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1 Hoofdstuk 1 Inleidend hoofdstuk 

1.1 Inleiding 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing is bedoeld als onderbouwing voor het kunnen 

uitvoeren van een ruimtelijk initiatief. Tevens biedt voorliggend document de 

onderbouwing van waarom het gewenste ruimtelijk initiatief inpasbaar is op de door 

initiatiefnemer gewenste locatie. 

1.2 Aanleiding 

Op het perceel Oude Rijksweg 90a te Staphorst is een woning gesitueerd. De 

initiatiefnemer wil op het perceel achter deze woning een nieuwe woning plaatsen. De 

bouw van deze woning is mogelijk op basis van de Beleidsnotitie “Open plekken 

Staphorst”. De gemeente heeft aangegeven op basis van deze beleidsnotitie 

medewerking te willen verlenen. 

 

Hieronder een indicatieve weergave van het plangebied van het perceel achter de Oude 

Rijksweg 90a te Staphorst. 

 

 
 

1.3 Planologisch kader 

Het perceel bevindt zich in het bestemmingsplan De Streek, zoals deze op 11 juni 2013 

is vastgesteld. Hieronder een weergave van de bestemmingsplanverbeelding.  



 

 

Gemeente Staphorst Blad 5 van 54 

De Streek, open plek achter Oude Rijksweg 90a November 2015 

Ruimtelijke Onderbouwing Versie 01 

 

   

 

  

 

RB 20.050  

NL.IMRO.0180.2132015002  

 

 
 

In het geldende bestemmingsplan De Streek heeft de locatie de bestemming ‘Agrarisch 

met waarden’, en is er sprake van een dubbelbestemming ‘Waarde – Beschermd 

dorpsgezicht’. Daarnaast kent een klein gedeelte van het perceel de bestemming: 

‘Wonen – 1’.  

 

Ten aanzien van de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ kan gesteld worden dat 

binnen deze bestemming de bouw van een woning niet is toegestaan. Om toch 

medewerking te kunnen verlenen aan de bouw van een woning dient er een ruimtelijke 

onderbouwing worden opgesteld. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet 

hierin. 

1.4 Procedurekeuze 

Het geldende bestemmingsplan voorziet niet in medewerking bij recht aan de gewenste 

plannen. 

 

De gemeente en de initiatiefnemer willen medewerking verlenen aan het verzoek 

verlenen via de uitgebreide Wabo-procedure (Projectafwijkingsbesluit). 

 

Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is het verboden zonder 

omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk 

bestaat uit het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 

bestemmingsplan/beheersverordening (artikel 2.1 lid 1 sub c). Om het voorgenomen 

initiatief te kunnen realiseren, is een omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan noodzakelijk op basis van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo). Voor de motivering van een besluit op een dergelijke aanvraag 

is een goede ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Ten behoeve van de voorgenomen 

ontwikkeling is de voorliggende ruimtelijke onderbouwing opgesteld. 

1.5 Doel 

In deze ruimtelijke onderbouwing wordt ingegaan op de (ruimtelijke) gevolgen van de 

voorgenomen ontwikkeling van het betreffende gebied. Ook wordt een beschrijving 

gegeven van het relevante ruimtelijk beleid.  
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1.6 Verantwoording 

Bij het opstellen van voorliggende ruimtelijke onderbouwing is gebruik gemaakt van 

diverse (beleid)documenten en websites. Sommige (beleid)documenten en beeld 

beschrijvende documenten zijn in voorkomende gevallen integraal overgenomen om de 

inhoud zoveel mogelijk te waarborgen. Daar waar bronnen zijn gebruikt is dat in de 

tekst weergegeven. 

1.7 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een uitgebreidere weergave gegeven 

van het plan mede in relatie tot het vigerende ruimtelijk beleid. In Hoofdstuk 3 komen de 

verschillende relevante beleidsstukken voorbij die van toepassing zijn op het plan en 

zijn hierbij uitgewerkt van provinciaal niveau tot gemeentelijk niveau. Hoofdstuk 4 geeft 

de invloed weer van het plan tot de verschillende omgevingsaspecten. 

In hoofdstuk 5 staat de economische uitvoerbaarheid centraal. 
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2 Hoofdstuk 2 Locatie- en planbeschrijving 

2.1 Ligging en historie 

Het perceel Oude Rijksweg 90a bevindt zich in het dorp Staphorst. Staphorst is gelegen 

binnen de Overijsselse gemeente Staphorst. Hieronder een weergave van de ligging 

van Staphorst vanuit een hoger gebiedsperspectief. 

 

 
Nederland, Provincie Overijssel, gemeente Staphorst en de ligging van Staphorst, in één oogopslag. 

 

Het plangebied bevindt zich binnen het gebied wat de Streek wordt genoemd. De 

Streek is een bebouwingslint van circa 12 km. Het lint kent een bijzondere ruimtelijke  

en bebouwingskarakteristiek waarvan de oorsprong in de ontginning van het  

gebied ligt. Het lint ligt tussen Lichtmis en Halfweg. Staphorst en Rouveen zijn als 

gevolg van de ontginning van het gebied ontstaan en maken voor een deel onderdeel 

uit van het lint. 

 

Geschiedenis 

Het huidige Staphorst is ontstaan als een verdichting rondom de kerk van Staphorst. 

Waar nu Staphorst is gesitueerd, lag in de vroege middeleeuwen een meters dik 

hoogveenpakket. Dit veen wordt aan de west- en noordzijde begrensd door de 

beekdalen van de Gene (nu: Zwarte water), de Sethe (nu: Meppeler diep) en de Reest. 

Rond het jaar 1000 krijgt de Bisschop van Utrecht de zeggenschap over grote delen 

van Drenthe en Overijssel. Onder regie van dit Bisdom is omstreeks 1180 begonnen 
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met een grootschalige ontginning van het veen. De ontginning van het hoogveengebied 

geschiedde vanuit de beekdalen. Vanuit de beekdalen verdeelde men het 

hoogveengebied in een aantal ontginningsblokken of slagen, vier slagen voor Staphorst 

en vier slagen voor Rouveen. In Staphorst tellen deze slagen 48 hoeven. 

 

In eerste instantie ontwikkelden de slagen zich onafhankelijk van elkaar, maar na 

verloop van tijd achtte men het noodzakelijk om de ontginningen op elkaar af te 

stemmen. Als gevolg hiervan werden de percelen smaller en werd de 

ontginningsrichting diverse malen aangepast. Een verandering van de perceelsrichting 

vond altijd plaats ter hoogte van een leidijk. Een gezamenlijke richtingverandering ging 

het beste wanneer de leidijken in een lijn zouden liggen. 

 

De diverse leidijken vormden in de loop van de tijd steeds meer een gesloten front. Op 

een gegeven moment zijn de leidijken van Rouveen en Staphorst samengevoegd tot 

een lint; de 'olde dijck'. Dit is de voorloper van het huidige lint dat aan het eind van de 

zestiende eeuw tot stand is gekomen. Met het bereiken van de 'nieuwe dijck' komt een 

eind aan het steeds verder opschuiven van de dorpen. Het lint ligt nu op een stevige, 

zandige ondergrond waardoor verplaatsing toen niet meer nodig was. 

 

Het huidige lint wordt in de volksmond ook wel 'De Diek' of 'De Streek' genoemd. 

Kenmerkend voor het lint is de boogvorm; een directe afgeleide van de vorm van de 

ontginningsbasis zoals hiervoor beschreven. Ter plaatse van het plangebied is de 

verkaveling haaks op De Gemeenteweg gelegen. 

 

De belangrijkste structurele kenmerken van het lint zijn gelegen in de reeds uit de 

zestiende eeuw daterende combinatie van een patroon van vrijwel parallelle 

langgerekte perceelgrenzen met een enigszins gebogen, enkele kilometers lange 

bebouwingsas (Oude Rijksweg). Hierdoor voegen de ontsluitingswegen naar het 

achterliggende agrarische gebied zich in deze ruimtelijke hoofdstructuur. 

 

De lintbebouwing, waarbij boerderijen vlak naast en achter elkaar aan de bebouwingsas 

liggen in de richting van de percelering is daarbij eveneens een belangrijke 

karakteristiek. Aangrenzende erven worden ontsloten door een gemeenschappelijke 

toegangsweg (stegen). De hoge beeldkwaliteit van de agrarische bebouwing, 

waaronder meer dan 300 beschermde monumenten levert een belangrijke bijdrage aan 

het cultuurhistorisch waardevolle karakter van De Streek. Het ruimtelijk beeld wordt 

behalve door de bebouwing in de belangrijke mate bepaald door de erfbeplanting en de 

houtsingels op de perceelgrenzen tussen en direct achter de bebouwing waardoor een 

ruimtelijke beslotenheid is ontstaan die waar het bebouwingslint plaatselijk transparant 

of onderbroken is, markante contrasten oplevert met het open agrarisch gebied. 

 

Hieronder een weergave van De Streek in zijn huidige vorm met bij de zwarte cirkel de 

indicatieve ligging van het perceel Oude Rijksweg 90a te Staphorst.  
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2.2 Het plangebied in zijn omgeving 

Het plangebied bevindt zich aan de Oude Rijksweg die in zijn huidige vorm de 

verbinding vormt van Staphorst naar Rouveen en de aansluiting op de A28 (afslag 

Hasselt – Nieuwleusen) en vice versa. De afstand tot de ten oosten gelegen Rijksweg 

A28 bedraagt circa 490 meter. 
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In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich woningen/boerderijen en 

agrarische landerijen. Zo bevinden zich ten noorden, oosten en westen van het 

plangebied grasvelden. Ten zuiden van het plangebied bevindt zich een woning, te 

weten: ‘Oude Rijksweg 90a’. Hierna nog enkele foto’s die de huidige staat van het 

perceel weergeven. 
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2.3 Beschrijving van het plan 

De initiatiefnemer wil op het perceel achter Oude Rijksweg 90a een nieuwe woning 

realiseren. Op dit moment is het plangebied ingericht als weiland. Hieronder een 

weergave van de toekomstige terreinindeling. 

 

 
 

Hieronder enkele weergaven van de nieuwe woning (plattegronden, dwarsdoorsnedes 

en gevelaanzichten). De woning wordt groot circa 320 m
2
 en krijgt een goot- en 

bouwhoogte van respectievelijk maximaal 4,75 meter en 8,0 meter. De goothoogte mag 



 

 

Gemeente Staphorst Blad 12 van 54 

De Streek, open plek achter Oude Rijksweg 90a November 2015 

Ruimtelijke Onderbouwing Versie 01 

 

   

 

  

 

RB 20.050  

NL.IMRO.0180.2132015002  

 

op basis van de planregels niet hoger zijn dan 3 meter. Echter ter plaatse van 

bijvoorbeeld de baanderdeur (idem wolfskap) mag dit hoger omdat dit bij de 

karakteristieke streek past en deze als ondergeschikt worden beschouwd. Hieronder 

zijn enkele tekeneningen van het bouwplan weergegeven. Op de plattegrond is ook 

weergegeven welke ruimtes voor wonen, gezamenlijk of voor het werken worden 

gebruikt. 
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2.4 Aan huis verbonden bedrijfsactiviteit 

De initiatiefnemer wil op de planlocatie een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit gaan 

uitvoeren. Dit is mogelijk op basis van een binnenplanse afwijking bij de bestemming 

‘wonen–1’ van bestemmingsplan De Streek. Hiervoor is een onderbouwing opgesteld 

gebaseerd op de binnenplanse afwijking. Deze onderbouwing is hieronder 

weergegeven. 

 

Beknopte omschrijving bedrijf 

Het bedrijf Jouk Mussche Tuinen is een kleinschalig hoveniersbedrijf dat werkt voor 

particulier, midden en klein bedrijf. De werkzaamheden omvatten o.a. tuinontwerp, 

tuinaanleg, tuinonderhoud en bestrating.  

 

1. De woonfunctie moet in ruimtelijke en visuele zin primair blijven. 

De nieuwbouw is ontworpen als afgeleide van een Staphorste boerderij. Kenmerken 

hiervoor is een relatief rijk gedetailleerd voorhuis en een sober achterhuis. In dit plan 

wordt dit overgenomen waarbij de bedrijfsactiviteiten in het sobere achterhuis plaats 

vinden. Aangezien er nagenoeg geen bedrijfsmatige werkzaamheden op het erf plaats 

vinden is hiermee gewaarborgd dat de woonfunctie primair blijft. 

