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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Door de initiatiefnemer is het verzoek ingediend voor de realisatie van twee half‐
vrijstaande woningen achter het perceel van Oude Rijksweg 434  in Rouveen. De 
ligging van het projectgebied is in figuur 1 weergegeven.  
 

 

Figuur 1. Ligging projectgebied 

 
Het  geldende  bestemmingsplan  is  het  bestemmingsplan  Oude  Rijksweg  ‐  Ge‐
meenteweg (1989). In dit plan heeft het projectgebied de bestemming ‘Agrarische 
Bedrijfsdoeleinden’. De beoogde bouw van de halfvrijstaande woningen is binnen 
deze bestemming niet toegestaan. De gemeente wil echter wel medewerking ver‐
lenen aan het initiatief. Door middel van het verlenen van een omgevingsvergun‐
ning wordt er medewerking verleend. Deze ruimtelijke onderbouwing behoort bij 
de omgevingsvergunning.  

1.   2. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is een beschrijving gegeven van het project. Hierbij wordt ingegaan 
op de ruimtelijke en functionele aspecten van het project. Vervolgens is in hoofd‐
stuk 3 een beschrijving gemaakt van het Rijks‐, provinciaal en gemeentelijk beleid 
dat een relatie heeft met het projectgebied en/of de ontwikkeling. In hoofdstuk 4 
wordt op de diverse omgevingsaspecten  ingegaan. Tenslotte gaat hoofdstuk 5  in 
op de uitvoerbaarheid van het project. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 
maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. Ook wordt er in dit hoofd‐
stuk ingegaan op het aspect grondexploitatie. 
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Figuur 3. De situering van de nieuwe woningen in relatie tot de omgeving 

 
De nieuwe woningen worden zorgvuldig  ingepast  in het bestaande  lint. Zo heeft 
het ontwerp van de nieuwe halfvrijstaande woningen dezelfde uitstraling als de 
vele boerderijen die momenteel  in het  lint  te vinden zijn  (de zogenaamde Stap‐
horster boerderij). Hierdoor ontstaat een harmonieus geheel. De afmetingen van 
de woningen voldoen aan de gestelde afmetingen volgens de Beleidsnotitie ‘Open 
plekken Staphorst’.  
 
Vanuit  historisch  perspectief  is  het  projectgebied  een  geschikte  locatie  voor 
nieuwbouw. Door op deze locatie bebouwing achter het bebouwingslint toe te la‐
ten, wordt het proces van bouwen achter de laatste boerderij, waardoor het hui‐
dige kenmerkende beeld van Rouveen is ontstaan, verder versterkt.  

2.   3. Landschappelijke inpassing 

Het  perceel wordt  op  een  goede wijze  in  het  landschap  ingepast.  Het  perceel 
wordt aan de noordzijde voorzien van erfbeplanting. Het betreft heesters en vaste 
planten onder eikenbomen. Verder worden op het erf enkele fruitbomen en essen 
geplant. Deze beplanting komt van oudsher voor op de erven van Rouveen. De 
nieuwe beplanting is weergegeven op de situatietekening in figuur 2. 
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3. BELEID 

Dit hoofdstuk behandelt het beleid dat betrekking heeft op dit project. Achter‐
eenvolgens wordt  ingegaan op het Rijks‐, provinciaal en gemeentelijk beleid dat 
een relatie heeft met de genoemde ontwikkeling en/of het projectgebied. 

3.   1. Rijksbeleid 

Het lintdorp Staphorst‐Rouveen geniet landelijke bekendheid door zijn unieke be‐
bouwing en landschapsstructuur. Dit laatste komt onder andere tot uitdrukking in 
de  aanwijzing  van  ‘De  Streek’  tot  beschermd  dorpsgezicht  en  Belvedèregebied. 
Het aanwijzingsbesluit is opgenomen in bijlage 1. Het beeld van ‘De Streek’ wordt 
echter niet alleen bepaald door de bebouwing, maar ook door de beplanting van 
de erven en kavelgrenzen. Het beschermd dorpsgezicht wordt met name geken‐
merkt door: 

 het verkavelingspatroon van de percelen, waaronder mede begrepen het 
water‐ en wegenpatroon en de groenstructuur  in de vorm van singelbe‐
planting; 

 de stegen (erfontsluitingswegen) bestraat met klinkers; 

 de architectuur van gebouwen, zoals de forse Staphorster boerderij (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 de 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 groen‐
gebieden, alsmede de beplanting op en rondom erven, die bijdragen aan 
het besloten karakter van het dorp en de afgrenzing naar het buitenge‐
bied. 

