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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Aan de Oude Rijksweg 412-414 te Rouveen, gelegen in het karakteristieke bebouwingslint De Streek, bevindt 
zich een voormalige supermarkt (nr. 414), een tweetal dienstwoningen (nr. 414a en b) en het kantoorpand van 
Rouveen Kaasspecialiteiten (nr. 412). 

Rouveen Kaasspecialiteiten kampt met een gebrek aan kantoorruimte. In verband met binding met de 
tegenover gelegen bedrijfslocatie (fabriek) is verplaatsing van het kantoor naar een locatie elders zeer 
onwenselijk. Voor Rouveen Kaasspecialiteiten is het daarom wenselijk om op de bestaande locatie 
vervangende nieuwbouw te realiseren. 

De woning met nummer 414b ligt verscholen achter de voormalige supermarkt, is gedateerd en voldoet niet 
aan de huidige normen en maatstaven voor wat betreft woongenot en duurzaamheid voor de toekomstige 
bewoners. De eigenaar van deze woning is voornemens de woning te slopen en deze op een logischere locatie 
te herbouwen. 

Voor de voormalige supermarkt is geen perspectief om op basis van de huidige detailhandelsbestemming een 
duurzame invulling te vinden. Voor een supermarkt is gebleken dat een economische basis ontbreekt en voor 
een andere detailhandelsfunctie met dit oppervlakte is geen vraag in Rouveen. De bebouwing van de 
voormalige supermarkt zal worden gesloopt. Woning 414a komt hierdoor, net als in het verleden, weer vrij te 
staan. Vanwege de sloop ontstaat tevens ruimte om extra parkeervoorzieningen te realiseren voor het 
kantoorpand. 

De volledige ontwikkeling zal aansluiten bij de historie van De Streek. De gemeente heeft aangegeven in 
principe voorstander te zijn van de voorgenomen ontwikkeling. 

De gewenste ontwikkeling is niet in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan “De Streek”. Een 
bestemmingsplanherziening is noodzakelijk. In voorliggend bestemmingsplan zal worden aangetoond dat de 
wijziging van de bestemming in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en vanuit ruimtelijk 
en planologisch oogpunt verantwoord is.  

1.2 Ligging van het plangebied 

Het plangebied ligt aan de Oude Rijksweg 412-414 in Rouveen. Kadastraal is het plangebied bekend als 
gemeente Staphorst, sectie AN, nummers 296 en 297. De ligging van het plangebied in Rouveen en ten 
opzichte van de directe omgeving is weergegeven in afbeelding 1.1. 

 

Afbeelding 1.1 Ligging van het plangebied in Rouveen en de directe omgeving (Bron: ArcGIS)  
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1.3 De bij het plan behorende stukken 

Het bestemmingsplan “De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 412-414 te Rouveen” bestaat uit de 
volgende stukken:  

 verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.0180.2102019003-ON01) en een renvooi;  

 regels (met bijbehorende bijlagen).  

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden weergegeven. In de regels zijn 
bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een 
toelichting. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten grondslag 
liggende gedachten maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. 

1.4 Huidige planologische regime 

1.4.1 Algemeen 

Het plangebied is gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan “De Streek”. Dit bestemmingsplan is 
vastgesteld op 11 juni 2013 door de gemeenteraad van Staphorst. In dit bestemmingsplan is het plangebied 
bestemd met de enkelbestemmingen: 

 Detailhandel 

 Dienstverlening 

Het plangebied is voorzien van de dubbelbestemmingen: 

 Waarde – Archeologie 3 

 Waarde – beschermd dorpsgezicht 

 Waarde – Steeg 

Daarnaast is het gehele plangebied voorzien van de gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – laagvliegroute’. 

In afbeelding 1.2 is een uitsnede van de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan “De Streek” 
opgenomen. Het plangebied is daarbij indicatief weergegeven met de rode kaders. Voor de exacte begrenzing 
wordt verwezen naar de verbeelding. 

 

Afbeelding 1.2 Uitsnede verbeelding bestemmingsplan “De Streek” (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 
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1.4.2 Beschrijving bestemmingen en aanduidingen 

Enkelbestemming ‘Detailhandel’ 

De voor ‘Detailhandel’ aangewezen gronden zijn bestemd voor detailhandel, een dienstverlenend bedrijf, 
groenvoorzieningen en het bestaande aantal dienstwoningen. 

Enkelbestemming ‘Dienstverlening’ 

De voor ‘Dienstverlening’ aangewezen gronden zijn bestemd voor dienstverlenende bedrijven, 
groenvoorzieningen en water, verkeers- en verblijfsvoorzieningen en het bestaand aantal dienstwoningen per 
bouwperceel. 

Dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’  

De voor ‘Waarde – Archeologie 3’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor het behoud van hoge archeologische verwachtingswaarden.  

Dubbelbestemming ‘Waarde – Beschermd dorpsgezicht’ 

De voor ‘Waarde – Beschermd dorpsgezicht’ aangewezen gronden behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor behoud, herstel en versterking van het karakteristieke dorpsgezicht (De 
Streek) zoals dat is verwoord in de aanwijzing dorpsgezicht d.d. 18 oktober 1993 het document 'Staphorst een 
eigen wereld' van 31 mei 2005.  

Dubbelbestemming ‘Waarde – Steeg’ 

De voor 'Waarde - Steeg' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor verkeers- en verblijfsdoeleinden ten behoeve van de ontsluiting van 
aanliggende erven. 

Gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – laagvliegroute’ 

In afwijking van het bepaalde in de overige bestemmingsregels mogen ter plaatse van de aanduiding 
'vrijwaringszone - laagvliegroute' geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, hoger dan 40 m in 
verband met de laagvliegroute worden gebouwd. 

1.4.3 Strijdigheid 

Ten aanzien van het te bouwen kantoorpand is de bestaande bestemming ‘Dienstverlening’ ontoereikend. 
Zowel het bestemmingsvlak als het bouwvlak zijn te gering van omvang voor de voorgenomen bouwplan van 
het kantoor. 

Aangezien ter plaatse geen supermarkt meer aanwezig is en zal zijn, is de bestemming ‘detailhandel’ niet meer 
aan de orde. In de gewenste situatie worden de gronden ingericht ten behoeve van een tweetal woningen en 
een parkeervoorziening. De genoemde functies zijn niet in overeenstemming met de bouw- en gebruiksregels. 

Om het gewenste plan mogelijk te maken, dient het bestemmingsplan herzien te worden. Voorliggend 
bestemmingsplan voorziet hierin. 

1.5 Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van Rouveen en wordt tevens 
een beschrijving van de huidige situatie in het plangebied gegeven.  

Hoofdstuk 3 bevat de planbeschrijving.  

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van rijk, provincie en de gemeente 
Staphorst beschreven.  
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In hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieu- en omgevingsaspecten de revue.  

Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten waaronder de watertoets.  

In de hoofdstukken 7 en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de 
economische uitvoerbaarheid van het project.  

Hoofdstuk 9 gaat in op de inspraak en het vooroverleg.  
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HOOFDSTUK 2  ONTSTAANSGESCHIEDENIS EN BESCHRIJVING PLANGEBIED 

2.1 Ontstaansgeschiedenis  

Rouveen ligt in een gebied waar in het begin van de middeleeuwen nog een metersdiep pakket hoogveen lag. 
De ontginning hiervan, die een aantal eeuwen heeft geduurd, bepaalt vandaag de dag het landschap. Het veen 
werd in een aantal slagen, die weer waren opgedeeld in ontginningshoeven met een vaste perceelsbreedte 
van ongeveer 125 meter, ontgonnen. Dit bepaalt nog steeds het verkavelingspatroon ter hoogte van Rouveen, 
hier staan de percelen schuin op de Oude Rijksweg. Doordat steeds nieuwe stukken veen werden ontgonnen 
verplaatsten de boerderijen mee. Het verplaatsen van deze boerderijen stopte eind 16e eeuw. Eind 16e eeuw 
heeft het bebouwingslint zijn huidige vorm gekregen.  

Dit bebouwingslint wordt “De Streek” genoemd en omvat de kernen Staphorst en Rouveen. De Streek ligt in 
een gebogen lijn die ter hoogte van Staphorst haaks op de ontginningspercelen ligt. Ter hoogte van Rouveen 
staat de verkavelingsrichting in een scherpe hoek op de straat. Ook de boerderijen volgen deze 
verkavelingsrichting.  

De karakteristieke boerderijen in De Streek zijn niet alleen naast elkaar op smalle kavels gesitueerd, maar ook 
achter elkaar. De bewoners hadden een sterke gemeenschapszin, waardoor kavels werden gesplitst en 
boerderijen steeds dichter naast elkaar kwamen te staan. Als hier geen ruimte meer was, werden de 
boerderijen ook achter elkaar gebouwd, meestal door de kinderen uit het voorgaande huis. De laatste jaren 
zijn steeds meer boeren vertrokken om elders een nieuw agrarisch bedrijf op te richten, met als gevolg veel 
leegstand aan De Streek. Als oplossing voor het tegengaan van leegstand en verval zijn meerdere boerderijen 
al opgesplitst in verschillende wooneenheden. 

 

Afbeelding 2.1 Bebouwingslint De Streek (Bron: Staphorst eigen wereld) 

2.2 Beschrijving plangebied en omgeving 

Het plangebied omvat de percelen Oude Rijksweg 412, 414, 414a en 414b te Rouveen. Het plangebied maakt 
onderdeel uit van het karakteristieke bebouwingslint De Streek. De functionele structuur van de directe 
omgeving bestaat voornamelijk uit bedrijfspercelen en woonerven. Ten oosten van het plangebied, aan de 
overzijde van de Oude Rijksweg, is het bedrijfsperceel van Rouveen Kaasspecialiteiten gelegen. Direct ten 
westen van het plangebied bevindt zich het bedrijf Kruidhof Veevoeders. 

Binnen het plangebied is diverse bebouwing aanwezig, te weten het huidige kantoorgebouw van Rouveen 
Kaasspecialiteiten (nr. 412), een voormalige supermarkt (nr. 414) en een tweetal bestaande dienstwoningen 
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(nr. 414a en b). De bebouwing is niet aangemerkt als monumentaal of karakteristiek. De overige gronden zijn 
hoofdzakelijk verhard ten behoeve van parkeervoorzieningen en een steeg. Voorheen was binnen het 
plangebied een Spar supermarkt gevestigd. Deze supermarkt is in maart 2016 gesloten en sindsdien staat het 
pand leeg. De overige bebouwing is nog wel als zodanig in gebruik. 

Geconstateerd is dat er geen perspectief is om voor de leegstaande supermarkt op basis van de huidige 
detailhandelsbestemming een duurzame invulling te vinden. Gebleken is dat voor een supermarkt een 
economische basis ontbreekt en voor een andere detailhandelsfunctie met dit oppervlakte is geen vraag in 
Rouveen. Handhaving van de detailhandelsbestemming c.q. het uitblijven van herbestemming zal leiden tot 
langdurige leegstand en verrommeling van het dorpsaangezicht. Er is daarmee sprake van een zekere 
noodzaak tot herbestemming van deze locatie. 

Door de opzet en grote hoeveelheid (aangebouwde) bebouwing is slechts sprake van beperkte ruimtelijke 
kwaliteit. Afbeeldingen 2.2 en 2.3 geven een beeld van de huidige situatie. 

 

Afbeelding 2.2 Luchtfoto van het plangebied in het bebouwingslint aan de Oude Rijksweg (Bron: Provincie Overijssel) 
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Afbeelding 2.3 Straatbeeld van het plangebied (Bron: Google streetview) 
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HOOFDSTUK 3  PLANBESCHRIJVING 

3.1 Ruimtelijke ontwikkeling 

3.1.1 Inleiding 

De voorgenomen ontwikkeling behelst het herbouwen van het kantoorpand van Rouveen Kaasspecialiteiten, 
het verplaatsen/herbouwen van een verouderd en op een ongelukkige locatie gesitueerde dienstwoning, de 
sloop van leegstaande supermarktbebouwing en de realisatie van een parkeervoorziening. 

3.1.2 Inrichting 

Bij de uitwerking van het plan is als nadrukkelijke voorwaarde gesteld dat bij de herinrichting van het gebied 
dit aan moet sluiten bij de historie van De Streek en het dorpskarakter van Rouveen. Dit wordt onder andere 
gedaan door aan te sluiten bij de bebouwingsrichting van omliggende bebouwing, overeenkomstige 
materialen/kleuren in de bebouwing te gebruiken en door de steeg in het plangebied te respecteren. In 
afbeelding 3.1 is de gewenste situatie weergegeven. 

 

Afbeelding 3.1 Inrichting plangebied (Buro Stad + Land) 

3.1.3 Kantoorpand Rouveen Kaasspecialiteiten 

Rouveen Kaasspecialiteiten kampt met een gebrek aan kantoorruimte. In verband met binding met de 
tegenover gelegen bedrijfslocatie (fabriek) is verplaatsing van het kantoor naar een locatie elders zeer 
onwenselijk. Voor Rouveen Kaasspecialiteiten is het daarom wenselijk om op de bestaande locatie 
vervangende nieuwbouw te realiseren. 

