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HOOFDSTUK 1
1.1

INLEIDING

Aanleiding

Het hoofdkantoor van Accountantskantoor De Jong & Laan is gevestigd aan de Koningin Beatrixlaan 18 in
Vroomshoop. Door de groei van het bedrijf heeft De Jong & Laan inmiddels te maken met een
huisvestingsprobleem. Het huidige kantoorpand is te klein om het huidige personeelsbestand van het
hoofdkantoor voldoende te huisvesten. Dit probleem is tijdelijk opgelost door het plaatsen van kantoorunits.
Om het tekort aan kantoorruimte structureel op te lossen is Accountantskantoor De Jong & Laan voornemens
het bestaande kantoorpand aan de Koningin Beatrixlaan 18 uit te breiden.
De ontwikkeling van het initiatief op deze locatie is niet in overeenstemming met het vigerende
bestemmingsplan, waardoor een bestemmingsplanherziening noodzakelijk is. In voorliggend bestemmingsplan
zal worden aangetoond dat de herziening van het bestemmingsplan in overeenstemming is met een goede
ruimtelijke ordening.
In dit bestemmingsplan is rekening gehouden met onder meer:





1.2

nota’s en visies op rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau;
de nieuwe eisen ten aanzien van de vormgeving van het plan; hierbij wordt gedoeld op
gestandaardiseerde regels en een digitale plankaart, gebaseerd op objectgerichte vlakken en voorzien
van een codering zoals omschreven in het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO);
de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Ligging van het plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Koningin Beatrixlaan 18 a te Vroomshoop, ten zuidwesten van het centrum
van Vroomshoop. De kern Vroomshoop ligt ten noordwesten van Daarlerveen (gemeente Hellendoorn) en
Vriezenveen en ten oosten van Den Ham. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied aangegeven.

Figuur 1.1

Ligging van het plangebied (Bron: Kadaster)
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1.3

De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan “Vroomshoop Woongebied, partiële herziening Koningin Beatrixlaan 18 ” bestaat uit de
volgende stukken:



verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.1700. BPVH2011PH0015-vas01) en een renvooi;
regels (met bijbehorende bijlagen).

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

1.4

Huidig planologisch regiem

Het plangebied is gelegen binnen het bestemmingsplan “Vroomshoop Woongebied” van de gemeente
Twenterand. Het bestemmingsplan “Vroomshoop Woongebied” is door de gemeenteraad vastgesteld op 26
juni 2007. Figuur 1.2 bevat een uitsnede van het bestemmingsplan “Vroomshoop Woongebied” met daarin
weergegeven het plangebied.

Figuur 1.2

Uitsnede verbeelding bestemmingsplan “Vroomshoop Woongebied” (Bron: Gemeente Twenterand)

Op basis van het bestemmingsplan “Vroomshoop Woongebied” hebben de gronden in het plangebied de
bestemming “Kantoren” (Artikel 6). Deze gronden met de voorgenoemde bestemming zijn bestemd voor
kantoren, waarbij de bouwregels bepalen dat de gebouwen enkel binnen het bouwvlak gebouwd mogen
worden. De gewenste uitbreiding valt buiten het als zodanig op de verbeelding aangegeven bouwvlak. Zowel
binnenplanse als buitenplanse afwijkingsmogelijkheden zijn niet toereikend. Een bestemmingsplanherziening
is derhalve noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin.
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1.5

Leeswijzer

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van ruimtelijk-functionele structuur van Vroomshoop
en een beschrijving van de huidige situatie in het plangebied gegeven.
Hoofdstuk 3 bevat de planbeschrijving.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van rijk, provincie en de gemeente
Twenterand beschreven.
In hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieuthema’s de revue.
Hoofdstuk 6 gaat in op de aspecten betreffende flora & fauna, archeologie en de watertoets.
In de hoofdstukken 7 en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de
economische uitvoerbaarheid van het project.
Hoofdstuk 9 gaat in op de maatschappelijke uitvoerbaarheid.

7

BESTEMMINGSPLAN “VROOMSHOOP WOONGEBIED, PARTIËLE HERZIENING KONINGIN BEATRIXLAAN 18”

HOOFDSTUK 2

DE HUIDIGE SITUATIE

In dit hoofdstuk wordt het plangebied beschreven. Dit hoofdstuk gaat zowel in op de historische ontwikkeling
van Vroomshoop, de huidige ruimtelijk-functionele structuur van Vroomshoop als op de huidige situatie van
het plangebied.