 

2. De bedrijfsactiviteiten worden inpandig verricht. 

De hoofdbedrijfsactiviteiten worden altijd elders verricht. Het aanleggen en onderhoud 

van tuinen is altijd op locatie van die desbetreffende tuin en niet op het perceel van de 

Oude Rijksweg 90a. Op dit perceel vinden alleen ondersteunende werkzaamheden 

plaats zoals administratie, tuinontwerp en het onderhoud aan tuingereedschap. Deze 

werkzaamheden worden inpandig verricht. 

 

3. maximaal 50% van de hoofd en bijgebouwen mag worden gebruikt voor 

nevenactiviteiten, met dien verstande dat minimaal 100 m
2
 bestemd is voor wonen. 

Het gehele bouwplan heeft een nettovloeroppervlak van circa 451 m
2
, het oppervlak 

van het woongedeelte is 279 m
2
. Het gang/looppad en de berging/fietsen staat ten 
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dienste van beide functies en kan naar evenredigheid aan beide worden toegekend. 

Voor het bedrijfsgedeelte is in dit plan 141 m
2
 beschikbaar, aangezien het 

hoveniersbedrijf wordt beschouwd als een categorie 2 bedrijf mag de 

bedrijfsvloeroppervlakte minder dan 500 m
2
 bedragen. Het bijgebouw valt buiten dit 

plan. 

 

4. degene die de gebruiker is van de woning werkt mee in het bedrijf. 

De gebruiker van de woonfunctie is eigenaar van het bedrijf en werkt hier in mee. 

 

5. de ruimtelijke uitstraling van de activiteiten qua aard en omvang en intensiteit zijn 

verenigbaar het karakter en de cultuurhistorische kwaliteiten van de omringende 

omgeving. 

Van oorsprong kent Staphorst veel agrarische bedrijvigheid. In aanvang hoofdzakelijk 

als gemengd bedrijf met een verdeling naar akkerbouw en veeteelt. Waarbij de 

akkerbouw veelal ten dienste stond van de eigenconsumptie of ten behoeve van de 

veetteelt. In de loopt van de tijd is de nadruk nagenoeg gehaal op de veeteelt en 

melkveehouderij komen te liggen. De bedrijvigheid was kleinschalig van opzet. In het 

onderhavige plan is eveneens sprake van een kleinschalige bedrijfsvoering die tot in 

een slechts beperkte mate gemechaniseerd is. De aard van de werkzaamheden heeft 

ook raakvlakken met de akkerbouw. Een hoveniersbedrijf is dan ook een geschikte 

invulling voor deze locatie. 

 

6. ter plaatse van het bedrijf is een acceptabel verblijfsklimaat te garanderen. 

Aangezien de hoofdmoot van de werkzaamheden elders plaats vindt zal het 

verblijfsklimaat voor de bedrijfsmatige werkzaamheden door die locatie worden bepaald 

en het verblijfsklimaat voor de woonfunctie maar in zeer beperkte mate worden 

beinvloed. Ook is in het plan een duidelijke scheiding tussen woonruimten en hieraan 

gerelateerde buitenruimte (tuin). De woonfunctie kan prima als zelfstandige eenheid 

voldoen en functioneren. Voor het bedrijfsgedeelte geldt hetzelfde. 

 

7. er geen hinder of afbreuk aan het omliggende agrarische, bedrijfs- of woonmilieu 

wordt gedaan. 

Zie eveneens punt 6. De dichtsbij gelegen bedrijfsbestemming ligt op circa 170 meter 

vanaf het bouwplan. Het is gelegen direct aan de Oude Rijkswge maar aan een andere 

steeg. Het ligt niet voor de hand dat de bedrijfslocatie nadelige gevolgens zal 

ondervinden van de nieuwe inbreiding. 

 

8. behoudens een beperkte verkoop in het plein, in directe verband met de 

nevenactiviteit mag er geen detailhandel plaats vinden. 

Bij de bedrijfsvoering van Jouk Mussche Tuinen is geen sprake van detailhandel. 

 

9. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de verkeersafwikkeling en de 

parkeersituatie ter plaatse. 

Het perceel is meer dan voldoende ruim om te voorzien in eigen parkeerbehoefte, zie 

hiervoor het erfinrichtingsplan. Aangezien de werkzaamheden elders plaatsvinden, 

eventueel ingehuurd personeel rechtstreeks naar de werklocatie gaat en er geen 

detailhandel plaatsvindt zal de verkeersintensiteit weinig verschillen van een particulier 

die met zijn bedrijfsauto/bus naar zijn werk vertrekt. In de bedrijfsvoering is geen sprake 

van grootmaterieel wat vervoerd moet worden over de steeg. De ontsluiting op de 

hoofdweg (Oude Rijksweg) blijft onveranderd. 
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2.5 Bestaande situatie 

Op dit moment is het terrein waarop de woning wordt gerealiseerd ingericht als 

weiland/tuin achter de Oude Rijksweg 90a. Hieronder een weergave van de erfinrichting 

van de bestaande situatie en enkele foto’s. 

 

 
 



 

 

Gemeente Staphorst Blad 17 van 54 

De Streek, open plek achter Oude Rijksweg 90a November 2015 

Ruimtelijke Onderbouwing Versie 01 

 

   

 

  

 

RB 20.050  

NL.IMRO.0180.2132015002  

 

 
 

 

2.6 Erfinrichtingsplan 

Het erfinrichtingsplan moet voldoen aan de beleidsnotitie open plekken, en er moet 

extra worden geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit van de woning. Dit 

erfinrichtingsplan is bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. Voor het 

erfinrichtingsplan zoals hierna is weergegeven is een positief welstandsadvies gegeven.  
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3 Hoofdstuk 3 Beleidskader 

Binnen het ruimtelijk werkveld is door de verschillende overheidslagen veel beleid 

opgesteld. Middels dit beleid is getracht richting te geven aan de inrichting en het 

beheer van de openbare ruimte.  

 

Getoetst wordt of het plan past binnen het vigerende planologisch kader en binnen het 

ruimtelijk beleid van de verschillende overheidslagen. In dit hoofdstuk staat een 

overzicht van het van toepassing zijnde beleid in relatie tot de gewenste ontwikkelingen 

van de initiatiefnemer. 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Ruimtelijk – Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 22 november 2011 onder 

aanvaarding van een aantal moties door de Tweede Kamer aangenomen en 13 maart 

2012 vastgesteld. Onderdeel van deze structuurvisie is het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (Barro). 

 

De structuurvisie bepaalt de ambities voor Nederland in 2040. Deze hebben betrekking 

op de concurrentiekracht, bereikbaarheid, en leefbaarheid en veiligheid van/in 

Nederland. Voor deze 3 rijksdoelen worden 13 onderwerpen van nationaal belang 

genoemd. Hiermee geeft het Rijk aan waarvoor zij verantwoordelijk is en waarop zij 

resultaat wil boeken. 

 

Het Rijk kiest hiermee voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts deze 13 

nationale belangen. Buiten deze belangen hebben decentrale overheden 

beleidsvrijheid, hieronder zijn de 13 nationale belangen weergegeven. 

 

1. Een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in de stedelijke 

regio’s met een concentratie van topsectoren; 

2. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de 

energietransitie; 

3. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via 

buisleidingen; 

4. Efficiënt gebruik van de ondergrond; 

5. Een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen rondom en tussen de 

belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen; 

6. Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem van 

weg, spoor en vaarwegen; 

7. Het instandhouden van de hoofdnetwerken van weg, spoor en vaarwegen om 

het functioneren van de netwerken te waarborgen; 

8. Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen 

geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s; 

9. Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en 

klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling; 

10. Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke 

cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten; 

11. Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en 

ontwikkelen van flora- en faunasoorten; 
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12. Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten; 

13. Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke 

plannen. 

 

De structuurvisie geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op 

rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke 

consequenties. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de 

Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. 

Tevens vervangt het de ruimtelijke doelen en uitspraken in de volgende documenten: 

PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de agenda landschap, de agenda 

Vitaal Platteland en Pieken in de Delta. 

 

Delen van de structuurvisie die de nationale ruimtelijke belangen borgen en die 

juridische doorwerking behoeven, zijn uitgewerkt in een algemene maatregel van 

bestuur, de Amvb Ruimte (Barro).  

 

Het Rijk gaat er vanuit dat de nationale ruimtelijke belangen die via wet- en regelgeving 

opgedragen worden aan de andere overheden goed door hen worden behartigd. Het 

nieuwe Rijkstoezicht in de ruimtelijke ordening richt zich op het toezicht achteraf. 

Wanneer rijksdoelen en nationale belangen raken aan regionale opgaven, vraagt dit om 

heldere taakverdeling en samenwerkingsafspraken tussen de betrokken overheden. 

Waar het Barro bepalingen bevat gericht op gemeentelijke bestemmingsplannen gaat 

het Rijk er vanuit dat deze doorwerking krijgen. Het Rijk zal tijdens het opstellen en 

vaststellen van bestemmingsplannen dan ook niet toetsen op een correcte doorwerking 

van nationale belangen. Daarnaast blijft het Rijk opkomen voor zijn directe belangen bij 

gemeentelijke en provinciale plannen vanuit de rol van weg- en waterbeheerder 

(Rijkswaterstaat), eigenaar van defensieterreinen (ministerie van Defensie) en voor 

projecten in het kader van de rijkscoördinatieregeling rond rijksinpassingsplannen op 

het terrein van de energie-infrastructuur (het ministerie van EL&I).  

 

Voor Staphorst zijn in de SVIR geen onderwerpen opgenomen die aangemerkt worden 

als nationaal belang waarmee rekening gehouden dient te worden zodat het ruimtelijk 

Rijksbeleid als zodanig niet van invloed is op voorliggend ruimtelijk plan. 

3.1.2 Ladder duurzame verstedelijking 

Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd, en is ‘de ladder 

voor duurzame verstedelijking’ daaraan toegevoegd. De ladder ondersteunt gemeenten 

en provincies in vraaggerichte programmering van hun grondgebied, het voorkomen 

van overprogrammering en de keuzes die daaruit volgen. De Minister van Infrastructuur 

en Milieu heeft een handreiking beschikbaar gesteld als hulpmiddel bij de toepassing 

van de ladder.  

 

Doel 

De ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

(SVIR) geïntroduceerd. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede 

ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. 

Het Rijk wil met de introductie van de ladder vraaggerichte programmering bevorderen. 

De ladder beoogt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle 

ruimtelijke en infrastructurele besluiten.  
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Motiveringsplicht en resultaat 

Overheden dienen nieuwe stedelijke ontwikkeling te motiveren met de drie 

opeenvolgende stappen. De stappen bewerkstelligen dat de wens om een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken, nadrukkelijk wordt gemotiveerd en 

afgewogen met oog voor (1) de ruimtevraag, (2) de beschikbare ruimte en (3) de 

ontwikkeling van de omgeving waarin het gebied ligt. 

 

De stappen schrijven geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale resultaat 

moet worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale 

omstandigheden kent. Dit gezag draagt de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke 

afweging over die ontwikkeling. 

 

In deze casus is sprake van het toevoegen van één woning aan de woningvoorraad. 

Het bouwen van één extra woning is geen stedelijke ontwikkeling waarbij de ladder voor 

duurzame verstedelijking bij moet worden toegepast. Deze ladder wordt pas toegepast 

indien er sprake is van een woningbouwplan van enige omvang (bijvoorbeeld het 

toevoegen van 14 woningen aan de woningvoorraad). (AbRvS 14 januari 2014, nr. 

201308263/2/R4). 

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Omgevingsvisie Overijssel 

Op 1 juli 2009 is door Provinciale Staten van Overijssel de Omgevingsvisie Overijssel 

vastgesteld. Deze omgevingsvisie heeft de status van een Verordening ex artikel 4.1 

van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In deze Omgevingsvisie Overijssel schetst de 

provincie Overijssel haar visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de 

provincie Overijssel. Het vizier is daarbij gericht op 2030.  

 

In de Omgevingsvisie is aangegeven wat volgens de provincie de ambities en 

doelstellingen van provinciaal belang zijn en hoe Provinciale Staten aan Gedeputeerde 

Staten (GS) opdragen deze te realiseren.  