In De Streek zijn de functies van gebouwen herkenbaar aan de vorm. Een boerderij huisvest een boerenbedrijf, 
een fabriek huisvest een industriële functie, een kerk huisvest een religieuze functie enzovoorts. Dit is als 
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uitgangspunt genomen voor de voorgenomen ontwikkeling, waarbij de uitstraling van de nieuwbouw aansluit 
bij de toekomstige functie (kantoor). Het ontwerp gaat zich goed in de historische context voegen. In de gevel 
zijn grote glasopeningen opgenomen met ruim zicht op de Diek en de fabriek. In de voor- en zijgevel zijn grote 
glasopeningen voorzien met houten lamellen. Met deze lamellen, welke als streekeigen voor het gebied zijn 
aan te merken, sluit het ontwerp goed aan bij de bebouwingskarakteristieken van omliggende gebouwen en 
benadrukken het natuurlijke karakter van het kantoor, de fabriek en de streek. In afbeelding 3.2 zijn impressies 
van de nieuwbouw opgenomen. 

 

Afbeelding 3.2 Impressies te realiseren kantoorpand (Bron: Buro Stad + Land)  

 

In het kantoorgebouw worden onder meer spreekkamers, een grote vergaderzaal en een paar afzonderlijke 
kantoren voor de directie en de directiesecretaresse gerealiseerd. Naast kantooractiviteiten is het pand tevens 
bedoeld voor bijbehorende zaken zoals het kunnen ontvangen van klanten en leveranciers. Rondom het 
kantoor wordt een ruime kantoortuin aangelegd. Aan de overzijde van de steeg wordt een parkeervoorziening 
aangelegd met 17 parkeerplaatsen om in de parkeerbehoefte van het kantoor te kunnen voorzien. 

3.1.4 Vervangende woning 

In de huidige situatie is op het perceel ORW 414b een vrijstaande dienstwoning aanwezig. Deze woning ligt 
echter verscholen achter de voormalige supermarkt en is gedateerd. De woning voldoet niet aan de huidige 
normen en maatstaven voor wat betreft woongenot en duurzaamheid voor de toekomstige bewoners. 
Initiatiefnemers zijn daarom voornemens de burgerwoning te slopen en een nieuw woning te realiseren. Gelet 
op het feit dat de voormalige supermarkt wordt gesloopt is het mogelijk om de woning enigszins te 
verplaatsen. Hiermee wordt de stedenbouwkundige opzet van de locatie verbeterd, wordt het woongenot 
verbeterd en ontstaat er ruimte voor parkeervoorzieningen ten behoeve van het kantoorpand. Wat betreft 
ontwerp en maatvoering zal worden aangesloten bij omliggende bebouwing (type Staphorster boerderij). 

3.1.5 Te handhaven woning Oude Rijksweg 414a 

Het pand aan de Oude Rijksweg 414a is in 1928 onder architectuur gebouwd. Voor die tijd betrof dit een – 
voor de streek – omvangrijk bouwplan. Het werd gebouwd om dienst te doen als café, bakkerij, 
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kruidenierswinkel en veevoerhandel. Café Kruidhof betrof één van de centrumvoorzieningen in het dorp. 
Daarnaast herbergt het pand veel lokale historie, zoals de oprichting van een aantal nog steeds bestaande 
verenigingen. 

Het gebouw is opvallend vanwege zijn duidelijk afwijkende bouwstijl ten opzichte van de vele boerderijen 
langs de Oude Rijksweg. Daarnaast heeft het gebouw een kenmerkende symmetrie. Het metselwerk is – zeker 
voor die tijd – met veel details uitgevoerd. 

In de ontwikkeling van kruidenierswinkel tot zelfbedieningswinkel c.q. supermarkt is het pand vele malen 
verbouwd en aangebouwd. Daarmee is de oorspronkelijk aansprekende verschijningsvorm deels verloren 
gegaan. Aan de rechterzijde is de supermarkt deels onder het oorspronkelijke gebouw gebouwd. 

Het plan voor dit pand voorziet in het terugbrengen van dit pand in zijn oorspronkelijke verschijningsvorm. De 
leegstaande supermarkt zal worden gesloopt en de oorspronkelijke symmetrie van het pand Oude Rijksweg 
414a zal worden hersteld. Daarna zal het pand weer als woning in gebruik worden genomen.  

Zowel de sloop van de leegstaande supermarkt als het terugbrengen van het pand in zijn oorspronkelijke 
verschijningsvorm geven een positieve impuls aan het beschermd dorpsgezicht. In afbeelding 3.3 zijn foto’s 
van de oorspronkelijke en huidige situatie opgenomen. 

 

Afbeelding 3.3 Historische foto’s woning 414a 

3.2 Verkeer en parkeren 

3.2.1 Uitgangspunten 

3.2.1.1 Algemeen 

Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte en verkeersgeneratie die 
ontstaat. In dit geval wordt voor wat betreft de verkeersgeneratie aangesloten bij publicatie 
‘Toekomstbestendig parkeren, publicatie 381 (december 2018)’ van het CROW. Het CROW ontwikkelt en 
publiceert kennis onder andere op het gebied van verkeer en parkeren. Specifiek voor verkeersgeneratie en 
parkeren heeft het CROW de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren’ opgesteld. Deze kencijfers zijn landelijk 
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(en juridisch) geaccepteerd en worden gezien als de meest betrouwbare gegevens met betrekking tot het 
bepalen van de verkeersgeneratie en het benodigde aantal parkeerplaatsen. Overigens wordt opgemerkt dat 
bij iedere functie, in de CROW-publicatie, een maximum en minimum wordt genoemd. Dit is de bandbreedte. 

Opgemerkt wordt dat de gemeente Staphorst eigen beleid heeft voor het bepalen van de parkeerbehoefte. De 
te hanteren normen zijn opgenomen in de ‘Nota parkeerkengetallen gemeente Staphorst’ en worden in 
voorliggend geval als uitgangspunt gehanteerd bij de berekening van de parkeerbehoefte. 

3.2.1.2 Uitgangspunten 

Voor wat betreft de verkeersgeneratie wordt qua functie, verstedelijkingsgraad, stedelijke zone en 
verkeersgeneratie de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Verstedelijkingsgraad: Niet stedelijk – gemeente Staphorst (Bron: CBS Statline) 

 Stedelijke zone: Rest bebouwde kom 

Functie Verkeersgeneratie 

Wonen, koop – vrijstaand 8,2 verkeersbewegingen per woning 

Kantoor (zonder baliefunctie) 8,75 verkeersbewegingen per 100 m² 

Buurtsupermarkt 110,8 verkeersbewegingen per 100 m² 

Ten aanzien van de parkeerbehoefte wordt uitgegaan van de gemeentelijke parkeercijfers. In de ‘Nota 
parkeerkengetallen gemeente Staphorst’ wordt qua parkeerkengetallen onderscheid gemaakt tussen de 
bebouwde kom en het buitengebied. Tevens wordt een minimale en een maximale parkeernorm per woning 
of per 100 m² bvo aan kantoorfunctie aangegeven. In voorliggend geval wordt gerekend met de cijfers voor de 
bebouwde kom en wordt het gemiddelde van de genoemde cijfers gehanteerd. 

3.2.2 Verkeer 

Het plangebied wordt ontsloten via een bestaande in- en uitrit op de Oude Rijksweg. Uitgaande van de 
uitgangspunten uit paragraaf 3.3.1.2 is er sprake van de volgende verkeersgeneratie: 

Functie Aantal/oppervlak Verkeersgeneratie (per werkdag) 

Wonen, koop – vrijstaand 2 16,4 

Te bouwen Kantoor (zonder 
baliefunctie) 

557 m² 48,7 

Te slopen Kantoor (zonder 
baliefunctie) 

253 m² - 22,1 

Te slopen Buurtsupermarkt 627 m² - 694,7 

Totaal  - 651,7 

In de gewenste situatie is per saldo sprake van een ruime afname van bijna 652 verkeersbewegingen per 
weekdagetmaal. 

De realisatie van de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling zorgt voor een aanzienlijke afname van het 
aantal verkeersbewegingen ter plaatse. Het aantal verkeersbewegingen die in de nieuwe situatie blijven 
bestaan (65,1 verkeersbewegingen per weekdagetmaal), kunnen via de in- en uitrit, aansluitend op de Oude 
Rijksweg, verkeersveilig worden afgewikkeld. 

3.2.3 Parkeren 

Uitgaande van bovengenoemde uitgangspunten en de ‘Nota parkeerkengetallen gemeente Staphorst’, 
bedraagt de parkeerbehoefte het volgende: 

Functie Aantal/oppervlak Parkeerbehoefte 

Wonen, Koop, vrijstaand 2 4,7 

Kantoor (zonder baliefunctie) 557 m² 11,4 

Totaal  16,1 
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In het plangebied wordt voorzien in de aanleg van 17 parkeerplaatsen. Daarnaast beschikken de woonpercelen 
over voldoende ruimte om te kunnen voorzien in hun eigen parkeerbehoefte. Met het aantal parkeerplaatsen 
wordt voldaan aan de gewenste parkeerbehoefte. 

3.2.4 Conclusie 

Het aspect ‘verkeer en parkeren’ vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van de in dit plan besloten 
ontwikkeling. 

 

 



“De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 412-414 te Rouveen” 
Ontwerp 

 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

 

18 

HOOFDSTUK 4  BELEIDSKADER 

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de 
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten 
weergegeven. 

4.1 Rijksbeleid 

4.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

4.1.1.1 Algemeen 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en heeft de Nota 
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de Mobiliteits Aanpak en de Structuurvisie voor 
de Snelwegomgeving vervangen. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder 
andere de Agenda Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor 
thematische of gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. 

4.1.1.2 Rijksdoelen en regionale opgaven 

In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden 
voor de middellange termijn (2028):  

 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-
economische structuur van Nederland;  

 Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 
voorop staat;  

 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden behouden zijn.  

Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee geeft het Rijk 
aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Buiten deze nationale belangen 
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die regionaal neerslaan. 
Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies Gelderland en Overijssel) zijn:  

 Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en vaarwegen) 
die door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de mainports Rotterdam en 
Schiphol;  

 Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en Rijntakken 
(Waal, Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het Deltaprogramma) en de 
IJsselvechtdelta (deelprogramma’s zoetwater en rivieren) voor waterveiligheid in combinatie met 
bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur, economische ontwikkeling en woningbouw;  

 Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000 gebieden (zoals 
de Veluwe);  

 Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere door het 
aanwijzen van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet.  

4.1.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking  

In de SVIR is de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als 
motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in 
het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde 
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knelpunten bij de uitvoering van de Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigd en 
geoptimaliseerd instrument. 

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale 
benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag 
als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. 

Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de 
begrippen ‘bestaand stedelijk gebied’ en ‘stedelijke ontwikkeling’. 

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:  

bestaand stedelijk gebied: ‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’. 

stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.´ 

Bij het beschrijven van de behoefte dient te worden uitgegaan van het saldo van de aantoonbare vraag naar 
de voorgenomen ontwikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het bestemmingsplan) verminderd 
met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd (harde plancapaciteit).  

4.1.2 Toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking 

De ladder is van toepassing bij ‘nieuwe stedelijke ontwikkelingen’ (3.1.6 Bro). De ABRvS heeft op 28 juni 2017 
in een verzameluitspraak (ECLI:NL:RVS:2017:1724), uitspraak gedaan over wanneer er al dan niet sprake is van 
een nieuwe stedelijke ontwikkeling in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking. Hieruit blijkt dat 
het realiseren van 11 woningen niet wordt gezien als nieuwe stedelijke ontwikkeling.  

Wat betreft het kantoorpand wordt opgemerkt dat in het geval een ontwikkeling toeziet op de realisatie van 
een stedelijke voorziening met een brutovloeroppervlak kleiner dan 500 m², deze in beginsel niet als stedelijke 
ontwikkeling wordt aangemerkt. Daarbij wordt opgemerkt dat sprake is van vervangende nieuwbouw, waarbij 
het oppervlak ten opzicht van de huidige situatie gering toeneemt. Gezien de aard en omvang van de 
voorgenomen ontwikkeling, wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
zoals de ladder voor duurzame verstedelijking dit bedoelt. 

In voorliggend geval is de ladder voor duurzame verstedelijking dan ook niet van toepassing. 

4.1.3 Conclusie toetsing aan het rijksbeleid 

Geconcludeerd wordt dat het relevante ruimtelijke ordeningsbeleid op rijksniveau de in dit bestemmingsplan 
besloten ontwikkeling niet in de weg staat. 

4.2 Provinciaal beleid 

4.2.1 Algemeen 

Het provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan betreft de Omgevingsvisie 
Overijssel en de daarbij behorende Omgevingsverordening Overijssel. 

4.2.2 Omgevingsvisie Overijssel 

De Omgevingsvisie is een integrale visie waarin de beleidsambities en doelstellingen staan die van provinciaal 
belang zijn voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van Overijssel. Het uitgangspunt is gericht op het 
jaar 2030. De visie biedt kaders in de vorm van ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en 
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stedelijke omgeving. Daarbinnen krijgen gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en andere 
initiatiefnemers mogelijkheden om ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren.  

De opgaven en kansen waar de provincie Overijssel voor staat, zijn verwerkt in centrale beleidsambities voor 
negen beleidsthema's. Deze beleidsthema's worden benaderd vanuit de overkoepelende rode draden 
duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit. 

 Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte van de huidige generatie, zonder voor toekomstige 
generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.  

 Ruimtelijke kwaliteit is datgene wat de ruimte geschikt maakt en houdt voor wat voor mens, plant en 
dier belangrijk is. Ruimtelijke kwaliteit gaan vooral over 'goed': mooi, functioneel en 
toekomstbestendig.  

 Sociale kwaliteit gaat over het welzijn of 'goed voelen' van de mens. In de omgevingsvisie gaat het 
over het welzijn van de mens in relatie tot de fysieke leefomgeving. 