 
Bij de ontwikkeling van de halfvrijstaande woningen wordt er rekening gehouden 
met de ligging in het beschermd dorpsgezicht.  

3.   2. Provinciaal beleid 

In de Omgevingsvisie Overijssel  (2009) wordt de visie op de ontwikkeling van de 
fysieke  leefomgeving van de provincie Overijssel geschetst. De visie  is daarbij ge‐
richt op 2030. Gekoppeld aan de Omgevingsvisie heeft de provincie een Omge‐
vingsverordening  (2009)  opgesteld.  In  de Omgevingsverordening worden  regels 
gesteld ten aanzien van het provinciaal belang. 
 
De ambitie van de provincie ten aanzien van de woonomgeving  is het realiseren 
van aantrekkelijke en gevarieerde woonmilieus die voorzien in de woonvraag. Om 
dit te bereiken wordt ingezet op maatwerk. Het is de bedoeling om daarbij vooral 
ook de uitersten (kleinschalige extensieve milieus en aan de andere kant hoogste‐
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delijke compacte mixmilieus) te bedienen. De  inhoud van woningen en bijgebou‐
wen wordt niet als provinciaal belang gezien.  
 
Het projectgebied  ligt  in de ‘groene omgeving’. Met de ‘groene omgeving’ wordt 
het  grondgebied  buiten  steden,  dorpen  en  hoofdinfrastructuur  bedoeld.  In  de 
‘groene omgeving’  staat de volgende uitdaging centraal:  ‘behoud en versterking 
van het landschap en het realiseren van de groen‐blauwe hoofdstructuur, in com‐
binatie met ontwikkelingsmogelijkheden voor de  landbouw en andere economi‐
sche dragers.’  
 
Kleinschalige uitbreidingen van bestaande functies  in de  ‘groene omgeving’ wor‐
den afgewogen via het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. De princi‐
pes van zuinig en zorgvuldig  ruimtegebruik zijn naar analogie als volgt samen  te 
vatten: 

 (her)benutting van bestaande bebouwing; 

 combinatie van functies conform de gebiedskenmerken; 

 uitbreiding in aansluiting op bestaande bebouwing, rekening houden met 
ontsluiting, conform de gebiedskenmerken. 

 
De  uitbreiding  vindt  plaats  in  aansluiting  op  het  bestaande  bebouwingslint  van 
Rouveen. Voor  de  uitbreiding  van  de woningvoorraad  is  geen  ruimte meer  be‐
schikbaar binnen het bestaande bebouwde gebied. Daarom  is een beperkte uit‐
breiding van het bestaande  lint verantwoord. Hieronder  is aangegeven op welke 
wijze er rekening wordt gehouden met de gebiedskenmerken.  
 
De provincie wil ruimtelijke kwaliteit realiseren door, naast bescherming, vooral in 
te zetten op het verbinden van bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen. 
Hierbij zijn de gebiedskenmerken van provinciaal belang het uitgangspunt. Hier‐
onder wordt een korte samenvatting gegeven van de  in het projectgebied voor‐
komende gebiedskenmerken volgens de lagenbenadering: 

 de natuurlijke laag: laagveengebieden (in cultuur gebracht) 
Ontwikkelingen  in dit gebied dienen bij te dragen aan een verhoging van 
het waterpeil, om bodemdaling en verdwijnen van het veenpakket tegen 
te gaan.  In paragraaf 4.3  is beschreven dat  regenwater wordt afgevoerd 
naar een oppervlakte sloot Van hieruit wordt het water verder afgevoerd.  