 

Twee allesbepalende elementen in de Omgevingsvisie zijn de beleidselementen 

duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. De provincie geeft hierover het volgende aan. 

 

Duurzaamheid : voor duurzaamheid hanteert de provincie de volgende definitie: 

‘Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte aan de huidige generatie, zonder voor 

toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun 

behoeften te voorzien’. 

 

Ruimtelijke kwaliteit : Ruimtelijke kwaliteit is de goede functie op de goede plek op de 

goede manier ingepast in de omgeving. De ambitie is een kwaliteitsontwikkeling in gang 

te zetten, waarbij elk project, elke ontwikkeling iets bijdraagt aan de kwaliteit van de 

leefomgeving. Ruimtelijke kwaliteit wordt daarmee een vanzelfsprekend resultaat van 

handelen! Voor het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit zijn essentiële 

gebiedskenmerken het uitgangspunt. De provincie wil de ruimtelijke kwaliteit vooral 

versterken door deze gebiedskenmerken te verbinden aan nieuwe ontwikkelingen. De 

aanwezige gebiedskenmerken in zowel de groene als de stedelijke omgeving zijn tot 

stand gekomen door soms eeuwenoude processen. Ze zijn te onderscheiden in 4 

lagen: 
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1. een natuurlijke laag (in en op de bodem); 

2. een laag van het agrarisch-cultuur landschap (grootschalig gebruik en inrichting 

van de bodem); 

3. een stedelijke laag (bebouwing en infrastructuur) en; 

4. een lust & leisure laag (toerisme, recreatie en landgoederen). 

 

Om te beoordelen of een willekeurige ruimtelijke ontwikkeling inpasbaar is binnen het 

provinciale beleid dient de ontwikkeling te worden getoetst op basis van het 

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel.  

 

Het model is gebaseerd op drie niveaus, te weten: 

1. generieke beleidskeuzes; 

2. ontwikkelperspectieven; 

3. gebiedskenmerken. 

 

Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht. 

 

Generieke beleidskeuzes 

Generieke beleidskeuzes vloeien voort uit keuzes van EU, Rijk of provincie. Het zijn 

keuzes die bepalend zijn of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk zijn. Het gaat voor 

de locatie Oude Rijksweg 90a dan om het volgende:  

 Voor woningbouw, bedrijfslocaties en voorzieningen in zowel de groene als 

stedelijk omgeving wordt de zogenaamde SER-ladder toegepast. Deze komt er 

kort gezegd op neer dat eerst bestaande bebouwing en herstructurering worden 

benut, voordat er uitbreiding kan plaatsvinden. De ontwikkeling voldoet aan de 

SER-ladder. 

 

Ook valt hieronder dat de provincie van gemeenten vraagt om afspraken te maken over 

hun ruimtelijke ontwikkelingsplannen met buurgemeenten. Dit vraagt zij onder andere 

bij woningbouw en bij bedrijventerreinen. Zo bereikt de provincie een optimaal 

afgestemd en zuinig ruimtegebruik.  

 

Ontwikkelperspectief 

Voor het plangebied geldt zoals weergegeven op onderstaande afbeelding volgens de 

Omgevingvisie Overijssel het ontwikkelperspectief: ‘Historische kern, binnenstad’.  

 

 
 

Gebieden aangewezen als 'historische kern, binnenstad bieden o.a. ruimte voor 

multifunctionele milieus gebaseerd op voorzieningen (winkels, cultuur etc.). Versterking 

van de eigen identiteit gebaseerd op het historisch karakter, erfgoed en monumenten 
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wordt voorgestaan. De eigenheid kan versterkt worden door de karakteristieke opbouw 

trouw te blijven en de verbinding met het omliggende landschap of historische 

structuren expliciet te maken. De actuele praktijk van de monofunctionele en monotone 

dorpsuitleg (die wijken en terreinen oplevert die 'overal' zouden kunnen liggen) 

verschuift. De nadruk komt steeds meer te liggen op het creëren van een breed 

spectrum aan gemengde milieus van woningen, werkruimtes, bedrijven, voorzieningen 

en recreatieve mogelijkheden die voortbouwen op de karakteristieke opbouw van dorp 

of kern. Hierbij kan het omliggende landschap beter bereikbaar worden gemaakt door 

open en zorgvuldig ingerichte dorpsranden. 

 

Toetsing initiatief aan het ontwikkelingsperspectief 

De in deze ruimtelijke onderbouwing besloten ruimtelijke ontwikkeling is in 

overeenstemming met het ter plaatse geldende ontwikkelingsperspectief. Er wordt 

rekening gehouden met het historische bebouwingspatroon en het karakteristieke 

stelsel van bebouwing. Het betreft hier de realisatie van een nieuwe woning aan de 

achterzijde van een bestaande woning. Van een aantasting van het karakteristiek 

bebouwingsbeeld van de Oude Rijksweg is geen sprake. 

 

Gebiedskenmerken.  

Bij ontwikkelingen wil de provincie de ruimtelijke kwaliteit versterken. Dit doet de 

provincie vooral door gebiedskenmerken te verbinden aan nieuwe ontwikkelingen. Deze 

gebiedskenmerken zijn te onderscheiden in vier lagen:  

1. een natuurlijke laag (in en op de bodem);  

2. een laag van het agrarisch-cultuur landschap (grootschalig gebruik en inrichting 

van de bodem);  

3. een stedelijke laag (bebouwing en infrastructuur) en; 

4. een lust & leisure laag (toerisme, recreatie en landgoederen). 

 

Kwaliteitsopgaven  

De kwaliteitsopgaven en –voorwaarden op basis van deze gebiedskenmerken kunnen 

te maken hebben met landschappelijke inpassing, infrastructuur, milieuaspecten, 

bodemaspecten, cultuurhistorie, toeristische en recreatieve aantrekkingskracht, natuur, 

water, etc. De gebiedskenmerken zijn soms normstellend, maar meestal richtinggevend 

of inspirerend. 

 

Hieronder volgt de toets op basis van het Uitvoeringsmodel voor het perceel aan de 

hand van de gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch 

cultuurlandschap, stedelijke laag en lust- en leisurelaag) en worden de specifieke 

kwaliteitsvoorwaarden en opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen genoemd. 

 

De natuurlijke laag 

‘De natuurlijke laag is ontstaan doordat abiotische processen – zoals ijs- wind- en 

waterstromen, erosie en sedimentatie – en biotische processen – zoals 

vestiging van plant- en diersoorten – inwerken op de ondergrond van bodem en 

geologie’. 

 

De kaartlaag ‘Natuurlijke Laag’ geeft aan dat ter plaatse sprake is van zogeheten 

‘laagveengebieden (in cultuur gebracht). 
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Kenmerken 

Grote gebieden, waar onder invloed van stagnerend water en grondwater uitgestrekte 

veenmoerassen zijn ontstaan. Hier bestonden diverse verlandingsstadia naast elkaar: 

open water – rietmoeras – opgaand moerasbos. Het semi-natuurlijk laagveenrestant 

van de Weerribben en de Wieden bestaat uit relicten van dit gebiedstype met een hoge 

waterkwaliteit en natuurkwaliteit. Samengesteld landschap van rietland op een pakket 

veenlagen (kraggen) en vaarten, afgewisseld met bos. Ontstaan door turfwinning, 

rietteelt en extensieve veehouderij. Elders verder in cultuur gebracht als 

veenweidegebied of polder. 

 

Ontwikkelingen 

De laagveenmoerassen zijn deels ontwaterd, verveend en in cultuur gebracht als 

landbouwgrond. In de Weerribben wordt door uitgekiend beheer (fijnregelen van de 

waterstand, open houden van petgaten) een combinatie-milieu van rietteelt en 

laagveenmoeras in stand gehouden. Als men de natuur in het kraggenlandschap, z’n 

gang zou laten gaan, was het door verlanding snel gedaan met het open water. 

 

Ambitie 

Ambitie is de Wieden en Weerribben als grootste laagveenmoeras van Europa, aan 

elkaar verbinden via een brede overgangszone en ontwikkelen als een groot 

aaneengesloten (half) natuurlijk vaar- en recreatielandschap, met hoge biodiversiteit, 

met aanliggende kernen als poorten naar de natuur. 

 

Ook in de overige veenweidelandschappen is een hoog waterpeil van belang om 

inklinking tegen te gaan. Het open karakter is zowel ruimtelijk waardevol, als voor 

weidevogels en ganzen. 

 

Sturing 

Norm 

 De laagveenrestanten krijgen een beschermende bestemmingsregeling, gericht 

op instandhouding van de waterkwaliteit en de natuurkwaliteit. 

 De overige delen van de laagveengebieden krijgen een beschermende 

bestemmingsregeling, gericht op behoud van het veenpakket en het waterpeil is 

hier niet lager dan voor graslandgebruik noodzakelijk is. 

 

 



 

 

Gemeente Staphorst Blad 25 van 54 

De Streek, open plek achter Oude Rijksweg 90a November 2015 

Ruimtelijke Onderbouwing Versie 01 

 

   

 

  

 

RB 20.050  

NL.IMRO.0180.2132015002  

 

Richting 

 Als ontwikkelingen plaats vinden in de laagveenrestanten, dan dragen deze bij 

aan verhoging van het waterpeil om bodemdaling en verdwijnen van het 

veenpakket tegen te gaan en, waar mogelijk, aan toename van natuurkwaliteit 

en het areaal levend laagveen. 

 

Inspiratie 

 In laagveenrestanten gebruik, inrichting en beheer onderling afstemmen op 

verdere ontwikkeling van de natuurlijke kwaliteiten van (delen van) dit unieke 

landschap. 

 Elders: mogelijkheden voor natuurontwikkeling benutten. 

 

Middels voorliggend bouwplan is door middel van een erfinrichtingsplan aangetoond dat 

de bouw van de woning op zorgvuldige wijze is ingepast in de bestaande karakteristiek 

van het aanwezige landschap en bebouwingsstructuur. 

 

Laag agrarisch-cultuur landschap 

In het agrarisch cultuurlandschap gaat het er altijd om dat de mens inspeelt op de 

natuurlijke omstandigheden en die ten nutte maakt. Het agrarisch cultuurlandschap 

is bij uitstek een gebruikslandschap. Het aanzien van ruim tweederde van het oppervlak 

van Overijssel wordt bepaald door het agrarisch gebruik. 

 

De kaartlaag ‘laag van het agrarisch cultuurlandschap’ geeft aan dat ter plaatse sprake 

is van zogeheten ‘laagveenontginningen’.  

 

 
 

De ambitie is de cultuurhistorische kwaliteiten van het laagveenlandschap zoveel als 

mogelijk in stand te houden en beleefbaar te maken. De grote open ruimtes, het 

patroon van sloten met beplantingen, de vochtige bloemrijke weides met weidevogels 

geven dit landschap grote belevingswaarde. De grondgebonden landbouw is de drager 

van deze kwaliteiten, echter een nieuw perspectief op een gebiedsgerichte 

bedrijfsvoering - eventueel in combinatie met andere functies - is voor de toekomst van 

deze gebieden zeer wenselijk. Het karakteristieke bebouwingspatroon (voorkant aan de 

openbare weg; achterkant aan het landschap) vormt vertrekpunt bij herstructurering, 

verdichting en uitbreiding van de agrarische bebouwing en de woon-/werkmilieus. 
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De laagveenontginningen krijgen een beschermende bestemmingsregeling, gericht op 

instandhouding van de ter plaatse karakteristieke maat en schaal van de ruimte, met 

onderscheid tussen gebieden met grote open ruimtes en gebieden met een langgerekte 

kavelstructuur met beplanting. In de laagveenontginningen is het waterpeil niet lager 

dan voor graslandgebruik noodzakelijk is. Als ontwikkelingen plaatsvinden in de 

laagveenontginningen, dan dragen deze bij aan behoud en versterking van het lint als 

karakteristieke bebouwingsstructuur. Het slotenpatroon en, waar aanwezig, de 

houtsingels als accentuering van de ruimtelijke structuur worden gerespecteerd en 

versterkt bij de verdere ontwikkeling van de agrarische functie. 

 

De bouw van een woning op het perceel achter de Oude Rijksweg 90a draagt bij aan 

het behoud en versterking van het lint als karakteristieke bebouwingstructuur met achter 

het lint gelegen woningen. De voorgenomen ontwikkeling heeft verder geen gevolgen 

voor de kenmerken van deze laag. 