4.2.3 Omgevingsverordening Overijssel 

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. Het gaat er 
daarbij om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat effectief en efficiënt resultaat 
wordt geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de Omgevingsvisie. Eén van de instrumenten om het 
beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de Omgevingsverordening Overijssel. De 
Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch instrument dat wordt ingezet voor die onderwerpen 
waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd 
is. Er wordt nadrukkelijk gestuurd op ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Uitgangspunt is dat verstedelijking 
en economische activiteiten gebundeld worden ten behoeve van een optimale benutting van bestaand 
bebouwd gebied. 

4.2.4 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in de 
Omgevingsvisie Overijssel geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke 
omgeving. 

Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is 
gebaseerd op drie niveaus, te weten: 

1. Of – generieke beleidskeuzes; 
2. Waar – ontwikkelingsperspectieven; 
3. Hoe – gebiedskenmerken. 

Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht. 

4.2.4.1 Of – generieke beleidskeuzes 

Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk 
zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een maatschappelijke opgave. Of een initiatief mogelijk 
is, wordt onder andere bepaald door generieke beleidskeuzes van EU, Rijk of provincie. Denk aan 
beleidskeuzes om basiskwaliteiten als schoon drinkwater en droge voeten te garanderen. Andere generieke 
beleidskeuzes betreffen het voorkomen van overaanbod van bijvoorbeeld woningbouw- en kantoorlocaties. 

Ook wordt in deze fase de zogenaamde Overijsselse ladder voor duurzame verstedelijking gehanteerd. Deze 
Overijsselse ladder geeft een nadere invulling aan de vraag hoe de behoefte moet worden bepaald, zowel in 
de stedelijke als in de groene omgeving, en op welke wijze de regionale afstemming vorm gegeven moet 
worden. Integraliteit, toekomstbestendigheid, concentratiebeleid, (boven)regionale afstemming en zuinig en 
zorgvuldig ruimtegebruik zijn beleidskeuzes die invulling geven aan de Overijsselse ladder voor duurzame 
verstedelijking. 
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Voor specifieke gebieden in Overijssel geldt dat niet alle initiatieven mogelijk zijn. Dit heeft te maken met 
zwaarwegende publieke belangen, Gebiedsspecifieke beleidskeuzes om de zwaarwegende publieke belangen 
te borgen, zijn: reservering voor waterveiligheid en beperking wateroverlast, 
drinkwater/grondwaterbeschermingsgebieden, het Natuurnetwerk Nederland, de Nationale Landschappen en 
het provinciaal routenetwerk transport gevaarlijke stoffen. 

4.2.4.2 Waar – ontwikkelingsperspectieven 

Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen ruimtelijke 
ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de ontwikkelingsperspectieven. In de Omgevingsvisie 
is een spectrum van zes ontwikkelperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. Met dit 
spectrum geeft de provincie ruimte voor het realiseren van de in de visie beschreven beleids- en 
kwaliteitsambities. 

De ontwikkelperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden. Daar waar generieke 
beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent doorvertaald in de 
ontwikkelingsperspectieven. De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend en bieden de nodige 
flexibiliteit voor de toekomst.  

4.2.4.3 Hoe – Gebiedskenmerken 

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch cultuurlandschap, 
stedelijke laag en laag van de beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Het is de vraag ‘hoe’ een ontwikkeling invulling krijgt. 

Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is en 
er behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden. Afbeelding 4.1 
geeft dit schematisch weer. 

 

Afbeelding 4.1 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel) 
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4.2.5 Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 

Bij toetsing van het initiatief aan de Omgevingsvisie Overijssel ontstaat globaal het volgende beeld. 

4.2.5.1  Of – generieke beleidskeuzes 

Bij de afwegingen in de eerste fase “generieke beleidskeuzes” zijn vooral artikel 2.1.3, 2.2.2, 2.3.3 en 2.11 van 
de Omgevingsverordening Overijssel van belang. Op de artikelen zal hierna nader worden ingegaan. 

Artikel 2.1.3: Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik 

Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door bouwen 
en verharden leggen op de groene omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt: 

 dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande bebouwd 
gebied en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te maken is door 
herstructurering en/of transformatie;  

 dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied optimaal 
zijn benut. 

In de Omgevingsverordening Overijssel is het begrip ‘groene omgeving’ nader gedefinieerd als: de gronden die 
niet vallen onder bestaand bebouwd gebied. 

In de Omgevingsverordening Overijssel is het begrip ‘bestaand bebouwd gebied’ nader gedefinieerd als: de 
gronden die benut kunnen worden voor stedelijke functies op grond van geldende bestemmingsplannen en op 
grond van voorontwerp-bestemmingsplannen voor zover de provinciale diensten daarover schriftelijk een 
positief advies hebben uitgebracht in het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro/artikel 10 
BRO. 

 

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening Overijssel 

In voorliggend geval is sprake van een herontwikkeling binnen het bestaand bebouwd gebied. De ontwikkeling 
legt geen beslag op de groene omgeving, per saldo zal de hoeveelheid verhard oppervlak juist afnemen. Ter 
plaatse is sprake van een ontwikkeling van functies die zowel functioneel als ruimtelijk c.q. stedenbouwkundig 
passend is. De ontwikkeling is in overeenstemming met artikel 2.1.3. van de Omgevingsverordening Overijssel. 

Artikel 2.2.2: Realisatie nieuwe woningen (lid 1) 

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo, voorzien 
uitsluitend in de mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe woningen als de behoefte daaraan is aangetoond 
door middel van actueel onderzoek woningbouw. 

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.2.2 lid 1 

Onderdeel van de voorgenomen ontwikkeling is het herbestemmen van twee bedrijfswoningen naar reguliere 
woningen, waarbij één van de woningen wordt verplaatst ter vergroting van het woongenot. De woningen 
voldoen aan de kwalitatieve behoefte in de markt en worden gebouwd voor de lokale behoefte. Voorliggend 
bestemmingsplan is in overeenstemming met artikel 2.2.2 uit de Omgevingsverordening Overijssel. 

Artikel 2.3.3: Nieuwe kantoren en kantorenlocaties 

Lid 1 

Bestemmingsplannen voorzien niet in de totstandkoming van nieuwe zelfstandige kantoren en/of 
kantorenlocaties. 

Lid 2 

In afwijking van het eerste lid kan met een bestemmingsplan medewerking worden verleend aan de 
totstandkoming van nieuwe zelfstandige kantoren als in een ruimtelijk-economische onderbouwing is 
aangetoond dat: 
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a. er behoefte is aan extra kantoorruimte waarin niet kan worden voorzien vanuit de bestaande 
capaciteit aan kantoorruimte; 

b. de buurgemeenten en Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de conclusie dat er behoefte is aan 
extra kantoorruimte zoals voorzien in het bestemmingsplan. 

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.3.3 

Onderdeel van de voorgenomen ontwikkeling is het realiseren van een vervangend kantoorpand voor Rouveen 
Kaasspecialiteiten. Het vervangende kantoorpand wordt in beperkte mate vergroot. In verband met binding 
met de tegenover gelegen bedrijfslocatie (fabriek) is verplaatsing van het kantoor naar een locatie elders zeer 
onwenselijk. Er worden geen reguliere kantoorruimte gerealiseerd. Het volledige pand wordt in gebruik 
genomen door Rouveen Kaasspecialiteiten. Gelet op het vorenstaande wordt overleg met buurgemeenten en 
Gedeputeerde Staten onnodig wordt geacht. 

Artikel 2.11: Cultureel erfgoed 

In de toelichting op bestemmingsplannen wordt aangegeven op welke wijze bij de planontwikkeling rekening is 
gehouden met de aanwezige cultuurhistorische waarden. 

Onder ‘cultuurhistorische waarden’ wordt verstaan: het samenspel van historische landschappen, historisch 
geografische elementen en structuren, cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en bouwwerken en 
archeologische vindplaatsen die iets vertellen over het verleden. 

 

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.11 van de Omgevingsverordening Overijssel  

Onderhavig plangebied bevindt zich binnen de begrenzing van karakteristieke dorpsgezicht De Streek. De 
cultuurhistorische kenmerken van De Streek zijn verwoord in de aanwijzing dorpsgezicht d.d. 18 oktober 1993 
en het document 'Staphorst een eigen wereld' van 31 mei 2005. De Streek wordt met name gekenmerkt door: 

 het verkavelingspatroon van de percelen, waaronder mede begrepen het water- en wegenpatroon en 
de groenstructuur in de vorm van singelbeplanting; 

 de stegen (erfontsluitingswegen) bestraat met klinkers; 

 de architectuur van gebouwen, zoals de forse Staphorsterboerderij (type Hallehuis) en nieuwere 
bebouwing die qua schaal, situering en bouwstijl past in het historische bebouwingsbeeld; 

 de plaatsing van gebouwen op de percelen achter elkaar, op wisselende afstanden en bijna altijd met 
de nok in het verlengde van aanliggende steeg; 

 de verspringingen in de rooilijn van de voorgevels van boerderijen die zijn gericht op de 
Gemeenteweg en de Oude Rijksweg; 

 de groenstructuur voor de rooilijn en de daartussen liggende open groengebieden, alsmede de 
beplanting op en rondom erven die bijdraagt aan het besloten karakter van het dorp en de afgrenzing 
naar het buitengebied. 

Met de architectuur van de woning en het kantoorpand, de inrichting en materiaalgebruik van de erfinrichting 
en projectering van de bebouwing op de kavel is rekening gehouden met het cultuurhistorisch waardevolle 
dorpsgezicht van De Streek. Dit is planologisch verankerd door de dubbelbestemming ‘Waarde – Beschermd 
dorpsgezicht’ overeenkomstig het moederplan over te nemen. Gezien het vorenstaande sluit de ontwikkeling  
aan bij artikel 2.11 van de Omgevingsverordening.  

Bij de overige afwegingen in de eerste fase ‘Of - generieke beleidskeuzes’ zijn er verder geen aspecten die 
bijzondere aandacht verdienen.  

4.2.5.2  Waar - Ontwikkelingsperspectieven  

Het plangebied behoort tot het ontwikkelingsperspectief ‘Steden en dorpen als veelzijdige leefmilieus – woon- 
en werklocaties buiten de stedelijke netwerken’. Eén en ander wordt ook weergegeven in afbeelding 4.2 
waarin een uitsnede van de ontwikkelingsperspectievenkaart is opgenomen. 
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Afbeelding 4.2 Uitsnede ontwikkelingsperspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel) 

“Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken” 

De steden en dorpen buiten de stedelijke netwerken mogen altijd bouwen voor de lokale behoefte aan 
wonen, werken en voorzieningen, inclusief lokaal gewortelde bedrijvigheid, mits onderbouwd en regionaal 
afgestemd. Herstructurering en transformatie van de woon-, werk-, voorzieningen- en mixmilieus moeten deze 
vitaal en aantrekkelijk houden en de diversiteit aan milieus versterken. Herstructurering en transformatie 
bieden kansen om te anticiperen op klimaatverandering (bijvoorbeeld door ruimte voor groen, natuur en 
water te reserveren). Van belang is de stedelijke ontwikkeling altijd af te stemmen op de kenmerken van het 
watersysteem, bijvoorbeeld in laaggelegen gebieden bij bouw- en evacuatieplannen rekening houden met 
risico’s op overstroming of wateroverlast. Herstructurering en transformatie kunnen ook bijdragen aan de 
energietransitie (door het nemen van energie-efficiënte maatregelen en/of het opwekken van duurzame 
energie door bijvoorbeeld het aanwezige dakoppervlak te benutten). 

Toetsing van het initiatief aan het “Ontwikkelingsperspectief” 

De voorgenomen ontwikkeling betreft de herontwikkeling van een bestaand bebouwd perceel. Het plan draagt 
bij aan het aantrekkelijk houden van het woon- en werkmilieu ter plaatse. Zowel functioneel als 
stedenbouwkundig wordt het plan als passend beoordeeld. Het plangebied is gelegen in een omgeving waar 
sprake is van een mix tussen woon- en werkfuncties. Met de ontwikkeling vindt geen ruimtebeslag op de 
groene omgeving plaats. Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met 
het ter plaatse geldende ontwikkelingsperspectief. 

4.2.5.3  Hoe – gebiedskenmerken 

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap, 
stedelijke laag en de laag van de beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. Bij toetsing van het ruimtelijke initiatief aan de gebiedskenmerken in vier lagen is 
van belang dat de locatie is gelegen in stedelijk gebied. Dit betekent dat de 'Natuurlijke laag' en de ‘Laag van 
het agrarisch cultuurlandschap' buiten beschouwing kunnen blijven aangezien deze (oorspronkelijke) waarden 
niet meer voorkomen in het plangebied en redelijkerwijs ook niet meer te herstellen zijn. 



“De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 412-414 te Rouveen” 
Ontwerp 

 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

 

25 

1. De “Stedelijke laag” 

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart van de ‘stedelijke laag’ aangeduid met het gebiedstype 
‘bebouwingsschil 1900-1955’. In afbeelding 4.3 is dat weergegeven. 

 

Afbeelding 4.3 De stedelijke laag: ‘Bebouwingsschil 1900-1955’ (Bron: Provincie Overijssel) 

Bebouwingsschil 1900-1955 

De bebouwingsschil 1900-1955 bestaat uit gemengde stadwijken en woonwijken direct aansluitend op de 
historische centra en binnensteden. Op sommige plaatsen liggen (voormalige) grootschalige 
fabriekscomplexen direct aansluitend aan woonwijken. Deze stadswijken kennen een gesloten, compacte 
vorm (bouwblokken) en zijn veelal opdeelbaar in wijken met eigen karakter. De wijken worden van elkaar 
gescheiden door doorgaande lanen, singels en stadsstraten. Kenmerkend in de bebouwing is de verwantschap 
in architectuurstijlen en aandacht voor architectonische details en verbijzondering van gebouwen op 
specifieke plekken als straathoeken. 

