JA  
Archeologische waarde http://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-

kaarten/amk-en-ikaw  
JA  03-04-2019 JA  

KLIC http://www.klic.nl  JA  03-04-2019 JA  
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In de navolgende tabel is de vanuit voorgaand onderzoek door Eco reest verkregen informatie vermeld 
Ecoreest 
 In onderstaande tabel is een samenvatting van de uitgevoerde bodemonderzoeken weergegeven (behorende bij het vooronderzoek uit 2012): 
 

 
 
De dempingen ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn in 2005/2006 onderzocht door Eco Reest, zoals aangegeven in bovenstaande tabel. Ter plaatse van de 
onderzoekslocatie was een demping van een sloot en een gedempte wijk aanwezig. In de gedempte sloot zijn geen bodemvreemde bijmengingen waargenomen 
en derhalve zijn hier geen analyses voor uitgevoerd. In het grondwater van de gedempte wijk zijn licht verhoogde gehalten gemeten aan chroom en nikkel. In de 
grond zijn geen verhoogde gehalten gemeten.  De tekeningen van de voorgaande onderzoeken zijn toegevoegd aan het einde van de bijlage. 
 

 
 



Verklaring bronnen: 
 
Bronnen Naam bron Datum raadpleging Informatie beschikbaar Geen informatie beschikbaar 
Opdrachtgever X  
Aanvrager 

Woonconcept Vastgoed 10-5-2012 
  

Eigenaar Gemeente Hoogeveen 21-5-2012 X  
Terreininspectie W. Aasman 24-5-2012 X  
Gemeente  Hoogeveen* 21-5-2012  X  
Provincie Website provincie Drenthe  25-5-2012  X  
TNO Dienst Grondwaterverkenning 14-5-2012 X  
Kadaster Website http://www.kadata.nl 10-5-2012 X  
Google Maps Website http://maps.google.nl 10-5-2012 X  
Bodeminformatie Website http://www.bodemloket.nl 14-5-2012 X  
KICH Website http://www.kich.nl 10-5-2012  X   

* Bij de gemeente Hoogeveen zijn de volgende dossiers geraadpleegd: 
 
Map nr. 313/2e afd 
19-7-1974; bouwvergunning Bestuur Vereniging RK kleuteronderwijs voor plaatsing verrijdbare kleuterschool; 
Map 495/1995 
24-10-1995; bouwvergunning gemeente Hoogeveen voor gebouw groenvoorziening en dagverblijf Wendakker  
1.777 Zuiderkruis 42 
1995; Sector milieu en openbare werken; Melding besluit opslag goederen  
13-9-1996; controle brandblussers ophangen, zandopslag zonder keerwanden, kleinschalige benzine-opslag in onjuiste kast  
1.777.212 Zuiderkruis 42 
VO Oranjewoud 10289-07929, maart 1994 bovengrond >S, Ondergrond <S grondwater metalen >S en >T 
 
1.777 de Kroon 134 (gymlokaal)  
22-1-1999 melding besluit sport en recreatie  
Controle; geen bijzonderheden 
 
1.733.32/0010, onderhoud woningen en gebouwen, sloopvergunningen 2009, K t/m L 
8-1-2009; sloopaanvraag gemeente Hoogeveen voor gymzaal  
Asbestinventarisatie Checkpoint, AI9419, 16-7-2009; geen asbest; 
15-9-2004; sloopvergunning verleend (geen vrijgave vermeld)  
 
1.777.212 Bodemverontreiniging div. locaties K t/m L 2009 
Advies Ing. Bureau Gemeente Hoogeveen inzake;  
VO Haskoning 9M4197; 25-10-2002 
VO Eco Reest ER-020503, 9-8-2002  
 
 1 



 
Map nr. 98/2e afd 
24-2-1976; bouwvergunning B&W Hoogeveen, bouw wijkcentrum, gas CV, geen asbest 
Map nr. 222/2e afd 
14-6-1988; bouwvergunning gemeentewerken, uitbreiding wijkcentrum, geen asbest 
Map nr. 405/2e afd 
21-8-1989; bouwvergunning gemeentewerken, verbetering wijkcentrum (brandpreventie), geen asbest 
 
1.733.32, onderhoud woningen en gebouwen, sloopvergunningen 2009, O t/m P 
1-9-2009; sloopaanvraag gemeente Hoogeveen  
Asbestinventarisatie Checkpoint, AI9418, 16-7-2009; 4 bouwdelen met asbest; 
15-9-2009; sloopvergunning verleend 
 
1.777.212 Bodemverontreiniging De Kroon, 2001 t/m 2002 
VO Eco Reest 011120, 020503, 
VO Haskoning 9M4197, 25-10-2002; alleen >S in bovengrond en grondwater   
 
1.777.212 Bodemverontreiniging Centrumgebied Krakeel 2005 t/m 2010 
VO Eco Reest 050629, 
071179, 071202, offerte NO Outline 
 
Los rapport Outline; Nader onderzoek B08K0017, 3-11-2008, mp 40 en mp 58; PAK>I   
 
In de navolgende tabellen is de beschikbare verzamelde informatie afkomstig van de in bovenstaande tabel genoemde bronnen weergegeven.  
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Voormalig bodemgebruik 
De volgende informatie van het voormalig bodemgebruik is verzameld: 
 
Standaard vooronderzoek 
Onderwerp Bron Dossiernr. 

(optioneel) 
Informatie 

Opdrachtgever  Zie tabel 2.1.1, basisinformatie • Bodemgebruik locatie in het verleden tot heden 
Eigenaar  Zie tabel 2.1.1, basisinformatie 
Opdrachtgever  Zie tabel 2.1.1, basisinformatie 
Eigenaar  Zie tabel 2.1.1, basisinformatie 
Gemeente Dossier 1 Zie paragraaf 2.2.1, voormalig gebruik 
Provincie  Chemische wasserij Grote Beer 5 

• Ondergrondse tanks 
• Aanwezig asbest 
• Voormalige en huidige potentieel bodembelastende 

agrarische en bedrijfsactiviteiten 
• Verrichte handelingen met grond, verhardingsmateriaal 

en/of afval in het verleden tot heden  
(locatie en directe omgeving) 

• Ondergrondse infrastructuur in het verleden tot heden 

Bodemloket  Ter plaatse zijn dempingen aanwezig 

Provincie  Geen informatie • Archeologische waarden 
KICH  Bebouwing 

• Niet gesprongen explosieven Gemeente  Geen informatie 

 
Huidig bodemgebruik 
De volgende informatie van het huidig bodemgebruik is verzameld: 
 
Standaard vooronderzoek 
Onderwerp Bron Dossiernr. 

(optioneel) 
Informatie 

Opdrachtgever  Zie tabel 2.1.1, basisinformatie 
Eigenaar  Zie tabel 2.1.1, basisinformatie 

• Huidig bodemgebruik locatie 
• Aanwezige gebouwen 
• Aanwezig asbest 
• Huidige bodemverontreiniging verdachte activiteiten 
• Verhardingslagen 

Terreininspectie  Zie paragraaf 2.2.1, locatie inspectie 
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Toekomstig bodemgebruik 
De volgende informatie van het toekomstig bodemgebruik is verzameld: 
 
Standaard  vooronderzoek 
Onderwerp Bron Dossiernr. 

(optioneel) 
Informatie 

Opdrachtgever  Zie paragraaf 2.2.1, toekomstig gebruik • Geplande herinrichting en/of bouwplannen 
• Geplande bedrijfactiviteiten 
• Grondwateronttrekking en/of mobiele verontreiniging 
• Geplande watergang 
• Geplande ondergrondse infrastructuur 
• Voorgenomen potentieel bodemverontreinigende 

activiteiten 
• Voorgenomen specifiek (zeer) gevoelig gebruik 

Eigenaar  Zie paragraaf 2.2.1, toekomstig gebruik 

 
Bodemopbouw en geohydrologie 
De volgende informatie van de bodemopbouw en geohydrologie is verzameld: 
 
Standaard vooronderzoek 
Onderwerp Bron Dossiernr. 

(optioneel) 
Informatie 

Opdrachtgever  Geen informatie 
Eigenaar  Geen informatie 
Gemeente  

• Ophooggeschiedenis, bouwrijp maken en 
achtergrondwaarden 

• Opbouw en kwaliteit antropogene ophooglaag 
Provincie  

Voorafgaand aan de bouw van de wijk (begin jaren ‘70) zijn sloten 
en wijken gedempt  

• Ligging oppervlaktewater Google Maps  Hoogeveensche Vaart ten noorden en ten oosten van de wijk 
Krakeel. Vijvers binnen de wijk. 

• Freatisch voorkomen brak of zout grondwater TNO  Geen 
• Grondwaterbeschermingsgebied Provincie  Buiten 
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(Financieel-)juridische informatie 
De volgende (financieel-)juridische informatie is verzameld: 
 
Standaard vooronderzoek 
Onderwerp Bron Dossiernr. 

(optioneel) 
Informatie 

• Kadastrale gegevens Kadaster  Gemeente Hoogeveen, sectie C, nrs. 3340, 1564,1565 en 1451 
• Opdrachtgever(s) Opdrachtgever  Woonconcept Vastgoed 
• Belanghebbende rechtspersonen Kadaster  Gemeente Hoogeveen 

Opdrachtgever  Geen informatie 
Eigenaar  Geen informatie 
Gemeente  Geen informatie 
Provincie  Geen informatie 

• Calamiteit en/of overtreding milieuregelgeving 
• Ontstaan bodemverontreiniging 

Bodemloket  Geen informatie 
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Behoort bij rapport: 
Zuiderkruis 
Hoogeveen 
190976 
 

 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Hoogeveen
projectcode 1 9 0 9 7 6

datum 1 1 -0 4 -2 0 1 9
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 3

0 1 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 4 -2 0 1 9

boorm eester Veldw erker
x 2 3 1 0 5 3 .0 5
y 5 2 6 7 9 8 .3 7

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, 
edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
rood, bruin, edelm an

-100

-200

leem , zwak zandig, neut raal grijs, 
beige, zwak roest , edelm an

-200

-350

leem , zwak zandig, neut raal grijs, 
beige, edelm an

1

2

3

4

5

6

1

250

350350

150

200

0 2 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 4 -2 0 1 9

boorm eester Veldw erker
x 2 3 1 0 8 6 .8 6
y 5 2 6 8 0 9 .2 9

0

50

100

150

200

0

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

-100

-200

leem , zwak zandig, neut raal grijs, 
beige, zwak roest , edelm an

1

2

3

4

0 3 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 4 -2 0 1 9

boorm eester Veldw erker
x 2 3 1 0 6 5 .8 6
y 5 2 6 8 2 2 .5 2

0

50

100

150

200

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, 
edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
rood, bruin, edelm an

-100

-200

leem , zwak zandig, neut raal grijs, 
beige, zwak roest , edelm an

1

2

3

4

0 4 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 4 -2 0 1 9

boorm eester Veldw erker
x 2 3 1 0 9 0 .2 2
y 5 2 6 7 9 7 .3 2

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, bruin, edelm an1

0 5 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 4 -2 0 1 9

boorm eester Veldw erker
x 2 3 1 0 9 3 .1 0 0
y 5 2 6 8 2 2 .1 0

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, bruin, edelm an1

0 6 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 4 -2 0 1 9

boorm eester Veldw erker
x 2 3 1 0 7 8 .0 4
y 5 2 6 8 2 4 .2 0

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, bruin, edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Hoogeveen
projectcode 1 9 0 9 7 6

datum 1 1 -0 4 -2 0 1 9
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 3

0 7 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 4 -2 0 1 9

boorm eester Veldw erker
x 2 3 1 0 7 8 .2 5
y 5 2 6 8 1 5 .5 9

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

1

0 8 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 4 -2 0 1 9

boorm eester Veldw erker
x 2 3 1 0 7 2 .5 8
y 5 2 6 7 9 5 .6 4

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

1

0 9 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 4 -2 0 1 9

boorm eester Veldw erker
x 2 3 1 0 5 2 .6 3
y 5 2 6 8 1 0 .9 7

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

1

1 0 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 4 -2 0 1 9

boorm eester Veldw erker
x 2 3 1 0 4 4 .8 6
y 5 2 6 7 9 6 .0 6

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

1

1 1 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 4 -2 0 1 9

boorm eester Veldw erker
x 2 3 1 0 4 2 .9 7
y 5 2 6 8 1 4 .3 3

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

1

1 2 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 4 -2 0 1 9

boorm eester Veldw erker
x 2 3 1 0 4 9 .0 6
y 5 2 6 8 2 9 .8 7

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal zwart , bruin, 
edelm an

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  photo ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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T.a.v. Evert-Paul van Hunnik
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 18-Apr-2019

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Apr-2019

Hoogeveen

190976
2019052410/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hoogeveen

1 2 3

Tammo Bonkers? 1/2

190976

Analysecertificaat

18-Apr-2019/13:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Apr-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019052410/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 84.5% (m/m) 90.8 87.3Droge stof

S 5.1% (m/m) ds 1.1 <0.7Organische stof

94.7% (m/m) ds 98.8 98.4Gloeirest

S 4.2% (m/m) ds <2.0 15.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 23mg/kg ds <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 7.5mg/kg ds <5.0 9.7Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.092 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 7.0Nikkel (Ni)

S 25mg/kg ds <10 <10Lood (Pb)

S 27mg/kg ds <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

5.1mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

16mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

20mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 55mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

Mp. 1 t/m 3 en 7 t/m 12, 01: 0-50, 03: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 07: 0-50, 08: 0

Mp. 4 t/m 6, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50

Mp. 1 t/m 3, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 100-150, 02: 150-200, 03: 100-150, 03: 150-200 10660671

10660670

10660669

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Apr-2019

09-Apr-2019

09-Apr-2019

M: MCERTS erkend



Hoogeveen

1 2 3

Tammo Bonkers? 2/2

190976

Analysecertificaat

18-Apr-2019/13:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Apr-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019052410/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)

0.0017mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0028mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S 0.0023mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0096mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.21mg/kg ds <0.050 <0.050Fluorantheen

S 0.11mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.15mg/kg ds <0.050 <0.050Chryseen

S 0.077mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.10mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.12mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.14mg/kg ds <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

1.0mg/kg ds 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

Mp. 1 t/m 3 en 7 t/m 12, 01: 0-50, 03: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 07: 0-50, 08: 0

Mp. 4 t/m 6, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50

Mp. 1 t/m 3, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 100-150, 02: 150-200, 03: 100-150, 03: 150-200 10660671

10660670

10660669
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010
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TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Apr-2019

09-Apr-2019

09-Apr-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019052410/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10660669 02  0  50 0537270695 Mp. 1 t/m 3 en 7 t/m 12, 01: 0-50, 03: 0-50, 09: 0

 10660669 03  0  50 0537270676 Mp. 1 t/m 3 en 7 t/m 12, 01: 0-50, 03: 0-50, 09: 0

 10660669 01  0  50 0537270682 Mp. 1 t/m 3 en 7 t/m 12, 01: 0-50, 03: 0-50, 09: 0

 10660669 08  0  50 0537270719 Mp. 1 t/m 3 en 7 t/m 12, 01: 0-50, 03: 0-50, 09: 0

 10660669 07  0  50 0537270722 Mp. 1 t/m 3 en 7 t/m 12, 01: 0-50, 03: 0-50, 09: 0

 10660669 09  0  50 0537270716 Mp. 1 t/m 3 en 7 t/m 12, 01: 0-50, 03: 0-50, 09: 0

 10660669 10  0  50 0537270718 Mp. 1 t/m 3 en 7 t/m 12, 01: 0-50, 03: 0-50, 09: 0

 10660669 11  0  50 0537270723 Mp. 1 t/m 3 en 7 t/m 12, 01: 0-50, 03: 0-50, 09: 0

 10660669 12  0  50 0537270714 Mp. 1 t/m 3 en 7 t/m 12, 01: 0-50, 03: 0-50, 09: 0

 10660670 06  0  50 0537270709 Mp. 4 t/m 6, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50

 10660670 05  0  50 0537270717 Mp. 4 t/m 6, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50

 10660670 04  0  50 0537270715 Mp. 4 t/m 6, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50

 10660671 02  100  150 0537270697 Mp. 1 t/m 3, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 100-150

 10660671 02  150  200 0537270681 Mp. 1 t/m 3, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 100-150

 10660671 03  100  150 0537270686 Mp. 1 t/m 3, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 100-150

 10660671 03  150  200 0537270678 Mp. 1 t/m 3, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 100-150

 10660671 01  100  150 0537270683 Mp. 1 t/m 3, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 100-150

 10660671 01  150  200 0537270700 Mp. 1 t/m 3, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 100-150
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10660669  I2 CC
Certificate no.: 2019052410
Sample description.: Mp. 1 t/m 3 en 7 t/m 12, 01: 0-50, 03: 0-50, 09: 0
 V
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T.a.v. Evert-Paul van Hunnik
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 19-Apr-2019

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Apr-2019

Hoogeveen

190976
2019056226/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Hoogeveen

1

Wiebe Aasman 1/2

190976

Analysecertificaat

19-Apr-2019/14:25

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Apr-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019056226/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 42µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 6.7µg/LKobalt (Co)

S 27µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 13µg/LNikkel (Ni)

S 2.3µg/LLood (Pb)

S 26µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 1, 1-1: 0-0 10673565
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Apr-2019

M: MCERTS erkend



Hoogeveen

1

Wiebe Aasman 2/2

190976

Analysecertificaat

19-Apr-2019/14:25

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Apr-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019056226/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 1, 1-1: 0-0 10673565

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Apr-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019056226/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10673565 1 0680387683 1, 1-1: 0-0