 

De stedelijke laag 

In de stedelijke laag is de koppeling van de sociale en fysieke dynamiek van de 

stedelijke functies aan het verbindende netwerk van wegen, paden, spoorwegen 

en kanalen een belangrijk ordenend principe. 

Efficiëntie en nabijheid zijn belangrijke vestigingsoverwegingen, maar daarbij wordt de 

kwaliteit eigenheid en onderscheidend vermogen (mede gevormd door de historie) van 

de regio steeds belangrijker. Steden zijn de economische motors van Overijssel. 

 

De kaartlaag “stedelijke laag” geeft aan dat er sprake is van een ‘bebouwingsschil 1900 

– 1955’.  

 

 
 

De bebouwingsschil 1900 – 1955 bestaat uit gemengde woonwijken die direct 

aansluiten op historische centra. Kenmerkend is de verwantschap in architectuurstijlen 

en aandacht voor architectonische details en de verbijzondering van gebouwen op 

specifieke plekken als straathoeken. 

 

Voor de bebouwingsschil 1900 – 1955 is de ambitie gericht op individueel 

opdrachtgeverschap. Toevoeging van bebouwing draagt bij aan het behoud, versterking 
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en vernieuwing van individuele bebouwing met een eigen karakter en uitstraling. 

Ontwikkelingen voegen zich in maat, schaal en ritme naar de omliggende bebouwing.  

 

In deze casus is sprake van een beperkte ruimtelijke ingreep (bouw woning). Vanaf de 

straatzijde wijzigt het aanzicht nauwelijks ten opzichte van de huidige situatie. De 

gebouwde woning wordt gesitueerd achter de huidige bebouwing. De gewenste 

ontwikkeling is in overeenstemming met deze laag uit de omgevingsvisie Overijssel. 

 

Lust en leisurelaag 

Met de natuurlijke laag, de laag van het agrarisch cultuurlandschap en de stedelijke 

laag is het spectrum voor ruimtelijke kwaliteit nog niet compleet. Aan de 

(relatieve) autonomie van de natuurlijke processen in de natuurlijke laag, het ‘nut’ van 

het agrarisch cultuurlandschap en de sociale en functionele dynamiek van de stedelijke 

laag voegt de laag van de lust- en leisurelandschappen de dimensie van het 

welbehagen, het plezier, de trots en de beleving toe. Deze laag is het domein van de 

belevenis, betekenis en identiteit. De lust- en leisurelaag voegt eigen kenmerken toe, 

zoals landgoederen, recreatieparken en recreatieve routes, maar benut vooral de 

kwaliteiten van de andere drie lagen. Het stelt kwaliteiten zoals de natuur, de 

productielandschappen en de steden in een ander daglicht en maakt ze beleefbaar en 

tot een belevenis. 

 

 
 

Op basis van de kaartlaag is hier sprake van zogeheten ‘donkerte’. Het contrast tussen 

lichte en donkere en drukke en stille gebieden is groot. De ‘donkere’ gebieden hebben 

een rustig en onthaast karakter en vormen hiermee een eigen kwaliteit voor mens en 

dier. 

 

Als gevolg van het bouwplan wordt de beleving van donkerte niet nadelig beïnvloed. 

Het gaat om de bouw van slechts één woning achter een bestaande woonboerderij in 

een bestaand lint. Het lint zal dus in totaal als ‘donker’ blijven bestaan. 
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3.3 Regionaal beleid 

3.3.1 Regionale woonvisie West-Overijssel 

De elf gemeenten in West-Overijssel en de provincie gaan nauwer samenwerken op het 

terrein van wonen. In een gezamenlijke regionale woonvisie zijn uitgangspunten 

benoemd en afspraken gemaakt. Belangrijk vertrekpunt is dat het ‘wonen’ in de 

toekomst vooral plaatsvindt in de woningen die er nu al zijn in de steden, dorpen en 

buitengebieden. Immers, de groei is eindig.  

 

De kern van de visie is: versterking en toekomstbestendig maken van het bestaande 

gebied in termen van vitaal en duurzaam. Door de crisis en de te verwachten 

demografische ontwikkelingen in de regio zijn de woonvragen sterk veranderd. Tot voor 

enkele jaren was groei het uitgangspunt. De komende jaren staan in het teken van 

minder groei, vergrijzing en uiteindelijk een terugloop van bevolkingsaantallen. Groei 

vooral in de stedelijke en sterke kernen, krimp vooral in het landelijk gebied. De focus 

komt te liggen op aanpak van de bestaande bouw. De kern van de regionale woonvisie 

is dan ook het verbeteren van bestaande woningen en wijken. De visies worden 

concreet uitgewerkt in de woonafspraken, die naar verwachting eind 2015 klaar zijn. 

3.4 Gemeentelijk beleid 

3.4.1 Woonvisie 

De gemeente Staphorst heeft een Kadernotitie Woonvisie opgesteld. In de notitie zijn 

de belangrijkste uitkomsten van het woningmarktonderzoek (2010) en de 

woonconferentie (16 juni 2010) beschreven. In de Kadernotitie zijn vijf thema's 

opgenomen welke voor de gemeente Staphorst belangrijk zijn: extra aandacht voor de 

huisvesting van starters en jonge huishoudens, goede afstemming van wonen-welzijn-

zorg, de huursector inspelen op veranderende doelgroepen, nieuwbouw productie 

afstemmen op de behoefte en de gemeente als regisseur. Deze thema's zijn nader 

uitgewerkt in de Woonvisie, deze is vastgesteld op 23 september 2011. 

 

In de Woonvisie formuleert de gemeente haar beleid en stelt zij vast wat zij de komende 

jaren op het gebied van wonen wil bereiken. De Woonvisie is hiermee het 

kerninstrument voor het lokale woonbeleid: het geeft een kwantitatieve en kwalitatieve 

inkleuring aan de woningbouwontwikkeling voor de dorpen Staphorst, Rouveen en 

IJhorst. De gemeente spreekt vanuit haar rol als gebiedsautoriteit over de gewenste 

ontwikkeling van de dorpen. Ontwikkelaars en corporaties hebben vervolgens rekening 

te houden met deze democratisch bepaalde ontwikkelingsrichting. Met de nieuwe 

Woonvisie heeft de gemeente een instrument in handen om te sturen én, minstens zo 

belangrijk, om de koers vast te houden. 

 

Voor open plekken in de gemeente Staphorst wordt in de Woonvisie verwezen naar een 

beleidsnotitie. Deze beleidsnotitie wordt weergegeven in paragraaf 3.4.3 van deze 

ruimtelijke onderbouwing. 

3.4.2 Nota Belvedère: Staphorst een eigen wereld 

De gemeente Staphorst heeft in 2004 in samenwerking met de provincie Overijssel en 

Het Oversticht het rapport 'Staphorst een eigen wereld' opgesteld. 
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In het rapport is nadere aandacht besteed aan de wijze waarop meer afgewogen 

keuzes voor de toekomstige ontwikkeling van De Streek kunnen worden gemaakt. Er is 

voor het lint als geheel aangegeven hoe De Streek zich als zodanig kan ontwikkelingen 

met behoud van de cultuurhistorische waarden van het gebied. Tevens wordt een 

leidraad geboden voor het omgaan met functieveranderingen van boerderijen en 

uitbreiding van woningbouw in het lint. Het rapport is als onderlegger gebruikt voor het 

gemeentelijk beleid, zoals boerderijsplitsing, omgaan met open plekken, behoud van 

de elzensingels, behoud van de stegen, functiewijzigingen, monumenten et cetera. 

 

De uitgangspunten van het rapport 'Staphorst een eigen wereld' en de nadere 

beleidsuitwerkingen, zoals ook hierna verwoord, zijn daar waar mogelijk vertaald in de 

uitwerking van het bouwplan met bijbehorende erfinrichtingsplan. 

3.4.3 Beleidsnotitie Open plekken 

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 één woning hier wordt het bebouwingslint versterkt. De 

woning krijgen de uitstraling en afmetingen die passen bij een Staphorster 

boerderij. 

 

Het perceel voldoet aan de minimale maten van 17 bij 31 meter. Hierdoor kan 

de woning 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 woning 

is weergegeven. Het inrichtingsplan is in paragraaf 2.4 reeds opgenomen. 

Ook ligt de woning voldoende ver van de Oude Rijksweg af. Middels geluidsonderzoek 

is aangetoond dat de voorkeursgrenswaarde voor geluid niet wordt overschreden. 

 

De nieuwe woning wordt in dezelfde lijn als de voorliggende woning Oude Rijksweg 90a 

gebouwd. Ook de nokrichting sluit aan bij deze lijn.  

Voor de ontsluiting van de woningen wordt gebruik gemaakt van een oprit langs de 

Oude Rijksweg 90a. Het recht van overpad is middels de koopakte gegarandeerd. 

Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden uit de beleidsnotitie. 

 

De gemeenteraad heeft op 11 maart 2014 besloten tot vaststelling van het gewijzigde 

open plekken beleid. Het bestaande beleid is als uitgangspunt genomen voor het 

nieuwe beleid. De wijzigingen van het beleid hebben betrekking op de volgende punten: 

 Minder dwarswegen die voor bebouwing in aanmerking komen; 

 Meer aandacht voor burgerparticipatie in de directe omgeving waar gebouwd 

wordt; 

 Eerst kijken naar mogelijkheden om bestaande panden te splitsen, dan pas 

open plek invullen; 

 Aanscherping regels recht van overpad; 
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 In gebieden met hoge bebouwingsconcentratie de laatste open plekjes niet 

volbouwen; 

 Geen normale burgerwoningen meer toegestaan langs dwarswegen; 

 Vergroting norm kaveloppervlakte indien de nieuw te bouwen boerderij wordt 

gesplitst. 

 

Voorliggend plan past binnen de uitgangspunten van het gewijzigde open plekken 

beleid van maart 2014. 

3.4.4 Erfgoednota gemeente Staphorst 2013-2017 

Door de gemeente Staphorst is in 2013 de erfgoednota vastgesteld. De gemeente wil 

hiermee zorgvuldig met haar erfgoedwaarden omgaan en heeft daarvoor gericht beleid 

geformuleerd. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk te anticiperen op de 

landelijke ontwikkelingen in de monumentenzorg. De laatste jaren zijn steeds meer 

verantwoordelijkheden op het gebied van monumentenzorg bij de gemeenten komen te 

liggen. 

 

Het doel van de erfgoednota is om het erfgoed in gebruik en beleving een waardevol en 

gewaardeerd onderdeel te laten uitmaken van de samenleving om dit erfgoed zodoende 

zorgvuldig te behouden en te ontwikkelen. Tevens wil de gemeente bij dit beleid dat het 

politiek, ambtelijk en burgerlijk gedragen wordt én draagvlak genereert. Daarnaast 

ambieert de gemeente Staphorst dat behoud hand in hand gaat met ontwikkeling. 

Expliciet voor de gemeente Staphorst geldt dat erfgoed als een kans voor ruimtelijke 

kwaliteit beschouwd wordt in plaats van een obstakel voor ontwikkeling. 

 

Bij voorgenomen ontwikkeling wordt geen onevenredige inbreuk gemaakt op de 

monumentale en karakteristieke panden in het plangebied. Er wordt namelijk een 

woning gerealiseerd achter dergelijke panden.  

3.4.5 Geurgebiedsvisie Gemeente Staphorst en Geurverordening 

De gemeente Staphorst heeft in 2009 de Geurgebiedsvisie en de Geurverordening 

vastgesteld. De Wet geurhinder en veehouderij biedt gemeenten de mogelijkheid om 

hun eigen geurbeleid te voeren. De gemeente kan andere waarden voor geurbelasting 

of afstanden vaststellen in een gemeentelijke verordening, die de wettelijke waarden 

en afstanden uit de artikelen 3 en 4 van de Wet geurhinder en veehouderij vervangen. 

De 'nieuwe waarden' worden toegepast bij vergunningverlening op grond van de Wet 

milieubeheer. 