Als herstructurering, inbreiding en toevoeging van bebouwing plaats vinden in de individueel ontwikkelde 
stadswijken van de bebouwingsschil 1900 - 1955, dan dragen deze bij aan behoud, versterking en vernieuwing 
van de individuele bebouwing met een eigen karakter en uitstraling. Ontwikkelingen voegen zich in maat, 
schaal en ritme naar de omliggende bebouwing. Als herstructurering etc. plaats vindt in de tuindorpen en 
fabriekswijken, dan voegt de vernieuwde/nieuwe bebouwing zich in de structuur van de bebouwde massa en 
groenstructuur, gericht op behoud van eenheid en eenduidigheid, met oog voor details. Verder wordt 
gestuurd op hergebruik/reanimatie van cultureel erfgoed. 

Toetsing van het initiatief aan de “Stedelijke laag” 

Bij de uitwerking de planontwikkeling is rekening gehouden met het waardevolle karakter van de Streek. Zowel 
de locatie van de bebouwing als het stedenbouwkundige ontwerp (materialisering, kleurstelling en dergelijke) 
sluiten aan bij de karakteristieke opbouw van De Streek. Ook vanuit functioneel oogpunt, onderdeel 
uitmakend van het bebouwingslint, zijn de functies als passend aan te merken op deze locatie. De ontwikkeling 
is als passend aan te merken ten aanzien van de “Stedelijke laag”.  

2. De “Laag van de beleving” 

De laag van de beleving is het domein van de belevenis, de betekenis en identiteit. Het voegt kenmerken toe 
als landgoederen, recreatieparken, recreatieve routes maar benut ook vooral de kwaliteit van de andere drie 
lagen. Het maakt ze beleefbaar en tot een belevenis. Het belevenisaspect wordt een steeds belangrijke pijler 
onder het ruimtelijk kwaliteitsbeleid.  
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De ambitie is gericht op sterke ruimtelijke identiteiten als motor voor gebiedsontwikkeling. Het gaat er om 
beleving, betekenis en kwaliteit van de omgeving te versterken en de beleefbaarheid en toegankelijkheid van 
het landschap te vergroten. 

De locatie heeft op de gebiedskenmerkenkaart de “Laag van de beleving” de aanduidingen “donkerte” en 
“IJssellinie inundatieveld” In afbeelding 4.4 is dat aangegeven. 

 

Afbeelding 4.4 De laag van de beleving (Bron: Provincie Overijssel) 

Donkerte 

Lichte gebieden geven een beeld van economische dynamiek; zoals de steden en dorpen, de snelwegen, de 
kassengebieden, attractieparken en grote bedrijventerreinen. De donkere gebieden geven daarentegen een 
indicatie van het rustige buitengebied van Overijssel. Het zijn relatief luwe en dunbevolkte gebieden met een 
lage gebruiksdruk. De ambitie is gericht op het koesteren van donkerte als kwaliteit. Het streven is gericht op 
het handhaven van de donkerte en, waar mogelijk, de gebieden bij ontwikkelingen nog donkerder te maken.  

De richting van de sturing is gericht op het minimaal toelaten van kunstlicht. Het vereist het selectief inzetten 
en 'richten' van kunstlicht en het vermijden van onnodig kunstlicht bij ontwikkelingen. De kansen hiervoor 
doen zich met name voor bij ontwikkelingen die een grote invloed hebben op het aspect donkerte, zoals 
grotere woon- en werklocaties en wegen. Ook de projectering van passages van auto(snel)wegen en regionale 
wegen speelt daarbij een grote rol vanwege het feit dat op- en afritten veelal leiden tot stedelijke 
ontwikkelingen. 

Bakens in de tijd – IJssellinie inundatieveld 

Bakens in de tijd zijn relicten van diverse aard uit verschillende perioden van de wordingsgeschiedenis van 
Overijssel. Geologische monumenten (bv pingo’s), archeologische monumenten en vindplaatsen, schansen, 
verdedigingslinies, kapelletjes, religieuze monumenten, historische wegen tot landschappelijke ensembles 
zoals De Kolonie. Bakens zijn niet alleen (water)torens en andere hoge, kenmerkende bouwsels, ook patronen 
als de (ruil)verkavelingsstructuur vormen een baken in de tijd. De essentie van de bakens in de tijd is, dat ze de 
verhalende laag toevoegen aan het landschap. Het zijn belangrijke ingrediënten in de opbouw van 
gebiedsidentiteit. Het zijn plekken waar ‘tijdsdiepte’ tot intense indrukken leidt. Creëer verbindingen en 
verbanden tussen bestaande bakens die onderdeel van een groter geheel zijn, maar nu verloren of geïsoleerd 
in het landschap liggen. Voeg bakens van deze tijd toe. Behoud monumenten, karakteristieke gebouwen en 
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cultuurhistorische waarden door ze bewust in te zetten in gebiedsopgaves. Maak de bakens meer zichtbaar en 
ontwikkel recreatieve routes langs deze bakens met uitleg over de ontstaansgeschiedenis. 

Toetsing van het initiatief aan de "Laag van de beleving”  

Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling vindt geen extra uitstraling van kunstlicht plaats. Er worden geen 
extra woningen toegevoegd en het vergroten van het kantoorpand valt weg tegen de sloop van de voormalige 
supermarkt. Geconcludeerd wordt dat het aspect ‘donkerte’ geen belemmering vormt voor het voornemen. 

Wat betreft de ‘bakens in de tijd’ (IJssellinie inundatieveld en verdedigingslinies) wordt opgemerkt dat het plan 
geen invloed heeft op de kenmerken en kwaliteiten van deze bakens. De bebouwing wordt gebouwd passend 
in de verkavelingsstructuur en aansluitend op de karakteristieke kenmerken van het gebied ‘De Streek’. 
Geconcludeerd wordt dat het aspect ‘bakens in de tijd’ geen belemmering vormt voor het voornemen. 

4.2.6 Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid 

Geconcludeerd kan worden dat de in het voorliggende bestemmingsplan besloten ruimtelijke ontwikkeling in 
overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie Overijssel verwoorde en in de Omgevingsverordening 
verankerde provinciaal ruimtelijk beleid. 

4.3 Gemeentelijk beleid 

4.3.1 Staphorst een eigen wereld 

4.3.1.1  Algemeen 

Het landschap van Staphorst is een begrip. Het is een voor Nederland uniek landschap, rijk aan specifieke, 
gebiedsgebonden cultuurhistorische waarden. Het is een karakteristiek landschap, met een sterk 
onderscheidende ruimtelijke identiteit. Derhalve is het landschap van Staphorst aangewezen als Belvedère-
gebied. In de Nota Belvedère is het rijksbeleid neergelegd over de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke 
inrichting. Centrale doelstelling van de nota is dat de cultuurhistorische identiteit sterker richtinggevend wordt 
voor de inrichting van de ruimte in ons land. In het kader van de Nota Belvedère zijn de cultuurhistorisch 
meest waardevolle gebieden en steden in Nederland op kaart gezet. Staphorst is één van deze gebieden. 

Om de ruimtelijke karakteristiek van Staphorst te kunnen duiden is in “Staphorst een eigen wereld” uitgegaan 
van verschillende schaalniveaus: het schaalniveau van het landschap (direct grenzend aan het lint); het 
schaalniveau van de Streek en het schaalniveau van de afzonderlijke boerderijen met hun bijhorende tuin- en 
erfinrichting. De samenhang van deze schaalniveaus bepaalt het karakteristieke beeld van Staphorst. 

4.3.1.2  De 3 schaalniveaus 

Het landschap 

Karakteristiek voor het Staphorster landschap zijn de elzensingels. In het verleden is de Streek omgeven door 
deze kleinschalige wereld. In de huidige situatie zijn delen van het landschap veel opener van karakter. Met de 
ruilverkaveling / landinrichting zijn veel singels opgeruimd, om zo tot grotere percelen te komen. Ten noorden 
van Staphorst is het singellandschap nog zichtbaar, maar vooral in het gebied tussen de Streek en de snelweg 
zijn de perceelsrandbeplantingen en de smalle verkaveling beeldbepalend. 

De Streek 

De Streek is het twaalf kilometer lange lint tussen Lichtmis en Halfweg. Het lint heeft een min of recht verloop 
ter plaatse van Staphorst. Het Rouvener tracé (tussen Dekkersweg en Lichtmis) kent een meer slingerend 
verloop. Er is sprake van een grote ruimtelijke continuïteit langs het lint. De Streek kent grotendeels een dichte 
bebouwingsstructuur van monumentale boerderijen die een sterke architectonische verwantschap hebben. 
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Opvallend is de verdraaiing van de perceelsrichting ten opzichte van de weg: in Staphorst staat deze vrijwel 
haaks op de weg terwijl verder naar het zuiden, in Rouveen, de verkavelingsrichting onder een scherpe hoek 
staat met de weg. Ook de boerderijen staan hier niet haaks op de weg maar volgen de richting van de 
percelen. 

Het karakteristieke patroon van achter elkaar geplaatste boerderijen, waarbij de richting ten opzichte van de 
weg vaak een hoek vertoont, is het beeldmerk van Staphorst. Het is het resultaat van een langdurig proces van 
vererving, opsplitsing en nieuwbouw van boerderijen. Deze bijzondere bebouwingsstructuur moet 
gewaarborgd blijven. 

De boerderij & erf 

70% van de boerderijen in de Streek is aangeduid als monument. In totaal staan er 294 rijksmonumenten en 
313 gemeentemonumenten in het lint. De typisch Staphorster boerderij is een langgerekt bouwwerk waarbij 
woonhuis, deel, stal en hooiopslag in elkaars verlengde liggen. De boerderijen dateren uit de 19e en 20e eeuw. 
Naast de (vaak monumentale) boerderijen zijn ook de bijgebouwen beeldbepalend voor het Staphorster lint. 
Van oudsher gaat het hierbij om eenvoudige, vaak houten bouwwerken. 

Het groene karakter van het lint wordt voor een belangrijk deel gedragen door de erfbeplantingen. De maat en 
de vorm van de erven variëren langs het lint. Waar boerderijen op relatief grote afstand van de weg staan is 
sprake van een groene en besloten wereld met grote, soms monumentale bomen. 

4.3.1.3  Perspectief 

Het landschap 

Het landschap en de Streek zijn nauw met elkaar verbonden. Op het schaalniveau van het landschap spelen de 
volgende zaken: 

 het versterken en verbeteren van de karakteristieke beplantingsstructuur; 

 het versterken van de recreatieve betekenis; 

 het leesbaar maken en houden van de geschiedenis van het landschap. 

 

Afbeelding 4.5 Perspectief voor het landschap (Bron: Gemeente Staphorst) 
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De Streek 

De bijzondere bebouwingsstructuur in ‘De Streek’ moet gewaarborgd blijven. Dit betekent echter niet dat er 
geen ruimte voor nieuwe ontwikkelingen zou zijn. Binnen de Streek wordt, in beperkte mate, ruimte gezien 
voor het ontwikkelen van nieuwe woningen. Daarmee is niet iedere ‘open’ locatie automatisch een 
‘bouwlocatie’. De nieuwbouw dient zich echter nadrukkelijk te voegen binnen het bestaande ensemble.  

 

Afbeelding 4.6 Perspectief voor de Streek (Bron: Gemeente Staphorst) 

De boerderij & erf 

Ten aanzien van de boerderijen spelen de volgende aspecten: 

 het verdwijnen van de agrarische functie uit het lint en daarmee het verdwijnen van de belangrijkste 
functie van de boerderijen en bijgebouwen; 

 de inrichting van de tuinen en erven rond de boerderijen. 

De boerderijen zijn over het algemeen goed beschermd. Voor bijgebouwen geldt dat ze qua omvang en 
materialisering ondergeschikt zijn aan de boerderij: de hoofdmassa op het erf. Niet alleen de boerderijen zelf 
maar ook de manier waarop de tuinen en erven zijn ingericht draagt bij aan het karakteristieke beeld van 
Staphorst.  
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Afbeelding 4.7 Perspectief voor de boerderij en het erf (Bron: Gemeente Staphorst) 

4.3.1.4  Landschap + lint + boerderij & erf 

Het beschermde gezicht geeft veel aandacht aan het lint; de Streek, en dan met name aan de boerderijen als 
bijzondere elementen. Het beschermde gezicht heeft minder aandacht voor het landschap. Landschap en lint 
zijn in Staphorst echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het lint vormt in feite de ‘versteende’ structuur 
van het landschap. De relatie tussen lint en landschap is onderbelicht. Juist de versmelting van die twee vormt 
een wezenlijke karakteristiek van Staphorst. De elzensingels; het doorlopen van de singelbeplanting tot in het 
lint; de structuur van dwarswegen haaks op het lint; de doorzichten naar het achterland; de ontsluiting van het 
landschap en de sporen uit het verleden vormen essentiële aspecten van Staphorst. 

In afbeelding 4.8 wordt weergegeven op welken wijze de erfinrichting, in relatie tot de ‘versteende’ structuur 
in de Streek dient plaats te vinden.  
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Afbeelding 4.8 Erfinrichting in de Streek (Bron: Gemeente Staphorst) 

4.3.1.5  Toetsing van het initiatief aan “Staphorst een eigen wereld” 

Het erf zal op een verantwoorde wijze worden vormgegeven waarbij rekening is gehouden met de historische 
context van het bebouwingslint en de overgang van het erf naar het landschap. Bij de uitwerking de 
planontwikkeling zoals verwoord in hoofdstuk 3 is rekening gehouden met het waardevolle karakter van de 
Streek. Zowel qua positionering van de bebouwing als het stedenbouwkundige ontwerp (materialisering, 
kleurstelling en dergelijke) wordt voldaan aan het beleidsdocument “Staphorst een eigen wereld”. De 
ontwikkeling sluit aan bij de beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in het beleidsdocument “Staphorst een 
eigen wereld”. 