 10673565 1 0680388640 1, 1-1: 0-0

 10673565 1 0800756482 1, 1-1: 0-0
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Analyse Eenheid Mp. 1 t/m 3 en 7 t/m 12 GSSD  Mp. 4 t/m 6 GSSD  Mp. 1 t/m 3 GSSD  
Diepte (m-mv)  0,0 – 0,5   0,0 – 0,5   1,0 – 2,0   
Bodemtype correctie           
Organische stof  5.10   1.10   0.700   
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)  4.20   2   15   
Voorbehandeling           
Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd   Uitgevoerd   Uitgevoerd   
Bodemkundige analyses           
Droge stof % (m/m) 84.5 84.5  90.8 90.80  87.3 87.30  
Organische stof % (m/m) ds 5.1 5.100  1.1 1.100  <0.7 0.4900  
Gloeirest % (m/m) ds 94.7   98.8   98.4   
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4.2 4.200  <2.0 1.400  15.0 15  
Metalen           
Barium (Ba) mg/kg ds 23 69.90  <20 54.25  <20 20.67  
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 0.2048 - <0.20 0.2410 - <0.20 0.2009 - 
Kobalt (Co) mg/kg ds <3.0 5.951 - <3.0 7.383 - <3.0 3.048 - 
Koper (Cu) mg/kg ds 7.5 13.12 - <5.0 7.241 - 9.7 13.86 - 
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 0.0474 - 0.092 0.1322 - <0.050 0.0415 - 
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 1.050 - <1.5 1.050 - <1.5 1.050 - 
Nikkel (Ni) mg/kg ds <4.0 6.901 - <4.0 8.167 - 7.0 9.800 - 
Lood (Pb) mg/kg ds 25 35.83 - <10 11.02 - <10 8.881 - 
Zink (Zn) mg/kg ds 27 53.81 - <20 33.22 - <20 20 - 
Minerale olie           
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 4.118  <3.0 10.5  <3.0 10.5  
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 6.863  <5.0 17.5  <5.0 17.5  
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 5.1 10  <5.0 17.5  <5.0 17.5  
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 16 31.37  <11 38.5  <11 38.5  
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 20 39.22  <5.0 17.5  <5.0 17.5  
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 8.235  <6.0 21  <6.0 21  
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 55 107.8 - <35 122.5 - <35 122.5 - 
Chromatogram olie (GC)  Zie bijl.         
Polychloorbifenylen, PCB           
PCB 28 mg/kg ds <0.0010 0.0013  <0.0010 0.0035  <0.0010 0.0035  
PCB 52 mg/kg ds <0.0010 0.0013  <0.0010 0.0035  <0.0010 0.0035  
PCB 101 mg/kg ds <0.0010 0.0013  <0.0010 0.0035  <0.0010 0.0035  
PCB 118 mg/kg ds <0.0010 0.0013  <0.0010 0.0035  <0.0010 0.0035  
PCB 138 mg/kg ds 0.0017 0.0033  <0.0010 0.0035  <0.0010 0.0035  
PCB 153 mg/kg ds 0.0028 0.0054  <0.0010 0.0035  <0.0010 0.0035  
PCB 180 mg/kg ds 0.0023 0.0045  <0.0010 0.0035  <0.0010 0.0035  
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0096 0.0188 - 0.0049 0.0245 - 0.0049 0.0245 - 
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK           
Naftaleen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Fenanthreen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Anthraceen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Fluorantheen mg/kg ds 0.21 0.2100  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.11 0.1100  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Chryseen mg/kg ds 0.15 0.1500  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.077 0.0770  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.10 0.1000  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.12 0.1200  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.14 0.1400  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1.0 1.012 - 0.35 0.3500 - 0.35 0.3500 - 

 
Legenda 
GSSD 

 
gestandaardiseerde waarde 

 niet getoetst 
- kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
* groter dan achtergrondwaarde 
*** groter dan interventiewaarde 
 
Deze toetsing is met behulp van BoToVa uitgevoerd. 
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/ 



Analyse Eenheid Pb. 1 GSSD  
Diepte filterstelling (m-mv)  2,5 – 3,5   
Metalen     
Barium (Ba) µg/L 42 42 - 
Cadmium (Cd) µg/L <0.20 0.1400 - 
Kobalt (Co) µg/L 6.7 6.700 - 
Koper (Cu) µg/L 27 27 * 
Kwik (Hg) µg/L <0.050 0.0350 - 
Molybdeen (Mo) µg/L <2.0 1.400 - 
Nikkel (Ni) µg/L 13 13 - 
Lood (Pb) µg/L 2.3 2.300 - 
Zink (Zn) µg/L 26 26 - 
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen     
Benzeen µg/L <0.20 0.1400 - 
Tolueen µg/L <0.20 0.1400 - 
Ethylbenzeen µg/L <0.20 0.1400 - 
o-Xyleen µg/L <0.10 0.0700  
m,p-Xyleen µg/L <0.20 0.1400  
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0.21 0.2100 - 
BTEX (som) µg/L <0.90   
Naftaleen µg/L <0.020 0.0140 - 
Styreen µg/L <0.20 0.1400 - 
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen     
Dichloormethaan µg/L <0.20 0.1400 - 
Trichloormethaan µg/L <0.20 0.1400 - 
Tetrachloormethaan µg/L <0.10 0.0700 - 
Trichlooretheen µg/L <0.20 0.1400 - 
Tetrachlooretheen µg/L <0.10 0.0700 - 
1,1-Dichloorethaan µg/L <0.20 0.1400 - 
1,2-Dichloorethaan µg/L <0.20 0.1400 - 
1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0.10 0.0700 - 
1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0.10 0.0700 - 
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.0700  
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.0700  
CKW (som) µg/L <1.6   
Tribroommethaan µg/L <0.20 0.1400  
Vinylchloride µg/L <0.10 0.0700 - 
1,1-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.0700 - 
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0.14 0.1400 - 
1,1-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.1400  
1,2-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.1400  
1,3-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.1400  
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0.42 0.4200 - 
Minerale olie     
Minerale olie (C10-C12) µg/L <10 7  
Minerale olie (C12-C16) µg/L <10 7  
Minerale olie (C16-C21) µg/L <10 7  
Minerale olie (C21-C30) µg/L <15 10.5  
Minerale olie (C30-C35) µg/L <10 7  
Minerale olie (C35-C40) µg/L <10 7  
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 

 
Legenda 
GSSD 

 
gestandaardiseerde waarde 

 niet getoetst 
- kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
* groter dan streefwaarde 
*** groter dan interventiewaarde 
 
Deze toetsing is met behulp van BoToVa uitgevoerd. 
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/ 



Toetsing BoToVa Grond 
Analyse Eenheid RG AW T I
Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 10 50 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds 20 140 430 720
   
Minerale olie 
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,007 0,02 0,51 1
   
PAK 
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 1,5 20,8 40
 
Toetsing BoToVa Grondwater 
Analyse Eenheid RG S T I
Metalen 
Barium (Ba) μg/L 20 50 338 625
Cadmium (Cd) μg/L 0,2 0,4 3,2 6
Kobalt (Co) μg/L 2 20 60 100
Koper (Cu) μg/L 2 15 45 75
Kwik (Hg) μg/L 0,05 0,05 0,175 0,3
Molybdeen (Mo) μg/L 2 5 153 300
Nikkel (Ni) μg/L 3 15 45 75
Lood (Pb) μg/L 2 15 45 75
Zink (Zn) μg/L 10 65 433 800
   
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen μg/L 0,2 0,2 15,1 30
Tolueen μg/L 0,2 7 504 1000
Ethylbenzeen μg/L 0,2 4 77 150
Xylenen (som) factor 0,7 μg/L 0,2 0,2 35,1 70
Naftaleen μg/L 0,02 0,01 35 70
Styreen μg/L 0,2 6 153 300
   
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan μg/L 0,2 0,01 500 1000
Trichloormethaan μg/L 0,2 6 203 400
Tetrachloormethaan μg/L 0,1 0,01 5 10
Trichlooretheen μg/L 0,1 24 262 500
Tetrachlooretheen μg/L 0,1 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan μg/L 0,2 7 454 900
1,2-Dichloorethaan μg/L 0,2 7 204 400
1,1,1-Trichloorethaan μg/L 0,1 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan μg/L 0,1 0,01 65 130
Tribroommethaan μg/L 630
Vinylchloride μg/L 0,2 0,01 2,5 5
1,1-Dichlooretheen μg/L 0,1 0,01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 μg/L 0,1 0,01 10 20
Dichloorpropanen som factor 0.7 μg/L 0,6 0,8 40,4 80
   
Minerale olie 
Minerale olie totaal (C10-C40) μg/L 50 50 325 600
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DISCLAIMER 
Dit rapport is het resultaat van een quickscan Wet natuurbescherming die is uitgevoerd ter plaatse van Zuiderkruis te Hoogeveen, in 
opdracht van WVG. 
Ten behoeve van de juiste interpretatie van dit rapport is het noodzakelijk te beschikken over de gehele rapportage, inclusief bijlagen. 
 
Het rapport is ongeschikt voor toepassing in een juridische context indien: 

-   de paginanummering van het rapport onjuist of onvolledig is 
-   de bijlagen genoemd in de inhoudsopgave (deels) ontbreken 
-   het projectnummer in het rapport en op de bijlage niet overeenkomt 

 
We stellen dit rapport alleen ter beschikking aan derden in geval van schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. 
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willen wijzen op de mogelijkheid om het document in zwart-wit af te drukken om  kosten en toner te 
besparen. 
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1. Inleiding 
In opdracht van WVG Ontwikkeling is door Eco Reest BV een quickscan Wet natuurbescherming 
uitgevoerd ter plaatse van Zuiderkruis te Hoogeveen. 
 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van woningen ter plaatse van de 
onderzoekslocatie.  
 
Doel van de quickscan Wet natuurbescherming is een beeld te krijgen van de aanwezige 
habitats en de voorkomende beschermde dier- en plantensoorten ter plaatse van het 
onderzoekslocatie. 
  

1.2 Scope 

In dit rapport is een quickscan Wet natuurbescherming beschreven. Hierin is onderzocht of er 
negatieve effecten te verwachten zijn op beschermde soorten en zo ja, of nader soortgericht 
onderzoek noodzakelijk is.  
 
Bij ruimtelijke ingrepen moet vooraf worden getoetst of schade op kan treden aan bestaande Natura 
2000-gebieden. Indien er sprake is van “verslechtering of significante verstoring” of “significante 
gevolgen” op een Natura 2000-gebied is een vergunning nodig. Opgemerkt wordt dat deze 
rapportage geen verstorings- of verslechteringstoets of PAS-berekening bevat. In dit rapport is 
beoordeeld of significante effecten op Natura 2000-gebied verwacht kunnen worden en of er nadere 
toetsing met betrekking tot Natura 2000-gebieden noodzakelijk is.   
 

1.3 Kwaliteitsborging 

Eco Reest streeft ernaar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren. 
 

 
 

 

Eco Reest Holding BV is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2015”, voor het geven van 
milieukundig advies in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en gebouwen met inbegrip van de 
uitvoering van gerelateerde onderzoeksactiviteiten op het gebied van bodemonderzoek en -sanering, 
ecologie, asbestinventarisaties, sloopbegeleiding, bouwkundige opnames en energieprestatie advies.  
 
Eco Reest is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Als aangesloten adviesbureau zorgen we 
samen met de andere leden voor een betere borging van kwaliteit in de uitvoering van ecologisch 
onderzoek.  

 
 

Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met 
het beste advies voor zijn vraagstuk. Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat 
tussen opdrachtgever en Eco Reest BV, hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk 
is van de belangen van de opdrachtgever en derden. 
 
Eco Reest BV is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus en maakt gebruik van een 
overkoepelende ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 9 van de Flora- en 
faunawet voor zover dit betreft het vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen van 
beschermde inheemse soorten (ontheffing ff/75a/2014/061, geldig tot 16 maart 2020). Deze 
ontheffing van de Flora- en faunawet is ook geldig onder de huidige Wet natuurbescherming. 
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Conform de eisen uit onze ethische code behandelt Eco Reest BV alle gegevens vertrouwelijk, 
waarvan wij kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval 
van wettelijke verplichtingen. 
 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de locatie, omgeving en het ontwikkelingsplan beschreven. In dit hoofdstuk 
wordt tevens aangegeven welke beschermde gebieden in de directe omgeving aanwezig zijn. 
Hoofdstuk 3 bevat een samenvatting van de regelgeving uit de Wet natuurbescherming die hier 
relevant is. In hoofdstuk 4 worden de gebruikte onderzoeksmethoden beschreven. De resultaten van 
de toets aan de Wet natuurbescherming worden beschreven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 worden 
conclusies weergegeven en aanbevelingen gedaan. Besloten wordt met een overzicht van 
geraadpleegde bronnen. 
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2. Onderzoekslocatie en nabije omgeving 
In dit hoofdstuk wordt de huidige en toekomstige situatie van de onderzoekslocatie beschreven en 
wordt een overzicht gegeven van de beschermde gebieden in de omgeving van de onderzoekslocatie. 
 

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie en directe omgeving 

De onderzoekslocatie is gelegen in een woonwijk binnen de bebouwde kom van Hoogeveen en 
bestaat uit braakliggend terrein tussen Zuiderkruis 40 en 46. Het terrein beslaat circa 2.400 m2. 
 
De nabije omgeving bestaat uit de woonwijk Krakeel en het Sterrenpark. Er is veel groen aanwezig, 
bestaande uit grasvelden, struikgewas, heggen, verschillende boomsoorten en tuinen. Er zijn geen 
watervoerende elementen binnen de onderzoekslocatie aanwezig. Ten behoeve van de realisatie van 
de woningen worden er bestaand groen in de vorm van bomen en struiken verwijderd. 
 
In onderstaande figuur 2.1 is de onderzoekslocatie aangegeven. 
 

 
Figuur 2.1. Plangebied (rood omlijnd) (bron achtergrondkaart: OpenStreetMap). 

 
In figuur 2.2 tot en met 2.5 zijn overzicht foto’s opgenomen van de onderzoekslocatie.  
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Figuur 2.2. Terrein gezien vanaf zuidwestelijke hoek in noordoostelijke richting. 

 

 
Figuur 2.3. Terrein gezien vanaf noordwestelijke hoek in oostelijke richting. 
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Figuur 2.4. Te verwijderen rij bomen aan oostelijke zijde van het terrein. 

 

 
Figuur 2.5. Struweel langs westrand van het terrein. 
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2.2 Beschrijving toekomstige plannen 

De opdrachtgever is voornemens om op het huidige braakliggende terrein woningen met 
bijbehorende erven en parkeerplaatsen te realiseren. Hiervoor zal het huidige terrein met grasveld 
bouwrijp gemaakt worden. Aan de randen van het terrein staan enkele bomen en struiken, deze 
zullen grotendeels verwijderd worden: 

• De gewone es aan zuidrand van het terrein wordt gekapt 

• Groenstrook aan oostzijde van het terrein met vijf bomen (ruwe berk, zomereik, abeel sp.) en 
struiklaag worden gerooid. 

• Het struweel op de grens met Zuiderkruis 46B zal tot op de kadastrale perceelsgrens worden 
gerooid.  
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2.3 Beschermde gebieden in de omgeving 

2.3.1 Natura 2000 

De onderzoekslocatie is gelegen ten zuidwesten van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 
Mantingerzand (zie figuur 2.6). De afstand tussen de onderzoekslocatie en dit Natura 2000-gebied 
bedraagt circa vijf kilometer.  
 
Gelet op de afstand tot het gebied, de aard van het tussenliggende gebied (bebouwing, wegen, 
industriegebied en klein vliegveld), de kernopgave van het gebied en de aard van de geplande 
ingreep wordt er geen onderzoek in het kader van gebiedsbescherming binnen de Wet 
natuurbescherming uitgevoerd (zie ook paragraaf 1.2 scope). 
 

 
Figuur 2.6. De afstand tussen de onderzoekslocatie en het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (bron: Rijksoverheid). 
 

2.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

De dichtstbijzijnde beschermde gebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) liggen op circa 
twee kilometer afstand. Het betreffen enkele bosgebieden ten noorden en oosten van Hoogeveen en 
liggen op circa 2 kilometer afstand (zie figuur 2.7). Deze zijn aangemerkt als NNN beheergebied. 
 
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. 
 

Gemeten afstand: 5,1 km. 
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Figuur 2.7. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van het NNN, rode cirkel: straal van 2 kilometer  

(bron: provincie Drenthe). 
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3. Natuurwetgeving 
In Nederland is de bescherming van soorten en gebieden geregeld in de Wet natuurbescherming. De 
provincies zijn bevoegd gezag met betrekking tot het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen voor 
soortenbescherming en vergunningen ten behoeve van gebiedsbescherming. 
 

3.1 Soortenbescherming 

De Wet natuurbescherming gaat uit van het ‘nee, tenzij’-principe. Dit betekent dat activiteiten met 
een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van dit verbod kan onder 
voorwaarden worden afgeweken met een ontheffing of een vrijstelling.  
Binnen de Wet natuurbescherming wordt bij ruimtelijke ingrepen onderscheid gemaakt tussen 
Europees beschermde soorten (artikel 3.5 soorten) en nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 
soorten). De lijst Europees beschermde soorten bestaat uit soorten die genoemd zijn in: 
 

• Habitat Richtlijn bijlage IV onderdeel a 

• Bijlage 2 verdrag van Bern 

• Bijlage 1 verdrag van Bonn 

 
Vogels 
Ten aanzien van vogels is in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming het volgende opgenomen: 
 

• Het is verboden van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld 

in artikel 1 van de Vogelrichtlijn opzettelijk te doden of te vangen.  

• Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in artikel 1 

van de Vogelrichtlijn te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.  

• Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te rapen en 

deze onder zich te hebben.  

• Het is verboden vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn opzettelijk te storen.  