 

De woonbebouwing, de agrarische bedrijfsbebouwing en de 'anders dan agrarische' 

bedrijfsbebouwing zijn in De Streek dicht op elkaar gesitueerd. Dit heeft tot gevolg dat 

(bedrijfs)woningen veelal zijn gelegen binnen de (geur)hindercirkels van omliggende 

(agrarische) bedrijven. Functieveranderingen die gepaard gaan met 

bestemmingsplanwijzigingen zijn nagenoeg niet mogelijk. Daarnaast zijn de 

mogelijkheden voor de ontwikkeling van de agrarische bedrijven beperkt. 

 

Om de situatie ten aanzien van (geur)hindercirkels van de aanwezige bedrijven en de 

gevolgen, dan wel de (ruimtelijke) beperkingen hiervan concreet in beeld te brengen, is 

een QuickScan uitgevoerd. De gemeente Staphorst heeft op basis van de bevindingen 

uit de QuickScan besloten een (geur)gebiedsvisie op te stellen. Voor De Streek 
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betekent dat onder andere de volgende punten uit deze gebiedsvisie in de 

geurverordening zijn opgenomen: 

1. Om functieveranderingen binnen De Streek maximaal mogelijk te maken zullen de 

vaste afstandscirkels moeten worden teruggebracht van 100 meter naar 50 meter; 

2. Het mogelijk maken van woningsplitsing van karakteristieke of monumentale 

panden binnen een geurcirkel van 50 meter om verpaupering van karakteristieke en 

monumentale panden aan De Streek te voorkomen. 

 

Vervolgens is de Aanvulling Geurgebiedsvisie Staphorst 2012 opgesteld omdat een 

aantal ruimtelijke ontwikkelingen werden belemmerd door de wettelijke norm voor 

geurbelasting van dieren met een emissiefactor. De knelpunten deden zich met name 

voor in de bebouwde omgeving. 

 

Om de beperkte groei van veehouderijen mogelijk te maken, is een verruiming van de 

voorgrondbelasting naar 3 odeur voldoende geacht. De contour van 3 odeur van de 

voorgrondbelasting ligt in de orde van omvang van de contour van de 

achtergrondbelasting van 4 odeur. Niet alle knelpunten worden opgelost door deze 

wijziging van de geurnormen. Bedrijven met dieren met een emissiefactor binnen de 

bebouwde kom blijven hun omgeving op slot zetten. Het verder verhogen van de 

geurnorm leidt tot ongewenste uitbreidingsmogelijkheden van deze bedrijven, geen 

verdere ontwikkelingen binnen het uitplaatsingsbeleid en een leefklimaat wat als slecht 

wordt beoordeeld. 

 

Analoog aan de mogelijkheid van bewoning van, splitsing van, inwoning of verblijven in 

monumentale of karakteristieke panden binnen de vaste geurafstand is dit ook 

mogelijk binnen de contour van 4 ouE/m3 (achtergrondbelasting). 

 

Met de aanvulling zijn een aantal ruimtelijke ontwikkelingen binnen de kernen weer 

mogelijk en is er ruimte voor de individuele ondernemer om eventueel uit te breiden 

naar een voorgrondbelasting van 3 odeur op geurgevoelige objecten binnen de 

bebouwde kom.  

 

Voorliggende ruimtelijke ontwikkeling kent geen hinder voor het aspect geur, zoals is 

weergegeven in paragraaf 4.9 van deze ruimtelijke onderbouwing. 

3.4.6 Geluidsbeleid in het kader van de Wet geluidhinder 

De gemeenteraad heeft in 2011 het Geluidsbeleid in het kader van de Wet geluidhinder 

vastgesteld. De Wet geluidhinder regelt de beheersing van de geluidhinder van het 

wegverkeer, van het spoorverkeer en van de gezoneerde industrieterreinen. Voor zijn 

doorwerking is de wet veelal gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening. Bij het 

opstellen van ruimtelijke plannen dient te worden voldaan aan de geluidsnormen. Het 

wettelijk regime maakt in het algemeen onderscheid tussen bestaande en nieuwe 

situaties. 

 

Het beleid heeft betrekking op de ontheffingsmogelijkheden voor zover het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst bevoegd is om ontheffingen 

te verlenen. Dit betreft weg- en railverkeerslawaai en industrielawaai vanwege het 

gezoneerde industrieterrein. 
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In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is er een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd in de vorm van een SRM1-berekening (zie paragraaf 4.6). Hieruit blijkt dat er 

bij de voorgenomen ontwikkeling geen ontheffing hogere grenswaarde hoeft te worden 

aangevraagd. De voorgenomen ontwikkeling op deze locatie is dus in overeenstemming 

met het geluidsbeleid van de gemeente Staphorst. 

3.4.7 Landschapsplan Staphorst 

De gemeenteraad heeft in 2011 het Landschapsplan Staphorst vastgesteld. Het 

plangebied ligt in de lintbebouwing van het beschermd dorpsgezicht De Streek. Dit 

betreft het houtsingelgebied. Het houtsingelgebied is een deels gaaf, deels 'gesleten' 

houtsingellandschap, met eikenlanen. Er is een karakteristiek onderscheid tussen het 

houtsingellandschap bij Staphorst en bij Rouveen. Het landschap van De Streek heeft 

een zeer hoge waarde. De bebouwing heeft (veelal) een zeer hoge waarde, met het 

typische kleurgebruik. Kenmerkend voor de verkaveling is de smalle percelering, 

tamelijk langgerekt, soms met knikken. 

 

Voor het houtsingelgebied Staphorst en Rouveen wordt gestreefd naar behoud, herstel 

en versterking vanwege de hoge en bijzondere landschappelijke kwaliteiten en omdat 

dit gebied in belangrijke mate de identiteit en herkenbaarheid van Staphorst / Rouveen 

bepaalt. De bouwstenen van het houtsingelgebied zijn elzensingels, sloten, grasland, 

wegen met laanbeplanting en erven met erfbeplanting. Daarbij wordt aandacht 

besteed aan het accentueren van de karakteristieke knikken in de verkaveling. Bij 

behoud, herstel en versterking wordt rekening gehouden met de verschillen tussen 

beide gebieden (Staphorst en Rouveen) qua maat en schaal van het landschap, 

structuur van de landschapselementen en soorten. 

 

Naast de singels zijn tevens de erven met erfbeplanting en geriefbosjes belangrijke 

bouwstenen voor versterking van het houtsingelgebied Staphorst en Rouveen. 

In het gemeentelijk beleid worden mogelijkheden voor het investeren in ruimtelijke 

kwaliteit genoemd, zoals het herstel van karakteristieke waarden van bebouwing of 

landschapselementen en het nieuw aanleggen van singel- of erfbeplanting. 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een erfinrichtingsplan opgesteld welke 

door de gemeente in samenspraak met Welstand akkoord is bevonden. Hierbij is 

ingespeeld op de landschappelijke karakteristieken van het gebied. 

3.4.8 Externe veiligheidsvisie gemeente Staphorst 

De gemeente heeft het eigen externe veiligheidsbeleid uitgewerkt in de Externe 

Veiligheidsvisie gemeente Staphorst. Aanleiding hiervoor is dat op landelijk niveau is 

afgesproken dat elke gemeente zijn eigen externe veiligheidsbeleid dient te voeren. 

 

Conform het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zijn milieukwaliteitseisen op 

het gebied van externe veiligheid geformuleerd. De milieukwaliteitseisen zijn wettelijke 

normen die zijn gericht op bestuursorganen en moeten leiden tot een bepaalde 

veiligheidssituatie in een bepaald gebied. De wettelijke eisen zijn te onderscheiden in 

grenswaarden en richtwaarden. Uit het begrip milieukwaliteitseis vloeit voort dat de 

eisen moeten worden vertaald in bronmaatregelen, effectgerichte maatregelen of een 

combinatie van beide. Om aan vorenstaande een adequate invulling te geven, dient de 

Externe Veiligheidsvisie van de gemeente Staphorst als hulpmiddel. In het beleid is 

dan ook vastgelegd hoe in ruimtelijke plannen en bij het verlenen van vergunningen 
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dient te worden omgegaan met externe veiligheid. 

 

In paragraaf 4.2 (Bevi) is nader ingegaan op het aspect externe veiligheid in verband 

met de voorgenomen ontwikkeling. 

3.4.9 Industrielawaaibeleid De Streek 

De gemeente heeft in 2011 beleid opgesteld waarin wordt aangegeven hoe moet 

worden omgegaan met het aspect industrielawaai. Met dit beleid heeft de gemeente 

Staphorst in een behoefte voorzien om eenduidig geluidsbeleid te hanteren ten 

aanzien van industrielawaai voor het gebied De Streek. Het beleid is eenvoudig 

toepasbaar en doet recht aan het bijzondere karakter van de omgeving waar het in 

stand houden van mengvormen van bedrijvigheid en woningen wenselijk wordt geacht. 

Met dit industrielawaaibeleid hoeft niet elke ruimtelijke ontwikkeling, en elke 

vergunningaanvraag en melding volgens de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht en de Wet milieubeheer te worden beoordeeld overeenkomstig de 

geldende voorschriften, richtlijnen en jurisprudentie. 

 

In paragraaf 4.6 (Geluid) en 4.9 (Milieuhinder) is nader ingegaan op het aspect geluid in 

verband met wegverkeerslawaai en met bedrijven in de omgeving. 

3.4.10 Ruimtelijke Atlas en Welstandsnota 

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. 

Voor het plangebied geldt een bijzonder welstandsregime. 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. Bij een bijzonder welstandsregime wordt het gebouw 

niet alleen als zelfstandig object maar ook in haar details getoetst, de esthetische 

benadering. Bij het regime wordt ook aandacht besteed aan de keuze van het 

materiaalgebruik, toepassing van kleuren, raamindeling, detaillering en toepassing van 

ornamenten. 
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4 Hoofdstuk 4 Omgevingsfactoren 

Ruimtelijke plannen kunnen van invloed zijn op de omgeving. Anderzijds kan ook de 

zichtbare en soms niet zichtbare omgeving van invloed zijn op de uitvoerbaarheid van 

de voorgenomen plannen. In dit hoofdstuk worden de omgevingsfactoren beschreven. 

Daarnaast wordt per omgevingsfactor beoordeeld wat de invloed op het plan kan zijn. 

4.1 Archeologie 

4.1.1 Aanleiding en doel 

De toenemende bedreiging van het archeologische erfgoed in heel Europa, niet alleen 

door natuurlijke processen of ondeskundig gebruik van het bodemarchief, maar ook 

door ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening, gaf aanleiding voor het in 1992 door de 

Europese lidstaten ondertekende Verdrag van Valletta. Dit verdrag wordt ook wel het 

Verdrag van Malta genoemd. 

 

Doel van het archeologisch (voor)onderzoek is het waar nodig beschermen van 

archeologische waarden en het streven naar behoud van de waarden in de bodem (in 

situ). De essentie van het archeologisch (voor)onderzoek is het verkrijgen van 

gegevens over de archeologische resten in de bodem teneinde in een vroeg stadium 

een goede afweging te kunnen maken van alle bij een ruimtelijk besluit betrokken 

belangen. 

4.1.2 Doorwerking naar het plan 

In de toelichting moet worden aangegeven hoe het cultureel erfgoed wordt beschermd 

in relatie tot de wettelijke bepalingen (Wet op de archeologische monumentenzorg) en 

hoe met het oog op het noodzakelijk onderzoek met het aspect archeologie is 

omgegaan. Eventuele onderzoeksrapporten moeten als bijlage bij de toelichting worden 

gevoegd. 

 

De gemeente Staphorst heeft een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart 

opgesteld. Voor het perceel geldt een lage verwachting. Hieronder is dit zichtbaar 

gemaakt. 
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Voor percelen met een dergelijke lage verwachtingswaarde is nader onderzoek naar 

archeologie nodig bij ruimtelijke ingrepen groter dan 1,5 hectare én dieper dan 0,40 

meter. Voorliggende ruimtelijke ingreep voldoet niet aan gestelde onderzoeksnormen, 

en daardoor is nader onderzoek naar archeologie niet nodig. 

4.2 Bodem 

4.2.1 Aanleiding en doel 

De mens gebruikt de bodem op vele manier, voor bijvoorbeeld woningbouw, landbouw, 

aanleg van wegen en winning van grondstoffen. Om te zorgen dat dit ook in de 

toekomst mogelijk blijft, is een duurzaam beheer van de bodem belangrijk. Doordat de 

mens al vele eeuwen gebruik maakt van de bodem heeft hij overal sporen 

achtergelaten. Deze sporen zijn terug te zien in het landschap en te vinden op en in de 

bodem. Door bodemsanering worden de ernstige chemische verontreiniging van de 

bodem aangepakt. Bescherming van de bodem betekent bovendien het voorkomen dat 

schone grond verontreinigd raakt en het rekening houden met de eigenschappen van 

de bodem. 