4.3.2 Woonvisie 2016-2020 

4.3.2.1  Algemeen 

De gemeente Staphorst heeft een woonvisie opgesteld voor de periode 2016-2020, met een doorkijk naar 
2025. Deze woonvisie is op 1 november 2016 vastgesteld door de gemeenteraad van Staphorst. 

De gemeente Staphorst vindt het noodzakelijk een actueel, integraal en goed onderbouwde woonvisie te 
hebben om zodoende als gemeente de ontwikkelingen op het gebied van wonen te kunnen initiëren en 
daarnaast de ontwikkelingen van andere partijen te kunnen sturen.  

Er zijn een aantal belangrijke woonopgaven in de gemeente Staphorst. Op basis van deze woonopgaven zijn 
een aantal belangrijke thema’s met betrekking tot wonen uitgewerkt in de Woonvisie. Deze thema’s zijn: 

 passende kwaliteit van het wonen; 

 betaalbaar wonen voor verschillende doelgroepen; 

 langer zelfstandig wonen. 

 Deze thema’s monden uit in een uitvoeringsprogramma. 
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4.3.2.2  Woningbouwprogramma 

Het is de verwachting dat het aantal huishoudens de komende jaren blijft groeien in de gemeente Staphorst. 
Ditzelfde beeld zien we op lange termijn (2030/2040). In de periode 2016 tot en met 2020 gaat het naar 
verwachting om een toename met 350 huishoudens en in de periode 2021 tot en met 2025 om 320 
huishoudens. In totaal gaat het om 670 huishoudens in de periode 2016 tot en met 2025 (Bron: Primos 2015 
middenvariant). De raming ligt iets hoger dan de raming waarop de provincie Overijssel zich baseert (591 
woningen in de periode 2016 tot en met 2025 op basis van Primos 2013). In de raming voor Staphorst is ermee 
rekening gehouden dat het woningaanbod de komende jaren weer op peil is en dat mensen niet vanwege een 
te krap woningaanbod naar omliggende gemeenten vertrekken. Bij een dergelijk aantal nieuwe woningen is 
het mogelijk om te voorkomen dat starters en ouderen noodgedwongen uit Staphort moeten vertrekken. 

De gemeente heeft haar woningbouwprogramma per kern uitgewerkt. Voor de kern Rouveen kent de 
gemeente het volgende woningbouwprogramma: 

 

Afbeelding 4.9 Woningbouwprogrammering Staphorst (Bron: Gemeente Staphorst) 
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Afbeelding 4.10 Woningbouwprogrammering Staphorst (Bron: Gemeente Staphorst) 

4.3.2.3  Toetsing van het initiatief aan de Woonvisie 2016-2020 

De voorgenomen ontwikkeling ziet toe op het herbestemmen van twee bedrijfswoningen naar twee reguliere 
woningen, waarbij één woning beperkt wordt verplaatst. Op basis van de woonvisie is binnen ‘De Streek’ nog 
voldoende behoefte om de functiewijziging van twee dienstwoningen naar twee reguliere woningen te 
verantwoorden. De ‘Woonvisie 2016-2020’ verzet zich niet tegen de voorgenomen ontwikkeling. 

4.3.3 Transformatie locaties aan de Streek 

4.3.3.1 Algemeen 

De raad van de gemeente Staphorst heeft in 2014 besloten om het Saneringsbeleid te evalueren. De evaluatie 
heeft plaatsgevonden en aan de raad wordt gevraagd de Beleidsregel Transformatielocaties aan de Streek vast 
te stellen. Dit beleid is van toepassing op het ‘beschermd dorpsgezicht’ aan de Oude Rijksweg en 
Gemeenteweg. Dit beleid is mede voortgekomen uit de dagelijkse praktijk, verschillende evaluaties en ook 
input van diverse partijen hebben input gegeven en een bijdrage geleverd aan dit beleid. 

4.3.3.2 Doelstelling en toepassingsbereik 

De doelstelling van de beleidsregel ‘Transformatie locaties aan de Streek’ is kaders te bieden voor de wijze 
waarop binnen de gemeente transformatielocatie worden herontwikkeld. Uitgangspunt is dat de nieuwe 
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bebouwing een versterking moet zijn voor de bebouwingsstructuur van het beschermde dorpsgezicht. 
Daarnaast is het doel om op de locaties zelf een ruimtelijke kwaliteit te ontwikkelen die als passend wordt 
ervaren in het beschermd dorpsgezicht. 

Het gebied waarop het voorliggende beleid van toepassing is wordt in de nota Belvedère aangeduid als 
“Beschermd Dorpsgezicht”. Dit gebied is in 1993 ministerieel vastgelegd. 

4.3.3.3 Proces 

Voor het ontwikkelen van een transformatielocatie is een opsplitsing gemaakt. Er zijn vier richtingen. Welke 
richting van toepassing is hangt af van de bestaande bebouwing, afmeting van het kavel of de wens van een 
initiatiefnemer. In het beleid zijn de volgende richtingen onderscheiden: 

1. Hergebruik van bestaande bebouwing; 
2. Het “Open plekken-beleid”; 
3. Het “Open plekken-beleid +”; 
4. Maatwerk binnen kaders Omgevingswet. 

In afbeelding 4.11 zijn de richtingen visueel weergegeven. 

 

Afbeelding 4.11 Transformatierichtingen (Bron: Gemeente Staphorst) 

 

In voorliggend geval is de eerste transformatierichting van toepassing op de transformatie van de supermarkt 
naar een woonperceel. 

Hergebruik van bestaande bebouwing 

“Mocht blijken dat de bestaande bebouwing (boerderij of stal of bedrijfsgebouw) goed te hergebruiken is, met 
aanpassingen dan, is herontwikkeling de eerste te onderzoeken stap. Dit kan gaan om het geschikt maken voor 
wonen of andere functies die niet milieubelastend zijn voor de omgeving. Het in originele staat herstellen en 
anders in gebruik nemen (functiewijziging) van het gebouw draagt daarmee optimaal bij aan de doelstelling 
van het transformatiebeleid; het bereiken van ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid zonder afbreuk te doen aan 
het bebouwingslint.” 

4.3.3.4 Toetsing van het initiatief aan de beleidsregel ‘Transformatielocaties aan de Streek’ 

De beleidsregel ‘Transformatielocaties aan de Streek’ is van toepassing op de transformatie van de supermarkt 
naar een woonperceel (Oude Rijksweg 414a). Zoals reeds in paragraaf 3.1.5 is beschreven, kent het pand aan 
de Oude Rijksweg 414a een rijke historie. Het pand is meerdere malen verbouwd en aangebouwd, tot het 
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pand de huidige vorm als supermarkt kreeg. Vanwege de vele verbouwingen is de oorspronkelijk 
aansprekende verschijningsvorm deels verloren gegaan. 

Het plan voor dit pand voorziet in het terugbrengen van dit pand in zijn oorspronkelijke verschijningsvorm. De 
leegstaande supermarkt zal worden gesloopt en de oorspronkelijke symmetrie van het pand Oude Rijksweg 
414a zal worden hersteld. Daarna zal het pand weer als woning in gebruik worden genomen.  

Zowel de sloop van de leegstaande supermarkt als het terugbrengen van het pand in zijn oorspronkelijke 
verschijningsvorm geven een positieve impuls aan het beschermd dorpsgezicht. 

Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met de beleidsregel 
‘Transformatielocaties aan de Streek’. 

4.3.4 Ruimtelijke atlas en Welstandsnota 

4.3.4.1 Algemeen 

De Ruimtelijke Atlas en Welstandnota van de gemeente Staphorst dient als vervanging van de voorgaande 
welstandsnota, die als te knellend werd ervaren. Daarvoor in de plaats is er een globaler welstandbeleid op 
basis van een welstandskaart. De atlas is een analyse en verhaal in kaartbeelden van de gemeente. De 
welstandsnota is meer dan voorheen gebaseerd op de ruimtelijke opbouw van de gemeente en haar 
verschillende kernen. De welstandskaart is een specifieke uitwerking van de atlas voor het welstandsbeleid. 

De Ruimtelijke Atlas en Welstandsnota bieden samen een ruimtelijk kader, waar een welstandscommissie of 
stadsbouwmeester maar ook stedenbouwkundige(n), architecten en andere adviseurs zich op kunnen baseren. 
Op deze manier fungeert de atlas als een soort raamwerk voor het ruimtelijk beleid en de welstandskaart als 
een overzichtelijk toetsinstrument. 

Bij nieuwe ontwikkelingen vormen een goed ruimtelijk beleid en hierop afgestemde bestemmingsplannen de 
basis voor het welstandsbeleid, omdat hierin de bebouwingsvlakken, bouwenveloppen en/of bouwvolumes 
worden vastgelegd. 

4.3.4.2 Kernen – bijzonder regime 

Dit regime blijft voornamelijk beperkt tot de meest karakteristieke delen van de bebouwde kommen. Onder 
het bijzonder regime vallen de bebouwingslinten van Staphorst en Rouveen. Deze omvatten de oudste delen 
van beide dorpen waar zich ook de vele rijks- en gemeentelijke monumenten bevinden. Cultuurhistorie is een 
belangrijke reden om voor een bijzonder regime te kiezen. Vanwege het bijzondere karakter hebben daarom 
ook het oorspronkelijke kerkdorp IJhorst en het historische buurtschap Hamingen een bijzonder regime 
gekregen. 

4.3.4.3 Toetsing van het initiatief aan het ‘Ruimtelijke atlas en Welstandsnota’  

Bij de aanvraag omgevingsvergunning zal het (definitieve) plan worden getoetst aan de welstandsnota.  

4.3.5  Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid 

Geconcludeerd wordt dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling in overeenstemming is met het 
gemeentelijk beleid. Met de uitwerking van de stedenbouwkundige onderbouwing is rekening gehouden de 
hiervoor verwoorde gemeentelijke beleidsstukken. 
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HOOFDSTUK 5  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan 
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieu- en omgevingsaspecten bij het plan zijn 
betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de 
vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk 
middel voor afstemming tussen de milieu- en omgevingsaspecten en ruimtelijke ordening.  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, 
milieuzonering, geur, ecologie en archeologie & cultuurhistorie. 

5.1 Geluid (Wet geluidhinder) 

5.1.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als 
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek 
moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van 
een omgevingsvergunning indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone 
van een bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch 
onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke voorkeursgrenswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt 
overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. 

5.1.2 Situatie plangebied 

5.1.2.1 Wegverkeerslawaai 

Door Adviesbureau VOBRU is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Hierna zijn de 
resultaten samengevat weergegeven. Voor de volledige rapportage wordt verwezen naar bijlage 1. 

De berekende geluidsbelasting voor de verkeersweg is weergeven in onderstaande tabel. Bij de 
voorkeursgrenswaarde worden geen eisen gesteld aan de indeling van de woning en het eventueel 
bijbehorende buitengebied. 

 

Uit de tabel blijkt dat de hoogst optredende geluidbelasting Lden 52 dB bedraagt en is daarmee lager dan de 
maximaal toegestane grenswaarde. De geluidbelasting op de gevels achter rekenpunt 002, 003 en 004 (zie: 
bijlage 1) is lager dan de voorkeurswaarde Lden 48 dB, waarmee voldaan wordt aan het criterium geluidluwe 
gevel/buitenruimte. 
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De planvorming voldoet aan het criterium vervangende woningbouw zoals verwoord in het geluidsbeleid van 
de gemeente Staphorst, waarbij gezien de kleinschaligheid (<10 woningen) en de ligging aan de Oude Rijksweg 
geen bronmaatregelen en/of afscherming mogelijk/wenselijk is. Bij de woning wordt voldaan aan het criterium 
geluidluwe gevel/buitenruimte. In kader van het gemeentelijk beleid is er geen belemmering aanwezig tot het 
vaststellen van de in de tabel weergegeven hogere waarden door het college van Burgemeester en 
wethouders van de gemeente Staphorst. 

Bij het vaststellen van een hogere waarde dient te worden aangetoond dat aan de gestelde geluideisen 
(binnenwaarde in de geluidsgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan. In het bouwbesluit is een minimale 
karakteristieke gevelwering opgenomen van 20 dB. De betekent dat tot een gevelbelasting van Lden 53 dB de 
binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimte wordt gewaarborgd.  

In het kader van de Wet geluidhinder en het gemeentelijke beleid is geen belemmering aanwezig voor de 
realisatie van de voorgenomen ontwikkeling. 

5.1.2.2 Railverkeers- en industrielawaai 

Railverkeers- en industrielawaai zijn in het voorliggende geval niet van toepassing. Spoorwegen zijn gelegen op 
grote afstand en in de nabijheid van het plangebied zijn geen gezoneerde bedrijventerreinen aanwezig. In 
paragraaf 5.5 wordt ingegaan op de invloed van individuele bedrijvigheid op het voornemen. 

5.1.3 Conclusie 

De Wet geluidhinder vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.  

5.2 Bodemkwaliteit 

5.2.1 Algemeen 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. 
Om hierin inzicht te krijgen, dient een bodemonderzoek te worden verricht. In voorliggend geval is door AVA 
Milieuonderzoek een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoeksrapporten voor de Oude 
Rijksweg 412 en 414 zijn respectievelijk opgenomen in bijlage 2 en 3 bij deze toelichting. Hierna wordt nader 
ingegaan op de conclusies uit deze onderzoeken. 