Verstoren mag wel indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding 
van de desbetreffende vogelsoort. Bovenstaande houdt in dat de nesten van alle inheemse soorten 
zijn beschermd indien deze in gebruik zijn. Voor het verstoren van broedende vogels is een 
ontheffing nodig. Net als onder de Flora- en faunawet, zijn nestplaatsen van een aantal vogelsoorten 
jaarrond beschermd (mits niet definitief verlaten). Het betreft nesten van de boomvalk, buizerd, 
gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, 
sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw. 
 
Overige soorten 
Voor overige Europees beschermde soorten (uit bijlage IV, onderdeel a van de Habitatrichtlijn) is 
artikel 3.5 van toepassing. Volgens dit artikel is het verboden Europees beschermde soorten: 
 

• opzettelijk te doden of te vangen; 

• opzettelijk te verstoren; 

• eieren opzettelijk te vernielen of te rapen; 

• voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen; 

• planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
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In de Wet natuurbescherming is een lijst met nationaal beschermde soorten opgenomen. Hierop is 
artikel 3.10 van deze wet van toepassing. Artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming houdt in dat 
het verboden is nationaal beschermde soorten:  
 

• opzettelijk te doden of te vangen; 

• voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen; 

• planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden , te ontwortelen of te vernielen. 

Provincies beslissen zelf voor welke soorten van deze lijst een vrijstelling geldt.  
 

3.2 Gebiedsbescherming 

Natura 2000 
Met de Wet natuurbescherming is de gebiedsbescherming van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn 
in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De beschermde gebieden uit de beide richtlijnen 
worden aangeduid als Natura 2000-gebieden. 
 
In het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied zijn zowel de te beschermen waarden van de 
Vogelrichtlijn- als het Habitatrichtlijngebied opgenomen. Dit zijn habitattypen of soorten die 
typerend zijn voor een bepaald gebied. Deze kwalificerende habitattypen en soorten zijn in het 
aanwijzingsbesluit opgenomen als zogenaamde instandhoudingsdoelen. Elk gebied is specifiek voor 
een of meer van deze instandhoudingsdoelen aangewezen. Met deze nationale deelverplichtingen 
wordt bijgedragen aan de Europese verplichting die beoogt het goede voortbestaan van deze 
natuurwaarden zeker te stellen.   
 
Indien er sprake is van “verslechtering of significante verstoring” of “significante gevolgen” op een 
Natura 2000-gebied is een vergunning nodig. Deze wordt aangevraagd bij de provincie waar de 
ingreep plaatsvindt. De effecten op de beschermde waarden kunnen zowel direct als indirect 
(externe werking) zijn. “Extern” betekent zowel dat instandhoudingsdoelen beschermd moeten zijn 
tegen invloed van buiten het gebied als dat soorten die een levensfunctie buiten het gebied hebben, 
daar ook volledige bescherming genieten. 
 
Bij het bepalen of de ontwikkeling negatieve gevolgen kan hebben, moet ook rekening gehouden 
worden met de overige ontwikkelingen in de omgeving van het beschermde gebied. Door een 
combinatie (cumulatie) van activiteiten kunnen namelijk ook negatieve effecten optreden. Hierbij 
wordt als richtlijn gehanteerd dat alleen plannen en projecten, waarover een definitief besluit is 
genomen, bij deze beoordeling worden betrokken. 
 
Sinds 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden, waarin het beleid 
voor stikstofgevoelige natuurgebieden is geregeld. De PAS heeft betrekking op Natura 2000-gebieden 
waar stikstofgevoelige natuur aanwezig is. Als onderdeel van de PAS wordt met het rekenprogramma 
AERIUS bepaald of de stikstofdepositie door de voorgenomen plannen zodanig verandert dat een 
melding of vergunningsaanvraag bij de provincie nodig is. 
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Natuurnetwerk Nederland 
Het Natuurnetwerk Nederland is een samenhangend netwerk van gebieden met veel 
natuurwaarden. Het NNN moet voorkomen dat planten en dieren door isolatie van gebieden 
uitsterven en dat de Nederlandse biodiversiteit afneemt. In het NNN zijn opgenomen: 
 

• Natura 2000-gebieden, bestaande natuurgebieden, reservaten en 
natuurontwikkelingsgebieden en (robuuste) verbindingen; 

• landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheersgebieden); 

• grote wateren. 
 
Voor het NNN geldt het toetsingskader van het Structuurschema Groene Ruimte 1995 (SGR). Dit is 
overgenomen in de Nota Ruimte. Deze nota stelt dat ruimtelijke ingrepen moeten worden getoetst 
op mogelijk negatieve effecten voor de aanwezige natuur- en landschapswaarden. Voor het hele 
NNN geldt een ‘nee, tenzij beginsel’. Op grond hiervan dient directe of indirecte aantasting van bos- 
en natuurgebied waar mogelijk te worden voorkomen. Er is vrijwel altijd een 
compensatieverplichting in het provinciaal beleid opgenomen.  
 

3.3 Zorgplicht 

In artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. Deze geldt voor zowel 
soorten als gebieden. Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht neemt voor Natura 2000-
gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun 
directe leefomgeving. In artikel 1.11 is het als volgt verwoord:  
 
De zorg houdt in dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of 
nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt (…); 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of 

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zo veel mogelijk beperkt of 

ongedaan gemaakt.  

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.  
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4. Methode 

4.1 Literatuurstudie 

Voorafgaand aan het veldbezoek is gestart met een bureaustudie naar het voorkomen van flora en 
fauna ter plaatse van de onderzoekslocatie en de nabije omgeving. Deze bureaustudie heeft bestaan 
uit het opvragen van gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) van de afgelopen 
tien jaar. Hierin is een overzicht gegeven van de ontheffingsplichtige soorten in de Wet 
natuurbescherming binnen een straal van ongeveer vijf kilometer rond de onderzoekslocatie. Voor 
planten is een straal van 15 kilometer gebruikt. Deze staan weergegeven in onderstaande tabel.  
 
Tabel 4.1. Beschermde soorten binnen een kilometer van het onderzoeksgebied.  

Soort Bescherming 

Vogels:  

Boerenzwaluw Cat. 5, Bern II 

Bonte vliegenvanger Cat. 5, Bern II 

Boomklever Cat. 5, Bern II 

Buizerd* Cat. 4, Bern II 

Ekster Cat. 5 

Gekraagde roodstaart Cat. 5 

Gierzwaluw* Cat. 2 

Huismus* Cat. 2 

Huiszwaluw Cat. 5, Bern II 

Koolmees Cat. 5, Bern II 

Oeverzwaluw Cat. 5, Bern II 

Pimpelmees Cat. 5, Bern II 

Roek* Cat. 2 

Sperwer* Cat. 4, Bern II 

Spreeuw Cat. 5 

Torenvalk Cat. 5, Bern II 

Zwarte roodstaart Cat. 5, Bern II 

Zwarte mees Cat. 5, Bern II 

Vleermuizen:  

Gewone dwergvleermuis HR IV 

Ruige dwergvleermuis HR IV 

Kleine dwergvleermuis HR IV 

Laatvlieger HR IV 

Watervleermuis HR IV 

Grondgebonden zoogdieren:  

Boommarter Art 3.10 

Das Art. 3.10 

Eekhoorn Art. 3.10 

Steenmarter Art. 3.10 

Dagvlinders:  

Grote vos Art. 3.10 

Planten:  

Dennenorchis Art. 3.10 

Drijvende waterweegbree Art. 3.10 
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Geplooide vrouwenmantel Art. 3.10 

Kartuizer anjer Art. 3.10 

Knolspirea Art. 3.10 

 
*Nesten van vogels die behoren tot categorie 1 tot en met 4 zijn jaarrond beschermd. Nesten van 
soorten die vallen onder categorie 5 zijn eveneens jaarrond beschermd als er onvoldoende 
alternatieve nestlocaties overblijven in de omgeving. Hoewel deze vogelsoorten vaak terugkeren 
naar de plaats waar zij het voorgaande jaar hebben gebroed, beschikken ze wel over voldoende 
flexibiliteit om zich elders te vestigen. 
 
Verder is gebruik gemaakt van bestaande literatuur (verspreidingsatlassen en dergelijke). Er zijn geen 
gegevens aangekocht van bijvoorbeeld PGO’s (Particuliere Gegevensbeherende Organisaties). 
 

4.2 Veldbezoek 

De uitvoering van het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 11 april 2019 en is uitgevoerd door de 
heer E.R. Penninkhof van Eco Reest BV. Het veldbezoek heeft overdag plaatsgevonden. Tijdens de 
inventarisatie waren de weersomstandigheden als volgt: droog, half bewolkt, windkracht 2-3 
Beaufort, temperatuur 10 graden Celsius. 
 
Het bezoek is erop gericht om te beoordelen of de onderzoekslocatie geschikte biotopen bevat voor 
beschermde dier- en plantensoorten. Hiervoor zijn de onderzoekslocatie en de nabije omgeving 
onderzocht op potentiële leef- en groeiplaatsen van beschermde dier- en plantensoorten. 
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5. Resultaten 
Onderstaand zijn de resultaten van zowel het literatuuronderzoek als het veldbezoek weergegeven. 
 

5.1 Vaatplanten 

De NDFF maakt melding van dennenorchis, drijvende waterweegbree, geplooide vrouwenmantel, 
kartuizer anjer en knolspirea binnen een straal van 15 kilometer rond de onderzoekslocatie.  
Binnen de onderzoekslocatie zijn verschillende soorten van vochtige en (zeer) voedselrijke bodem 
aangetroffen, waaronder kweekgras, raaigras, brandnetel (Urtica spp.), paardenbloem, smalle 
weegbree, ridderzuring, braam, pitrus en gewone berenklauw (zie figuur 5.1 tot en met 5.3). Aan de 
randen van het terrein staan enkele boom- en struiksoorten, waaronder zomereik, ruwe berk, 
gewone es. 
 
De uit de NDFF bekende beschermde vaatplanten stellen specifieke eisen aan hun groeiplaats. De 
dennenorchis, geplooide vrouwenmantel, kartuizer anjer en knolspirea zijn soorten van voedselarme 
tot matige voedselarme bodems. Dennenorchis staat op beschaduwde, droge tot iets vochtige, 
voedsel- en stikstofarme, meestal zure, goed doorluchte zand- en lemige grond, wortelt in de 
bovenste humuslaag van verteerd (naalden)strooisel en vereist een hoge luchtvochtigheid. 
De geplooide vrouwenmantel groeit in beekdalen en nat, bemest grasland. De Kartuizer anjer staat 
op zonnige, warme en droge, matig voedselarme en uitgesproken stikstofarme, basenrijke en vaak 
kalkhoudende grond (al of niet lemig zand en mergel) en ook op stenige plaatsen). 
Knolspirea staat op zonnige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, niet bemeste, vrij droge tot 
vochtige, neutrale, vaak kalkhoudende, stikstofarme leem-, löss- en mergelbodems met een 
wisselende waterstand. De drijvende waterweegbree groeit in helder, voedselarm tot matig 
voedselrijk (fosfaatarm), zwak zuur water (Verspreidingsatlas.nl). Door het ontbreken van geschikte 
groeiplaatsen worden deze soorten niet verwacht binnen de onderzoekslocatie. 
Door het ontbreken van geschikte groeiplaatsfactoren worden deze beschermde soorten niet op de 
onderzoekslocatie verwacht. 
 



 Pagina 19 van 28  

 
 

 
 

 
Quickscan Wet natuurbescherming t.p.v. Zuiderkruis te Hoogeveen (Kenmerk: 191047) 

 
 

 
Figuur 5.1. Raaigras, paardenbloem en smalle weegbree. 
 

 
Figuur 5.2. Gewone berenklauw. 
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Figuur 5.3. Brandnetel, ridderzuring en paardenbloem. 

 

5.2 Vogels 

In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende broedvogels met jaarrond beschermde 
nesten bekend (NDFF): gierzwaluw, huismus, roek, sperwer en buizerd. Behalve de huismus zijn deze 
soorten die uit het literatuuronderzoek naar voren kwamen niet binnen de onderzoekslocatie 
aangetroffen. 
 
In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn gedurende het veldbezoek enkele vogelsoorten 
aangetroffen. Het betreffen onder andere de huismus, tjiftjaf, ekster, zwarte kraai, kokmeeuw, wilde 
eend en koolmees. De aanwezige huismussen bevonden zich vooral op en rond de aanwezige 
bebouwing en bijbehorende tuinen. Het struweel langs de westelijke rand van het terrein wordt door 
de huismus gebruikt als dekking en kwetterplek. Dit struweel maakt deel uit van het leefgebied van 
de huismussen die broeden aan het Zuiderkruis 46A t/m 48B. Daar er alternatieven in de omgeving 
aanwezig zijn is het ten dele te verwijderen struweel niet van essentieel belang voor de 
functionaliteit van de beschermde nesten van de huismussen. 
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen jaarrond beschermde nesten waargenomen. Deze 
worden gelet op het ontbreken van geschikt habitat en nestlocaties niet verwacht. 
 
Uit de NDFF kwam naar voren dat er een aantal vogels van categorie 5 in of in de omgeving van de 
onderzoekslocatie zijn waargenomen. Voor de boerenzwaluw, bonte vliegenvanger, huiszwaluw, 
oeverzwaluw, torenvalk, zwarte roodstaart en zwarte ontbreekt het binnen het plangebied aan 
habitat en geschikte nestlocaties. 
Voor de spreeuw, koolmees, pimpelmees zijn er in de omgeving van het plangebied voldoende 
alternatieven aanwezig. 
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Opgemerkt wordt dat de locatie in het broedseizoen geschikt is als broedlocatie voor diverse (niet 
jaarrond beschermde) vogelsoorten. 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 loopt 
het broedseizoen van vogels van 1 maart tot 1 september. Dit is afhankelijk van de soort en van de 
klimatologische omstandigheden. 
 

5.3 Grondgebonden zoogdieren 

De NDFF maakt melding van de boommarter, das, eekhoorn en steenmarter binnen een straal van 
vijf kilometer rond de onderzoekslocatie.   
 
De soorten die uit de NDFF naar voren kwamen worden niet binnen de onderzoekslocatie verwacht 
omdat geschikt habitat ontbreekt:  
 
De boommarter komt in allerlei soorten bosgebied voor. De rustplaatsen worden voornamelijk 
aangetroffen in boomholtes, konijnen-, vossen- of dassenholen, tussen boomwortels of onder 
takkenbossen. De nestplaatsen van de boommarter wordt met name in oude spechten- of 
eekhoornholen, inrottingsholten en soms in gebouwen die aan het rand van een bos liggen 
aangetroffen (Zoogdiervereniging). De boommarter wordt niet binnen de onderzoekslocatie 
verwacht omdat geschikt habitat ontbreekt. 
 
De das leeft bij voorkeur in kleinschalige akker- en weidelandschap met verspreide bosjes, 
houtwallen en heggen. De das is ook veelvoorkomend in ander open terrein, zoals vochtige 
heidegebieden en rivierdalen. De das heeft wel verschillende voorkeuren waar zijn geschikte habitat 
aan moet voldoen. Zo moet er voldoende dekking zijn, weinig verstoring, een groot voedselaanbod 
en een geschikte bodem waar ze goed in kunnen graven. Tevens dient er een grondwaterstand van 
tenminste 1,5 meter onder het maaiveld aanwezig te zijn. De das leeft voor een groot gedeelte onder 
de grond in zelf gegraven holenstelsels, burchten genoemd. Deze burchten zijn vaak gelegen aan 
bosranden, houtwallen, brede heggen, in hoog liggend terrein of op hellingen en altijd in de buurt 
van gras- en akkerland en water. De verspreiding van de das beperkt zich hoofdzakelijk tot de hogere 
gronden in het oosten, zuiden en midden van het land (Zoogdiervereniging). De das wordt niet 
binnen de onderzoekslocatie verwacht omdat geschikt habitat ontbreekt. 
 
De eekhoorn is een echte boombewoner. Eekhoorns komen met name voor in bosgebieden, maar 
tevens in tuinen, parken en houtwallen in de buurt van bosgebied. Het voorkeurshabitat van de 
eekhoorn gaat uit naar een ouder bos, omdat het voedselaanbod en nestgelegenheid hier hoger is. 
De nesten bevinden zich vaak in boomtoppen en worden doorgaans zelf gebouwd, maar ook worden 
boomholten, oude kraaien- of eksternesten gebruikt (Zoogdiervereniging). De eekhoorn wordt niet 
binnen de onderzoekslocatie verwacht omdat geschikt habitat ontbreekt. 
 
De steenmarter komt veelal voor in bebouwde gebieden en cultuurlandschappen. Door zijn grote 
aanpassingsvermogen kan de soort in vrijwel alle biotopen voorkomen. Toch geeft de steenmarter de 
voorkeur aan gebieden met kleinschalige landbouw, met oude schuren, heggen en geriefhoutbosjes. 
Een steenmarter kan binnen zijn leefgebied soms wel tientallen schuilplaatsen hebben, zoals in 
boomholtes, takkenhopen, dichte struwelen, zolders of kruipruimtes (Zoogdiervereniging). Het 
binnen het plangebied aanwezige struweel heeft een geringe breedte en een vrij open structuur. De 
steenmarter wordt niet binnen de onderzoekslocatie verwacht omdat geschikt habitat ontbreekt.  
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Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van grondgebonden zoogdieren ter plaatse van 
de onderzoekslocatie. Hierbij wordt overigens opgemerkt dat sporen van kleine zoogdieren in 
vegetatie lastig zichtbaar zijn. Gelet op het habitattype zou de onderzoekslocatie en directe 
omgeving, onderdeel kunnen uitmaken van het leefgebied van algemene zoogdieren zoals diverse 
algemene muizensoorten. 
 
Deze algemene zoogdiersoorten zijn aangemerkt als vrijgestelde soorten of soorten die alleen onder 
de zorgplicht vallen 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. 
 