 de laag van het agrarisch cultuurlandschap: laagveenontginningen 
Ontwikkelingen hier dienen bij te dragen aan behoud en versterking van 
het  lint als karakteristieke bebouwingsstructuur. Ook moet het slotenpa‐
troon en, waar aanwezig, de houtsingels als accentuering van de ruimtelij‐
ke  structuur  gerespecteerd en  versterkt worden. Zoals  in de paragrafen 
2.2 en 2.3 valt te lezen is het project zo opgezet dat het leidt tot een ver‐
sterking van de ruimtelijke structuur van het bebouwingslint van Rouveen. 

 de stedelijke laag: niet van toepassing 

 de lust‐ en leisurelaag: donkerte 
In dit gebied dient het gebruik van kunstlicht tot een minimum beperkt te 
blijven.  Bij  de woningen wordt  de  reguliere woonverlichting  toegepast. 
Uitgangspunt is dat er ’s nachts geen buitenverlichting brand. 
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3.   3. Gemeentelijk beleid 

Beleidsnotitie ‘Open plekken Staphorst’ 
In  het  kader  van  de  bescherming  van  het  Belvedèregebied  Staphorst,  heeft  de 
gemeente Staphorst in december 2008 de beleidsnotitie ‘Open plekken Staphorst’ 
vastgesteld. De beleidsnotitie geeft duidelijkheid onder welke voorwaarden open 
plekken  in  het  bebouwingslint  en  locaties  achter  aan  de  stegen  in  aanmerking 
komen  voor bebouwing. Uitgangspunt daarbij  is dat de nieuwe bebouwing een 
versterking moet zijn voor de bebouwingsstructuur.  
 
Met de plaatsing van twee woningen hier wordt het bebouwingslint versterkt. De 
woningen  krijgen  de  uitstraling  en  afmetingen  die  passen  bij  een  Staphorster 
boerderij.  
 
Het perceel voldoet aan de minimale maten van 17 bij 31 meter. Hierdoor kunnen 
de woningen overeenkomstig de voorwaarden worden geplaatst op het perceel, 
waarbij aan de zijde van de  steeg een afstand van minimaal 6 meter en aan de 
andere  zijde minimaal  3 meter  ten opzichte  van  de  zijdelingse perceelsgrens  is 
gehouden. Er is een inrichtingsplan opgesteld waarop de plaatsing van de wonin‐
gen is weergegeven. Het inrichtingsplan is in figuur 3 opgenomen.  
 
Ook  liggen de percelen voldoende ver van de Oude Rijksweg af. Middels geluids‐
onderzoek  is  aangetoond  dat  de  voorkeursgrenswaarde  voor  geluid  niet wordt 
overschreden.  
 
De nieuwe woningen worden  in dezelfde  lijn  als de  voorliggende woningen  ge‐
bouwd. Ook de nokrichting sluit aan bij deze lijn. Voor de nieuwe woningen liggen 
momenteel drie gebouwen, waarmee de twee‐onder‐één‐kap woningen het vier‐
de gebouw worden. 
 
Voor de ontsluiting van de woningen wordt gebruik gemaakt van een bestaande 
steeg. Het recht van overpad is middels de koopakte gegarandeerd.  
 
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden uit de beleidsnotitie. 
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

In  de  bestaande  omgevingssituatie  kunnen  (wettelijke)  belemmeringen  en/of 
voorwaarden een rol spelen. Het uitgangspunt voor het project is dat er een goe‐
de omgevingssituatie ontstaat.  In de volgende paragrafen zijn de  randvoorwaar‐
den die voortvloeien uit de omgevingsaspecten beschreven. 

4.   1. Ecologie 

Normstelling en beleid 
Bij  elk  ruimtelijk  project moet, met  het  oog  op  beschermenswaardige  natuur‐
waarden,  rekening worden gehouden met de  regelgeving op het gebied van ge‐
biedsbescherming en soortenbescherming. 
 