5.2.2 Situatie plangebied 

5.2.2.1 Oude Rijksweg 412 

In de onderzochte bodem (grond en grondwater) zijn maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond. De 
gemeten licht verhoogde componenten betreft zink, kwik, lood en PAK (in de grond) alsmede koper en barium 
(in het grondwater). 

De herkomst van de gemeten licht verhoogde gehalten aan genoemde componenten is niet exacte aan te 
geven. Het is veelvoorkomend dat op oudere woonerven verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK 
worden aangetroffen. Van barium is bekend dat het veelvuldig van nature verhoogd in het grondwater wordt 
aangetroffen. 

De gemeten gehalten aan licht verhoogde componenten in de grond en in het grondwater overschrijden de 
achtergrondwaarden en respectievelijk streefwaarden overwegend in geringe mate. 

Met de gevolgde onderzoeksstrategie is de algemene milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op het perceel 
voldoende vastgelegd. Er hoeven vanuit de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen beperkingen te 
worden gesteld aan het gebruik van het perceel. Nader onderzoek is niet noodzakelijk. 
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5.2.2.2 Oude Rijksweg 414 

In de onderzochte bodem (grond en grondwater) zijn maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond. De 
gemeten licht verhoogde componenten betreft zink, lood, PAK en minerale olie (in de zwak puin- en 
kolengruishoudende bovengrond) alsmede zink en barium (in het grondwater). 

De gemeten licht verhoogde gehalten in de bovengrond zijn te relateren aan de plaatselijk waargenomen licht 
bijmenging met puin en kolengruis in de bovengrond. In de zintuigelijk schone bovengrond zijn geen 
verhoogde gehalten gemeten. Van barium is bekend dat het veelvuldig van nature verhoogd in het grondwater 
wordt aangetroffen. Ook zink kan van nature verhoogd in het grondwater voorkomen. 

Asbest is in de licht puin- en plaatselijk kolengruishoudende bovengrond niet aangetoond. 

Voor wat betreft de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem hoeven er vanuit milieuhygiënisch oogpunt 
geen beperkingen te worden gesteld aan het gebruik van het perceel en bestaan geen bezwaren tegen de 
voorgenomen herontwikkeling. Nader onderzoek is niet noodzakelijk. 

5.2.3 Conclusie 

Het aspect ‘bodem’ vormt geen belemmering voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling. 

5.3 Luchtkwaliteit 

5.3.1 Beoordelingskader  

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.  

In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende 
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:  

 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);  

 Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen);  

5.3.1.1  Besluit en de Regeling niet in betekenende mate  

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip “niet in betekenende 
mate” is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
luchtkwaliteit vindt niet plaats.  

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. Enkele voorbeelden zijn:  

 woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;  

 woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen;  

 kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.  

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de 
grenswaarden.  

5.3.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen  

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. 
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De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden 
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 
50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.  

5.3.2 Situatie plangebied  

Gelet op de aard en omvang van dit project, in verhouding tot categorieën van gevallen zoals beschreven in 
paragraaf 5.3.1.1 kan worden gesteld dat voorliggend project 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de 
luchtverontreiniging. 

Tot slot wordt geconcludeerd dat deze ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in 
het kader van het ‘Besluit gevoelige bestemmingen’.  

5.3.3 Conclusie 

Gezien het vorenstaande vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de voorgenomen 
ontwikkeling. 

5.4 Externe Veiligheid 

5.4.1 Algemeen 

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe 
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

 het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

 de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi); 

 het Registratiebesluit externe veiligheid; 

 het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015); 

 het Vuurwerkbesluit; 

 het Activiteitenbesluit. 

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de ‘Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ (Wet Basisnet). Dat 
vervoer gaat over water, spoor, wegen of door de lucht. De regels van het Basisnet voor ruimtelijke ordening 
zijn vastgelegd in:  
 

 het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt); 

 de Regeling basisnet; 

 de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied). 
 
Voor buisleidingen geldt het Besluit buisleidingen externe veiligheid (Bevb) die op 1 januari 2011 in werking is 
getreden. 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving 
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te 
beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het 
plaatsgebonden en het groepsrisico. 
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5.4.2 Situatie plangebied 

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, 
grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. In de volgende afbeelding is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het plangebied 
(blauw omlijnd) en omgeving weergegeven. 

 

Afbeelding 5.1 Uitsnede Risicokaart (Bron: Risicokaart) 

 

Uit de inventarisatie blijkt dat de het plangebied:  

 zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen 
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);  

 zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;  

 niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;  

 niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen.  

Opgemerkt wordt dat ten oosten van het plangebied zich een risicovolle functie bevindt. Het betreft de fabriek 
van Rouveen Kaasspecialiteiten. De koelinstallatie bij deze fabriek betreft het risicovolle object. Hiervoor geldt 
een plaatsgebonden risicoafstand (PR 10-6) van 7 meter. De grens van de risicocontour is gelegen op circa 20 
meter van het plangebied. Een toetsing van het plaatsgebonden risico is niet aan de orde. Daarnaast geldt dat 
voor een dergelijk installatie geen verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk is. 

Ten noordwesten bevindt zich een veevoederbedrijf. Dit bedrijf staat niet opgenomen op de risicokaart maar 
behoeft wel een nadere uitleg. 

Wat betreft het veevoederbedrijf wordt opgemerkt dat enkele jaren geleden een aanvraag 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de loods is verleend. Hierbij is er onderzoek verricht naar het 
onderdeel externe veiligheid vanwege de opslag van kunstmeststoffen. In het onderzoek wordt geconstateerd 
dat het type kunstmest dat wordt opgeslagen niet gevaarlijk is met betrekking tot brandbaarheid, 
ontploffingsgevaar etc. Het enige gevaar dat het opslaan van de betreffende type kunstmest met zich mee 
brengt is het feit dat er giftige gassen kunnen ontstaan wanneer er sprake zou zijn van een brand. Op basis van 
dit gegeven is de loods aangepast teneinde te voldoen aan zowel het Bouwbesluit als het Activiteitenbesluit. 
Gelet op het vorenstaande zijn er vanuit externe veiligheid geen belemmeringen ten aanzien van de 
voorgenomen ontwikkelingen. 
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5.4.3 Conclusie 

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving ter zake van 
externe veiligheid. 

5.5 Milieuzonering 

5.5.1 Algemeen 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu 
te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering 
verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of 
inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding 
bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige 
functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker 
belast. Milieuzonering heeft twee doelen: 

 het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 
functies; 

 het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave ‘Bedrijven en Milieuzonering’ uit 
2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten 
(naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst 
geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van 
de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie 
en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne 
bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden 
uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden 
worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en 
anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het 
bestemmingsplan mogelijk is. 

Hoewel deze richtafstanden indicatief zijn, volgt uit jurisprudentie dat deze afstanden als harde eis gezien 
worden door de Raad van State bij de beoordeling of woningen op een passende afstand van bedrijven 
worden gesitueerd. 

5.5.2 Gebiedstypen  

In de VNG-uitgave ‘Bedrijven en Milieuzonering is een tweetal gebiedstypen te onderscheiden; ‘rustige 
woonwijk’ en ‘gemengd gebied’. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 
functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer.  

Gebieden waar in enige vorm sprake is van functiemenging, of in gebieden waar bewust functiemenging wordt 
nagestreefd (bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand te brengen), worden aangemerkt als 
‘gemengd gebied’. Bij ‘gemengde gebieden’ moet gedacht worden aan:  

 stadscentra, dorpskernen en winkelcentra;  

 horecaconcentratiegebieden;  

 zones met functiemenging langs stedelijke toegangswegen en in lintbebouwingen;  

 (delen van) woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvigheid.  

De richtafstanden uit het omgevingstype rustige woonwijk kunnen, zonder dat dit ten koste gaat van het 
woon- en leefklimaat, met één afstandsmaat worden verlaagd indien sprake is van gemengd gebied. Daarbij 
wordt in de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ opgemerkt dat het vanuit het oogpunt van efficiënt 
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ruimtegebruik de voorkeur verdient functiescheiding niet verder door te voeren dan met het oog op een goed 
woon- en leefklimaat noodzakelijk is. 

Het gebied waarin het plangebied zich bevindt is aan te merken als een ‘gemengd gebied’. In de directe 
omgeving van het plangebied komen diverse functies voor, zoals woningen, bedrijven en kantoren. 

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype rustige 
woonwijk 

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd 
gebied 

1 10 m 0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6 1.500 m 1.000 m 

5.5.3  Situatie plangebied  

5.5.3.1  Algemeen 

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. Onder andere 
woningen zijn milieugevoelige objecten. De VNG uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” geeft een eerste 
inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. 

Zoals reeds hiervoor genoemd wordt bij het realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken te worden naar de 
omgeving waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen een rol:  

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);  
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking). 

5.5.3.2  Externe werking 

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die, 
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake 
als het woon- en leefklimaat van omwonenden wordt aangetast.  

De functie ‘wonen’ is niet milieubelastend voor de omgeving. Voor de functie kantoor geldt in het ‘gemengd 
gebied’ een richtafstand van 0 meter. Gezien het vorenstaande resulteert de voorgenomen ontwikkeling 
resulteert niet in een aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden. 

5.5.3.3  Interne werking 

Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functies binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande 
functies in de omgeving. 

Opgemerkt wordt dat het kantoorpand geen milieugevoelige functie is, waardoor deze hierna buiten 
beschouwing is gelaten. 

Ten oosten van het plangebied bevindt zich de fabriek van Rouveen Kaasspecialiteiten. Op basis van de VNG-
uitgave ‘Bedrijven en Milieuzonering’ is dit bedrijf aan te merken als een ‘melkprodukten fabrieken v.c. 
<55.000 t/j’. Dit betreft een milieucategorie 3.2 bedrijf, waarbij in het ‘gemengd gebied’ rekening moet 
worden gehouden met een richtafstand van 50 meter. Gemeten tussen de gevel van de fabriek en de locatie 
van de te realiseren woning wordt aan deze afstand voldaan. 

Overigens moet het bedrijf voldoen aan het Activiteitenbesluit, waarbij wordt opgemerkt dat op kortere 
afstanden woningen van derden aanwezig zijn. Inhoudende dat die woningen bepalend zijn voor de 
bedrijfsvoering van het bedrijf en ter plaatse van de vervangende woning dan ook voldaan wordt aan de 
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geldende normen. Andersom is van een (verdere) beperking van de bedrijfsvoering van de fabriek van 
Rouveen Kaasspecialiteiten geen sprake. 

Daarnaast bevindt zich ten westen van het plangebied het bedrijf Kruidhof Veevoeders. Vanuit de VNG-Reeks 
‘Bedrijven en Milieuzonering’ kent dit bedrijf richtafstanden voor geur, stof, geluid en gevaar van 30 meter. 
Deze afstand geldt bij omgevingstype ‘rustige woonwijk’. Aangezien hier sprake is van gemengd gebied kunnen 
deze richtafstanden worden verlaagd naar 10 meter. De dichtstbijzijnde woning in het plangebied is gelegen 
op circa 5 meter afstand van de uiterste situering van Kruidhof Veevoeders. De voornaamste hinderende 
activiteiten van het bedrijf vinden echter op voldoende afstand van de woning plaats.  

Opgemerkt wordt dat Kruidhof Veevoeders ook een aantal paarden houdt. Bij een dergelijke activiteit geldt, 
op basis van de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’, de grootste richtafstand veelal voor het aspect 
geur. Bij het houden van vee zijn echter niet de adviesafstanden maar de wettelijk aan te houden afstanden of 
de berekenende geuremissiecontouren voor vergunningplichtige veebedrijven bepalend. Hier wordt in 
paragraaf 5.6 nader op ingegaan. Voor het houden van paarden geldt, indien het aspect geur buiten 
beschouwing wordt gelaten, een grootste richtafstand van 10 meter voor de aspecten stof en/of geluid (in een 
‘gemengd gebied’). Er wordt niet voldaan aan de richtafstand. Kruidhof Veevoeders is echter voornemens het 
houden van de paarden te beëindigen, zodoende dat deze geen belemmering vormt voor de functies in het 
plangebied. 

Op basis van het vorenstaande wordt de woning niet belemmerd door het bedrijf en wordt de huidige 
bedrijfsvoering van het bedrijf niet door de woning belemmerd. 

5.5.4 Conclusie 

Gezien het vorenstaande vormt het aspect milieuzonering geen belemmeringen voor de in dit 
bestemmingsplan besloten ontwikkeling.  

5.6 Geur  

5.6.1 Wet geurhinder en veehouderij  

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader bij het verlenen van 
een omgevingsvergunning voor inrichtingen, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van 
veehouderijen. Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient tussen een emissiepunt van een 
dierenverblijf waarin melkkoeien en/of vrouwelijk jongvee worden gehouden en een geurgevoelig object 
binnen de bebouwde kom een afstand van 100 meter en buiten de bebouwde kom een afstand van 50 meter 
te worden aangehouden. Voor de overige dieren welke binnen de inrichting worden gehouden, is in de Wet 
geurhinder en veehouderij een geurnorm opgenomen. Deze bedraagt voor geurgevoelige objecten buiten de 
bebouwde kom 8 odour units per kubieke meter lucht. Voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom 
bedraagt deze 2 odour units per kubieke meter lucht. 

5.6.2 Verordening Geurhinder en Veehouderij 2016 

Op 1 juli 2016 is de Verordening Geurhinder en Veehouderij van de gemeente Staphorst in werking getreden. 
Deze verordening is van toepassing voor ‘De Streek’ en de overige woonkernen binnen een bebouwde kom. 