 

Het doel van de bodemtoets bij ruimtelijke plannen is de bescherming van de bodem. 

Een bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de 

bodem geschikt is voor de geplande functie en of sprake is van een eventuele 

saneringsnoodzaak. 

Artikel 9 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat in het bestemmingsplan 

rekening gehouden moet worden met de bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor 

is dat eventueel aanwezige bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de 

keuze van bepaalde bestemmingen en/of voor de uitvoerbaarheid van het 

bestemmingsplan. De bodemtoets moet worden uitgevoerd bij het wijzigen of opstellen 

van een bestemmingsplan en een projectafwijkingsbesluit. 

4.2.2 Doorwerking naar het plan 

In de ruimtelijke onderbouwing dient aangegeven te worden wat de kwaliteit van de 

bodem ter plaatse van het plangebied is. Tevens dient, op basis van de Mor 

(Ministeriële regeling omgevingsrecht), bij de aanvraag van een omgevingsvergunning 

voor de activiteit bouwen een rapportage van een recent uitgevoerd verkennend 

bodemonderzoek toegevoegd te worden. Voor verkennend bodemonderzoek op een 

locatie wordt de norm NEN 5740 gehanteerd (onderzoeksstrategie voor verkennend 

bodemonderzoek).  

 

De bodemonderzoeksplicht geldt alleen voor bouwwerken waarvoor: 

 Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is vereist; 

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

zullen verblijven; 

 die de grond raken; 

 waarvan het bestaande gebruik wijzigt (interne verbouwing); 

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

bouwwerken; 

 waarvan geen reeds bruikbare recente onderzoeksresultaten aanwezig zijn; 

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

locatie onverdacht is. 
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Aangezien hier mede sprake is van een nieuwe woning waarbij gemiddeld genomen 

meer dan 2 uur per dag mensen kunnen verblijven in het gebouw is een dergelijk 

bodemonderzoek nodig. 
Dit bodemonderzoek is uitgevoerd door Klijn Bodemonderzoek B.V. uit Oostwold en is 

bekend onder de titel ‘Verkennend bodemonderzoek Oude Rijksweg 90a te Staphorst’, 

rapportnummer 14-KL302, d.d. 6 oktober 2014. Het bodemonderzoek is als bijlage bij 

deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. Hieronder integraal overgenomen de 

samenvatting en conclusies van het onderzoek. 

 

Samenvatting 

In opdracht van de heer J. Mussche is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op 

de locatie Oude Rijksweg 90 te Staphorst. In het uitgevoerde bodemonderzoek is door 

middel van de bemonstering en analyse van grond en grondwater de milieuhygiënische 

bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. 

 

Van de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie is het volgende beeld verkregen: 

 Zintuiglijk zijn er geen verontreinigingen waargenomen; 

 Zintuinglijk zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen; 

 Analytisch zijn in de bovengrond geen verhoogde gehalten geconstateerd; 

 Analytisch zijn in de ondergrond geen verhoogde gehalten geconstateerd; 

 Analytisch zijn in het grondwater licht verhoogde gehalten aan barium en zink 

geconstateerd. 

 

Conclusies en aanbevelingen 

Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geformuleerd dat de voor de 

onderzoekslocatie opgestelde hypothese ‘niet verdachte locatie’, formeel gezien niet 

juist is. Er zijn immers op de locatie enkele licht verhoogde gehalten aangetroffen. 

 

De geconstateerde verhoogde gehalten liggen onder het ‘criterium voor nader 

onderzoek’ en vormen géén aanleiding tot het instellen van een nader 

bodemonderzoek. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er, vanuit milieuhygiënisch oogpunt 

gezien, geen belemmeringen ten aanzien van het gebruik van en de geplande aanvraag 

van een omgevingsvergunning ten behoeve van de geplande bouwactiviteiten op het 

terrein. 

 

Voor de volledigheid kan nog worden vermeld dat de grond, bij eventuele 

ontgravingswerkzaamheden, naar verwachting zonder beperkingen kan worden 

hergebruikt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit een indicatieve toetsing aan de 

Regeling en het Besluit Bodemkwaliteit betreft; het onderzoek is immers niet uitgevoerd 

conform de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. Voor grond welke op het perceel 

wordt toegepast gelden ons inziens, gezien de geringe overschrijding(en) ten opzichte 

van de achtergrondwaarden, geen gebruiksbeperkingen. 
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4.3 Cultuurhistorie 

4.3.1 Aanleiding en doel 

Modernisering Monumentenwet (MoMo)/Wijziging Bro 

Per 1 januari 2012 is de wijziging van het Bro in werking getreden die een verplichting 

inhoudt om in de toelichting van het bestemmingsplan een beschrijving op te nemen 

van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in 

de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. 

 

Wat zijn cultuurhistorische waarden? De Memorie van Toelichting bij het Besluit 

ruimtelijke ordening zegt met betrekking tot artikel 3.1.6 het volgende: 

 

"Bij cultuurhistorische waarden gaat het over de positieve waardering van sporen, 

objecten, patronen en structuren die zichtbaar of niet zichtbaar onderdeel uitmaken van 

onze leefomgeving en een beeld geven van een historische situatie of ontwikkeling. In 

veel gevallen bepalen deze cultuurhistorische waarden de identiteit van een plek of 

gebied en bieden ze aanknopingspunten voor toekomstige ontwikkelingen. Deze 

cultuurhistorische elementen kan men niet allemaal als beschermd monument of 

gezicht aanwijzen, maar zijn wel onderdeel van de manier waarop we ons land beleven, 

inrichten en gebruiken" 

 

Het begrip cultuurhistorie heeft drie aspecten: 

 

1. Historische (stede)bouwkunde / bovengrondse monumentenzorg; bijvoorbeeld 

kastelen, kerken, oude boerderijen of landhuizen, maar ook stedenbouwkundige 

elementen als beschermde stads- of dorpsgezichten; 

2. Archeologie; sporen en vondsten van menselijk handelen in het verleden in de 

bodem zijn achtergebleven, bijvoorbeeld potscherven, resten van voedselbereiding, 

graven, maar ook verkleuringen in de grond die duiden op bewoning of 

infrastructuur. Een verzamelterm hiervoor is 'archeologische waarden'. Alle 

archeologische waarden bij elkaar zijn het 'bodemarchief'. Deze sporen kunnen zich 

ook onder water bevinden zoals bijvoorbeeld verdronken nederzettingen of 

scheepswrakken; 

3. Cultuurlandschap/historische geografie: alle landschappelijke elementen die het 

gevolg zijn van menselijk handelen in het verleden, bijvoorbeeld 

verkavelingspatronen, pestbosjes, landgoederenzones of ontginningsassen. 

4.3.2 Doorwerking naar het plan 

Ter plaatse van het plangebied is sprake van cultuurhistorische waarden in de vorm van 

de dubbelbestemming ‘Waarde – Beschermd dorpsgezicht’. In het bestemmingsplan 

staat daarover het volgende verwoord: 

 

De voor 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht' aangewezen gronden zijn, 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 (Bijlage 1) en het document 'Staphorst 

een eigen wereld' van 31 mei 2005 en dat met name wordt gekenmerkt door: 

a. het verkavelingspatroon van de percelen, waaronder mede begrepen het water- en 

wegenpatroon en de groenstructuur in de vorm van singelbeplanting; 
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b. de stegen (erfontsluitingswegen) bestraat met klinkers; 

c. de architectuur van gebouwen, zoals de forse Staphorsterboerderij (type Hallehuis) 

en nieuwere bebouwing die qua schaal, situering en bouwstijl past in het historische 

bebouwingsbeeld; 

d. de plaatsing van gebouwen op de percelen achter elkaar, op wisselende afstanden 

en bijna altijd met de nok in het verlengde van aanliggende steeg; 

e. de verspringingen in de rooilijn van de voorgevels van boerderijen die zijn gericht 

op de Gemeenteweg en de Oude Rijksweg; 

f. 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. 

 

Naar aanleiding van deze status is een erfinrichtingsplan opgesteld waarmee in het 

ontwerp en terreinindeling rekening is gehouden met deze aanwezige waarden. Het 

bouwen van een nieuwe woning is in overeenstemming met deze waarden. 

4.4 Ecologie 

4.4.1 Aanleiding en doel 

Het beschermen, ontwikkelen en beheren van natuurgebieden is niet altijd genoeg om 

de verscheidenheid aan planten- en diersoorten in stand te houden. Bovendien komen 

veel soorten ook buiten natuurgebieden voor. De Flora- en Faunawet regelt de 

bescherming van planten- en diersoorten. 

 

De Flora- en Faunawet beschermt soorten, niet individuele planten of dieren, om te 

voorkomen dat het voortbestaan van de soort in gevaar komt. Alle soorten hebben een 

eigen rol in het ecosysteem en dragen bij aan de biodiversiteit. 

 

Doelstelling van de Flora- en Faunawet is de bescherming en het behoud van in het 

wild levende planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is het Nee, tenzij. Dit 

betekent dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, 

tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Heel vaak gaan activiteiten en de bescherming van 

soorten prima samen. Soms is het optreden van schade aan beschermde dieren en 

planten echter onvermijdelijk. In die situaties is het nodig om vooraf te bekijken of 

hiervoor een vrijstelling geldt, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd. 

 

In de Flora- en Faunawet geldt een verbod op activiteiten met een schadelijk effect op 

beschermde soorten. De wet spreekt niet van (ruimtelijke) plannen. Op basis van de 

onderzoeksplicht (Wro) en de plicht tot het vaststellen van een uitvoerbaar plan dient bij 

het maken van bestemmingsplannen beoordeeld te worden of er belemmeringen 

aanwezig zijn voor verlening van een eventuele ontheffing voor de activiteiten in het 

plan. 

 

In 2005 is met het gewijzigde Besluit vrijstelling beschermde dier- en platensoorten het 

beschermingsregime versoepeld. Met deze aangepaste regelgeving is niet meer altijd 

een ontheffing nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte. 

Voor regulier voorkomende werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkelingen geldt nu een 

vrijstellingsregeling. 
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4.4.2 Doorwerking naar het plan 

Gebiedsbescherming 

In de Natuurbeschermingswet is de bescherming van gebieden geregeld. 

Bij de gebiedsbescherming spelen de volgende aspecten: 

 

 beschermde Natuurmonumenten; 

 Natura 2000-gebieden (vogel- en habitatrichtlijngebieden): de Europese Unie heeft 

een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en 

economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het 

initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van 

beschermde natuurgebieden; 

 Ecologische Hoofdstructuur (EHS): de EHS is een netwerk van gebieden in 

Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten 

en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde 

verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse 

natuur. 

 

Hierna is de eventuele ligging van bovengenoemde natuurgebieden weergegeven, 

waarbij het plangebied centraal in de oranje cirkel ligt en eventuele waardevolle 

gebieden binnen een straal van 3 kilometer rondom het plangebied zijn weergegeven. 

 

 
 

Er bevinden zich in de nabijheid van Staphorst onderdelen van de zogeheten 

Ecologische Hoofdstructuur (groene gebied linksboven in de cirkel). Het plangebied zelf 

bevindt zich niet binnen de EHS, zodat er geen invloed is op dit EHS gebied en er geen 

nader onderzoek naar gebiedsbescherming noodzakelijk is. 

 

Soortenbescherming  

Naast de gebiedsbescherming is er ook nog de zogeheten ‘soortenbescherming’ uit de 

Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet is gemaakt om planten- en diersoorten die 

vrij in het wild leven te beschermen. Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in 

Nederland voorkomen vallen onder de bescherming van deze wet. Om deze kwetsbare 

soorten te beschermen bevat de Flora- en faunawet een aantal verbodsbepalingen. 