5.4 Vleermuizen 

In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende vleermuizen bekend uit de NDFF: gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger, en watervleermuis. 
 
Verblijfplaatsen 
Tijdens het veldbezoek bleek dat de aanwezige bomen geen holtes en/ of loszittende bastdelen 
hebben. De bomen binnen de onderzoekslocatie zijn daarmee ongeschikt als paar- zomer-, kraam- of 
overwinteringslocatie van boombewonende soorten, zoals de in de directe omgeving bekende 
watervleermuis en ruige dwergvleermuis. 
 
Verblijfplaatsen van de kleine dwergvleermuis zijn zowel in gebouwen (huizen en kerken), in 
boomholten als in vleermuis- en vogelnestkasten gevonden. Door het ontbreken van bebouwing en 
bomen met holtes binnen de onderzoekslocatie worden verblijfplaatsen van deze soort niet 
verwacht. 
 
De gewone dwergvleermuis en laatvlieger zijn typische gebouwbewoners. Door het ontbreken van 
bebouwing binnen de onderzoekslocatie worden verblijfplaatsen van deze soorten niet verwacht. 
 
Vliegroute 
De straten en bosschages in de omgeving vormen lijnvormige elementen die als vliegroute kunnen 
worden gebruikt door vleermuizen. De aanwezigheid van vliegroutes kan niet worden uitgesloten. 
Echter gezien de aanwezigheid van alternatieven in de directe omgeving zal het hier niet gaan om 
essentiële vliegroutes. De vijf bomen aan de oostzijde van het terrein worden verwijderd. Buiten het 
terrein staan parallel aan deze bomenrij bomen die blijven staan. Aan de zuidrand van het gebied, 
waar de gewone es wordt verwijderd, staat een bomenrij langs de straat. Een eventuele vliegroute 
wordt daardoor niet aangetast door de werkzaamheden.  
 
Foerageergebied 
Mogelijk maakt de onderzoekslocatie deel uit van het foerageergebied van in de omgeving 
voorkomende soorten vleermuizen. Het zal hier niet gaan om essentieel foerageergebied; de 
ontwikkeling van het plangebied zal niet leiden tot aantasting van mogelijke verblijfplaatsen van 
vleermuizen in de omgeving. Daar de geplande werkzaamheden overdag plaatsvinden en omgeving 
na ontwikkeling voldoende geschikt zullen blijven als foerageergebied, is verder onderzoek naar het 
voorkomen van foerageergebieden van vleermuizen niet noodzakelijk. 
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5.5 Amfibieën en reptielen 

Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën of reptielen waargenomen ter plaatse van de 
onderzoekslocatie. Gelet op de aard van de onderzoekslocatie wordt het voorkomen van reptielen 
ter plaatse van de onderzoekslocatie uitgesloten.  
 
Mogelijk is er in het aanpalende struweel en bomenrij met ondergroei sprake van incidentele 
verblijfplaatsen (landhabitat) van algemeen voorkomende amfibieën (bijvoorbeeld bruine kikker, 
gewone pad, kleine water salamander).  
 
De bovengenoemde en verwachte 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 in relatie 
tot deze soorten. Daarnaast worden populaties van bovengenoemde soorten niet in gevaar gebracht. 
Het zal voornamelijk gaan om verstoring van individuen.  
 

5.6 Vissen 

Omdat er op de onderzoekslocatie geen permanent watervoerende elementen aanwezig zijn, kan de 
aanwezigheid van vissen worden uitgesloten.  
 

5.7 Overige soorten 

Uit de NDFF is een melding in de omgeving van de onderzoekslocatie van de beschermde 
vlindersoort grote vos bekend. Door het ontbreken van sleutelfactoren zoals waardplanten speelt 
onderhavig onderzoekslocatie geen cruciale rol voor plaatselijke beschermde vlinderpopulaties. 
Omdat er op de onderzoekslocatie geen geschikte permanent watervoerende elementen aanwezig 
zijn, kan de aanwezigheid van beschermde libellen worden uitgesloten. 
 
Tijdens het veldbezoek zijn geen algemene diersoorten uit de overige soortgroepen aangetroffen. 
Zeldzame, beschermde of Rode Lijstsoorten zijn niet aangetroffen tijdens het veldbezoek. Belangrijke 
reden hiervoor is dat ter plaatse geen geschikt habitat aanwezig is voor deze soorten. 
 
De overige in de Wet natuurbescherming opgenomen ontheffingsplichtige soorten zijn dusdanig 
zeldzaam en grotendeels gebonden aan specifieke biotopen zoals heide, hoogveen, laagveen en 
beken, dat het onwaarschijnlijk is dat de onderzoekslocatie voor deze soorten een functie vervult. 
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6. Samenvatting en conclusie 

6.1 Algemeen 

In opdracht van de WVG is door Eco Reest BV een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd ter 
plaatse van Zuiderkruis te Hoogeveen. 
 
Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van woningen binnen de 
onderzoekslocatie. 
 
Doel van de quickscan Wet natuurbescherming is een beeld te krijgen van de aanwezige 
habitats en de voorkomende beschermde dier- en plantensoorten ter plaatse van het 
onderzoekslocatie. 
 
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 2.400 m2 en bestaat uit braakliggend terrein 
met voornamelijk lage vegetatie (grasveld met diverse plantensoorten) en enkele bomen en struiken.  
 

6.2 Conclusie soortenbescherming 

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 loopt het broedseizoen van vogels van 1 maart 
tot 1 september. Dit is afhankelijk van de soort en van de klimatologische omstandigheden. 
 

6.3 Conclusie gebiedsbescherming 

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. 
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6.4 Aanbevelingen en advies 

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 
Wij merken op dat te allen tijde de zorgplicht blijft 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.  
 

6.5 Verantwoording 

De initiatiefnemer of opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de rapportage. Eco 
Reest BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud, interpretaties of conclusies 
indien gebruik wordt gemaakt van deelaspecten van deze rapportage, zonder verwijzing naar de 
volledige rapportage. Bovendien aanvaardt Eco Reest BV geen aansprakelijkheid voor kosten en 
vertraging die optreden als gevolg van het voorkomen van beschermde flora en fauna. 
 
Eco Reest BV 
Ing. E.R. Penninkhof 
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Bijlage  1 
 
 

Overzicht vrijgestelde soorten provincie 
 

Vrijgestelde soorten (artikel 3.10 eerste lid, onderdeel c) provincie Drenthe 

Zoogdieren 
 

Aardmuis (Microtus agrestis) 
Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 
Bunzing (Mustela putorius) 
Dwergmuis (Micromys minutus) 
Dwergspitsmuis (Sorex minutus) 
Egel (Erinaceus europaeus) 
Gewone bosspitsmuis (Sorex araneus) 
Haas (Lepus europeus) 
Hermelijn (Mustela erminea) 
Huisspitsmuis (Crocidura russula) 
Konijn (Oryctolagus cuniculus) 
Ondergrondse woelmuis (Pitymys subterraneus) 
Ree (Capreolus capreolus) 
Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus) 
Tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus) 
Veldmuis (Microtus arvalis) 
Vos (Vulpes vulpes) 
Wezel (Mustela nivalis) 
Woelrat (Arvicola terrestris) 
 

Amfibieën 
 

Bruine kikker (Rana temporaria) 
Gewone pad (Bufo bufo) 
Kleine watersalamander (Triturus vulgaris) 
Meerkikker Pelophylax ridibundus (Rana 
ridibunda) 
Middelste groene kikker / Bastaardkikker 
(Pelophylax klepton esculentus Rana esculenta) 
 

 
 
 



   

 
 

 
 

 

 



Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Krakeel, deelplan Zuiderkruis, 2019 met identificatienummer 

NL.IMRO.0118.2019BP8009002-ON01 van de gemeente Hoogeveen;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);

1.3  aanbouw

een bijgebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in 

directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in 

architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.4  aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.5  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  aan-huis-verbonden bedrijfsactiviteit:

het verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke –geheel of overwegend door 

middel van handwerk uit te oefenen- bedrijvigheid, waarvan de aard, omvang en uitstraling 

zodanig zijn, dat de activiteit in de woning en/of daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van 

de woonfunctie ter plaatse, kan worden uitgeoefend;

1.7  aan-huis-verbonden beroep:

het in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen uitoefenen van een beroep of het 

beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, zakelijk, maatschappelijk, juridisch, 

medisch, kunstzinnig of ontwerptechnisch dan wel daarmee gelijk te stellen gebied, alsmede de 

beroepen van schoonheidsspecialist(e) en mani- en/of pedicure, waarbij de woning in 

overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende beroepsuitoefening een 

ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie, hieronder mede 

begrepen Bed & Breakfast;

1.8  ander werk

een werk, geen bouwwerk zijnde;

1.9  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.10  bebouwingspercentage:

een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage dat de grootte van het deel van het 

bouwperceel aangeeft dat maximaal of minimaal bebouwd mag/moet worden;

1.11  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.12   bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.13  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
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1.14  bijgebouw:

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan 

worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het 

hoofdgebouw;

1.15  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van 

een bouwwerk;

1.16  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.17  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 

liggende vloeren of horizontale balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en 

met uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.18  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten;

1.19  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.20  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.21  bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang van hout, metaal, of ander materiaal, die hetzij 

direct hetzij indirect en duurzaam met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt 

in of op de grond;

1.22  bruto oppervlakte

de totale vloeroppervlakte van gebouwen ten dienste van de bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van 

daartoe behorende opslag- en overige dienstruimten;

1.23  dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.24  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, 

verhuren en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen of huren voor gebruik, 

verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.25  erf:

de oppervlakte van een bouwperceel binnen de bestemming 'Wonen', met uitzondering van de 

oppervlakte van het bouwvlak;

1.26  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt, waaronder mede een carport wordt verstaan;

1.27  hoofdgebouw:

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie en/of afmetingen dan wel gelet op de 

bestemming als het belangrijkste gebouw is aan te merken;

1.28  kap:

een gesloten en (overwegend) hellende bovenbeëindiging van een bouwwerk, bestaande uit ten 

minste één niet horizontaal vlak;
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1.29  parkeervoorziening

elke al dan niet overdekte stallingsgelegenheid ten behoeve van gemotoriseerd verkeer;

1.30   peil:
a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de 

hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang danwel vanaf enig ander 
vast punt in de omgeving;

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: 
de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

c. indien in of op het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil (of een ander 
plaatselijk aan te houden waterpeil);

1.31  perceelgrens:

de scheiding tussen percelen die niet aan eenzelfde eigenaar behoren danwel niet door eenzelfde 

gebruiker worden gebruikt;

1.32  seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 

erotisch/pornografische aard plaatsvinden.

Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische 

massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan 

niet in combinatie met elkaar;

1.33  uitbouw:

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk 

gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch 

opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.34   voorgevel:

het meest naar de zijde van de weg, waaraan de hoofdontsluiting van het perceel is gelegen, 

gekeerde deel van een hoofdgebouw.

1.35  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één (of meerdere) 

huishouden(s).
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee 

gelijk te stellen constructiedeel.

2.3  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, 

met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk.

2.6  de afstand tot de perceelgrens

de afstand tussen de perceelsgrens en het dichtstbijzijnde punt van een bouwwerk.

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 

bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, 

gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, 

mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.

De maximale bouwhoogte mag ten behoeve van deze ondergeschikte bouwwerken met ten hoogste 

1 meter worden overschreden.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

 

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;
b. voet- en fietspaden;
c. water;
d. speelvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

e. nutsvoorzieningen en gebouwen ten behoeve daarvan;
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het verzamelen van huishoudelijke 

afvalstoffen, hieronder mede verstaan ondergrondse afvalopslag;
g. parkeervoorzieningen;

met de daarbij behorende:

h. verhardingen;
i . bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
j. andere werken.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van:

de in l id 3.1 sub e genoemde gebouwen, mits:
1. de hoogte niet meer dan 3 meter bedraagt;
2. de bruto-oppervlakte niet meer bedraagt dan 25 m²;

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels

a. de bouwhoogte van de in l id 3.1 sub f genoemde bouwwerken mag, gemeten vanaf het 
aansluitend terrein, niet meer dan 1,5 meter bedragen;

b. de bruto-oppervlakte van de in l id 3.1 sub f genoemde bouwwerken mag, voor zover het 
bouwwerk bovengronds wordt geplaatst, niet meer dan 2 m² bedragen;

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 5 meter 
bedragen.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats en afmetingen van 

de bebouwing, ten behoeve van:

a. de verkeersveiligheid;
b. de sociale veiligheid; e n
c. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld.
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Artikel 4  Tuin

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen;
b. toegangspad, balkons en erkers ten behoeve van de aangrenzende woonbestemming;
c. parkeren;

met de daarbij ten dienste van de bestemming behorende:

d. bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals pergola's en erf- of perceelsafscheidingen;
e. andere werken.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van erkers.

4.2.2  Erkers bij woningen

Binnen deze bestemming zijn erkers bij woningen met een maximale diepte van 1,5 meter en een 

maximale breedte van 2/3 van de breedte van de voor- en/of zijgevel van het bijbehorende 

hoofdgebouw toegestaan, mits de hoogte van de erker ten hoogste gelijk zal zijn aan de hoogte van 

de eerste bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw;

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, met 

dien verstande dat voor erf- of perceelsafscheidingen geldt dat de hoogte:

a. maximaal 1 meter mag bedagen; of
b. maximaal 2 meter mag bedragen, mits meer dan 1 meter achter het verlengde van de voorgevel 

van het hoofdgebouw.

4.3  Afwijken van de bouwregels

a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in l id 4.2.1 en toestaan dat een carport wordt opgericht, mits:
1. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 meter;
2. de carport niet meer dan 1 meter voor de voorgevel wordt geplaatst;

b. de onder a  genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend mits geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van:
1. het straat- en bebouwingsbeeld;
2. de milieusituatie;
3. de sociale veiligheid;
4. de verkeersveiligheid;
5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
6. de brandveiligheid, in die zin dat er uit ingewonnen advies bij de brandweer blijkt dat er 

voldoende en bruikbare ruimte aanwezig blijft voor brandbestrijding.
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Artikel 5  Verkeer

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegverkeer;
b. parkeervoorzieningen ;
c. voet- en fietspaden;
d. groenvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

e. nutsvoorzieningen en gebouwen ten behoeve daarvan;
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het verzamelen van huishoudelijke 

afvalstoffen, hieronder mede verstaan ondergrondse afvalopslag;
g. gebouwen ten behoeve van het wegverkeer, zoals bushokjes;
h. infrastructurele voorzieningen'

met de daarbij behorende:

i . verhardingen;
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
k. andere werken.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van:

a. de in l id 5.1 sub e genoemde gebouwen, mits:
1. de hoogte niet meer dan 3 meter bedraagt;
2. de bruto-oppervlakte niet meer bedraagt dan 25 m²;

b. de in l id 5.1  sub g genoemde gebouwen mits:
1. de hoogte niet meer dan 2,5 meter bedraagt;
2. de bruto-oppervlakte niet meer bedraagt dan 10 m².

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels

a. de bouwhoogte van de in l id 5.1 sub f genoemde bouwwerken mag, gemeten vanaf het 
aansluitend terrein, niet meer dan 1,5 meter bedragen;

b. de bruto-oppervlakte van de in l id 5.1 sub f genoemde bouwwerken mag, voor zover het 
bouwwerk bovengronds wordt geplaatst, niet meer dan 2 m² bedragen;

c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de geleiding, 
beveiliging en regeling van het verkeer alsmede van lichtmasten mag niet meer dan 12 meter 
bedragen;

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 3 meter 
bedragen.

5.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats en afmetingen van 

de bebouwing, ten behoeve van:

a. de verkeersveiligheid;
b. de sociale veiligheid; e n
c. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld. 
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Artikel 6  Wonen

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen a l  dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of 
bedrijf;

b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

met de daarbij behorende:

c. fiets- en voetpaden;
d. parkeervoorzieningen overeenkomstig de parkeernormen zoals opgenomen in de Parkeernota 

Hoogeveen (bijlage 1 Parkeernota Hoogeveen);
e. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
f. andere werken;
g. tuinen en erven.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. de hoofdgebouwen dienen qua bouwaanduiding zoals weergegeven op de verbeelding en 

welke overeenkomt met de bouwaanduiding zoals genoemd in onderstaande matrix, en de 
daarbij behorende woningtype, aantal bouwlagen, kapvorm en maatvoering te voldoen aan de 
eisen die in de volgende matrix zijn gesteld;

bouw-aanduiding woning-type* Bouwhoogte (m) maximaal

sba-1 aeg 7

sba-2 aeg 10

6.2.2  Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen, waaronder begrepen aan- en uitbouwen, gelden de volgende 

regels:

a. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen per hoofdgebouw mag maximaal 100 m² 
bedragen, met dien verstande dat ten hoogste 50% van het bij het hoofdgebouw aansluitende 
erf mag worden bebouwd;

b. de bijgebouwen dienen minimaal 3 meter achter het verlengde van de voorgevel van het 
hoofdgebouw te worden gebouwd;

c. de goothoogte mag niet meer dan 3 meter bedragen;
d. de bouwhoogte mag niet meer dan 8 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte 

niet hoger mag zijn dan 80% van de bouwhoogte van het hoofdgebouw.

6.2.3  Bouwwerken, geen gebouw zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, met 

dien verstande dat voor erf- of perceelsafscheidingen geldt dat de hoogte :

a. maximaal 1 meter mag bedragen; of
b. maximaal 2 meter mag bedragen, mits meer dan 1 meter achter het verlengde van de voorgevel 

van het hoofdgebouw wordt gebouwd.
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6.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. een goede woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de sociale veiligheid; e n
e. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

6.4  Afwijken van de bouwregels

6.4.1  Afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

6.2.2 sub b en toestaan dat een carport wordt opgericht mits de carport niet meer dan 1 meter voor 

de voorgevel wordt geplaatst en de bouwhoogte niet meer dan 3 meter mag bedragen.