 In artikel 6 van deze verordening is in afwijking van de Wet geurhinder en veehouderij een andere maximale 
waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in de bebouwde kom bepaald 
(‘In afwijking van artikel 6, lid 1 onder c van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van 
een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als benoemd in artikel 3 van deze verordening 
binnen de bebouwde kom 3 ouE/m³ (voorgrondbelasting). De achtergrondbelasting bedraagt maximaal 4 
ouE/m³.’). 
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Om functieveranderingen binnen 'De Streek' maximaal mogelijk te maken heeft de gemeente Staphorst in het 
voorjaar van 2008 beleidsregels vastgesteld waarmee de vaste afstandcirkels binnen de bebouwde kom zijn 
teruggebracht van 100 naar 50 meter. Om te voorkomen dat de niet-intensieve bedrijven rond de overige 
woonkernen van de gemeente Staphorst voor wat betreft het aspect 'geurhinder' zwaarder worden belast, zijn 
de hindercirkels van deze bedrijven eveneens teruggebracht naar 50 meter. 

Een deelonderzoek heeft vervolgens plaatsgevonden naar eventuele aanpassing van de geurnormen nabij 
agrarische bedrijven aan 'De Streek' waar dieren worden gehouden waarvoor wel geuremissiefactoren zijn 
vastgesteld. Uit dit deelonderzoek is naar voren gekomen dat het aanpassen van de geurnorm in de omgeving 
van genoemde bedrijven een zeer beperkte bijdrage leverde aan de doelstelling om meer 
functieveranderingen mogelijk te maken. Het aanpassen van de geurnorm in dit deelgebied is dan ook niet 
zinvol geacht. 

5.6.3 Onderzoeksresultaten geur  

Binnen een straal van 50 meter bevinden zich geen veehouderijen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het 
houden van paarden door Kruidhof Veevoeders wordt beëindigd. In onderstaande tabel staan de 
dichtstbijzijnde veehouderijen weergegeven. 

Bedrijf Grootste richtafstand Afstand tot aan plangebied  

Oude Rijksweg 406 50 meter 97 meter 

Oude Rijksweg 405 50 meter 56 meter 

5.6.4 Conclusie 

Het aspect geur vormt geen belemmering voor de uitvoering van het planvoornemen. 

5.7 Ecologie 

5.7.1 Algemeen 

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming is vastgelegd in de Wet 
natuurbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met Natura 2000-gebieden en het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en 
plantensoorten. 

5.7.2 Gebiedsbescherming 

5.7.2.1  Natura 2000 

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden 
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld 
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de 
Wet natuurbescherming beschermd. 

Het plangebied ligt niet in een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is gelegen op circa 
2,7 kilometer afstand van het plangebied.  

Gelet op de aard en omvang van de ontwikkeling en de afstand tot het Natura 2000-gebied wordt 
geconcludeerd dat er als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van significant negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden.  
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5.7.2.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid (NNN). Het NNN is in 
provinciale structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het ‘nee, tenzij’-principe. 
In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied 
aantasten. 

Het plangebied is niet gelegen binnen het concreet begrensde NNN. De dichtstbijzijnde gronden die zijn 
aangemerkt als NNN liggen op circa 2,3 kilometer van het plangebied. Gezien de ruime afstand tot het NNN en 
de aard en omvang van de ontwikkeling wordt geconcludeerd dat er geen aantasting plaatsvindt van de 
wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. 

5.7.3 Soortenbescherming 

Wat betreft de soortbescherming is de Wet natuurbescherming van toepassing. Hierin wordt onder andere de 
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of 
er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of 
vrijstelling worden gevraagd. 

In voorliggend geval is door Exlan een Quickscan soortenbescherming uitgevoerd. Het volledige 
onderzoeksrapport is opgenomen in bijlage 4. Hierna wordt ingegaan op de bevindingen. 

Het voornemen, het slopen van de woning met garage, kantoorgebouw en bedrijfsgebouw, zal naar 
verwachting geen negatief effect hebben op de staat van instandhouding van beschermde soorten. Binnen het 
plangebied is één enkel nest van de huiszwaluw aangetroffen. Voor aanvang van de werkzaamheden dient 
verzekerd te worden dat het nest niet actief in gebruik is. De voorgenomen ingreep heeft geen effect op de 
staat van instandhouding van de huiszwaluw.  

Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredelijke directe of indirecte gevolgen zijn van de 
voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dier- en/of plantsoorten, 
mits deze buiten het broedseizoen plaats vinden. Lokaal zullen niet specifiek beschermde diersoorten (muizen, 
mollen) uit het plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop. 

Voor aanvang van de werkzaamheden binnen het plangebied, dient derhalve geen ontheffing aangevraagd te 
worden. De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen 
en/of verstoring van eventueel aanwezige soorten. De werkzaamheden brengen het voortbestaan van deze en 
algemene soorten echter niet in gevaar. Een ontheffing of eventuele compensatie is hier niet van toepassing. 

Uit dit onderzoek blijkt dat de voornomen ingreep binnen het plangebied geen significant negatief effect 
hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied. Omdat verwacht wordt dat geen strikt beschermde flora 
en fauna in het plangebied verblijven of aangetast zullen worden, zal de ingreep geen negatief effect hebben 
op deze soorten en hun omgeving. Voor het merendeel van de aanwezige of te verwachten beschermde 
soorten (huiszwaluw) zijn de effecten gering. 

5.7.4 Conclusie 

Het aspect ‘ecologie’ vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.  

5.8 Archeologie & Cultuurhistorie 

5.8.1  Archeologie  

5.8.1.1  Algemeen 

Initiatiefnemers hebben op basis van de Erfgoedwet een archeologische zorgplicht bij projecten waarbij de 
bodem wordt verstoord. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in 
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het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer 
verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de 
vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten. 

5.8.1.2  Situatie plangebied 

Voor de voorgenomen ontwikkeling is door Vestiga een archeologische onderzoek (bureauonderzoek en 
inventariserend veldonderzoek (karterende fase)) uitgevoerd. Het onderzoeksrapport is opgenomen in bijlage 
5 bij deze toelichting. Hierna wordt ingegaan op de bevindingen. 

In het plangebied is dekzand aanwezig met daarboven een veenpakket. Het veenpakket is verstoord door 
bouwwerkzaamheden. Boven het veen is een ophogingslaag aangetroffen. In het dekzand is een 
verweringslaag aangetroffen, maar geen bodemvorming. Hiervoor lag het dekzand te laag in het landschap. 

Binnen het plangebied is de oorspronkelijke bodemopbouw van het veendek verstoord door recente 
bouwwerkzaamheden.  

Binnen het plangebied zijn 12 karterende boringen uitgevoerd met een diameter van 15 centimeter. De 
monsters zijn handmatig onderzocht op het voorkomen van archeologische indicatoren. Er zijn fragmenten 
roodbakkend geglazuurd aardewerk, porselein en glas in de boringen aangetroffen; deze komen uit de 
opgebrachte grond en hebben een 19e en 20e –eeuwse datering, en hangen hoogstwaarschijnlijk samen met 
de bewoning die in die periode op de kaarten zichtbaar is. 

Door de afwezigheid van een podzolbodem in de top van het dekzand en de lage ligging van het plangebied in 
het landschap, hetgeen menselijke bewoning niet waarschijnlijk maakt, is de kans op archeologische waarden 
in het plangebied van voor de Nieuwe Tijd laag. De aangetroffen indicatoren dateren uit de Nieuwe Tijd en 
hangen samen met de 19e en 20e activiteiten zoals zichtbaar op de historische kaarten. Er zijn ook geen 
aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van resten die verband houden met het huis dat zichtbaar is op 
de kadastrale minuut van 1811-1832 in het centrale deel van het plangebied. Mogelijk liggen deze resten 
onder de huidige bebouwing, en zijn daardoor verstoord, of zijn deze verwijderd bij de sloop van het huis in 
het begin van de 20 eeuw. De verwachting dat van (oudere fases van) dit huis nog substantiële resten worden 
aangetroffen kan daarom als laag worden ingeschat. 

Op basis van deze resultaten is de archeologische verwachting voor het plangebied daarom bijgesteld naar 
‘laag’ en adviseert Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie dan ook geen vervolgstappen in het kader van de 
Archeologische Monumentenzorg (AMZ). 

Tenslotte kan worden opgemerkt dat bij elk eventueel grondverzet de kans bestaat dat een archeologische 
‘toevalsvondst’ wordt gedaan. Het is daarom wenselijk de uitvoerder van dit grondwerk te wijzen op de plicht 
om hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen bij het bevoegd gezag, de gemeente Staphorst en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

5.8.1.3 Advies regioarcheoloog 

De regioarcheoloog heeft het archeologische onderzoek (bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 
(karterende fase)) beoordeeld, de notitie behorende bij de beoordeling is in bijlage 6 opgenomen.  

Het advies van Vestigia BV wordt overgenomen. Het plangebied wordt, op archeologische gronden, 
vrijgegeven. De archeologische dubbelbestemming ter plaatse komt te vervallen. 

5.8.2 Cultuurhistorie  

5.8.2.1  Algemeen  

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden verstaan die 
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse 
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten.  
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In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan 
“een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten. 

5.8.2.2  Situatie plangebied 

Binnen het plangebied bevindt zich geen bebouwing dat is aangemerkt als rijks- danwel gemeentelijk 
monument. Nabij het plangebied, in het bebouwingslint van Rouveen, bevinden zich verscheidene Rijks- en 
gemeentelijke monumenten. De meest nabij gelegen objecten betreffen de boerderijen aan de Rijksweg 397 
en 401, het betreffen beide Rijksmonumenten. 

 Oude Rijksweg 397: Boerderij van het Staphorster type; 

 Oude Rijksweg 401: Boerderij van het Staphorster type; 

De nieuwe bebouwing refereert aan de huidige Staphorster boerderijen. Met het treffen van landschappelijke 
inpassingen worden de cultuurhistorische kenmerken behorend bij het slagenlandschap weer teruggebracht. 
De ontwikkeling tast de waarden van de omliggende monumenten niet aan.  

In verband met de aanwijzing van De Streek als beschermd dorpsgezicht wordt in de regels van dit 
bestemmingsplan de dubbelbestemmingen ‘Waarde - Beschermd dorpsgezicht’ en ‘Waarde – Steeg’ 
opgenomen. Deze dubbelbestemmingen voorziet in het behoud, herstel en versterking van het karakteristieke 
dorpsgezicht van ‘De Streek’ alsmede de kenmerkende stegen. 

5.8.3 Conclusie  

Het uitvoeren van een nader archeologisch onderzoek is in het kader van dit bestemmingsplan niet 
noodzakelijk. De geldende archeologische dubbelbestemming wordt in voorliggend bestemmingsplan niet 
overgenomen. Tot slot vormen cultuurhistorische aspecten geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van 
het bestemmingsplan. Ter bescherming van de aanwezige cultuurhistorische kenmerken van ‘De Streek’ zijn de 
dubbelbestemmingen ‘Waarde - Beschermd dorpsgezicht’ en ‘Waarde – Steeg’ overgenomen in voorliggend 
bestemmingsplan.  
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HOOFDSTUK 6  WATERASPECTEN 

6.1 Vigerend beleid 

6.1.1 Europees- en rijksbeleid 

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om 
in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn 
Water omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren 
(waaronder estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Streefdatum voor het bereiken van 
gewenste waterkwaliteit is 2015. Eventueel kan er, mits goed onderbouwd, uitstel (derogatie) verleend 
worden tot uiteindelijk 2027. Voor het uitwerken van de doelstellingen worden er op (deel)stroomgebied 
plannen opgesteld. In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de ambities en maatregelen beschreven 
voor de verschillende (deel)stroomgebieden. Met name de ecologische ambities worden op het niveau van de 
deelstroomgebieden bepaald. 

Het Rijksbeleid op het gebied van waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021 
(vastgesteld 17 december 2015). Het plan geeft op hoofdlijnen de ambities weer van het Rijk ten aanzien van 
het nationale waterbeleid en het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De belangrijkste ambities richten 
zich op waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de Deltabeslissingen en enkele 
waterafhankelijke thema’s als natuur en duurzame energie hebben in het plan een plek gekregen. De 
doorwerking van de beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (2012), het Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009). 

6.1.2 Provinciaal beleid 

In de Omgevingsvisie Overijssel wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De ambities zijn, naast de 
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de kleinere wateren, de 
veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit van grond- en 
oppervlakte water en waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied. 

6.1.3 Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Het Waterbeheerplan 2016-2021 is door het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse  
Delta op 29 oktober 2015 vastgesteld. In het Waterbeheerplan zijn de doelen uitgewerkt voor vier 
thema's: 1 waterveiligheid, 2 voldoende water, 3 schoon water en 4 het zuiveren van afvalwater. Naast de 
beschreven doelen zijn de belangrijkste maatregelen die worden uitgevoerd opgenomen. 

6.2 Waterparagraaf 

6.2.1 Watertoets 

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) 
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of 
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke 
plannen is verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden 
opgenomen. Hierin wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het 
plan voor de waterhuishoudkundige situatie (watertoets). 

Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een 
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel 
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de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang 
met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).  

6.2.2 Watertoetsproces 

Het Waterschap Drents-Overijsselse Delta is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van 
http://www.dewatertoets.nl//. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure 
van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op de 
waterhuishouding en de afvalwaterketen. De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. 
Waterschap Drents-Overijsselse Delta geeft een positief wateradvies. De standaard waterparagraaf is 
opgenomen in bijlage 7. 