2.1

Vroomshoop

2.1.1

Historische ontwikkeling Vroomshoop

Het kanaaldorp Vroomshoop is in 1859 ontstaan op het zogenaamde Hammer Bovenveen. Het dorp ontleent
de naam aan een hoger gelegen stuk grond, de Vroomshoopsbelt. Deze verhoging is een uitloper van de
Zandstuve. Bij de start van de grootschalige ontginning vestigden zich hier de eerste veenarbeiders aan het
kanaal van Almelo naar De Haandrik.

Figuur 2.1

Historische ontwikkeling van Vroomshoop. Historische kaarten uit 1848, 1908 en 1965 (Bron: Watwaswaar.nl)

De ruimtelijke ontwikkeling van Vroomshoop tussen 1850 en 1960 kan in een viertal fasen worden verdeeld. In
de eerste fase ontwikkelt de nederzetting zich door middel van lintbebouwing dichtbij De Punt van Separatie
ter weerszijden van het water. In de tweede fase worden de linten verdicht. De ‘Groninger boeren’ die zich
in1890 in de veenkolonie vestigen, bouwen hun boerderijen langs De Tonnendijk. Een eerste niet lineaire
uitleg, door de in 1916 opgerichte woningbouwvereniging ‘Beter Wonen’, vormt de derde stap. In de laatste
fase worden er buurtjes achter de linten gebouwd.
2.1.2

Huidige ruimtelijk-functionele structuur van Vroomshoop

De belangrijkste drager van de ruimtelijke structuur is nog steeds het kanaal Almelo - De Haandrik. De
bebouwing langs het kanaal verschilt. Oude rijk gedetailleerde woonhuizen wisselen af met eigentijdse villa’s,
bungalows met eenvoudige woningen. Op enkele plaatsen wordt de fijne korrel van het lint onderbroken door
grotere bouwwerken als een kerk, een silo of een appartementengebouw. Naast het kanaal bepalen het
Zwolsekanaal en oude wegen als de Hammerstraat, de Julianastraat en de Lindenlaan de huidige structuur van
het dorp. Tussen deze lijnen is het dorp uitgebreid. Het dorp kent een flink bedrijventerrein: Linderflier. Een
tijd geleden heeft Vroomshoop met een nieuwe uitbreiding een sprong over het kanaal Almelo - De Haandrik
gemaakt. In De Punt is een rondweg gerealiseerd vanaf het kanaal naar de Tonnendijk. Het dorpshart wordt
gevormd door het in de jaren tachtig gerealiseerde winkelcentrum. Dit centrum ligt verscholen achter de
bebouwing van de Hammerstraat en het kanaal. Ter hoogte van het centrum is de Hammerstraat niet als oud
bebouwingslint herkenbaar. Het wegprofiel is er niet helder meer, meerdere gevels zijn vervallen en er zitten
gaten in het lint. Langs het kanaal wordt ter hoogte van het centrum de continuïteit van de bebouwing
onderbroken met een fors appartementengebouw. De Julianastraat is vanaf het kanaal de meest directe
toegang tot het centrum. Stedenbouwkundig wordt de betekenis van deze weg echter niet ondersteund. Dat
heeft als gevolg dat er langs deze belangrijke route ‘blinde muren’ staan.
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2.2

Het plangebied

2.2.2

Ligging plangebied

Onderhavig plangebied bevindt zich aan de Koningin Beatrixlaan 18 te Vroomshop. Het plangebied is gelegen
tussen de Hammerweg (N341) en de Julianastraat, welke belangrijke structuurdragers van Vroomshoop zijn.
Het plangebied is gelegen in een overwegend woongebied, dat tussen voorgenoemde wegen is ontstaan. Ten
zuiden van het plangebied en de Julianastraat bevinden zich een aantal maatschappelijke voorzieningen nabij
het Oranjeplein, zoals de gereformeerde kerk, een gymzaal en een multicultureel centrum. Momenteel zijn in
dit gebied ontwikkelingen gaande, waarbij een nieuw activiteitencentrum, een gezondheidscentrum en
woningbouw zullen worden gerealiseerd. Wat later staat nog de bouw van een brede school en de
verplaatsing van het winkelcentrum Linderflier op de planning.