6.4.2  Toetsingskader

De in lid 6.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige 

aantasting plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de sociale veiligheid;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

6.5  Specifiek gebruiksregels

6.5.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
b. het gebruiken of het laten gebruiken van de gronden en de daarop voorkomende bouwwerken 

a ls  seksinrichting(en);
c. het gebruik of laten gebruiken van gronden a ls  standplaats voor kampeermiddelen.

6.5.2  Toegestaan gebruik

Gebruik van ruimten binnen de woning of in de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van de 

uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf, wordt als gebruik overeenkomstig de 

bestemming aangemerkt, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits 

voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a. maximaal 35% van het vloeroppervlak van de woning met bijbehorende bijgebouwen mag, 
indien dat niet meer dan 75 m² betreft, worden gebruikt voor aan-huis-verbonden beroeps- of 
bedrijfsactiviteiten;

b. de activiteit dient qua aard, omvang en uitstraling te passen in de woonomgeving;
c. de activiteit mag niet vergunningplichtig danwel meldingsplichtig ingevolge de Wet 

milieubeheer zijn;
d. er mag geen detailhandel ter plaatse plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop a ls  

ondergeschikte activiteit van de aan-huis-verbonden activiteit.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

a. Het i s  verboden de gronden en de bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een 
wijze of tot een doel, strijdig met de aangegeven bestemming.

b. Het i s  verboden bouwwerken, voor het bouwen waarvan op grond van de 
bestemmingsbepaling een omgevingsvergunning i s  verleend, te gebruiken op een wijze of tot 
een doel strijdig met het doel, waarvoor die vergunning i s  verleend.

c. De in l id c genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van:
1. het straat- en bebouwingsbeeld;
2. de milieusituatie;
3. de verkeersveiligheid;
4. de gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden.

d. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in l id a, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest 
doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- 

en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale 

veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, bij een 

omgevingsvergunning afwijken van:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, en percentages tot niet meer dan 10% 
van die maten, afmetingen en percentages;

b. de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting 
van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of 
–intensiteit daartoe aanleiding geven;

c. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en 
toestaan dat de hoogte wordt vergroot tot niet meer dan 10 meter;

d. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en 
toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van 
kunstwerken, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet 
meer dan 40 meter;

e. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de 
(bouw)hoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals 
schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen word vergroot, mits:
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 5 m² bedraagt;
2. de hoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende gebouw 

bedraagt;
f. de bestemmingsregels en toestaan dat gebouwen ten behoeve van het openbaar nut, zoals 

transformatorgebouwen, gebouwen ten behoeve van de gasvoorziening en naar aard daarmee 
gelijk te stellen gebouwen, worden gebouwd mits:
1. de hoogte, gemeten vanaf het aansluitend terrein, niet meer dan 3 meter bedraagt;
2. de oppervlakte niet meer dan 25 m2 bedraagt;

g. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van 
het verzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, hieronder mede verstaan ondergrondse 
afvalopslag, worden geplaatst mits:
1. de hoogte, gemeten vanaf het aansluitend terrein, niet meer dan 1,5 meter bedraagt;
2. de bruto-oppervlakte niet meer bedraagt dan 2 m² voor zover het bouwwerk bovengronds 

word geplaatst;
h. de bestemmingsregels en toestaan dat een Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) wordt gebouwd 

mits:
1. de bouwhoogte niet meer dan 3 meter bedraagt;
2. de oppervlakte niet meer dan 18 m² bedraagt.
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Artikel 10  Algemene procedureregels

Op de voorbereiding van een besluit tot het stellen van één of meerdere nadere eisen als bedoeld 

in hoofdstuk 2, is de volgende procedure van toepassing:

a. een voorgenomen nadere e is  a l s  bedoeld in hoofdstuk 2, waarbij toepassing wordt gegeven 
aan het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt, met bijhorende stukken, 
gedurende 2 weken op het gemeentehuis ter inzage;

b. burgemeester en wethouders maken de nederlegging van te voren in één of meer dag- of 
nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, 
bekend;

c.  de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen;
d. gedurende de onder a  genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en 

wethouders schriftelijk zienswijzen indienen omtrent de voorgenomen nadere e is .
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Artikel 11  Overige regels

11.1  Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals deze 

luidden op het moment van vaststelling van het plan.

11.2  Parkeergelegenheid

a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, mag niet 
worden gebouwd wanneer voor dit bouwwerk op het bouwperceel of in de omgeving daarvan 
niet in voldoende parkeergelegenheid i s  voorzien.

b. Bij een omgevingsvergunning wordt beoordeeld of sprake i s  van voldoende 
parkeergelegenheid aan de hand van de normen die zijn neergelegd in de Parkeernota 
Hoogeveen, 20 april 2011, (bijlage 1 Parkeernota Hoogeveen ) met dien verstande dat indien 
gedurende de planperiode een nieuwe versie verschijnt, met deze nieuwe versie rekening 
wordt gehouden. Hierbij kunnen voorschriften worden opgenomen over het realiseren en in 
stand houden van parkeergelegenheid op eigen terrein.

c. Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend een 
functiewijziging van bouwwerken of onbebouwde gronden in een functie met een grotere 
parkeerbehoefte, zonder dat in voldoende mate ruimte aanwezig i s  ten behoeve van het 
parkeren of stallen van auto's. Deze bepaling geldt niet:
1. voor bestaand gebruik;
2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien.

d. Bij de toepassing van het bepaalde onder c wordt beoordeeld of sprake i s  van voldoende 
parkeergelegenheid aan de hand van de normen die zijn neergelegd in de Parkeernota 
Hoogeveen, 20 april 2011, (bijlage 1 Parkeernota Hoogeveen ) met dien verstande dat indien 
gedurende de planperiode een nieuwe versie verschijnt, met deze nieuwe versie rekening 
wordt gehouden, waarbij a l leen gelet wordt op de toename van de parkeerbehoefte a ls  
gevolg van de functiewijziging. Hierbij kunnen nadere eisen worden gesteld aan de situering 
en omvang van de parkeergelegenheid ten behoeve van het realiseren en in stand houden 
van parkeergelegenheid op eigen terrein.

e. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde onder a  en c en 
worden toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, indien 
de structuur van de omgeving daartoe aanleiding geeft en geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan de bereikbaarheid.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of 
in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het 
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 
vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen 
twee jaar na de dag waarop het bouwwerk i s  teniet gegaan.

b. Bij omgevingsvergunning kan eenmalig worden afgeweken van het bepaalde onder a  voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk a ls  bedoeld onder a  met maximaal 10%.

c. Het bepaalde onder a  i s  niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd 
met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

12.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het i s  verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld onder a  , na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor 
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, i s  het verboden dit gebruik daarna te 
hervatten of te laten hervatten.

d. Het bepaalde onder a  i s  niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat 
plan.
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Artikel 13  Slotregel

Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels van het bestemmingsplan Krakeel, deelplan 

Zuiderkruis, 2019' van de gemeente Hoogeveen.
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Bijlagen regels
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1 Leeswijzer  

 

De parkeernota omvat drie delen. In dit deel 1 wordt het parkeerbeleid uiteengezet voor het stadscentrum. Deel 2 van 

de parkeernota gaat over het parkeerbeleid voor de wijken, dorpen en bedrijventerreinen. Deel 3 gaat in op de 

parkeerorganisatie. 

 

Hoofdstuk 2 van dit eerste deel beschrijft de actuele parkeersituatie in het stadscentrum, de knelpunten en de 

toekomstige ontwikkelingen. Daarna worden in hoofdstuk 3 de beleidsuitgangspunten en doelstellingen benoemd die 

in hoofdstuk 4 concreet zijn uitgewerkt in het doelgroepenbeleid. Hoofdstuk 5 beschrijft het parkeermodel in het 

centrum, gevolgd door het tarievenbeleid in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 gaat in op de handhaving van het parkeerbeleid, 

hoofdstuk 8 behandelt de parkeernormen. Het laatste hoofdstuk gaat in op het meten en evalueren van de effecten 

van het gevoerde beleid en de mechanismen om het beleid aan te passen.  

 

2 Actuele parkeersituatie, knelpunten en ontwikkelingen 

2.1 Actuele parkeersituatie stadscentrum 

Het stadscentrum wordt omsloten door de parkeerroute die tevens de parkeerlocaties Schutsplein en Beukemaplein 

ontsluit. Het centrumgebied heeft 2.560 parkeerplaatsen (stand 01-01-2011) waarvan: 

- 1.951 betaalde plaatsen langparkeren 

- 91 betaalde plaatsen kortparkeren tot 1 uur 

- 106 betaalde plaatsen kortparkeren tot 2 uur 

- 118 betaalde plaatsen kortparkeren tot 3 uur 

- 78 plaatsen blauwe zone  

- 216 gratis parkeerplaatsen 

 

Bijlage 1 geeft een volledig overzicht van de parkeerlocaties. 
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Figuur 1: Parkeersituatie centrum Hoogeveen 

 

Het parkeeraanbod is grotendeels vooraf betaald. Alleen op de Markt Noord (195 parkeerplaatsen) en Zuid (64 

parkeerplaatsen) wordt achteraf betaald parkeren met slagbomen toegepast. Het tarief op uurbasis bedraagt  

€ 1,40 behoudens op de locaties Beukemaplein, Markt Noord en op het plein aan de Van Der Duyn van 

Maasdamstraat waar een tarief geldt van € 1,00 op uurbasis (prijspeil 2011). Er wordt afhankelijk van de locatie 

afgerekend in tijdseenheden van 4,3 minuten, 6 minuten of 30 minuten. 

 

Het betaalde parkeerareaal in 2009 met 2.186 parkeerplaatsen (pp) verwerkte ruim 1.675.000 kortparkeeruren 

gerelateerd aan bezoekers ofwel gemiddeld 767 parkeeruren per betaalde plaats per jaar. Naast bezoekers maken ook 

belanghebbenden met een vergunning c.q. ontheffing gebruik van het parkeeraanbod. 
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Bewoners 1 plein           255        €   48,00    

Bedrijf alle pleinen       290        € 280,80   

 

Vergunningsoort   Aantal (stand 06-2010) Tarief  per jaar 2011  

Inwoners alle pleinen   123        € 280,80   

Alle locaties         27         € 870,00   

Markt Noord          30         € 199,80  

Beukemaplein         46         € 199,80 

Vergunningsoort   Aantal (stand 06-2010) Tarief  per jaar 2011  

Bewonersvergunning  straten kenteken 277   €   48,00 

Bezoekersvergunning woonstraten 537

Totaal    1.585 vergunningen / ontheffingen 

 

   €   48,00 

Uit het parkeeronderzoek 2010 blijkt de gemiddelde bezetting op de pleinen over de gehele week 55% te zijn en per 

dagdeel te variëren tussen 36% en 89%. 
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Grafiek 1: Gemiddelde bezettingsgraad pleinen per dagdeel (bron parkeeronderzoek 2010) 

 

Per locatie zijn de verschillen groot. Op het rustigste moment in de week, de vrijdagochtend met een gemiddelde 

bezetting van 36%, hebben de Markt Noord en het Nicolaas Beetsplein met 19% de laagste bezetting en heeft het 

Dekkerplein met 86% de hoogste bezetting. Op het drukste moment in de week, de zaterdagmiddag met een 

gemiddelde bezetting van 89%, heeft het Blankensplein met 41% de laagste bezetting, en het Nicolaas Beetsplein met 

109% de hoogste bezetting.  
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Grafiek 2: Bezettingsgraden van de pleinen op het rustigste dagdeel van de week (bron parkeeronderzoek 2010) 
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Grafiek 3: Bezettingsgraden van de pleinen op het drukste dagdeel van de week (bron parkeeronderzoek 2010) 

 

Uit de vergelijking met het onderzoek van 2009 blijkt dat de parkeerdruk op de meeste dagdelen is toegenomen. Op 

de zaterdagmiddag blijkt de toename met 22% het grootst. 
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Grafiek 4: Bezettingsgraden per dagdeel 2009 en 2010 (bron parkeeronderzoeken 2009 en 2010) 
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2.2 Knelpunten 

De parkeerroute is momenteel geen aaneengesloten ring vanwege het 

eenrichtingsverkeer in de Notaris Mulderstraat tussen het Haagje en 

Jonkheer Jongestraat. Dit heeft als consequentie dat er in de 

Hoofdstraat een doorsteek voor het verkeer is die het 

voetgangersdomein in het kernwinkelgebied verstoort. Doorsnijding 

van het winkelgebied in de Hoofdstraat door autoverkeer kan worden 

voorkomen met tweerichtingsverkeer op de gehele parkeerroute. 

Bereikbaarheid en routering rond het centrum 

 

Hoogeveen heeft een langgerekt winkelgebied. Een verwijzing naar het centrum is niet afdoende om onnodig 

zoekverkeer te vermijden. Om bezoekers gerichter naar hun bezoekdoel te leiden is een gelaagdheid in de 

routeverwijzing nodig die op de invalswegen naar het centrum verwijst en dichterbij het centrum meer informatie 

over de bestemmingen biedt. Verwijzingen naar de bestemming hebben uitsluitend betrekking op openbare 

gebouwen en (commerciële) centra. Er worden in de verwijzing géén vermeldingen van individuele winkels of 

bedrijfsvestigingen opgenomen. 

Bewegwijzering 

 

Onderzoek wijst uit dat het parkeeraanbod in het centrum van Hoogeveen gemiddeld genomen ruim voldoende is 

(55% bezetting) en dat de bezetting op het drukste moment hoog is (89%). De verdeling van de parkeervraag over de 

beschikbare locaties is onevenwichtig. Dit verdeelprobleem komt in vrijwel alle steden voor omdat consumenten 

dichtbij hun bezoekdoel willen parkeren. Op drukke momenten, wanneer de preferente parkeerplaatsen in gebruik 

zijn, leidt dit tot extra zoekverkeer en illegaal parkeren (bezetting boven 100%).  

Onevenwichtig gebruik beschikbaar parkeerareaal 

 

De maatregelen die het verdeelprobleem kunnen reduceren zijn: 

- concentratie van parkeeraanbod (minder zoekverkeer); 

- toevoegen van parkeeraanbod op de locaties waar de parkeervraag het hoogst is; 

- werkers alleen vergunningen aanbieden op rustige parkeerlocaties op enige afstand van het centrum; 

- differentiëren van parkeertarieven waarbij de tariefverschillen zo groot moeten zijn dat parkeergedrag effectief 

wordt beïnvloed (bijvoorbeeld in het centrum een hoog tarief, op afstand van het centrum een lager tarief 

hanteren om de parkeervraag evenwichtiger te verdelen over het beschikbare parkeeraanbod of om 

kortparkeren in het centrum en langparkeren buiten

- gebruik van een dynamisch parkeerverwijssysteem (alleen mogelijk in combinatie met achteraf betaald 

parkeren). 

 het centrum te bevorderen);  

 

Figuur 2: Autoverkeer doorsnijdt het winkelgebied 

van de Hoofdstraat. 
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2.3 Ontwikkelingen 

De automobiliteit van burgers neemt steeds verder toe. Het oriëntatiegebied voor het doen van niet dagelijkse 

aankopen wordt groter, het koopgedrag heeft een recreatief karakter. Mensen hebben steeds vaker meerdere 

bezoekdoelen gedurende een dag die met een auto makkelijker te combineren zijn dan met het openbaar vervoer. 

CBS cijfers tussen 2000  en 2011 laten dan ook een stijging van het autobezit zien van 6,4 miljoen naar 8,0 miljoen. Het 

aantal huishoudens met 2 of meer auto’s neemt toe. Op basis van deze trend is een jaarlijkse toename van het aantal 

auto’s met 1,5% in de komende jaren aannemelijk. 

Menselijke factoren 

 

De behoefte aan comfort en gemak laat zich naar het werkveld parkeren vertalen: Centrumbezoekers willen zekerheid 

over vrije parkeerruimte op korte loopafstand van het bezoekdoel, betaalgemak en zij hebben voorkeur voor achteraf 

betaald parkeren om vrij te zijn in hun verblijfsduur (en geen kans op boetes).  

 

Recent onderzoek wijst verder uit dat de parkeerder bereid is meer te betalen: 

- voor een veilige parkeerplek; 

- wanneer afrekenen per minuut wordt ingevoerd. 

 

Door technologische ontwikkeling van parkeerapparatuur vervaagt het traditionele verschil tussen vooraf betaald 

parkeren op straat en achteraf betaald parkeren in garages en op terreinen. Op straat doen nieuwe vormen van 

achteraf betaald parkeren hun intrede. Voorbeelden zijn “Belparkeren” en “Stadspasparkeren” waarbij de parkeerder 

bij aankomst op de straatlocatie zijn parkeertransactie aanmeldt en aan het eind van zijn verblijf weer afmeldt. Het 

verschuldigde parkeergeld wordt automatisch geïnd. Handhavers zijn toegerust met een speciale handterminal 

waarmee via internet wordt gecontroleerd of een geparkeerde auto is aangemeld. 

Parkeersector 

 

Apparatuur voor achteraf betaalde systemen wordt steeds geavanceerder: 

- een veelheid aan betaalmogelijkheden (munt, biljetten, pin, creditkaart, chip); 

- koppeling met afwaardeerunits op locatie van bedrijven om parkeerkorting op maat te geven; 

- een veelheid aan kaartvarianten (kortingskaarten, uitrijkaarten, tijdwaardekaarten); 

- toegang door middel van kentekenherkenning, transpondertechnieken, mobiele telefoon etc. 