Onder bepaalde voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan. 
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Het is verboden: 

1. Beschermde inheemse plantensoorten te plukken, te verzamelen, af te snijden, 

uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enig andere 

wijze van hun groeiplaats te verwijderen; 

2. Beschermde inheemse diersoorten te doden, te verwonden, te vangen, te 

bemachtigen of met het oog daarop op te sporen opzettelijk te verontrusten; 

3. Van beschermde inheemse diersoorten de nesten, holen of andere 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit 

te halen, weg te nemen of te verstoren, de eieren te zoeken, te rapen, uit het 

nest te nemen, te beschadigen of te vernielen 

 

Van belang is om na te gaan in hoeverre er sprake is of kan zijn van één of meerdere 

van de bovengenoemde ‘verboden activiteiten’. Op het bestaande terrein staat een 

schuur/kas, deze biedt geen ruimte aan waardevolleflora- en fauna. Zie ook 

onderstaande foto’s van de kas. Deze wordt gesloopt. Ten aanzien van de sloop van de 

schuur/kas is een vragenlijst Flora en Fauna ingevuld, deze is als bijlage bij deze 

onderbouwing gevoegd. Voor het overige worden er geen gebouwen gesloopt waarin 

zich waardevolle soorten voor de Flora en Fauna zich kunnen huisvesten, daaarnaast 

worden er geen bomen en/of beplanting gekapt die momenteel ruimte bieden aan 

nesten voor vogels. Vanuit het erfinrichtingsplan zoals weergegeven op bladzijde 18 

van deze ruimtelijke onderbouwing blijkt verder dat ten behoeve van het bouwproject 

ook diverse nieuwe bomen en struiken aangeplant gaan worden. Naar verwachting zal 

er een toename te verwachten zijn van de soortenrijkdom binnen het plangebied. Er zijn 

geen negatieve gevolgen vanuit de flora- en faunawetgeving. 
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4.5 Externe veiligheid 

4.5.1 Aanleiding en doel 

Bij het transport, de opslag en bij het be- en verwerken in bedrijven van gevaarlijke 

stoffen, maar ook nabij luchthavens bestaat de kans op ongevallen waarbij slachtoffers 

vallen die niet bij de activiteit betrokken zijn. Personen die in bedrijven werken worden 

door de wetgeving rond arbeidsomstandigheden beschermd. Personen die zich buiten 

(extern) de bedrijfsgrens bevinden worden beschermd door wet- en regelgeving voor 

externe veiligheid. De vuurwerkramp in Enschede van mei 2000 heeft geresulteerd in 

een formalisering en deels aanscherping van wet- en regelgeving om het risico van 

dergelijke ongevallen te beperken. 

 

Het doel van de toets op externe veiligheidsaspecten rond ruimtelijke plannen is na te 

gaan welke risico’s de voorgenomen ontwikkelingen met zich brengen. Dit om de 

mogelijkheid te bieden een externe veiligheidssituatie te creëren die voldoet aan de 

behoeften. Daartoe kan het ruimtelijk initiatief of specifieke wijze worden ingevuld en 

kunnen eventuele aanvullende maatregelen worden getroffen. 

 

Het externe veiligheidsonderzoek richt zich eerst op het plaatsgebonden risico. Dit geeft 

een beeld van de ruimtelijke verdeling van de hoogte van de risico’s rond een bron. 

Vervolgens wordt nagegaan wat de hoogte van het groepsrisico is. Dit geeft inzicht in 

de aantallen personen die bij een ongeval kunnen worden betrokken. Als er sprake is 

van groepsrisico, als een ongeval tot meer dan 10 dodelijke slachtoffers kan leiden, 

moeten risicogegevens worden verzameld, moet een advies over het voorgenomen 

initiatief aan de regionale brandweer worden gevraagd en is de initiatiefnemer verplicht 
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de veranderingen in het groepsrisico door de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling te 

verantwoorden. 

4.5.2 Doorwerking naar het plan 

Het Besluit richt zich primair op inrichtingen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. In 

artikel 2, lid 1 van het Bevi staan de inrichtingen genoemd waarop het besluit van 

toepassing is. Deze inrichtingen brengen risico’s met zich mee voor de in de omgeving 

aanwezige risicogevoelige objecten. Een woning is geen risicoveroorzakende inrichting, 

wel is een woning aan te merken als een beperkt kwetsbaar object, zodat wel nagegaan 

dient te worden of zich in of in de nabijheid van de ontwikkelgebieden zogeheten Bevi-

inrichtingen aanwezig zijn.  

 

Hiertoe is de locatie beoordeeld vanuit de risicokaart Overijssel, dit levert het volgende 

beeld op voor de beide locaties. 

 

 

4.5.2.1 Bevi-inrichtingen binnen het plangebied 

In het plangebied zijn geen Bevi-bedrijven gelegen.  

4.5.2.2 Bevi-inrichtingen buiten het plangebied 

Er bevinden zich geen Bevi-inrichtingen in de nabijheid van het plangebied. 

4.5.2.3 Buisleidingen 

Op een afstand van 125 meter bevindt zich aan de  westzijde van het perceel een 

aardgastransportleiding. De leiding betreft een leiding van de Gasunie (transportrouteID 

100368).  

 

Het betreft een buisleiding met een diameter van 8,35 inch en een maximale werkdruk 

van 40,0 bar. Naar het zuiden toe ligt ook een aardgastransportleiding. Deze leiding met 

een diameter van 12,76 inch en een maximale werkdruk van 50,0 bar ligt op een 
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afstand van circa 235 meter. Wat heeft de aanwezigheid van deze leiding(en) voor 

invloed op het plangebied. Daartoe onderstaande tabel. 

 

 
 

De leiding met een diameter van 12,76 inch kent een zogeheten ‘Inventarisatieafstand’ 

van circa 150 meter en de leiding met een diameter van 8,35 inch kent een 

inventarisatieafstand van circa 100 meter. Het plan valt buiten deze 

inventarisatieafstanden waardoor nader onderzoek naar externe veiligheid niet nodig is.  

4.5.2.4 Route gevaarlijke stoffen 

In de directe nabijheid van het plangebied bevinden zich geen (spoor)wegen waarover 

transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.  

4.5.2.5 Hoogspanningsmasten 

Er bevinden zich geen hoogspanningsmasten in de nabijheid van het plangebied. 

4.5.2.6 Conclusie externe veiligheid 

Nader onderzoek naar externe veiligheid is niet nodig. 

4.6 Geluid 

4.6.1 Aanleiding en doel 

Geluid kan hinderlijk en schadelijk voor de gezondheid zijn. Zo kunnen hoge 

geluidsniveaus het gehoor beschadigen. Maar ook verstoring van de slaap kan op de 

lange duur slecht zijn voor de gezondheid. In Nederland zijn afspraken gemaakt over 

wat acceptabele geluidsniveaus zijn en wat niet (de geluidsnormen).  

 

Op Europees niveau is het voornaamste doel op het gebied van geluidshinder dat 

niemand wordt blootgesteld aan geluidsniveaus die zijn of haar gezondheid en de 

kwaliteit van zijn of haar bestaan in gevaar brengen. 
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Het doel van eventueel uit te voeren akoestisch onderzoek bij ruimtelijke plannen is het 

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

door het aanhouden van voldoende afstand ten opzichte van geluidsproducenten 

(industrie, railverkeer etc.) of het treffen van andere maatregelen. 

 

De verplichting tot de eventuele uitvoering van een akoestisch onderzoek is vastgelegd 

in de Wet geluidhinder (Wgh). De Wgh bevat geluidnormen en richtlijnen over de 

toelaatbaarheid van geluidniveaus als gevolg van rail- en wegverkeerslawaai, 

industrielawaai en luchtvaartlawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek 

moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een 

bestemmingsplan of het nemen van een projectafwijkingsbesluit indien het plan een 

geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone van een bestaande 

geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het eventuele 

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. 

4.6.2 Doorwerking naar het plan 

Wegverkeerslawaai 

Wanneer een woning of een andere geluidsgevoelige bestemming wordt geprojecteerd 

in de zone langs een weg of spoorweg is de Wgh van toepassing. Op basis van artikel 

77 Wgh moet akoestisch onderzoek uitgevoerd worden, zodat aangetoond kan worden 

dat wordt voldaan aan (in eerste instantie) de voorkeursgrenswaarde. Kan niet worden 

voldaan aan de voorkeursgrenswaarde, dan biedt de Wgh de mogelijkheid af te wijken 

van de voorkeursgrenswaarde tot een maximale waarde. Dit wordt de hogere waarde 

procedure genoemd. Bij vaststelling van het bestemmingsplan moet de 

voorkeursgrenswaarde, dan wel een vastgestelde hogere waarde, in acht worden 

genomen (artikel 76 Wgh). 

 

Voor woningbouw binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek te 

worden overlegd. De breedte van de zone van een weg wordt als volgt omschreven: 

 

Artikel 74, lid 1 : Langs een weg bevindt zich een zone die aan weerszijden van de weg 

de volgende breedte heeft: 

a. in stedelijk gebied: 

1. voor een weg, bestaande uit 3 of meer rijstroken: 350 meter; 

2. voor een weg, bestaande uit 1 of 2 rijstroken: 200 meter; 

b. in buitenstedelijk gebied: 

1. voor een weg, bestaande uit 5 of meer rijstroken: 600 meter; 

2. voor een weg, bestaande uit 3 of 4 rijstroken: 400 meter; 

3. voor een weg, bestaande uit 1 of 2 rijstroken: 250 meter. 

 

Onderhavige situatie betreft woningbouw in stedelijk gebied. Het te situeren object 

bevindt zich onder andere binnen de zone van de Oude Rijksweg. 

 

Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of het college van 

burgemeester en wethouders een hogere waarde is vastgesteld, geldt voor woningen 

binnen een zone 48 dB als hoogst toelaatbare geluidsbelasting van de gevel (Wet 

geluidhinder 2006). Bij het voorbereiden van een plan dat geheel of gedeeltelijk 

betrekking heeft op grond behorende bij een eerdergenoemde zone, dienen 
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burgemeester en wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen. Indien de 

geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde van 48 dB te boven gaat, kunnen, mits 

gemotiveerd, burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen (artikel 83 

van de Wet geluidhinder). 

 

Vanuit een akoestisch onderzoek die gebruikt is bij een project in de nabijheid van het 

plangebied (in concreto de bouw van een woning achter Oude Rijksweg 137 te 

Staphorst) is gebleken dat de verkeersintensiteit op de Oude Rijksweg in 2023 circa 

9872 motorvoertuigen/etmaal bedraagt. Van belang is om na te gaan wat de 

verkeersintensiteit bedraagt in 2025. Uitgaande van een autonome groei van het 

autoverkeer van 2 % per jaar bedraagt de verkeersintensiteit in 2025 circa 10270 

motorvoertuigen/etmaal. Met deze gegevens en een afstand van de te bouwen woning 

op een afstand vanaf circa 180 meter van de Oude Rijksweg is een zogeheten SRM1 

berekening uitgevoerd. Deze is hierna weergegeven. 

 

 
 

Op basis van de SRM1 berekening blijkt dat de toekomstige gevelbelasting met een 

Lden van 37.4 dB (exclusief aftrek artikel 110 Wgh) ruimschoots onder de 

voorkeursgrenswaarde blijft van 48 dB. Akoestisch gezien is er geen belemmering. 

4.7 Luchtkwaliteit 

4.7.1 Aanleiding en doel 

Een gezonde buitenlucht is belangrijk voor de maatschappij. Tot op Europees niveau 

spant men zich daarom in om de luchtkwaliteit op orde te krijgen door middel van regels 
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en normen. Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen decennia in Nederland is verbeterd, 

voldoet ze nog steeds niet overal aan de normen. Met name fijn stof en stikstofdioxiden 

leveren problemen op. Een groot aantal bouwprojecten, zoals wegverbredingen en de 

aanleg van bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken, lagen en liggen daarom soms nog 

steeds stil. Doordat in overschrijdingsgebieden soms ook gewenste of noodzakelijke 

plannen en projecten worden stilgelegd, ontstond een discussie om gewenste en soms 

noodzakelijke plannen toch doorgang te kunnen laten vinden. Dat heeft geresulteerd in 

nieuwe regels voor luchtkwaliteit. 

 

Het doel van het luchtkwaliteitonderzoek is het geven van inzicht in de gevolgen van 

een plan voor de luchtkwaliteit om een goede luchtkwaliteit te kunnen garanderen. 