Figuur 2.2

Het plangebied in de omgeving en nader ingezoomd op het plangebied (Bron: Bing Maps)

Het plangebied wordt begrensd door de Koningin Beatrixlaan aan de oostzijde, woonpercelen aan de noorden westzijde en de Julianastraat aan de zuidzijde. Op onderstaande figuur is de bestaande bebouwing
aangegeven.

Figuur 2.3

Bestaande bebouwing op het perceel Koningin Beatrixlaan 18 te Vroomshoop (Bron: Van der Linde Architecten)
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In het bewuste kantoorpand bevindt zich het hoofdkantoor van accountantskantoor De Jong & Laan. In
subparagraaf 2.2.3 wordt nader ingegaan op dit bedrijf. De bebouwing op het perceel bestaat uit een
kantoorpand die deels noord-zuid georiënteerd is, parallel aan de Koningin Beatrixlaan. Een tweetal
kopgebouwen aan de noord- en zuidzijde, uitgevoerd in 2 bouwlagen en met een hogere bouwhoogte, zijn
haaks georiënteerd op het noord-zuid georiënteerde deel van het gebouw. Aan de voorkant (aan de Koningin
Beatrixlaan) van het gebouw is een klein plein gesitueerd. Hier bevindt zich ook de ingang. Aan de noordzijde
van het perceel is een parkeerplaats aanwezig.

Figuur 2.4

2.2.3

Straatbeelden huidige situatie perceel Koningin Beatrixlaan 18 te Vroomshoop

De Jong & Laan Accountants

Van huis uit is De Jong & Laan een accountantskantoor en belastingadviseur voor het midden- en kleinbedrijf
in de regio, waaronder veel familiebedrijven in veel branches. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een
organisatie met 800 mensen en 30 vestigingen in het noorden, oosten en midden van Nederland, waarbij ook
bedrijven in de agrarische sector en de non-profitsector tot de klantenkring van De Jong & Laan behoren. De
directie werkt vanuit Vroomshoop, ondersteund door een operationeel manager en diverse stafafdelingen. Zij
zijn vanuit een partnerpositie verantwoordelijk voor het strategische beleid van de organisatie. Het
hoofdkantoor in Vroomshoop heeft te maken met een huisvestingsprobleem. De in dit bestemmingsplan
besloten ontwikkeling voorziet in een oplossing van het huisvestingsprobleem. Hier wordt in het volgende
hoofdstuk nader op ingegaan.
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HOOFDSTUK 3

PLANBESCHRIJVING

In hoofdstuk 2 is al ingegaan op de huidige situatie in het plangebied. In dit hoofdstuk wordt op de
ontwikkeling zelf ingegaan.

3.1

Aanleiding

Het personeelsbestand van het hoofdkantoor van Accountantskantoor De Jong & Laan in Vroomshoop is de
laatste jaren hard gegroeid. Door de groei heeft het bedrijf te maken gekregen met een huisvestingsprobleem.
Het huidige kantoorpand is te klein om het huidige personeelsbestand van het hoofdkantoor voldoende te
huisvesten. Dit probleem is tijdelijk opgelost door het plaatsen van kantoorunits op de parkeerplaats. Om het
huisvestingsprobleem structureel op te lossen is Accountantskantoor De Jong & Laan voornemens het
bestaande kantoorpand uit te breiden. De tijdelijke kantoorunits zullen verwijderd worden waardoor het
parkeerterrein weer als zodanig kan worden ingericht en in gebruik genomen.

3.2

Planbeschrijving

Het gewenste plan voorziet in een uitbreiding van het bestaande kantoorpand. De uitbreiding vindt plaats aan
de voorzijde van het pand, aan de zijde van de Koningin Beatrixlaan. Op de onderstaande tekening is de
gewenst uitbreiding in het geel weergegeven. De uitbreiding heeft een breedte van 12,6 meter en een diepte
van bijna 15 meter (gemeten vanaf bestaande voorgevel). Het brutovloeroppervlak (B.V.O) neemt in totaal
met 270 m2 toe.