Gebiedsbescherming 
De bescherming van Natura 2000‐gebieden en Beschermde Natuurmonumenten 
is geregeld in de Natuurbeschermingswet. Indien ontwikkelingen (mogelijk) leiden 
tot  aantasting  van de natuurwaarden binnen deze  gebieden, moet een  vergun‐
ning worden aangevraagd. Daarnaast moet  rekening worden gehouden met het 
beleid ten aanzien van de Ecologisch Hoofdstructuur (EHS). 
 
Soortenbescherming 
Op grond van de Flora‐ en faunawet geldt een algemeen verbod voor het versto‐
ren en vernietigen van beschermde plantensoorten, beschermde diersoorten en 
hun  vaste  rust‐  of  verblijfplaatsen.  Onder  voorwaarden  is  ontheffing  van  deze 
verbodsbepalingen mogelijk. Voor soorten die vermeld staan op Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn  en  een  aantal  Rode‐Lijst‐soorten  zijn  deze  voorwaarden  zeer 
streng.  
 
Toetsing en uitgangspunten voor het project 
Gebiedsbescherming 
Het dichtstbijzijnde Natura 2000‐gebied  is de  ‘Olde Maten & Veerslootslanden’. 
Dit gebied ligt op een afstand van circa 2,5 kilometer vanaf het projectgebied. Dit 
gebied maakt ook deel uit van de EHS. Dichter bij het projectgebied zijn geen ge‐
bieden die deel uitmaken van de EHS. Gezien de aard van de ingreep en de grote 
afstand ten opzichte van beschermde natuurgebieden, zal er geen negatief effect 
optreden.  
 
Soortenbescherming 
Als gevolg van de bouw van de woningen worden geen sloten gedempt, bomen 
gekapt wat een groot risico tot het verstoren van soorten met zich meebrengt. Er 
wordt een schuur gesloopt, waarvoor reeds een sloopvergunning voor verleent is. 
Het  projectgebied  is momenteel  in  gebruik  als  intensief  beheerde weidegrond. 
Het projectgebied  kan daarom  als  ernstig  verstoord worden  aangemerkt  en  zal 
daardoor niet een  aantrekkelijk  leefgebied  zijn  voor  (beschermde)  soorten. Ten 
aanzien van de nieuwe ontwikkeling lijkt het dan ook niet waarschijnlijk dat er ne‐
gatieve invloed op (beschermde) soorten zal optreden.  
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Bij uitvoering van de werkzaamheden bestaat altijd het risico dat eventueel broe‐
dende vogels verstoord worden. Vanuit de Flora‐ en  faunawet  is verstoring van 
broedende vogels verboden, en hiervoor kan ook geen ontheffing worden verkre‐
gen. Door de werkzaamheden buiten het broedseizoen te starten, wordt overtre‐
ding van de Flora‐ en  faunawet voorkomen. Bij  start van de werkzaamheden  in 
het broedseizoen, zal eerst door een gekwalificeerd persoon vastgesteld worden 
dat  er  geen  nesten  in  het  hierdoor  verstoorde  gedeelte  van  het  projectgebied 
aanwezig zijn. 

4.   2. Archeologie 

Normstelling en beleid 
Ter  implementatie van het Verdrag van Malta  in de Monumentenwet gewijzigd. 
De kern van Monumentenwet is dat, wanneer de bodem wordt verstoord, archeo‐
logische resten intact moeten blijven. 
 
Toetsing en uitgangspunten voor het project 
Het projectgebied ligt in een gebied met een lage verwachtingswaarde (zie figuur 
4). De bodemverstoring in het projectgebied is circa 350 m2. De kans dat eventue‐
le archeologische resten worden verstoord  is minimaal. Op basis van deze gege‐
vens is archeologisch onderzoek niet nodig.  
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Figuur 4. Een uitsnede van de archeologische verwachtings en beleidsadvieskaart ge‐
meente Staphorst (07 maart 2012) 

 