Daarom moet luchtkwaliteit al in een vroeg stadium van de planvorming worden 

meegewogen. Gegevens over de luchtkwaliteit worden verzameld om vervolgens te 

kunnen bepalen of er voor het doorgaan van het project al dan niet aanvullende 

maatregelen nodig zijn. In de praktijk zullen met name fijn stof en stikstofdioxiden 

moeten worden onderzocht. Daarnaast kan een goede ruimtelijke ordening met zich 

brengen dat een afweging wordt gemaakt rondom de aanvaardbaarheid van een project 

op een bepaalde locatie. 

 

De luchtkwaliteit hoeft (artikel 5.16 Wet milieubeheer) geen belemmering te vormen 

voor ruimtelijke ontwikkelingen als: 

- geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 

grenswaarde; 

- een plan of project niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt;  

- een project per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt;  

- een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in 

het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat tevens voorziet in 

maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

4.7.2 Doorwerking naar het plan 

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

werking getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL).   

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

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

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

sprake is van nibm.  

 

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

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

ontsluitingsweg. Het bouwplan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van maximaal 1 

woning en is daarmee qua omvang en verkeersaantrekkende werking kleinschaliger 

dan de bouw van 1500 woningen aan één ontsluitingsweg.  

 

Het project kan derhalve worden beschouwd als een nibm-project. Nader onderzoek 

naar de luchtkwaliteit is niet nodig.  
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4.8 M.E.R.- beoordeling 

4.8.1 Aanleiding en doel 

De milieueffectrapportage is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang 

een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. De m.e.r.-procedure is gekoppeld 

aan de 'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming 

plaatsvindt, bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure, of een 

milieuvergunningsprocedure. 

4.8.2 Doorwerking naar het plan 

In het Besluit m.e.r., bijlage D, onder artikel 11 (Woningbouw, Stedelijke ontwikkeling, 

Industrieterreinen) staat onder artikel 11.3 genoemd dat een m.e.r-beoordeling moet 

plaatsvinden in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op de aanleg, wijziging of 

uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject (met inbegrip van winkelcentra of 

parkeerterreinen: indien: 

 
- De oppervlakte een aaneengesloten gebied betreft van 100 hectare en groter dan 

2000 woningen betreft. 
 

Qua aard, omvang en ligging is het bouwplan niet gelijk te stellen aan de betreffende en 

omschreven activiteit zoals bedoeld in het Besluit m.e.r.  

 

Echter, op 1 april 2011 heeft een wijziging van het Besluit m.e.r. plaatsgevonden. 

Daardoor is nu een beoordeling van een activiteit zoals die voorkomt op lijst D 

noodzakelijk, zelfs al is de omvang van de activiteit ver onder de drempelwaarde 

gelegen. 

 

Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst 

en die beneden de drempelwaarden vallen moet een toets worden uitgevoerd of 

belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Deze vormvrije m.e.r.-

beoordeling kan tot twee uitkomsten leiden: 

 

 Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.-

beoordeling noodzakelijk; 

 Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een 

m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor een 

m.e.r. 

 

De toetsing in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te geschieden aan de 

hand van de selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. In 

deze bijlage staan drie hoofdcriteria centraal: 

1. de kenmerken van het project; 

2. de plaats van het project; 

3. de kenmerken van de potentiële effecten. 

 

Hierna een opsomming van de invloed van het bouwplan aan de genoemde 

hoofdcriteria. 
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Het project omvat in de maximale vorm het bouwen van één woning. Vanaf 2000 nieuw 

te bouwen woningen is een daadwerkelijk MER-onderzoek noodzakelijk. Er is geen 

sprake van een m.e.r.-plichtige activiteit. 

 

Het plangebied is niet gelegen in enig kwetsbaar gebied vanuit de natuur- en 

milieuwetgeving gezien (EHS, Natura 2000, drinkwaterwingebieden etc).  

 

Ook op basis van de uitgevoerde onderzoeken blijkt er geen sprake te zijn van 

belangrijk nadelige gevolgen. Ten aanzien van de overige aspecten blijken ook geen 

nadelige gevolgen te zijn en is het plan inpasbaar binnen de omgeving en kan in 

voldoende mate rekening gehouden worden met de belangen van het waterschap. 

 

Conclusie 

De in deze ruimtelijke onderbouwing besloten ontwikkeling is niet m.e.r.-plichtig. Het 

plan is niet binnen een kwetsbaar of waardevol gebied gelegen en heeft ook geen 

belangrijke nadelige milieugevolgen voor de omgeving. 

4.9 Milieu(hinder) 

4.9.1 Aanleiding en doel 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de 

aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van geplande milieugevoelige functies, 

zoals woningen, ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefklimaat kan 

worden gegarandeerd en dat rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en de 

milieuruimte van de betreffende milieubelastende functies. Om te komen tot een 

ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op milieuhygiënische aspecten 

wordt milieuzonering gehanteerd. Hieronder wordt verstaan een voldoende ruimtelijke 

scheiding tussen enerzijds milieubelastende bedrijven of inrichtingen en anderzijds 

milieugevoelige gebieden zoals woongebieden.  

 

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, 

geur, gevaar en stof. Om milieuzonering hanteerbaar te maken wordt gebruik gemaakt 

van de VNG publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (uitgave 2009). Deze publicatie 

bevat onder meer lijsten met richtafstanden van diverse milieuhinderlijke activiteiten en 

stappenplannen voor concrete situaties. De richtafstanden uit bijlage 1 voor de VNG 

publicatie gaan uit van een 'rustige woonwijk'. Indien er sprake is van het 

omgevingstype 'gemengd gebied' dan kan de richtafstand terug worden gebracht met 

één afstandsstap. 

 

Wat is gemengd gebied 

Een gemengd gebied is een gebied met een sterke tot matige functiemenging. Direct 

naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. 

Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere 

bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de 

hoofdinfrastructuur liggen behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. 

Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere 

richtafstanden rechtvaardigen. 

 

Onderstaand een weergave vanuit het bestemmingsplan waarbij de diverse 

bestemmingen rondom het plangebied zichtbaar zijn. Binnen een straal van circa 200 
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meter rondom het plangebied bevinden zich een aantal woningen, een aantal 

bedrijfsbestemmingen en agrarische bestemmingen. 

 
 

Gemotiveerd kan worden dat er sprake is van een zekere menging van functies, dus 

gemengd gebied en daarom is een verlaging van de afstandsnormen te rechtvaardigen 

die optreedt als gevolg van deze niet-woonbestemmingen. 

4.9.2 Doorwerking naar het plan 

Zoals in 4.8.1 is verwoord is er sprake van omgevingstype ‘gemengd gebied’, vanuit de 

VNG-Reeks geldt dan het volgende. 

 

Vanuit het bedrijf naar de omgeving. 

Op basis van de VNG-reeks voor bedrijven en milieuzonering geldt voor een bedrijf 

zoals deze gevestigd wordt op achter de Oude Rijksweg 90a een maximale richtafstand 

van 30 meter (SBI-code 0164, cat.2) vanaf de grens van de inrichting tot aan de 

dichtstbijzijnde woning. Er wordt voldaan aan deze richtafstand, waardoor er vanuit het 

bedrijf naar de omgeving geen hinder valt te verwachten. 

 

Vanuit de omgeving naar de woning. 

Aan de Oude Rijksweg 94 bevindt zich nog een actief agrarisch bedrijf. Deze bevindt 

zich ten zuidwesten van de te realiseren woning. Vanuit het aspect hinder is het voor dit 

agrarisch bedrijf zo dat op dichtere afstand van deze bedrijfswoning reeds woningen 

van derden zijn gelegen die voor het aspect ‘hinder’ meer relevant zijn als de beoogde 

nieuwe woning achter de Oude Rijksweg 90a te Staphorst. 
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4.10 Verkeer en Vervoer 

4.10.1 Aanleiding en doel 

Nieuwe functies betekenen meestal ook dat er sprake is of zal zijn van een toename 

van verkeersbewegingen, alsmede ontstaat er een parkeerbehoefte. Uitgangspunt is 

dat nieuwe functies geen onevenredige extra hinder veroorzaken voor reeds aanwezige 

functies in de omgeving. 

4.10.2 Doorwerking naar het plan 

(Toename) verkeersintensiteit en parkeerbehoefte 

Om de verkeerstoename en bijbehorende parkeerbalans te bepalen is het noodzakelijk 

de verdeling van het plan inzichtelijk te maken en per functie te oordelen over de 

verkeerstoename en parkeerbalans. Er is hiertoe gebruik gemaakt van de online 

rekentool van de CROW.  

 

Onderstaand de weergave van de berekening uitgaande van de gemeente Staphorst en 

de bouw van 1 vrijstaande koopwoning. 
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De bouw van 1 woning levert een verwachte verkeerstoename op van circa 8 

mvt/etmaal. Ten behoeve van de te bouwen woningen zijn minimaal 2 en maximaal 3 

parkeerplaatsen nodig. Parkeren zal plaatsvinden op eigen erf, dit is aangegeven op het 

erfinrichtingsplan. Hierop is te zien dat er 2 parkeerplaatsen voor privé zijn en 2 

parkeerplaatsen voor werk.  

 

Aangezien de werkzaamheden elders plaatsvinden, eventueel ingehuurd personeel 

rechtstreeks naar de werklocatie gaat en er geen detailhandel plaatsvindt zal de 

verkeersintensiteit weinig verschillen van een particulier die met zijn bedrijfsauto/bus 

naar zijn werk vertrekt. In de bedrijfsvoering is geen sprake van grootmaterieel wat 

vervoerd moet worden over de steeg. De ontsluiting op de hoofdweg (Oude Rijksweg) 

blijft onveranderd. 

4.11 Watertoets 

4.11.1 Algemeen 

Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen 

expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle 

waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. De meerwaarde van 

de watertoets is dat zij zorgt voor een vroegtijdige systematische aandacht voor het 

meewegen van wateraspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. 

 

De watertoets is wettelijk verankerd met het Besluit van 3 juli 2003 tot wijziging van het 

Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 in verband met gevolgen van ruimtelijke plannen 

voor de waterhuishouding (watertoets). 

De wijziging van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (Bro) regelt een verplichte 

waterparagraaf in de toelichting bij de genoemde ruimtelijke plannen en een uitbreiding 

van het vooroverleg met de waterschappen. De verplichting geldt formeel niet voor de 

structuurvisie. De ruimtelijke structuurvisie is een belangrijk instrument, omdat hierin de 

strategische ruimtelijke keuzen (locatiekeuzen) voor water en ruimtelijke ontwikkelingen 

worden gemaakt. Het instrument is vorm- en procedurevrij. Gezien het belang van het 

instrument is het wel noodzakelijk de waterbeheerder hier goed bij te betrekken. 

4.11.2 Doorwerking naar het plan 

Op 9 april 2015 is via www.dewatertoets.nl de zogeheten watertoets uitgevoerd. 

 

Het blijkt dat het plangebied in het beheersgebied ligt van het waterschap Groot 

Salland. Op basis van de uitgevoerde watertoets blijkt dat voor het project de zogeheten 

‘korte procedure’ van toepassing is. Binnen de procedure voor het projectbesluit kan 

dan gebruik worden gemaakt van de standaard waterparagraaf uit dit document. 

 

Het watertoetsdocument met daarin de standaard waterparagraaf is als bijlage bij deze 

ruimtelijke onderbouwing gevoegd. 

 

In deze casus wordt de buitenriolering uitgevoerd in een gescheiden stelsel. Voor het 

hemelwater worden infiltratiekratten aangelegd en zal de overstort van het hemelwater 

naar de sloot gaan. Dit is weergegeven op onderstaande afbeelding. 
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5 Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 

Alle kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de plannen zullen door de 

initiatiefnemer worden gedragen. Het plan is daarom economisch uitvoerbaar 

 

Hiertoe is een overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en de gemeente, die 

eveneens voorziet in een planschade-overeenkomst. 

 

Er is derhalve geen noodzaak tot het opstellen van een exploitatieplan. 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

In deze paragraaf worden, wanneer deze beschikbaar zijn en indien noodzakelijk, de 

resultaten van het overleg op grond van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening 

uiteengezet. Ook de resultaten van de inspraak dan wel ter visie legging worden hier 

uiteengezet wanneer deze beschikbaar zijn. 

 

PM volgt na terinzagelegging. 

5.3 Recht van overpad 

Het recht van overpad voor de nieuwe woning is notarieel vastgelegd. 
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