Figuur 3.1

Tekening bovenaanzicht uitbreiding kantoorpand (Bron: Van der Linde Architecten)

De uitbreiding voorziet in een groot oppervlak aan vergroting van kantoorruimte doordat de uitbreiding 3
bouwlagen heeft. Door de uitbreiding wordt de ingang van het kantoorpand verplaatst. De ingang komt in het
uit te breiden gedeelte. Op de begane grond na de ingang bevindt zich de receptie en wachtruimte. Daarachter
bevinden zich op elke bouwlaag kantoorruimtes (gemiddeld circa 18 m2 groot) en sanitaire voorzieningen. De
uitbreiding heeft een eigentijds ontwerp. Dit komt onder andere naar voren in de vormgeving en
11
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materialisering. De gevelbekleding is in koper uitgevoerd en heeft een bruine kleur. De kozijnen, deuren en
kaders worden in aluminium uitgevoerd, waardoor het geheel een moderne, eigentijdse uitstraling krijgt. De
bebouwing sluit qua massa en vorm goed aan op de andere 2 kopgebouwen.

Figuur 3.2

Tekening sfeerbeeld uitbreiding kantoorpand (Bron: Van der Linde Architecten)

De blinde gevel aan de kant van de Koning Beatrixlaan wijzigt ook. In deze gevel worden ramen geplaatst ,
zodat het gebouw 1 geheel wordt. De bestaande bomen blijven behouden. Ook de groene zones rondom de
bebouwing blijven behouden en worden waar nodig versterkt. Aan de achterzijde van de uitbreiding worden
geen ramen geplaatst. Hierdoor is er geen inkijk in de tuinen van achtergelegen percelen. De privacy van deze
bewoners wordt niet aangetast.

Figuur 3.3

Tekening vooraanzichten oude en nieuwe situatie (Bron: Van der Linde Architecten)
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3.3

Verkeer en parkeren

3.3.1

Verkeer

De ontsluiting van het perceel zal plaatsvinden via de bestaande inritten, welke ontsloten zijn op de Koningin
Beatrixlaan. Deze inritten worden reeds gebruikt en zijn overzichtelijk, zodat geen verkeersonveilige situaties
ontstaan. Het pand is goed bereikbaar via de Julianastraat en de rotonde Hammerweg –Hammerstraat. De
uitbreiding van het pand brengt geen onevenredig hoge verkeersdruk met zich mee. Dit temeer omdat de
uitbreiding van het kantoorpand mede bedoeld is voor het personeel dat momenteel in de tijdelijke
kantoorunits gevestigd is.
3.3.2

Parkeren

Bij de nieuwbouw worden aan weerszijden van de uitbreiding een aantal extra parkeerplaatsen gerealiseerd.
De kantooruntits op de parkeerplaats aan de noordzijde worden verwijderd waardoor dit gehele terrein weer
gebruikt kan worden ten behoeve van het parkeren. Indien noodzakelijk kan als achtervang gebruik worden
gemaakt van de parkeerplaatsen bij de gereformeerde kerk, die aan de overkant van de Julianstraat schuin
tegenover het kantoorpand zijn gelegen. Dit parkeerterrein wordt in het algemeen alleen in het weekend of in
de avonduren gebruikt en biedt indien noodzakelijk extra parkeermogelijkheden. Doordat het aantal
parkeerplaatsen aan weerszijden van de uitbreiding van het kantoorgebouw ten opzichte van de huidige
situatie wordt uitgebreid, en het parkeerterrein waarop de tijdelijke units zijn geplaatst weer vrij komt voor
parkeren, neemt het totaal aantal parkeerplaatsen per saldo toe.

3.4

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat onderhavig initiatief noodzakelijk is in verband met een huisvestingsprobleem.
Door de uitbreiding van het pand met een gedeelte aan de voorzijde van 3 bouwlagen wordt het
huisvestingsprobleem opgelost en zijn kantoorunits niet meer noodzakelijk. Deze zullen dan ook verwijderd
worden waardoor het bestaande parkeerterrein aan de noordzijde van het pand weer als zodanig vrijkomt.
Door de realisatie van de uitbreiding zal de ingang worden verplaatst. Hierdoor, als ook door de plaatsing van
ramen in de huidige blinde gevel, de vormgeving en materialen van de uitbreiding, ontstaat een eigentijds
kantoorpand met een verbeterde stedenbouwkundige uitstraling, die qua vorm en massa passend is in de
omgeving. Aan de achterzijde van de uitbreiding worden geen ramen geplaatst waardoor privacy van
omwonenden niet wordt aangetast. Tot slot wordt opgemerkt dat door de uitbreiding van het kantoorpand dit
bedrijf voor de kern Vroomshoop en Twenterand behouden blijft, waardoor de werkgelegenheid wordt
gewaarborgd en versterkt.
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HOOFDSTUK 4

BELEIDSKADER

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten
weergegeven. Het beleid is in dit bestemmingsplan afgewogen en doorvertaald op de verbeelding en in de
regels.