In de standaard waterparagraaf van het waterschap wordt opgemerkt dat dient te worden beschreven hoe 
wordt omgegaan met het hemelwater. Daarbij dient rekening te worden gehouden van het Verbreed 
Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) van de gemeente Staphorst. 

6.2.2.1 Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) 

Voor de gemeentelijke zorgplichten op gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater is in dit GRP 
concreet beleid geformuleerd. Dit biedt houvast bij nieuwbouw en bij klachten. In voorliggend geval is met 
name het hemelwaterbeleid relevant. 

Gemeenten hebben een zorgplicht voor hemelwater in stedelijk gebied. De gemeente hanteert de volgende 
taakopvatting: 

 De voorkeursvolgorde bij het omgaan met hemelwater is vasthouden, bergen en afvoeren. Het 
afvoeren van hemelwater is daarbij de laatste, minst gewenste keuze die alleen wordt uitgevoerd als 
de eerste twee mogelijkheden technisch niet kunnen of niet doelmatig zijn; 

 Er wordt zo min mogelijk verhard oppervlak op de riolering aangesloten. Schoon- en 
vuilwaterstromen worden zo veel mogelijk gescheiden, waarbij schoon regenwater in het 
watersysteem wordt gehouden en niet via de riolering naar een zuiveringsinstallatie wordt afgevoerd; 

 De particulier is eerste verantwoordelijke voor de opvang en verwerking van hemelwater dat valt op 
zijn eigen terrein (aanpak bij de bron). Het is aan de gemeente om te beoordelen of redelijkerwijs van 
de perceeleigenaar verlangd kan worden het afvloeiend hemelwater zelf in de bodem of op 
oppervlaktewater te brengen; 

 De gemeente is het aanspreekpunt voor de burger. Zij behandelt klachten en zorgt voor een 
doelmatige aanpak van hemelwaterproblemen, ook als eigenaar van het openbaar gebied. Het is aan 
de gemeente om in het openbare gebied maatregelen voor de afvoer van overtollig hemelwater te 
treffen en (hemel)wateroverlast te voorkomen; 

 Het waterschap is verantwoordelijk voor het oppervlaktewater. Zij draagt zorg voor de afvoer van 
door de gemeente of particulier ingezameld hemelwater via het oppervlaktewater. Sinds eind 2003 is 
de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan verplicht om vroegtijdig advies in te winnen bij het 
waterschap over hoe om te gaan met water. Het waterschap moet een gefundeerd advies geven over 
het omgaan met alle facetten van het water in het plan. Dit is de zogenaamde ‘Watertoets’. 

6.2.2.2 Toetsing van het initiatief aan het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) 

In voorliggend geval wordt het hemelwater gescheiden van het afvalwater. Het hemelwater wordt 
opgevangen en afgevoerd naar oppervlaktewater ten noordwesten van het plangebied. In het kader van het 
aansluiten van het hemelwater op het oppervlaktewater wordt overleg met het waterschap gevoerd. 
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HOOFDSTUK 7  JURIDISCHE ASPECTEN EN PLANVERANTWOORDING 

7.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en 
omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes te maken bij het maken van 
het juridische deel van het bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. In dit hoofdstuk wordt dieper 
ingegaan op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte 
keuzes op de verbeelding en in de regels. Dat betekent dat er wordt aangegeven waarom een bepaalde functie 
ergens is toegestaan en waarom bepaalde bebouwing daar acceptabel is. 

7.2 Opzet van de regels 

7.2.1 Algemeen 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen 
om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari 
2010. In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. 
Naast de SVBP zijn ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid 
Ruimtelijke Instrumenten normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.  

De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012.  

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding 
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden 
bekeken.  

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:  

1. Inleidende regels;  
2. Bestemmingsregels;  
3. Algemene regels; 
4. Overgangs- en slotregels.  

7.2.2 Inleidende regels 

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten:  

• Begrippen (Artikel 1) 

In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een 
eenduidige interpretatie van deze begrippen vastgelegd.  

• Wijze van meten (Artikel 2)  

Dit artikel geeft onder meer bepalingen waar mag worden gebouwd en hoe voorkomende eisen 
betreffende de maatvoering begrepen moeten worden. 

7.2.3 Bestemmingsregels 

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen. 
De regels zijn onderverdeeld in o.a.: 

• Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan;  
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• Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bebouwingshoogte, 
bebouwingspercentage, etc.);  

• Specifieke gebruiksregels: bepalingen wat onder strijdig gebruik wordt aangemerkt;  
• Wijzigingsbevoegdheden welke onder voorwaarden mogelijkheden bieden tot het vergroten van het 

bouwvlak en het splitsen van woningen; 
• Nadere eisen; in de dubbelbestemming ‘Waarde – Beschermd dorpsgezicht’ zijn nadere eisen 

opgenomen, waarbij het college nadere eisen kan stellen aan de verschijningsvorm van bebouwing;  
• Afwijkingen van de gebruiks- en bouwregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden van de 

aangegeven bestemmingen en bouwregels; 
• Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden: ter bescherming van cultuurhistorische waarden is in de dubbelbestemming 
'Waarde – Beschermd dorpsgezicht’ een omgevingsvergunningstelsel opgenomen ter bescherming 
van deze waarden.  

7.2.4 Algemene regels 

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is 
opgebouwd uit:  

 Anti-dubbeltelregel (Artikel 7) 
Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze 
verdichting kan zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één 
keer betrokken wordt bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage. 

 Algemene gebruiksregels (Artikel 8)  
In dit artikel worden de algemene gebruiksregels beschreven. Deze gaat uit van de gedachte dat het 
gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming. Dit brengt met zich 
mee dat de bestemmingsomschrijving van de te onderscheiden bestemming helder en duidelijk moet 
zijn. 

 Algemene aanduidingsregels (Artikel 9) 
In dit artikel worden de regels beschreven behorende bij de gebiedsaanduiding ‘Vrijwaringszone – 
Laagvliegroute’. 

 Algemene afwijkingsregels (Artikel 10) 
In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om 
op ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken.  

 Algemene wijzigingsregels (Artikel 11)  
In dit artikel worden de algemene wijzigingsregels beschreven. Deze regels geven burgemeester en 
wethouders onder andere de bevoegdheid om het plan op ondergeschikte punten te wijzigen.  

 Overige regels (Artikel 12)  
In dit artikel is vastgelegd dat bij toepassing van een afwijkingsbevoegdheid, een 
wijzigingsbevoegdheid of de bevoegdheid van het stellen van nadere eisen, het bevoegd gezag een 
onafhankelijke instantie, ter zake kundig op gebied van ruimtelijke kwaliteit, om advies kan vragen 
over de ruimtelijke kwaliteit van het verzoek tot afwijking, bouwen of wijziging. In dit artikel zijn 
tevens de regels met betrekking tot parkeren, laden en lossen opgenomen. 

7.2.5 Overgangs- en slotregels 

In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is aangegeven wat de 
juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregels 
wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd.  

7.3 Verantwoording van de regels 

Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van 
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing 
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mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies 
waar worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.  

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische 
toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie 
voor het plangebied is.  

In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd. Hierbij zullen de bestemmingen in dezelfde 
volgorde als in de regels worden behandeld. 

‘Dienstverlening’ (Artikel 3) 

Het te herbouwen kantoorpand is voorzien van de bestemming ‘Dienstverlening’. De voor ‘Dienstverlening’ 
aangewezen gronden zijn bestemd voor dienstverlenende bedrijven met bijbehorende groenvoorzieningen, 
water, verkeers- en verblijfsvoorzieningen. 

In de bouwregels is bepaald dat gebouwen uitsluitend binnen een bouwvlak mogen worden gebouwd. De 
goot- en bouwhoogte is gemaximaliseerd op respectievelijk 3 meter en 10 meter en de dakhelling mag 
minimaal 30° bedragen. In de specifieke gebruiksregels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen om de 
landschappelijke inpassing juridisch te borgen. 

 ‘Wonen - 1’ (Artikel 4)  

De woonpercelen zijn bestemd tot ‘Wonen – 1’. De tot ‘Wonen – 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor 
wonen al dan niet in combinatie met nevenactiviteiten, tuinen en erven, groenvoorzieningen, cultuurgrond en 
water, verkeers- en verblijfsdoeleinden in de vorm van wegen met een functie voor intern verkeer, voet- en 
fietspaden en parkeervoorzieningen (ook ten dienste van de bestemming ‘Dienstverlening’), openbare 
nutsvoorzieningen en speelvoorzieningen. Ter plaatse van de aanduiding ‘Parkeerterrein’ is uitsluitend een 
parkeerterrein ten dienste van de bestemming ‘Dienstverlening’ toegestaan. Op deze manier is gewaarborgd 
dat hier geen ander functie worden gerealiseerd en dat er te allen tijde sprake zal zijn van voldoende 
parkeergelegenheid voor het kantoorpand in het plangebied. 

Ter plaatse van de hoofdgebouwen is een bouwvlak opgenomen. Per bouwvlak is ten hoogste één 
hoofgebouw toegestaan. De hoofdgebouwen worden gebouwd als vrijstaande woningen. De goot- en 
bouwhoogte en dakhelling zijn gelimiteerd. Via diverse flexibiliteitsbepalingen, ontleend aan het vigerende 
bestemmingsplan, kent de regeling een zekere flexibiliteit. In de specifieke gebruiksregels is een 
voorwaardelijke verplichting opgenomen om de landschappelijke inpassing juridisch te borgen.  

 ‘Waarde – Beschermd dorpsgezicht’ (Artikel 5) 

In het kader van de Erfgoedwet (voorheen Monumentenwet) is De Streek als beschermd dorpsgezicht 
aangewezen. Het plangebied maakt in zijn geheel onderdeel uit van De Streek. In verband daarmee is de 
dubbelbestemming ‘Waarde - Beschermd dorpsgezicht’ opgenomen op de verbeelding. Deze 
dubbelbestemming voorziet in het behoud, herstel en versterking van het karakteristieke dorpsgezicht van De 
Streek.  

‘Waarde – Steeg’ (Artikel 6) 

Om de ontsluiting van aanliggende erven in het plangebied te waarborgen, is in het plangebied de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Steeg’ opgenomen. Gronden met deze dubbelbestemming zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor verkeers- en verblijfsdoeleinden ten behoeve 
van de ontsluiting van aanliggende erven. 
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HOOFDSTUK 8  ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het 
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is 
mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt 
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van 
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.  

In het voorliggende geval is een anterieure overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en de gemeente. 
Hierin is tevens het risico van planschade opgenomen zodat het kostenverhaal voor de gemeente volledig is 
verzekerd. Dit brengt met zich mee dat vaststelling van een exploitatieplan achterwege kan blijven.  
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HOOFDSTUK 9  VOOROVERLEG, INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN 

9.1 Vooroverleg 

9.1.1 Het Rijk  

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom 
is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.  

9.1.2 Provincie Overijssel  

Het bestemmingsplan zal in het kader van het vooroverleg naar de provincie worden toegezonden. 

9.1.3 Waterschap Drents-Overijsselse Delta  

De beantwoording van de vragen van de watertoets heeft er toe geleid dat de korte procedure van de 
watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op de 
waterhuishouding en de afvalwaterketen. De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. 
Waterschap Drents-Overijsselse Delta geeft een positief wateradvies. Ten aanzien van het afvoeren van het 
hemelwater op het oppervlaktewater, dient overleg te worden gevoerd met het waterschap. 

9.2 Inspraak 

Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt 
verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. Gelet op de aard en omvang van het plan wordt er geen 
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.  

Tijdens de planvorming is wel overleg geweest met belanghebbenden en (direct aan het plangebied 
aangrenzende) buren. In afbeelding 9.1 is weergegeven wie in de omgeving van het plangebied 
belanghebbend zijn en wie zijn geïnformeerd. 
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Afbeelding 9.1 Afstemming met omgeving (Bron: Visscher Bouw Techniek) 

 

Kenmerkend voor het plangebied is dat het in belangrijke mate wordt omgeven door eigenaren die als 
initiatiefnemer of belanghebbende in directe zin betrokken zijn bij de planvorming. De overige direct 
aangrenzende eigenaren zijn in het proces actief geïnformeerd. De eerste planopzet is besproken met de 
bewoners van Oude Rijksweg 410(a). Naar aanleiding van de daaruit voortkomende opmerkingen is een aantal 
aanpassingen doorgevoerd aan het schetsontwerp van het kantoorgebouw. Dit nu voorliggende plan is 
vervolgens gepresenteerd aan de buren conform bovenstaande afbeelding. Daaruit zijn geen bezwaren of 
belemmeringen naar voren gekomen die verdere planvorming in de weg staan. 

9.3 Zienswijzen 

Deze paragraaf wordt ingevuld nadat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen. 
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BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING 
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Bijlage 1 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
  



“De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 412-414 te Rouveen” 
Ontwerp 

 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

 

58 

Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek Oude Rijksweg 412 
  



“De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 412-414 te Rouveen” 
Ontwerp 

 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

 

59 

Bijlage 3 Verkennend bodemonderzoek Oude Rijksweg 414 
  



“De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 412-414 te Rouveen” 
Ontwerp 

 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

 

60 

Bijlage 4 Quickscan soortenonderzoek 
  



“De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 412-414 te Rouveen” 
Ontwerp 

 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

 

61 

Bijlage 5 Archeologisch onderzoek 
  



“De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 412-414 te Rouveen” 
Ontwerp 

 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

 

62 

Bijlage 6 Advies regioarcheoloog  



“De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 412-414 te Rouveen” 
Ontwerp 

 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

 

63 

Bijlage 7 Watertoetsresultaat 