4.   3. Water 

Normstelling en beleid 
Van groot belang voor de ruimtelijke ordeningspraktijk is dat de ‘watertoets’ wet‐
telijk verplicht is gesteld. De watertoets kan vooral worden gezien als een proces‐
instrument  dat moet waarborgen  dat  gevolgen  van  ruimtelijke  ontwikkelingen 
voor de waterhuishouding meer  expliciet worden  afgewogen. Belangrijk onder‐
deel van de watertoets  is het vroegtijdig afstemmen van ontwikkelingen met de 
betrokken waterbeheerder. Het desbetreffende projectgebied ligt in het beheers‐
gebied van Waterschap Groot Salland. 
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Toetsing en uitgangspunten voor het project 
Ter  invulling  van  de  watertoets  is  het  project  aangemeld  via 
www.dewatertoets.nl. Na het doorlopen van een aantal  standaardvragen,  is ge‐
bleken dat voor het project de normale procedure moet worden doorlopen. De 
reden hiervoor is dat het projectgebied binnen de invloedszone van een hoofdwa‐
tergang ligt. Aangezien het een klein project betreft, kan worden volstaan met het 
opnemen van een standaard‐waterparagraaf (zoals in de korte procedure). Deze is 
in bijlage 2 opgenomen.  
 
Het beoogde voornemen heeft  in beginsel beperkte gevolgen voor de waterhuis‐
houding.  Het  verhard  oppervlak  neemt  toe met  circa  415 m2.  Het  regenwater 
wordt via een  infiltratievoorziening met een capaciteit van 3 m3 aangesloten op 
de nabijgelegen sloot. Voor het aansluiten van het vuilwater wordt er een over‐
eenkomst gesloten. Afhankelijk van de maaiveldhoogten, wordt er een vrijverval‐
riool of een drukriool aangelegd. Dit riool wordt tot aan de nieuwe erfgrens aan‐
gelegd en komt in beheer en onderhoud van de gemeente. 
 
Als uitgangspunt  voor de bebouwing geldt dat het  regenwater  zo  veel mogelijk 
wordt afgekoppeld en dat niet uitloogbare (dak‐)materialen worden gebruikt. De‐
ze aspecten worden betrokken bij de verlening van een omgevingsvergunning.  

4.   4. Milieuzonering 

Normstelling en beleid 
Onder andere vanuit milieuhygiënisch oogpunt, vergt bedrijvigheid een goede af‐
stemming met andere, in de omgeving aanwezige functies. Voor het bepalen wel‐
ke  categorieën  bedrijfsactiviteiten  toelaatbaar  zijn  is  gebruik  gemaakt  van  de 
VNG‐uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009). 
 
Toetsing en uitgangspunten voor het project 
In  de  omgeving  van  het  projectgebied  liggen,  behoudens  agrarische  bedrijven, 
geen functies die hinder veroorzaken voor de woningen in het projectgebied.  

4.   5. Agrarische bedrijven 

Normstelling en beleid 
Voor veehouderijen met een milieuvergunning geldt de Wet geurhinder en vee‐
houderij.  In deze wet  zijn voor bepaalde  typen dieren geurnormen opgenomen. 
Ten aanzien van dieren waarvoor geen geurnorm is vastgesteld, gelden afstanden. 
Voor kleinschalige veehouderijen en akkerbouwbedrijven gelden de vaste afstan‐
den uit het Besluit landbouw milieubeheer. Deze afstanden zijn afhankelijk van het 
type omgeving (binnen of buiten de bebouwde kom). Daarnaast gelden er grotere 
afstanden voor inrichtingen waar landbouwhuisdieren worden gehouden. 
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Toetsing en uitgangspunten voor het project 
Aan de Oude Rijksweg 428/430 ligt een agrarisch bedrijf dat valt onder het Besluit 
landbouw milieubeheer. In principe geldt er binnen de bebouwde kom een vaste 
afstand van 100 meter. De gemeente heeft echter in de geurgebiedsvisie 1) vastge‐
legd dat de maximale afstand wordt teruggebracht naar 50 meter. Het het bedrijf 
ligt  op  circa  75 meter  afstand.  Aan  de  afstand  van  50 meter wordt  dus  ruim‐
schoots voldaan.  