4.1

Rijksbeleid

4.1.1

Nota Ruimte, 2006

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de
belangrijkste bijbehorende doelstellingen voor de komende decennia. Op 27 februari 2006 is de Nota Ruimte
formeel in werking getreden. Het accent verschuift van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie.
Ruimte voor ontwikkeling betekent ook dat het Rijk voor ruimtelijke waarden van nationaal belang
waarborgen creëert om die te kunnen behouden en ontwikkelen.
De nationale belangen omvatten globaal genomen:





Nationale planologische principes zoals gebundelde verstedelijking en versterking van de kwaliteiten
van het landschap;
De ontwikkeling van de Randstad, de mainports en een aantal grote bouwlocaties;
De bescherming en ontwikkeling van een aantal groene en blauwe gebiedscategorieën;
Ruimtelijke garanties voor de nationale grondstoffen- en energieproductie.

De inwerkingtreding van de nieuwe Wro heeft ook gevolgen voor de doorwerking van het nationaal ruimtelijke
beleid. Per 1 juli 2008 zijn pkb’s, waaronder de Nota Ruimte, alleen nog bindend voor het rijk zelf en niet meer
voor andere overheden.
In verband daarmee zijn de nationale ruimtelijke belangen opgenomen en uitgewerkt in de
‘Realisatieparagraaf nationaal ruimtelijk beleid’. Hierin wordt ook aangegeven op welke wijze het Rijk deze
belangen wil verwezenlijken. Het resultaat is een duidelijk overzicht van de kaders die het Rijk stelt aan het
handelen van medeoverheden. De Realisatieparagraaf is in juni 2008 door het kabinet vastgesteld en heeft de
status van structuurvisie. De uitgangspunten uit de Realisatieparagraaf zijn overgenomen in de AMvB Ruimte.
4.1.2

Conclusie toetsing aan de uitgangspunten van de Nota Ruimte

De in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling behelst het uitbreiden van een bestaand kantoorpand in de
bebouwde kom van de kern Vroomshoop. Hiermee zijn geen nationale belangen in het geding. Geconcludeerd
wordt dat voorliggend initiatief voldoet aan de uitgangspunten zoals verwoord in de Nota Ruimte en
verankerd in de AMvB Ruimte.

4.2

Provinciaal beleid

Het provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijke plan betreft de Omgevingsvisie Overijssel
2009.
4.2.1

Uitgangspunten van de Omgevingsvisie Overijssel 2009

De Omgevingsvisie Overijssel 2009 betreft een integrale visie die het voorheen geldende Streekplan Overijssel
2000+, het Verkeer- en vervoerplan, het Waterhuishoudingsplan en het Milieubeleidsplan samen brengt in één
document. Hiermee is de Omgevingsvisie het integrale provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving
van Overijssel. De Omgevingsvisie is op 1 juli 2009 vastgesteld door Provinciale Staten en op 1 september 2009
in werking getreden.
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Leidende thema's voor de Omgevingsvisie zijn:
Duurzaamheid;
Ruimtelijke kwaliteit.
De definitie van duurzaamheid luidt: “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”. Duurzaamheid vraagt om een transparante afweging van ecologische, economische en
sociaal-culturele beleidsambities.
De definitie van ruimtelijke kwaliteit luidt: “het resultaat van menselijk handelen en natuurlijke processen dat
de ruimte geschikt maakt en houdt voor wat voor mens, plant en dier belangrijk is". Ruimtelijke kwaliteit is het
resultaat (bedoeld en onbedoeld) van menselijk handelen en natuurlijke processen. De provincie wil
ruimtelijke kwaliteit realiseren door, naast bescherming, ook vooral in te zetten op het verbinden van
bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen. De essentiële gebiedskenmerken zijn daarbij uitgangspunt.
De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is een toekomstvaste groei van welvaart en welzijn met een
verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden. Enkele belangrijke
beleidskeuzes waarmee de provincie haar ambities wil realiseren zijn:





4.2.2

door meer aandacht voor herstructurering wordt ingezet op een breed spectrum aan woon-, werk- en
mixmilieu’s; dorpen en steden worden gestimuleerd hun eigen kleur te ontwikkelen;
investeren in een hoofdinfrastructuur voor wegverkeer, trein, fiets en waarbij veiligheid en
doorstroming centraal staan;
zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik bij bebouwing door hantering van de zogenaamde ‘SER-ladder’;
deze methode gaat ervan uit dat eerst het gebruik van de ruimte wordt geoptimaliseerd, dan de
mogelijkheid van meervoudig ruimtegebruik wordt onderzocht en dan pas de mogelijkheid om het
ruimtegebruik uit te breiden, wordt bekeken; hierbij is afstemming tussen gemeenten over
woningbouwprogramma’s en bedrijfslocaties noodzakelijk;
ruimtelijke plannen ontwikkelen aan de hand van gebiedskenmerken en keuzes voor duurzaamheid.
Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 2009

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in de
Omgevingsvisie Overijssel 2009 geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en
stedelijke omgeving.
Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is
gebaseerd op drie niveaus, te weten:
1.
2.
3.

generieke beleidskeuzes;
ontwikkelperspectieven;
gebiedskenmerken.

Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht.
4.2.2.1 Generieke beleidskeuzes
Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk
zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan een bepaalde voorziening. Ook wordt
in deze fase de zgn. ‘SER-ladder’ gehanteerd. Deze komt er kort gezegd op neer dat eerst bestaande
bebouwing en herstructurering worden benut, voordat er uitbreiding kan plaatsvinden.
Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid, randvoorwaarden voor
externe veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming van de ondergrond (aardkundige en
archeologische waarden), landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van
Nationale Landschappen, Natura 2000-gebieden, Ecologische Hoofdstructuur en verbindingszones etc. De
generieke beleidskeuzes zijn veelal normstellend.
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4.2.2.2 Ontwikkelingsperspectieven
Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen ruimtelijke
ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de ontwikkelingsperspectieven. In de Omgevingsvisie
is een spectrum van zes ontwikkelperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. Met dit
spectrum geeft de provincie ruimte voor het realiseren van de in de visie beschreven beleids- en
kwaliteitsambities.
De ontwikkelperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden. Daar waar generieke
beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent doorvertaald in de
ontwikkelingsperspectieven. De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend en bieden de nodige
flexibiliteit voor de toekomst.
4.2.2.3 Gebiedskenmerken
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch cultuurlandschap,
stedelijke laag en lust- en leisure-laag) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke
ontwikkelingen. Het is de vraag ‘hoe’ een ontwikkeling invulling krijgt.
Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is en
er behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden.
Afbeelding 4.1. geeft dit schematisch weer.

Afbeelding 4.1

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 2009 (Bron: Provincie Overijssel)

4.2.3 Toetsing van de bestemmingsplanherziening aan de uitgangspunten van de Omgevingsvisie Overijssel
2009
Indien het concrete initiatief, de uitbreiding van een bestaand kantoorpand op het perceel Koningin
Beatrixlaan 19a te Vroomshoop, wordt getoetst aan de Omgevingsvisie Overijssel ontstaat globaal het
volgende beeld.
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4.2.3.1 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel
4.2.3.1.1 Generieke beleidskeuzes
Bij de afwegingen in de eerste fase “generieke beleidskeuzes” zijn er geen aspecten die bijzondere aandacht
verdienen. Van belemmeringen is niet gebleken.