 

Parkeerexploitanten strijden om marktaandeel. Door de financiële crisis  wordt het aankopen van garages beperkt tot 

de locaties met een hoge omzetpotentie. Bij locaties met geringere potentie wordt aangestuurd op huur- of 

beheercontracten. Om kosten te besparen worden technieken gebruikt (intercom – CCTV – centrale meldkamer) die 

garagebeheer op afstand mogelijk maken en tegelijk het serviceniveau op peil te houden (cameratoezicht, snelle 

reactie op storingen en vragen van parkeerders).  
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Hoogeveen  realiseert het centrumplan waarin functies worden verdicht, woningen worden toegevoegd, het openbare 

gebied aantrekkelijker wordt ingericht en de trekkracht van het centrum en de daarmee samenhangende 

bezoekersaantallen worden vergroot. In relatie tot parkeren is de consequentie dat maaiveldparkeren op 

ontwikkellocaties verdwijnt en het parkeeraanbod wordt geconcentreerd in ondergrondse garages. De ontwikkeling 

van de eerste parkeergarage aan het Kaapplein is aanstaande, op langere termijn wordt de bouw van een tweede 

garage overwogen aan de noordzijde van het centrum.  

Centrumontwikkeling Hoogeveen 

 

3 Beleidsuitgangspunten en doelstellingen 

Hoogeveen staat voor een vitaal, goed bereikbaar stadscentrum met voldoende parkeeraanbod voor auto en fiets in 

zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht. Het centrumgebied combineert stedelijk wonen met winkel- horeca, cultuur- 

en recreatieve functies. Uitgangspunt is dat centrumbezoekers hun auto nabij het bezoekdoel kunnen parkeren, 

bewoners die geen parkeergelegenheid op eigen erf hebben op redelijke loopafstand van de woning kunnen parkeren 

en werkers op grotere loopafstand net buiten het centrum parkeren. Betaald parkeren is daarbij het 

sturingsinstrument. Voor het overbruggen van kortere afstanden wordt het gebruik van de fiets actief gestimuleerd. 

 

Beleidsdoelen: 

- Optimaliseren van de bereikbaarheid van het stadscentrum. 

- Parkeeraanbod dat kwantitatief en kwalitatief aansluit op de behoefte van de doelgroepen.  

De kwantitatieve doelstelling wordt onderbouwd met de gemeentelijke parkeernormen die gelden bij 

ontwikkeling van nieuwe functies.  

De kwalitatieve parkeerbehoeften hebben betrekking op de  beschikbaarheid van parkeerplaatsen nabij het 

bezoekdoel, die veilig en schoon zijn, technisch goed functioneren, voldoende maat hebben en waar de 

consument bij voorkeur niet wordt gehinderd in zijn verblijfsduur.  

Onderbouwende maatregelen zijn:  

o beheer van parkeervoorzieningen richten op de aspecten  “aantrekkelijk, schoon, heel en veilig”; 

o waar mogelijk en noodzakelijk herinrichten van parkeerterreinen en looproutes; 

o op parkeerlocaties waar met het oog op de beschikbaarheid van parkeergelegenheid doorstroming 

gewenst is, instellen c.q. voortzetten van parkeerduurbeperkende maatregelen (maximale parkeerduur 

bij vooraf betaald parkeren, blauwe zone); 

o waar mogelijk en wenselijk verschuiven van op toezicht gericht parkeeraanbod met vooraf betaald 

parkeren, naar servicegericht parkeeraanbod met achteraf betaald parkeren en volledige vrijheid in 

verblijfsduur. 
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- Evenwicht in het gebruik van het totale parkeeraanbod: 

o Locatieprioriteit: bezoekers nabij bezoekdoel in het centrum, bewoners op korte loopafstand van de 

woning, werkers op grotere loopafstand net buiten het centrum behoudens werkers die aantoonbaar 

zijn aangewezen op een auto vlakbij hun werkplek. 

o Gebiedsbenadering: de te realiseren parkeerplaatsen van een centrumontwikkeling bij voorkeur 

toevoegen op of nabij locaties binnen het bedieningsgebied die een bovengemiddelde parkeerdruk 

hebben. 

o Planologie: Nieuwe bezoekaantrekkende functies bij voorkeur toevoegen op of nabij locaties waar de 

parkeerdruk laag is. 

- Verminderen van het zoekverkeer door goede bewegwijzering van de parkeerroute, waar mogelijk en financieel 

haalbaar in de vorm van een dynamische parkeerverwijzing (vol- vrijsignalering of met aanduiding van het aantal 

vrije parkeerplaatsen). In het kader van de ontwikkeling van parkeergarage Kaapplein wordt de haalbaarheid van 

een dynamische parkeerverwijzing nader onderzocht. 

- Financiële resultaten uit de parkeerexploitatie aanwenden voor de gemeentelijke begroting met inachtneming 

van marktconforme parkeertarieven: 

o Binnen de gemeentelijke begroting voldoende financiële ruimte creëren om de benodigde 

parkeerinvesteringen te kunnen doen . 

o Voortzetten van het mobiliteitsfonds waarin ontwikkelende partijen een afdracht storten wanneer niet 

op eigen terrein aan de parkeernorm wordt voldaan. Binnen 10 jaar na toevoeging van de afdracht aan 

het fonds investeert de gemeente de bijdrage in maatregelen om de oplopende parkeerdruk in het 

gebied te voorkomen of te verminderen. 

 

4 Doelgroepenbeleid en regulering 

Algemeen uitgangspunt is dat parkeerregulering wordt ingezet als sturingsinstrument om parkeervraag en -aanbod in 

evenwicht te brengen. Indien regulerende maatregelen nodig zijn, gebeurt dat bij voorkeur in de vorm van 

gefiscaliseerd betaald parkeren. In het gefiscaliseerde systeem worden de parkeergelden geïnd in de vorm van 

parkeerbelasting en de handhavingskosten gedekt uit de inkomsten van naheffingen die worden opgelegd in het geval 

de parkeerder verzuimt te betalen. Wanneer er per ingezet handhavingsuur 1 naheffing wordt opgelegd, is de 

parkeerhandhaving kostenneutraal te organiseren. Met de geldstroom uit parkeergelden worden de overige beheer- 

en exploitatiekosten gedekt en het investeringsprogramma financieel onderbouwd. De uitwerking van het 

parkeerbeleid is doelgroepafhankelijk. 
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4.1 Bezoekers 

Bezoekers maken tegen betaling van een tarief per tijdseenheid gebruik van openbare parkeervoorzieningen in het 

centrum. Deze doelgroep laat zich bij de keuze voor een parkeerlocatie leiden door de (korte) loopafstand naar de 

beoogde bestemming. Sturing op parkeergedrag is nauwelijks mogelijk. Het keuzegedrag is wel te beïnvloeden met 

adequate parkeerinformatie (bestemmingen, vrije parkeerplaatsen) en grote tariefverschillen. 

 

Beleid: 

Hoogeveen wil bezoekers op korte loopafstand van de belangrijke trekkers in het centrum faciliteren en waar mogelijk 

en financieel haalbaar het parkeeraanbod concentreren in een achteraf betaald parkeersysteem. Om de parkeervraag 

evenwichtig te spreiden over het beschikbare parkeeraanbod worden middelen ingezet die het keuzegedrag 

beïnvloeden: 

− Op invalswegen wordt verwezen naar het centrum, nabij het centrum is parkeerverwijzing op de bestemming 

gericht met waar mogelijk aanvullende informatie over het aantal vrije plaatsen. 

− Op locaties met vooraf betaling waar de parkeerdruk extreem hoog is worden progressieve tarieven of 

parkeerduurbeperkende maatregelen gehanteerd om doorstroming te bevorderen. 

− Op locaties waar de parkeerdruk extreem laag is worden lage tarieven gehanteerd om de bezetting te verhogen. 

− In woongebieden rond het centrum worden bezoekers geweerd door in gebieden zonder betaald parkeren het 

parkeeraanbod uitsluitend voor vergunninghouders te bestemmen en in het betaalde parkeergebied bezoekers 

gebruik te laten maken van de openbare betaalde parkeervoorzieningen.  

 

Mindervaliden in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kunnen gebruik maken van de daartoe speciaal 

aangelegde parkeerplaatsen en zijn voor het overige gehouden aan dezelfde regelingen als de andere bezoekers. Voor 

specifieke gevallen en situaties behoudt de gemeente de ruimte om afwijkende regelingen te treffen. 

 

4.2 Bewoners 

Bewoners zijn een tariefgevoelige doelgroep, die de locale situatie goed kennen en hun auto nabij de woning willen 

parkeren. In een gereguleerd systeem is deze doelgroep op basis van een vergunninghouderregeling goed te sturen.  

 

Beleid: 

Hoogeveen wil bewoners die geen parkeerruimte op eigen terrein hebben op basis van een strikt uitgiftebeleid op 

korte loopafstand van de woning parkeergelegenheid bieden op het maaiveld of in garages. Binnen het betaalde 

parkeergebied van het centrum wordt per woonadres 1 vergunning / ontheffing op kenteken verstrekt tegen een 

tarief dat minimaal de administratieve lasten dekt. Met deze vergunning kan de bewoner nabij de woning of op het 

dichtstbijzijnde plein parkeren. Aan centrumbewoners buiten het betaalde parkeergebied wordt eveneens maximaal 1 

parkeervergunning per adres verstrekt en daarnaast bestaat voor deze bewoners de mogelijkheid om een 

bezoekerskaart aan te vragen. 
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De vergunningen / ontheffingen zijn alleen geldig voor de parkeersector die de vergunning vermeldt. Het overzicht 

met parkeersectoren is als bijlage 2 aan deze nota toegevoegd. 

  

Bijzondere doelgroepen: 

Mindervaliden in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart hebben, met uitzondering op de plaatsen voor 

achteraf betaald parkeren, het recht om gratis te parkeren op alle openbare parkeerplaatsen in de gemeente 

Hoogeveen. Daarnaast is het voor mindervaliden met een zware handicap mogelijk om op basis van een extra 

medische keuring een locatiegebonden parkeervergunning- / ontheffing op het maaiveld aan te vragen die het 

alleenrecht geeft op een kentekengebonden parkeerplaats dichtbij de woning. 

 

4.3 Werkers 

Werkers zijn een tariefgevoelige en stuurbare doelgroep. Personen die aan een werkplek gebonden zijn, hebben een 

lange verblijfsduur (werkdag) waardoor grotere loopafstand van en naar de parkeergelegenheid niet bezwaarlijk is.  

 

Beleid: 

Het huidige beleid functioneert goed en wordt voortgezet. Bedrijven die geen parkeergelegenheid op eigen terrein 

hebben en gevestigd zijn in het betaald parkeergebied kunnen voor zover er capaciteit beschikbaar is voor hun 

medewerkers een parkeervergunning c.q. –ontheffing aanvragen. Afgifte van deze vergunningen is, voor zover de 

parkeerdruk dat toelaat, onbeperkt met economische gebondenheid aan Hoogeveen als enige criterium. Indien de 

parkeerdruk onaanvaardbaar toeneemt, zal het uitgiftebeleid restrictiever worden en uitgifte worden beperkt op basis 

van nader te bepalen criteria met betrekking tot nut en noodzaak. Bijzondere doelgroepen als artsen en 

bezorgdiensten vallen onder de vigerende regelgeving. Werkenden in het gebied kunnen ook gebruik maken van gratis 

parkeergelegenheid op het Mauritsplein. 

 

4.4 Leveranciers en vervoerders 

Leveranciers en vervoerders moeten op locatie hun goederen kunnen laden of lossen. De doelgroep komt op 

uiteenlopende tijdstippen, is wisselend van samenstelling en heeft een relatief korte verblijfsduur. Bij het laden en 

lossen wordt vaak gebruik gemaakt van de openbare weg of speciaal aangelegde laad- en losplaatsen. 

 

Beleid: 

Laden en lossen in het centrumgebied wordt aan de achterzijde van de winkelpanden afgehandeld en nadrukkelijk niet 

in de Hoofdstraat. Op locaties waar de doorstroming van het verkeer wordt gehinderd worden laad- en losplaatsen 

aangelegd. Indien er in gebieden overlast ontstaat door laad- en losverkeer zal de gemeente regulerende maatregelen 

nemen in de vorm van venstertijden.  
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5 Parkeermodel 

5.1 Parkeerareaal 

Ten opzichte van de situatie per 01-01-2011 zijn de navolgende mutaties in het parkeerareaal voorzien: 

− Blauwe zone    -    16 pp 

− Stoekeplein    -    80 pp 

− Beukemaplein    -  206 pp 

− Kaapplein maaiveld   -  194 pp 

− Prins Mauritsplein   + 147 pp (tijdelijk i.v.m. woningbouwplannen) 

− Parkeergarage Kaapplein  + 483 pp

Totaal mutatie    + 134 pp  

 (waarvan 103 private plaatsen) 

 

Per saldo is het openbare parkeeraanbod in 2013 kwantitatief bezien nagenoeg ongewijzigd. Kwalitatief is er een 

substantiële verschuiving: uitbreiding van parkeercapaciteit in het zuidoostelijk deel van het centrum waar de 

parkeerdruk nu bovengemiddeld is, toename van het aandeel achteraf betaald parkeren en gratis parkeergelegenheid 

net buiten het centrumgebied. 

 

  Parkeerareaal nu en in de toekomst 2011 2013
  Markt Noord 195 195
  Markt Zuid 64 64
  Parkeergarage Kaapplein 380

  Vooraf betaald 2007 1527
  Blauwe zone 78 62
  Niet gereguleerd 216 363
  Totaal aantal openbare plaatsen 2560 2591
  Private plaatsen parkeergarage Kaapplein 103

2560 2694

Achteraf betaald

Maaiveld

  TOTAAL GENERAAL  

Tabel 1: Samenstelling parkeerareaal 2011 en 2013 

 

5.2 Vooraf versus achteraf betaald parkeren 

Het aandeel vooraf betaald parkeren neemt de komende jaren af ten gunste van het achteraf betaald parkeren. 

Achteraf betaald parkeren is een consumentvriendelijker systeem omdat de verblijfsduur vrij is, het product 

servicegericht is en de bezoeker niet meer wordt geconfronteerd met parkeerboetes.  

 

Het beleid van de gemeente is gericht op het aanbieden van het consumentvriendelijke systeem met achteraf betaling 

op locaties waar het parkeeraanbod geconcentreerd wordt aangeboden. De kosten van een achteraf betaald 
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parkeersysteem zijn echter hoger en daarom zal de uitbreiding van dit systeem afhankelijk worden gesteld van de 

financiële haalbaarheid in relatie tot de gemeentelijke begroting. Op locaties met verspreid parkeeraanbod is alleen 

vooraf betaald parkeren mogelijk. De gemeente zal de komende jaren op basis van een kosten/batenanalyse de 

innovaties onderzoeken om op deze locaties achteraf betaling mogelijk te maken in de vorm van bijvoorbeeld 

“belparkeren” of “stadspasparkeren”.  

 

5.3 Bereikbaarheid en parkeerverwijzing 

Uitgangspunt is dat het autoverkeer zo veel mogelijk wordt gebundeld op de hoofdwegen en woonwijken worden 

ontlast. De kern van Hoogeveen wordt ontsloten met een drieringenstelsel: de buitenring (groen), de binnenring (geel) 

en de centrumruit (rood).  

De buitenring en binnenring verbinden de 

snelwegen met de wijken en dorpen, het centrum 

en met de bedrijventerreinen en dienen als 

onderlinge verbinding voor deze bestemmingen.    

De centrumruit is de parkeerring om het centrum 

van Hoogeveen. De bewegwijzering op de buiten- 

en binnenring is grofmazig en verwijst naar 

kernen, wijken en bedrijventerreinen. De 

verwijzing op de centrumruit is gedetailleerder en 

verwijst naar de parkeerlocaties. Ten behoeve 

van het achteraf betaalde parkeeraanbod wordt 

de haalbaarheid onderzocht van een dynamisch 

parkeerroute informatiesysteem. 

 

Het gemeentelijk beleid aangaande de fiets is beschreven in de fietsnota. Fietsverkeer maakt in beginsel gebruik van 

bestaande ontsluitingsroutes richting centrum. Waar mogelijk wordt het fietsverkeer gescheiden van het autoverkeer 

en fietsroutes geoptimaliseerd om de ontsluiting van het centrum voor deze doelgroep aantrekkelijker te maken en 

een vervoerskeuze ten gunste van de fiets te bevorderen. 

 

5.4 Fietsenstallingen 

Hoogeveen wil het fietsgebruik verder stimuleren door het aanbieden van fietsenstallingen in een sociaal veilige 

omgeving. Bij de locatiekeuze van de stallingen zal nadrukkelijk rekening worden gehouden met het huidige gedrag 

om leegstand van stallingplaatsen te voorkomen. Fietsers rijden het liefst tot hun bestemming en stallen de fiets in de 

directe omgeving. Het stallingsaanbod moet daarom nabij de belangrijkste eindbestemmingen liggen.  In 2011 wordt 

in de Hoofdstraat een proef gehouden om de behoefte aan een bewaakte fietsenstalling nader te onderzoeken. 

Figuur 3: Drieringenstelsel kern Hoogeveen: groen buitenring, 

geel binnenring en rood centrumruit 
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6 Tarifering 

Bij het beprijzen van het kortparkeren zijn de sturing van parkeergedrag, marktconforme tarieven, financiële dekking 

van investeringen en de gemeentelijke begroting uitgangspunten. Bij het beprijzen van de vergunningen c.q. 

ontheffingen moeten minimaal de apparaatkosten worden gedekt en wordt het tariefniveau ingezet om 

beleidsdoelstellingen te realiseren (faciliteren van de woonfunctie en noodzakelijk autogebruik en ontmoedigen van 

niet noodzakelijk autogebruik door werkers) en om parkeervraag en -aanbod in evenwicht te houden. 