4.   6. Bodem 

Normstelling en beleid 
Met  het  oog  op  een  goede  ruimtelijke  ordening,  dient  in  geval  van  ruimtelijke 
ontwikkelingen te worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoog‐
de  functiegebruik. Ter plaatse van  locaties die verdacht worden van bodemver‐
ontreiniging, moet verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd.  
 
Toetsing en uitgangspunten voor het project 
In maart  2013  is  door  Sigma  Bouw & Milieu  een  verkennend milieukundig  bo‐
demonderzoek  uitgevoerd  op  een  deel  van  het  perceel  gelegen  aan  de  Oude 
Rijksweg achter nr. 434a te Rouveen (gemeente Staphorst). De belangrijkste con‐
clusie is hieronder weergegeven. 
De bovengrond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie bevatten 
plaatselijk verontreinigingen  t.o.v. de achtergrondwaarde  resp. de streefwaarde. 
De plaatselijk verhoogd gemeten verontreinigingen overschrijden de tussenwaar‐
de niet en geven daardoor geen aanleiding tot het instellen van een nader onder‐
zoek. De onderzoeksresultaten stemmen niet geheel overeen met de gestelde hy‐
pothese, de vooraf gestelde hypothese “onverdacht” dient formeel verworpen te 
worden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er beïnvloeding van de bo‐
demkwaliteit heeft plaatsgevonden. De vooraf gehanteerde hypothese  is gezien 
de doelstelling van het onderzoek alsmede de bekende onderzoeksresultaten vol‐
doende om  conclusies  te  verbinden betreffende de  kwaliteit  van de bodem  ter 
plaatse van de onderzoekslocatie.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er uit milieuhygiënische overwegingen 
in  relatie  tot de bodemkwaliteit, naar mening  van het onderzoeksbureau,  geen 
belemmeringen ten aanzien van de geplande nieuwbouw van een woning op de 
onderzoekslocatie. 
 
Achterliggend bodemonderzoek is opgenomen in bijlage 3.  
   

                                                 
1) Geurgebiedsvisie Gemeente staphorst, Gebiedsgericht geurbeleid in het kader van 

de Wet geurhinder en veehouderij, Inogen Environmental Alliance, augustus 2009 
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4.   7. Geluid 

Normstelling en beleid 
Op grond van de Wet geluidhinder  (Wgh)  is  rond  inrichtingen die  ‘in belangrijke 
mate geluidhinder veroorzaken’, wegen met een maximumsnelheid hoger dan 30 
km/uur en spoorwegen, een geluidszone van kracht. Bij ontwikkeling van nieuwe 
geluidsgevoelige objecten binnen deze geluidszones, moet akoestisch onderzoek 
worden uitgevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de in de wet 
bepaalde voorkeursgrenswaarde.  Indien niet aan deze grenswaarde kan worden 
voldaan,  kan  het  bevoegd  gezag,  in  de meeste  gevallen  de  gemeente,  hogere 
grenswaarden  vaststellen.  Hiervoor  geldt  een  bepaald  maximum,  de  uiterste 
grenswaarde genoemd. 
 
Toetsing en uitgangspunten voor het project 
Het projectgebied  ligt binnen de geluidszone van de Oude Rijksweg en de Scho‐
lenland. Om die reden is akoestisch onderzoek 2) uitgevoerd.  
Uit berekeningen door Stroop raadgevende ingenieurs blijkt dat de gecumuleerde 
geluidbelasting,  ten  gevolge  van wegverkeerslawaai,  ten  hoogste  47  dBLden  be‐
draagt exclusief aftrek.  
Aansluiting  zoekende bij de Wet geluidhinder wordt  voldaan aan de  voorkeurs‐
grenswaarde. Aanvullend onderzoek naar de geluidwering van gevels is niet nood‐
zakelijk. Achterliggend onderzoek is opgenomen in bijlage 4. 