4.2.3.1.2 Ontwikkelingsperspectieven
De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn geschetst in
ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke omgeving. Met de
ontwikkelingsperspectieven wordt de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de provincie Overijssel vorm gegeven.
Hiervoor gelden de gebiedskenmerken als onderligger.
Het ontwikkelingsperspectief geeft een hoofdkoers op provinciaal niveau. Dit vraagt maatwerk op lokaal
niveau. De begrenzing van de gebieden moet worden gezien als signaleringsgrens. Bij doorvertaling naar
gemeentelijk niveau betekent dit dat er nog variaties en detailleringen kunnen voorkomen.
Omdat ontwikkelingsperspectieven geen functies bepalen maar een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief
schetsen voor een combinatie aan functies is er, naast een lokale invulling van de begrenzing, ook ruimte voor
lokale afwegingen binnen de ontwikkelingsperspectieven.
De ontwikkelingsperspectieven zijn dan ook niet normstellend maar richtinggevend. Afwijkingen van de
ontwikkelingsperspectieven zijn mogelijk als daar op lokaal niveau maatschappelijke of sociaaleconomische
redenen voor zijn, mits de ruimtelijke kwaliteit conform de gebiedskenmerken wordt versterkt en er voor de
beoogde ontwikkeling geen sprake is van een MER-plicht.
In dit geval zijn vooral de ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke omgeving van belang. In de stedelijke
omgeving is de uitdaging om de economische centra bereikbaar te houden en door herstructurering de
kwaliteit van de woonomgevingen en bedrijfslocaties te vergroten.
In afbeelding 4.2. is een uitsnede van de perspectievenkaart behorende bij de Omgevingsvisie opgenomen

Afbeelding 4.2

Uitsnede ontwikkelperspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel 2009 (Bron: Provincie Overijssel)
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Het plangebied behoort tot het ontwikkelingsperspectief ‘Dorpen en kernen als veelzijdige woonmilieus –
Woonwijk’. In dit ontwikkelingsperspectief zijn enerzijds veel van de elementen die voor de steden zijn
omschreven ook herkenbaar in de dorpen en kernen. Anderzijds hebben de dorpen en kernen ook een aantal
eigen karakteristieken, waardoor ze de ambitie van een breed spectrum aan woon- en werk- en mixmilieus
completeren. 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. Binnen het
ontwikkelingsperspectief is ruimte voor herstructurering, inbreiding en transformatie naar diverse woonwerk- en gemengde stadsmilieus. Het ontwikkelingsperspectief “Woonwijk” verzet zich niet tegen de
uitbreiding van een bestaand kantoorpand op het perceel Koningin Beatrixlaan 19a te Vroomshoop.
4.2.3.1.3 Gebiedskenmerken
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap,
stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke
ontwikkelingen. Bij toetsing van het ruimtelijke initiatief aan de gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke
laag, laag van het agrarisch cultuurlandschap, stedelijke laag en lust- en leisure-laag) is van belang dat de
locatie is gelegen in stedelijk gebied. Dit betekent dat de 'natuurlijke laag' en 'de laag van het agrarisch
cultuurlandschap' buiten beschouwing kunnen blijven aangezien deze oorspronkelijke waarden niet meer
voorkomen in het plangebied.

1.

De “Stedelijke laag “

De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart 'de stedelijke laag' aangeduid met het gebiedstype
“Bebouwingsschil 1900-1955”. In afbeelding 4.3. is dat aangegeven.

Afbeelding 4.3

De stedelijke laag: “Historische centra, binnensteden,landstadjes” (Bron: Provincie Overijssel)

“Bebouwingsschil 1900 - 1955”
De bebouwingsschil 1900-1955 bestaat uit gemengde stadwijken en woonwijken direct aansluitend op de
historische centra en binnensteden. Op sommige plaatsen liggen (voormalige) grootschalige
fabriekscomplexen direct aansluitend aan woonwijken. Deze stadswijken kennen een gesloten, compacte
vorm (bouwblokken) en zijn veelal opdeelbaar in wijken met eigen karakter. De wijken worden van elkaar
gescheiden door doorgaande lanen, singels en stadsstraten. Als herstructurering, inbreiding en toevoeging van
bebouwing plaats vinden in de individueel ontwikkelde stadswijken van de bebouwingsschil 1900 - 1955, dan
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dragen deze bij aan behoud, versterking en vernieuwing van de individuele bebouwing met een eigen karakter
en uitstraling. Ontwikkelingen voegen zich in maat, schaal en ritme naar de omliggende bebouwing.

Toetsing van het initiatief aan de “Stedelijke laag”
Terzake van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling wordt opgemerkt dat er sprake is van de uitbreiding van
een bestaand kantoorpand op het perceel Koningin Beatrixlaan 19a te Vroomshoop.
Binnen dit plan is er sprake van behoud, versterking en vernieuwing van de individuele bebouwing waarbij het
eigen karakter en de uitstraling behouden en versterkt worden. De ontwikkeling voegt zich in maat, schaal en
ritme naar de omliggende bebouwing. Gezien het feit dat het een binnenstedelijke locatie betreft wordt
geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkeling goed past binnen de provinciale beleidsambities, zoals
verwoord in de Omgevingsvisie Overijssel 2009 en verankerd in de Omgevingsverordening Overijssel 2009.