 

6.1 Tariefbeleid kortparkeren 

In 2011 varieert het parkeertarief van € 1,00 voor de parkeerlocaties op enige afstand van het centrum tot € 1,40 op 

locaties in het centrum. Ten opzichte van andere centra met betaald parkeren is het tarief in Hoogeveen gemiddeld. 
 

Centrumgebied Aantal inwoners Laagste tarief uurbasis Hoogste tarief uurbasis 
Assen 66.000 € 0,75 € 1,50 
Emmen 109.000  € 1,00 € 1,40 
Coevorden 36.000 Geen betaald parkeren Geen betaald parkeren 
Hardenberg  59.000 € 0,80 € 0,90 
Hoogeveen 54.800 € 1,00 € 1,40 
Kampen 50.000 € 1,00 € 1,20 
Meppel 32.000 € 1,20 € 1,50 
Zwolle 117.000 € 1,09 € 2,40 

Tabel 2: Parkeertarieven omliggende kernen in 2011 

 

Om de ontwikkeling van gebouwde parkeervoorzieningen en invoering van achteraf betaald parkeren financieel te 

onderbouwen zijn er meer inkomsten nodig. Met het oog hierop wordt het tarief in 2012 met € 0,10 verhoogd en zal 

de tariefontwikkeling nadien gemiddeld genomen de inflatie volgen. Tussentijdse kunnen de tarieven aan de 

marktomstandigheden worden aangepast.  

 

6.2 Tarievenbeleid vergunningen en ontheffingen 

De uitgangspunten bij het beprijzen van vergunningen en ontheffingen zijn: 

− Faciliteren van de bewoners zonder parkeergelegenheid op eigen terrein met 1 vergunning per adres tegen een 

gematigd tarief. Voor bezoekers van de woningen die buiten het betaald parkeergebied liggen kan ook 1 

vergunning per adres worden aangevraagd tegen hetzelfde tarief als de eerste bewonersvergunning. 

− Het selectieve uitgiftebeleid voor bedrijfsvergunningen c.q. ontheffingen  wordt ondersteund met hoge tarieven 

om het niet noodzakelijk autogebruik te ontmoedigen. 

 

De tarieven voor 2011 en 2012 zijn in navolgende tabel weergegeven, nadien volgen de tarieven minimaal de inflatie. 
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Type                                      Tarief per jaar  

Eerste bewonersvergunning                 €    48,00          nog niet bekend  

                                                                                             2011  2012   

Bezoekersvergunning wonen          €    48,00  nog niet bekend  

Bedrijvenvergunning           €  280,80  €   300,00  

Gehele betaald parkeergebied          €  870,00  €   930,00  

 

Tabel 3: Tarieven vergunningen en ontheffingen 2011 en 2012. 

 

7 Parkeerhandhaving 

De parkeerhandhaving heeft betrekking op de controle op betaald parkeren, op het gebruik van vergunningen en 

ontheffingen en parkeerovertredingen. Doelstellingen zijn: 

− behalen van minimaal 90% betalingsbereidheid; 

− maximaal 5% parkeerovertredingen c.q. overtredingen in verband met gebruik van vergunningen en 

ontheffingen. 

 

De handhavingsinzet is flexibel en gericht op het behalen van de doelstellingen. Minimaal 1x per jaar worden tellingen 

verricht om het handhavingsresultaat te meten en de inzet wordt op basis hiervan bijgestuurd. De handhavingsinzet 

wordt afgestemd op de betalingsbereidheid: verhogen van de inzet bij een lage betalingsbereidheid, verlagen van de 

inzet bij een hoge betalingsbereidheid. Binnen de beschikbare capaciteit wordt de handhaving verder op weekbasis 

per dag gevarieerd: op drukke dagen meer handhavingsinzet, op rustige dagen minder inzet. 

 

8 Parkeernormen 

Voor nieuw te ontwikkelen functies of herontwikkeling dan wel uitbreiding van bestaande functies hanteert 

Hoogeveen parkeernormen conform het bestemmingsplan Stadscentrum zoals door de gemeenteraad op 27 mei 2010 

is vastgesteld.  

 

Functie Norm Norm- 
Eenheid 

Opmerkingen 

Apotheek 2,2 per 100 m2 BVO   
Arts / Maatschap / Therapeut 1,75 per behandelkamer Minimum van 3 parkeerplaatsen per praktijk 
Bedrijven intensief 1,45 per 100 m2 BVO Arbeidsintensieve / bezoekersextensieve bedrijven (industrie, lab, werkplaats) 
Bedrijven extensief 0,55 per 100 m2 BVO Arbeids- en bezoekersextensieve bedrijven zoals opslagloods, transport 
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Functie Norm Norm- 
Eenheid 

Opmerkingen 

Bibliotheek / Museum 0,6 per 100 m2 BVO  
Bioscoop / Theater  0,25 per stoel  
Bowlingbaan / Biljartzaal 2,0 per baan / tafel  
Café / Bar / Discotheek / Cafetaria 5,0 per 100 m2 BVO  
Casino / Amusementscentrum 4,0 per 100 m2 BVO  
Cultureel centrum / Wijkgebouw 2,0 per 100 m2 BVO  
Dansstudio / Sportschool 3,5 per 100 m2 BVO  
Detailhandel 3,3 per 100 m2 BVO Niet zijnde wijkcentra en supermarkten 
Dienstverlening met baliefunctie 2,0 per 100 m2 BVO Circa 1 arbeidsplaats per 25 tot 35 m2 BVO 
Dienstverlening zonder baliefunctie 1,5 per 100 m2 BVO Circa 1 arbeidsplaats per 25 tot 35 m2 BVO 
Evenementenhal / congresgebouw 5,5 per 100 m2 BVO  
Hotel 1,0 per kamer  
Kinderdagverblijf 0,7 per 100 m2 BVO  
Onderwijs (basis- en middelbaar) 1,0 per leslokaal  
Onderwijs (MBO, ROC en HBO) 6,0 per leslokaal  
Restaurant 9,0 per 100 m2 BVO  
Serviceflat / aanleunwoning 0,5 per wooneenheid Zelfstandige woning met beperkte zorgvoorziening 
Showroom  1,1 100 m2 BVO Bijvoorbeeld showroom auto’s, keukens, meubels 
Verpleeg- /verzorgingshuis 0,7 per wooneenheid  
Wonen / appartementen 1,0 per wooneenheid  
Wijkcentra / supermarkt 3,25 per 100 m2 BVO  
Overige functies 1,5 per 100 m2 BVO  

 
Tabel 4: Parkeernormen voor centrumgebied Hoogeveen 

 

Aan de norm wordt voldaan wanneer: 

− er sprake is van bestaande bebouwing; 

− met een door initiatiefnemer of daartoe aangewezen instantie uitgevoerde parkeerdrukmeting is aangetoond dat 

er op basis van dubbelgebruik nabij het gebouw voldoende openbare parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Deze 

bepaling is uitsluitend van toepassing op een nieuwe ontwikkeling of uitbreiding van een gebouw binnen de 

bestemming Cultuur en ontspanning. 

− de Initiatiefnemer zelf op eigen terrein in de nabijheid van, of op, of onder het gebouw de genormeerde 

parkeerruimte realiseert; 

− in de nabijheid van het gebouw nieuw te realiseren parkeerplaatsen worden gehuurd van derden, waarbij 

initiatiefnemer door middel van een huurcontract aantoont dat deze parkeerplaatsen tenminste 10 jaar lang voor 

deze functie beschikbaar zijn en blijven. 

 

Wanneer de initiatiefnemer redelijkerwijs niet aan de parkeernorm kan voldoen kan het College van Burgemeester en 

Wethouders ontheffing van de parkeernorm verlenen onder voorwaarde dat de aanvrager van de ontheffing een 

bedrag van € 20.000,- per niet gerealiseerde parkeerplaats aan de gemeente Hoogeveen betaalt. De bijdrage wordt 

aan het gemeentelijk mobiliteitsfonds toegevoegd en hieruit worden binnen 10 jaar na toevoeging van de bijdrage 

investeringen gedaan in maatregelen om de oplopende parkeerdruk in het gebied te voorkomen of te verminderen. 

 

Het college kan ten behoeve van een ontwikkeling binnen een door haar te bepalen projectgebied afwijken van de 

parkeernormen, met dien verstande dat: 

Hardheidsclausule 
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− de afstand tussen de feitelijke ontwikkeling en de dichtstbijgelegen bestaande (openbare) parkeerplaatsen 

maximaal 400 meter bedraagt; 

− het aantal beschikbare en benodigde parkeerplaatsen binnen een projectgebied per saldo minimaal gelijk blijft; 

− de ontwikkeling past binnen de voor het stadscentrum gestelde kwaliteitscriteria; 

− dubbelgebruik van plaatsen is toegestaan, als de betreffende functies binnen het bepaalde projectgebied daar 

redelijkerwijs mogelijkheden toe bieden. 

 

Deze hardheidsclausule kan uitsluitend worden gebruikt als het voorgaande is uitgewerkt in een zorgvuldige 

onderbouwing en een besluit van het college. 

 

9 Monitoren en bijsturen 

Het proces van monitoring en bijsturing heeft betrekking op twee cycli: de beleidscyclus en de bedrijfsvoeringcyclus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Procescyclus van monitoring en bijsturing. 

 

De beleidscyclus is niet tijdkritisch en aan de hand van deze cyclus evolueert het parkeerbeleid om de gestelde doelen 

te bereiken. Een jaarlijkse beleidsrapportage op hoofdthema’s maakt de effecten van het gevoerde beleid zichtbaar en 

is input voor een eventuele bijsturing van het beleid:  

Beleidscyclus 

− Bereikbaarheid centrum 

Welke verkeersintensiteit hebben de toeleidende wegen op de drukste momenten? 

Waar is er structureel stagnatie, verkeersoverlast of hinder van laden en lossen? 

Waar worden onveilige situaties gesignaleerd? 

 

− Parkeeraanbod in relatie tot de centrumfuncties 

Welke functies of herontwikkelingen zijn toegevoegd en is daarbij voldaan aan de parkeernorm? 

Beleidvorming

Parkeerbeleid

Uitvoering

Monitoren

Evalueren

Beleidscyclus

Bedrijfsvoeringcyclus

Bijsturen



 

 

23 augustus 2011  18  

In welke deelgebieden is er een structureel parkeertekort? 

Wat zijn de uitkomsten en trends uit het periodiek tevredenheidsonderzoek? 

 

− Parkeerdruk en gebruik van het parkeeraanbod 

Wat is de bezettingsgraad per parkeerlocatie per dagdeel? 
Hoe is de verdeling van dit gebruik in aandelen kortparkeerders en vergunninghouders per type? 
 

− Uitgiftebeleid vergunningen / ontheffingen 

Wat is de samenstelling van het bestand in vergelijking met de voorgaande twee jaar? 
Is er gezien de beschikbaarheid van parkeerplaatsen aanpassing van het uitgiftebeleid nodig? 
  

− Tarievenbeleid 

Hoe verhouden de kortparkeertarieven zich met de tarieven van de referentiesteden? 

Zijn er tariefaanpassingen nodig om het keuzegedrag van bezoekers in de gewenste richting te sturen of de vraag 

naar bepaalde types vergunningen / ontheffingen te beïnvloeden?  

 

De cyclus van bedrijfsvoering is tijdkritisch. Hier is op operationeel niveau dagelijks bijsturing nodig en op 

managementniveau moet er maandelijks overzicht zijn van inzet van beschikbare middelen, de effectiviteit en 

efficiency van die inzet: 

Bedrijfsvoeringcyclus 

− Handhaving 

Verhouding handhavingsuren en aantal opgelegde naheffingen. 

Percentage parkeerovertredingen en betalingsbereidheid. 

Aantal bezwaarschriften naar soort, verhouding toegewezen, afgewezen. 

Aantal klachten naar soort, doorlooptijd afhandeling.  

 

− Techniek en onderhoud 

Aantal storingen naar soort en locatie. 

Schadegevallen. 

Inzet preventief onderhoud. 

 

− Parkeerindicatoren 

Aantal verkochte parkeeruren per locatie in vergelijking met voorgaande jaar en de begroting. 

Gemiddelde verblijfsduur per locatie in vergelijking met het voorgaande jaar. 

Stand en mutaties in het vergunninghoudersbestand. 

 

− Bijzondere factoren 

Zijn er bijzondere omstandigheden geweest die het normale proces verstoren (wegopbreking, bijzonder 

evenement e.d.).
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Bijlage 1: Parkeerlocaties Hoogeveen stand 01-01-2011 

 

Betaald parkeren 2.266 parkeerplaatsen: 

 

LANGPARKEREN, parkeerautomaten:
Plein Totaal

1 Blankensplein Noord 55
2 Blankensplein Zuid 43
3 Dekkerplein 21
4 Herman Bavinckstraat 4
5 Herman Bavinckplein 117
6 Bilderdijkplein 206
7 Nic. Beetsplein 218
8 Reviusplein 104
9 Schutsplein 276

10 De Kaap 194
11 Stoekeplein 160
12 Van Echtenstraat 22
13 Markt Noord 195
14 Beukemaplein 286

Beukemaplein 17
Beukemastraat 14

15 v.d. Duyn van Maasdam 19
Totaal: 1951 p.p.

KORTPARKEREN 1 uur, parkeerautomaten:
Straat Totaal

2 Alteveerstraat 27
3 Schutstraat 50
4 Het Haagje 14

Totaal: 91 p.p.

KORTPARKEREN 2 uur, parkeerautomaten:
Plein Totaal

1 Hoofdstraat Noord 42
2 Markt Zuid 64

Totaal: 106 p.p.

KORTPARKEREN 3 uur, parkeerautomaten:
Plein/Straat Totaal

1 Raadhuisplein 30
2 Raadhuisstraat 13
3 Pr. Beatrixstraat 3
4 Prins Bernhardstraat 6
5 Van Echtenplein 59

Bentinckslaan 7
Totaal: 118 p.p.

Totaal kort: 315
Totaal lang: 1951

Eindtotaal: 2266 betaalde parkeerplaatsen in Hoogeveen
 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 augustus 2011  20  

Gratis parkeren 441 parkeerplaatsen: 

 

GRATIS PARKEREN
Plein Totaal

Pr. Mauritsplein 216
Pr. Mauritsplein 147

363 p.p.

KORTPARKEREN 30 minuten, blauwe zone:
Straat Totaal

1 Willemskade 8
2 Schoolstraat 3
3 Raadhuisstraat 5
4 Grote Kerkstraat 8
5 Van Echtenstraat 8
6 Bentinckslaan 11
7 Jhr. de Jongestraat 8
8 Het Haagje 11
9 Beukemastraat 6

10 Alteveerstraat-west 6
11 Piet Heinstraat 4

Totaal: 78 p.p.
441 gratis parkeerplaatsen in Hoogeveen  
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Bijlage 2: Vergunninghoudersgebieden per 2011 

 

Specifieke woonstraten  

Alteveerstraat (nrs. 72, 82, 85 t/m 97, 90 t/m 96, 107 t/m 115 en 121), Beukemastraat (nrs. 10 t/m 32 en 51 t/m 71), 

Jakob Elemastraat, Kanaalweg (nrs. 1t/m 3d), Notaris Mulderstraat, Willemskade (nrs.1 t/m 7), Van Echtenstraat (nrs. 

44 t/m 52a), Bentinckslaan (nrs. 7 t/m 13 en 6 t/m 18), Wilhelminastraat (nrs. 45 t/m 67).  

 

Sector A  

Blankenslaan-Oost, Herman Bavinckstraat, Kemperstraat, Koelmanstraat, Prins Bernhardstraat, Van der Duyn van 

Maasdamstraat, Van Hogendorpstraat.  

 

Sector B/C  

Bilderdijklaan (nrs. 1 t/m 117 oneven, 2 t/m 18 even, 30 t/m 52 even), Prinses Beatrixstraat (nrs. 1 t/m 11 oneven), Da 

Costastraat (nrs. 1 t/m 16, 18 t/m 24 even, 41 t/m 53 oneven, 54 t/m 68, 70 t/m 82 even), De Genestetlaan, 

Huijgensstraat (nrs. 1 t/m 27 oneven, 10 t/m 36 even), Nicolaas Beetsstraat, (nrs. 12 t/m 36 even), Raadhuisstraat (nrs. 

27, 29 en 31), Staringlaan, Tollensweg, Vondelstraat, Bilderdijklaan (nrs. 54 t/m 76 even), Da Costastraat (nrs. 69 t/m 

91 oneven, 84 t/m 114 even), Huijgensstraat (nrs. 29 t/m 51 oneven, 38 t/m 60 even), Jacob Catsstraat, Nicolaas 

Beetsstraat (nrs. 5, 7, 9).  

 

Sector D  

Piet Heinstraat, De Ruyterstraat (nrs. 10 t/m 40), Schutstraat (nrs. 93 t/m 137a), Karel Doormanstraat. 

 

Sector E  

Wilhelminastraat (nrs. 22 t/m 28, 34 t/m 120), Schoolstraat (nrs. 1 t/m 93).  

 

Sector F  

Van Echtenstraat (nrs. 43 t/m 105, 54 t/m 108), Bentinckslaan (nrs. 20 t/m 54a, 27 t/m 31, 37 t/m 81), Grote 

Kerkstraat (nrs. 46 t/m 120, 53 t/m 111), Julianastraat (nrs. 26 t/m 38, 5 t/m 15).  
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1 Leeswijzer  

De parkeernota omvat drie delen. In dit deel 2 wordt het parkeerbeleid uiteen gezet voor de wijken, dorpen en 

bedrijventerreinen. Deel 1 van de parkeernota gaat over het parkeerbeleid in het stadscentrum, deel 3 behandelt de 

parkeerorganisatie. 