4.   8. Luchtkwaliteit 

Normstelling en beleid 
In de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden op het gebied van de luchtkwaliteit 
vastgelegd. Daarbij  zijn  in de  ruimtelijke ordeningspraktijk met name  de  grens‐
waarden  voor  stikstofdioxide  (NO2)  en  fijnstof  (PM10)  van belang.  Projecten  die 
slechts in zeer beperkte mate bijdragen aan de luchtverontreiniging, zijn op grond 
van het Besluit niet  in betekenende mate (NIBM) daarbij vrijgesteld van toetsing 
aan de grenswaarden.  
 
De Wet milieubeheer voorziet onder meer  in een gebiedsgerichte aanpak van de 
luchtkwaliteit  via het Nationaal  Samenwerkingsprogramma  Luchtkwaliteit  (NSL). 
De programma‐aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke acti‐
viteiten en milieugevolgen. Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wet milieube‐
heer geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkelingen als: 

 er geen  sprake  is van een  feitelijke of dreigende overschrijding van een 
grenswaarde of; 

 een  project,  al  dan  niet  per  saldo,  niet  tot  een  verslechtering  van  de 
luchtkwaliteit leidt of; 

 een project ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreini‐
ging. 

 

                                                 
2) Akoestisch onderzoek realisatie dubbele woning achter Oude Rijksweg 432 te 

Rouveen, Stroop raadgevende ingenieurs bv, notitie 18 februari 2013 
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Projecten die  ‘niet  in betekenende mate’ bijdragen  aan de  luchtverontreiniging 
zijn onder andere: 

 woningbouwlocaties met niet meer dan 1.500 nieuwe woningen bij één 
ontsluitingsweg en 3.000 nieuwe woningen bij twee ontsluitingswegen; 

 kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet meer dan 100.000 
m2 bij één ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee ontsluitingswegen; 

 bepaalde landbouwinrichtingen. 
 
Toetsing en uitgangspunten voor het project 
Met dit project worden twee woningen mogelijk gemaakt. Dit draagt  ‘niet  in be‐
tekenende  mate’  bij  aan  de  luchtverontreiniging.  Vanuit  luchtkwaliteit  zijn  er 
daarom geen belemmeringen.  

4.   9. Externe veiligheid 

Normstelling en beleid 
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de  risico’s die ontstaan voor de 
omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 
vuurwerk,  LPG en munitie. Sinds een aantal  jaren  is er wetgeving over  ‘externe 
veiligheid’  om  de  burger  niet  onnodig  aan  te  hoge  risico’s  bloot  te  stellen. De 
normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in diverse wet‐ en regelgeving. De 
belangrijkste daarvan zijn het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Cir‐
culaire Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen en de Circulaire risico‐
normering vervoer van gevaarlijke stoffen. 
 
Toetsing en uitgangspunten voor het project 
Het  projectgebied  ligt  niet  in  de  invloedszone  van  risicovolle  inrichtingen  en 
hoofdgasleidingen. Ook vindt er op de Oude Rijksweg geen transport van gevaar‐
lijke stoffen plaats. Ten aanzien van het aspect externe veiligheid zijn er dan ook 
geen belemmeringen voor dit project.   
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5. UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om  inzicht  te geven  in de uitvoerbaarheid van 
een omgevingsvergunning. Hierbij wordt  een onderscheid  gemaakt  in de maat‐
schappelijke  en  de  economische  uitvoerbaarheid.  Daarnaast  wordt  er  in  dit 
hoofdstuk ingegaan op de grondexploitatie. 

5.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De  woningen  worden  achter  het  bestaande  bebouwingslint  van  Rouveen  ge‐
bouwd. De woningen worden ontsloten middels een steeg. In de koopakte is een 
bepaling over erfdienstbaarheden opgenomen, waarmee het  recht van overpad 
ten behoeve van de ontsluiting van de woningen is gegarandeerd.  
 
De  omgevingsvergunning  doorloopt  de  in  de Wabo  vastgelegde  procedure.  Tij‐
dens deze procedure bestaan er verschillende momenten waarop burgers en be‐
langhebbenden visie op het plan kenbaar kunnen maken. Hieronder volgt een na‐
dere toelichting. 
 
Vooroverleg 
Omdat de gemeente participatie van burgers en belangenorganisaties belangrijk 
vindt biedt de gemeente deze partijen de mogelijkheid  reacties op het de voor‐
ontwerp‐omgevingsvergunning  kenbaar  te maken.  In  dit  kader  zal  de  vooront‐
werp‐omgevingsvergunning worden opgestuurd naar de overlegpartners. 
 
Ontwerp omgevingsvergunning 
De  resultaten  van  het  overleg worden  afgewogen  en  eventueel  verwerkt  in  de 
ontwerp‐omgevingsvergunning. De ontwerp‐omgevingsvergunning wordt vervol‐
gens  zes weken  ter  inzage  gelegd.  In deze periode  kan  eenieder  zijn  zienswijze 
kenbaar maken. 

5.   2. Economische uitvoerbaarheid 

De kosten voor de bouw van de woningen en alle bijkomende kosten, komen voor 
rekening van de  initiatiefnemer. Gemeentelijke kosten worden door middel van 
leges verhaald. Alle door de gemeente gemaakte en te maken kosten met betrek‐
king tot het initiatief zijn hiermee verzekerd. 
Tegenover de  investering die door de particulier wordt gedaan, staat de waarde 
van de woningen. Gesteld kan worden dat het project hiermee economisch uit‐
voerbaar is.  
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5.   3. Grondexploitatie 

Door middel van de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschikken gemeenten over mogelijkhe‐
den  voor  het  verhalen  van  kosten. Hierbij  valt  te  denken  aan  kosten  voor  het 
bouw‐  en woonrijp maken  en  kosten  voor  de  omgevingsvergunning. Daarnaast 
hebben gemeenten sturingsmogelijkheden, omdat in het geval van grondexploita‐
tie door derden diverse eisen en regels gesteld kunnen worden.  
 
Het project voorziet in de bouw van twee halfvrijstaande woningen. Dit valt onder 
de bouwplannen zoals bedoeld  in artikel 6.2.1 Bro.  In de Wro  is opgenomen dat 
voor dergelijke bouwplannen, in verband met het kostenverhaal van de gemeen‐
te,  in beginsel een exploitatieplan vastgesteld moet worden. Van het vaststellen 
van een exploitatieplan kan worden afgezien als voornoemde kosten  ‘anderszins 
verzekerd’  zijn, bijvoorbeeld door overeenkomsten, en het  stellen  van eisen en 
een fasering niet noodzakelijk worden geacht. 
 
Tussen de gemeente en de initiatiefnemer is een overeenkomst gesloten. Omdat 
met deze overeenkomst het kostenverhaal verzekerd is, en het stellen van nadere 
eisen en regels niet noodzakelijk is, beslist het college van burgermeester en wet‐
houders bij de vaststelling van het project dat er geen exploitatieplan wordt opge‐
steld, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is. 
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6. PROCEDURE 

Voor het aanvragen van de omgevingsvergunning, waarbij wordt afgeweken van 
het bestemmingsplan, wordt de uitgebreide procedure uit de Wet algemene be‐
palingen omgevingsrecht  (Wabo) gevolgd. De procedure hiervoor  is opgenomen 
in artikel 3.12 van de Wabo. Binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag 
moet het  college van burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen 
van de  vergunning. Tijdens deze periode moet de  aanvraag  zes weken  ter  visie 
worden gelegd voor zienswijzen van eenieder en moet de gemeenteraad een ver‐
klaring van geen bedenkingen hebben afgegeven. 
 
Na de bekendmaking van het besluit kan door belanghebbenden die een zienswij‐
ze hebben ingediend beroep worden ingesteld bij de rechter. De maatschappelij‐
ke uitvoerbaarheid van het project is daarmee voldoende gewaarborgd. 
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7. CONCLUSIE 

Vanuit het beleid en de regelgeving op het gebied van de milieu‐ en omgevingsas‐
pecten bestaan er geen belemmeringen voor dit project. Het project is dan ook in 
overeenstemming met een  goede  ruimtelijke ordening. Het  vaststellen  van  een 
grondexploitatieplan is niet aan de orde. 
 
 



 