 

Hoofdstuk 2 van dit eerste deel beschrijft de actuele parkeersituatie in de wijken, dorpen en op de bedrijventerreinen, 

de knelpunten en de toekomstige ontwikkelingen. Daarna worden in hoofdstuk 3 de beleidsuitgangspunten en 

doelstellingen benoemd die in hoofdstuk 4 concreet zijn uitgewerkt in het doelgroepenbeleid. Hoofdstuk 5 beschrijft 

het parkeermodel. Hoofdstuk 6 gaat in op de parkeerhandhaving, hoofdstuk 7 behandelt de parkeernormen. Het 

laatste hoofdstuk gaat in op het meten en evalueren van de effecten van het gevoerde beleid.  

 

2 Actuele parkeersituatie, knelpunten en ontwikkelingen 

2.1 Wijken en dorpen 

In de dorpen en de meeste wijken rond de kern Hoogeveen is de parkeerdruk lager dan in het stadscentrum en er zijn 

over het algemeen geen grote parkeerproblemen. Wijken die direct aan het stadscentrum van Hoogeveen grenzen 

hebben wel incidenteel met parkeeroverlast te maken. Toenemend autobezit is een wijkinterne oorzaak, daarnaast 

hebben deze woongebieden op piekdagen extra parkeerdruk door het uitwijkgedrag van centrumbezoekers. Oudere 

woonwijken hebben incidenteel fricties tussen parkeervraag en –aanbod. De openbare ruimte van deze wijken is 

indertijd ingericht op basis van een lager autobezit dan nu het geval is waardoor de capaciteit ontbreekt om de 

toenemende parkeerdruk op te vangen. 

 

2.2 Bedrijventerreinen 

Om de kern van Hoogeveen liggen bedrijventerreinen met een verschillend vestigingsprofiel: 

− De Wieken, het oudste en grootste bedrijventerrein in Hoogeveen met een gemengd industrieel karakter. 

− Logistiek Centrum Hoogeveen is ingericht voor bedrijven die zich richten op distributie, transport en logistiek. 

− Stationsgebied, een kantorenlocatie in ontwikkeling. 
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− Zorgpark Grittenhof, een gebied met zorggerelateerde bedrijven die zijn gevestigd ten westen van het Bethesda 

ziekenhuis. 

− Schutlanden, een kantorenlocatie voor bedrijven in de zakelijke dienstverlening. 

− Griendtsveenweg, een locatie voor perifere detailhandelsvestigingen in de DHZ-branche en woninginrichting. 

− Buitenvaart, een recent ontwikkeld algemeen bedrijventerrein waarvan een deel bestemd is voor kleinschalige 

bedrijven met een woning en een deel dat gepland is als autoboulevard. 

− Elim-Hollandscheveld, bedrijventerreinen nabij dorpskernen met kleinschalige gemengde industrie. 

− Riegmeer en Stadterij zijn bedrijventerreinen in ontwikkeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plattegrond 1: Bedrijventerreinen om Hoogeveen 

 

Knelpunten doen zich voornamelijk voor op De Wieken. Dit uitgestrekte gebied met 600 bedrijven en 10.000 

arbeidsplaatsen is in de loop van de tijd op onderdelen verpauperd en gedateerd. De toename van het verkeer van 

auto’s en fietsers conflicteert met het zware vrachtverkeer. Geparkeerde (vracht-) auto’s op straat en in de berm 

belemmeren de bereikbaarheid en verrommelen het openbare gebied. Er is een revitaliseringsplan in uitvoering om 

het vestigingsklimaat op De Wieken te verbeteren. De openbare ruimte wordt aantrekkelijk ingericht, het wegprofiel 

wordt op diverse locaties aangepakt om langzaam verkeer te scheiden van het overige verkeer en de verkeersroute 

wijzigt.  

Vrachtwagens die op locaties parkeren waar dit niet gewenst is, vormen een algemeen probleem. Vaak gaat het om 

eigen vervoerders die hun combinatie nabij of in woongebieden parkeren.  
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3 Beleidsuitgangspunten en doelstellingen 

Basisuitgangspunt is dat grondgebonden woningen en bedrijven hun parkeervraag volgens de gemeentelijke 

parkeernorm volledig op eigen terrein faciliteren. Niet - grondgebonden woningen maken gebruik van centrale 

parkeervoorzieningen die voor eigen rekening zijn aangelegd of na instemming van de gemeente mede gebruik maken 

van openbare parkeervoorzieningen waarbij voor de parkeerontwikkeling financieel is bijgedragen door een storting in 

het mobiliteitsfonds. In beginsel zal parkeerregulering zich beperken tot maatregelen die de verkeersveiligheid, 

bereikbaarheid en het beoogde parkeergedrag bevorderen of maatregelen die structurele parkeeroverlast bestrijden.  

 

3.1 Beleidsdoelen parkeren in wijken en dorpen 

− Nieuwe woonontwikkelingen: 

o voldoen op eigen terrein en / of in een centrale parkeervoorziening aan de gemeentelijke parkeernorm 

voor woonfuncties; 

o het beslag op de openbare ruimte voor bezoekersparkeren wordt beperkt om een aangenaam 

leefklimaat te creëren. 

− Voor bestaande woongebieden waarbij het aantal beschikbare parkeerplaatsen binnen een cluster van straten 

minder is dan 1 per woning, zorgt de gemeente voor de aanvulling tot de norm van 1 parkeerplaats per woning. 

Met dien verstande dat de benodigde fysieke en/of financiële ruimte hiervoor beschikbaar is. 

In bestaande woongebieden waar het aantal beschikbare parkeerplaatsen binnen een cluster van straten per 

woning meer is dan 1 per woning is het beleid gericht op het optimaal benutten en verdelen van schaarse 

parkeerruimte, waarbij een fysieke en/of financiële  bijdrage van de bewoners wordt gevraagd: 

o Ruimte op de openbare weg is zowel voor bewoners- als bezoekersparkeren beschikbaar voor zover de 

leefbaarheid en de verkeersveiligheid dat toelaten. 

o Indien noodzakelijk, mogelijk, wenselijk en financieel haalbaar herstructureren van wijken waarbij de 

beschikbare openbare ruimte efficiënter wordt ingericht om extra parkeerruimte te creëren. 

o Bij structurele parkeertekorten voert de gemeente vergunninghoudersparkeren in om de beschikbare 

parkeercapaciteit in het openbare gebied evenredig over het aantal woningen te verdelen mits daartoe 

maatschappelijk draagvlak bestaat en de kosten van deze maatregelen door de betrokken bewoners 

worden gedragen. 

 

3.2 Beleidsdoelen parkeren op bedrijventerreinen 

− Goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen.  

− Bestemmingsverkeer voor bedrijven en parkeeroverlast van bedrijven weren in omliggende woonwijken. 
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− Parkeervraag volledig op eigen bedrijfsterrein faciliteren en parkeren op de openbare weg beperken: 

o Nieuwe bedrijfsontwikkelingen en uitbreidingen voldoen aan de gemeentelijke parkeernorm door de 

parkeerbehoefte geheel op eigen terrein te realiseren. 

o Parkeren op de openbare weg is beperkt met het oog op de bereikbaarheid en verkeersveiligheid; 

o Structurele parkeeroverlast in bestaande situaties zal de gemeente in samenspraak met betrokken 

bedrijven bestrijden met op de situatie toegesneden maatregelen. 

o Op basis van vestigingsbeleid inpassen van functies die een bovenmatige verkeersaantrekkende 

werking hebben. 

− Vrachtwagens parkeren uitsluitend op eigen bedrijfsterrein of op daartoe aangewezen locaties. 

− De gemeentelijke rol beperkt zich tot regelgeving en parkeerhandhaving in het openbare gebied.  

 

4 Doelgroepenbeleid 

4.1 Bewoners en bezoekers van woonfuncties 

Uitgangspunt is dat de parkeervraag in wijken buiten het stadscentrum en in dorpen op eigen woonerf en op de 

openbare weg invulling krijgt. Het is een zelfregulerend parkeersysteem. Alleen in gevallen waarbij sprake is van 

structurele parkeeroverlast of ongewenst parkeergedrag neemt de gemeente op maat gesneden maatregelen. 

Wanneer er maatregelen nodig zijn, gaat de voorkeur uit naar fysieke, inrichtingstechnische ingrepen en pas in laatste 

instantie wordt een vergunninghoudersparkeren als reguleringsinstrument ingezet.  

 

4.2 Werkers en bezoekers van bedrijven 

Bedrijven voorzien op eigen terrein in het parkeeraanbod voor werkers en bezoekers. Bedrijven zijn vrij in het bepalen 

van hun vervoersbeleid maar verplicht om op eigen terrein aan de gemeentelijke parkeernorm te voldoen. 

 

De gemeente heeft een voorwaarde scheppende rol door het stellen van parkeernormen, het inrichten van de 

openbare ruimte en het handhaven van parkeerverboden op de openbare weg. Wanneer er sprake is van structurele 

parkeertekorten die gebaseerd zijn op historisch gegroeide situaties zal de gemeente in samenspraak met de 

betrokken bedrijven en zover de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid dat toelaten, parkeren in de openbare 

ruimte beperkt toestaan. Indien de ruimtelijke mogelijkheden daarvoor te gering zijn, vraagt de gemeente de 

bedrijven actief vervoersmanagement in te voeren om het autogebruik onder werknemers te ontmoedigen. 
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Op bedrijventerrein De Wieken is in het kader van de revitalisering en na overleg met de bedrijven een algeheel 

parkeerverbod ingesteld en zijn werkers, bezoekers en leveranciers voor hun parkeerbehoefte volledig aangewezen op 

de terreinen van bedrijfsvestigingen.  

 

4.3 Leveranciers en vervoerders 

Leveranciers en vervoerders laden en lossen op eigen terrein van de bedrijven. In uitzonderlijke situaties blijft het 

mogelijk dat er laad- en losplaatsen op de openbare weg worden gecreëerd. Het aanbieden van parkeerfaciliteiten 

voor vrachtwagens die overnachten is een verantwoordelijkheid van de bedrijven en geen gemeentelijke taak. De 

gemeente Hoogeveen beperkt zich tot het nemen van maatregelen om overlast van geparkeerde vrachtwagens te 

voorkomen (parkeerverboden, regelgeving in de plaatselijke verordening) en de gemeente ondersteunt externe 

initiatieven om parkeerfaciliteiten voor vrachtwagens te ontwikkelen. 

 

5 Parkeermodel 

5.1 Wijken en dorpen 

Het parkeermodel in de wijken en dorpen gaat uit van parkeren op eigen terrein met in tweede instantie  aanvullende 

parkeergelegenheid in het openbare gebied binnen het bestaande wegprofiel of op daartoe aangelegde 

parkeervakken. In beginsel zijn restricties voor het parkeren gebaseerd op de wegen- en verkeerswet en neemt de 

gemeente alleen restrictieve maatregelen wanneer de verkeersveiligheid of de leefbaarheid in het geding zijn. 

 

5.2 Bedrijventerreinen 

Bedrijventerreinen worden ontsloten via hoofdroutes met daarop aangesloten de toeleidingsroutes naar de bedrijven. 

Parkeergelegenheid voor alle doelgroepen wordt op eigen bedrijfserf aangeboden, of met het oog op dubbelgebruik in 

een door bedrijven op te zetten centrale parkeervoorziening. Bij uitzondering, en met name om historische gegroeide 

knelpunten op te lossen, kan de gemeente parkeren op de openbare weg toestaan. Plekken waar parkeren of laden en 

lossen bij uitzondering is toegestaan, worden duidelijk herkenbaar belijnd en aangeduid. Voor het overige wordt 

parkeren op de openbare weg door het instellen van parkeerverboden ontmoedigd.  

 

De bewegwijzering is statisch en bestaat zo nodig uit drie niveaus: op de toeleidende wegen de verwijzing naar een 

specifiek bedrijfsterrein, afhankelijk van de omvang van het bedrijfsterrein op de interne ontsluitingswegen een 

verwijzing naar deelgebieden en op het laagste niveau de verwijzing naar individuele bedrijfsvestigingen mits 
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bedrijven deze voorzieningen zelf bekostigen. De gemeente Hoogeveen streeft uniformiteit in het verwijssysteem na 

en zal met het oog hierop een coördinerende rol vervullen. 

 

6 Parkeerhandhaving 

De handhaving van de wegen- en verkeerswet in de wijken, dorpen en op de bedrijventerreinen is preventief en 

correctief van aard. Preventieve handhaving wordt door het gehele jaar planmatig toegepast om gewenst 

parkeergedrag te stimuleren en te onderhouden. Correctieve handhaving is incident gericht (bijvoorbeeld het 

bestrijden van parkeeroverlast, onveilige situaties en extra inzet op basis van klachten uit de periodieke omnibus 

enquête ), zeer intensief en in tijd beperkt totdat de gewenste parkeersituatie is hersteld. 

 

De kosten voor handhaving komen ten laste van de politie en / of gemeente, de opbrengsten uit opgelegde boetes zijn 

voor het Rijk. Indien de gemeente zelf handhavingspersoneel inzet (buitengewoon opsporingsambtenaar) wordt een 

beroep gedaan op de “Vergoedingsregeling voor handhaven parkeren en overlast” en betaalt het Rijk een kleine 

vergoeding per opgelegd proces verbaal.  

 

7 Parkeernormen 

Voor nieuw te ontwikkelen functies of herontwikkeling dan wel uitbreiding van functies hanteert Hoogeveen voor de 

wijken, dorpen en bedrijventerreinen buiten het stadscentrum navolgende parkeernormen. Daar waar de normtabel 

niet in voorziet, wordt de parkeernorm door de gemeente bepaald. 

Functie Norm Norm- 
Eenheid 

Opmerkingen 

Apotheek 2,2 per 100 m2 BVO   
Arts / Maatschap / Therapeut 1,75 per behandelkamer Minimum van 3 parkeerplaatsen per praktijk 
Bedrijfsverzamelgebouw 1,7 per 100 m2 BVO  
Bedrijven intensief 2,65 per 100 m2 BVO Arbeidsintensieve / bezoekersextensieve bedrijven (industrie, lab, werkplaats) 
Bedrijven extensief 0,85 per 100 m2 BVO Arbeids- en bezoekersextensieve bedrijven zoals opslagloods, transport 
Bibliotheek / Museum 1,1 per 100 m2 BVO  
Bioscoop / Theater  0,35 per stoel  
Bowlingbaan / Biljartzaal 2,0 per baan / tafel  
Bouwmarkt / tuincentrum/ 
kringloopwinkel 

2,5 per 100 m2 BVO  

Café / Bar / Discotheek / Cafetaria 6,0 per 100 m2 BVO  
Casino / Amusementscentrum 5,0 per 100 m2 BVO  
Cultureel centrum / Wijkgebouw 2,0 per 100 m2 BVO  
Dansstudio / Sportschool 3,5 per 100 m2 BVO  
Detailhandel kleinschalig 3,25 per 100 m2 BVO Niet zijnde wijkcentra en supermarkten 
Detailhandel grootschalig 7.0 per 100 m2 BVO  
Dienstverlening met baliefunctie 3,0 per 100 m2 BVO Circa 1 arbeidsplaats per 25 tot 35 m2 BVO 
Dienstverlening zonder baliefunctie 1,75 per 100 m2 BVO Circa 1 arbeidsplaats per 25 tot 35 m2 BVO 
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Functie Norm Norm- 
Eenheid 

Opmerkingen 

Evenementenhal / congresgebouw 8,5 per 100 m2 BVO  
Golfbaan 7,0 per hole  
Hotel 1,0 per kamer  
Kinderdagverblijf 0,7 per 100 m2 BVO  
Manege 0,4 per box  
Onderwijs (Basis, VBO, HAVO, 
VWO) 

1,0 per leslokaal Norm exclusief parkeergelegenheid voor halen en brengen 

Onderwijs (MBO, ROC en HBO) 6,0 per leslokaal  
Overdekte speeltuin / hal 7,5 per 100 m2 BVO  
Religiegebouw 0,15 per zitplaats  
Restaurant 13,0 per 100 m2 BVO  
Serviceflat / aanleunwoning 0,5 per wooneenheid Zelfstandige woning met beperkte zorgvoorziening 
Showroom  1,7 100 m2 BVO Bijvoorbeeld showroom auto’s, keukens, meubels 
Sporthal 2,75 per 100 m2 BVO  
Sportveld 20,0 per hectare  
Squashbanen 1,5 per baan  
Tennisbanen 2,5 per baan  
Themapark / pretpark 8,0 per hectare  
Verpleeg- /verzorgingshuis 0,7 per wooneenheid  
Wonen / appartementen 1,8 per wooneenheid  
Wijkcentra / supermarkt 3,25 per 100 m2 BVO  
Ziekenhuis 1,6 per bed  
Zwembad 11,0 per 100m2 bassin  

 
Tabel 1: Parkeernormen voor wijken, dorpen en bedrijventerrein buiten het stadscentrum van Hoogeveen 

 

8 Monitoring en bijsturing 

Het monitoren van het parkeerbeleid in de wijken, dorpen en op bedrijventerreinen is ten opzichte van het betaalde 

parkeergebied in het stadscentrum beperkter van opzet omdat onder andere gegevens uit de parkeerapparatuur 

ontbreken. In de wijken, dorpen en op de bedrijventerreinen is monitoring van het beleid gebaseerd op bevindingen 

bij de preventieve handhaving, de uitkomsten van periodieke verkeer- en parkeeronderzoeken en op grond van de 

uitkomsten uit de Omnibusenquête. Voor het bijsturen worden op de locale situatie aangepaste maatregelen ingezet. 

In geval de maatregelen een structurele wijziging van het vigerende regime inhouden zal de gemeente met het oog op 

het draagvlak direct betrokken bewoners c.q. bedrijven bij de afwegingen betrekken.  
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