2.

De “Lust en Leisurelaag”

De locatie heeft op de gebiedskenmerkenkaart “de lust- en leisurelaag” geen bijzondere eigenschappen. Deze
gebiedskenmerken kunnen derhalve buiten beschouwing worden gelaten.
4.2.4 Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid
Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten ruimtelijke ontwikkeling in
overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie Overijssel 2009 verwoorde en in de Omgevingsverordening
verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.

4.3

Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijk beleid is verwoord in tal van beleidsstukken. Met betrekking tot het voorliggende
bestemmingsplan zijn de “Structuurvisie Twenterand” en de “Welstandsnota Twenterand” de belangrijkste
beleidsstukken.
4.3.1

Structuurvisie Twenterand

4.3.1.1 Algemeen
De “Structuurvisie Twenterand” spreekt zich uit over de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkelingen van de
gehele gemeente. Doel is om verschillende belangen, bijvoorbeeld tussen uitbreiding en inbreiding of tussen
verkeer en landschap, zorgvuldig af te wegen en een gezamenlijk beeld over de gewenste ontwikkeling te
krijgen. Een structuurvisie biedt een geïntegreerde benadering van het sectorale beleid en een herijking van
bestaande (soms aan herziening toe zijnde) plannen. De structuurvisie is gefundeerd op uitgangspunten die
voortkomen uit een inventarisatie en analyse van de bestaande situatie, het bestaande beleid en onderzoeken
en prognoses. De structuurvisie heeft op dit moment de status van ontwerp.
4.3.1.2 Visie op Twenterand
De gemeente Twenterand heeft besloten om in te zetten op de specifieke kernkwaliteiten van de verschillende
kernen en landschappen die Twenterand rijk is. Geconcludeerd is dat er nog behoefte is aan beperkte extra
woningbouw en bedrijventerreinen. De gemeente past de zogenaamde SER-ladder toe. Er wordt niet
ongebreideld uitgebreid of ingebreid, maar er wordt zorgvuldig omgegaan met de bestaande kwaliteiten van
zowel landschap als bebouwing. Ontwikkelingsruimte zoeken wordt in eerste instantie binnen de bestaande
kernen of in de randen gezocht. Daarbij gaat het dan om ontwikkelingen in kleine eenheden, passend bij de
schaal van het onderliggende gebied die bovendien als overzichtelijke en afgeronde gehelen kunnen worden
gerealiseerd.
De visie op de gemeente Twenterand is uitgewerkt in een aantal specifieke punten, te weten:
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Duurzaamheid
Werken
Voorzieningen
Recreatie en toerisme





Wonen
Infrastructuur en mobiliteit
Stedenbouw, water, landschap en ecologie

In voorliggend geval zijn vooral de thema’s “Duurzaamheid” en”Werken” van belang. De visie van de
gemeente Twenterand is verwerkt in een overzichtelijk kaartbeeld. Onderstaande afbeelding omvat een
uitsnede van de structuurvisieplankaart.

Figuur 4.4

Uitsnede structuurvisieplankaart Structuurvisie Twenterand (Bron: Gemeente Twenterand)

4.3.1.3 Duurzaamheid
De gemeente Twenterand staat een duurzame ontwikkeling voor. Zij wil op een verantwoorde, duurzame
manier omgaan met schaarse zaken als ruimte, energie en materialen. een duurzame ontwikkeling wordt
voorafgegaan door het maken van een evenwichtige afweging tussen de sociale, ecologische en economische
effecten, waarbij effecten voor toekomstige generaties en effecten elders ter wereld worden meegenomen.
De korte termijn ambitie van de gemeente Twenterand voor haar milieu is het verbeteren van de leefbaarheid
en duurzaamheid. Op de lange termijn (tot 2030) is de ambitie van de gemeente Twenterand het bevorderen
van de duurzame ontwikkeling. De gemeente Twenterand heeft concreet drie speerpunten opgesteld die het
milieubeleid richting geven:

•
•
•

duurzaam gemeentelijk beheer;
duurzaam klimaatbeleid;
duurzaam bouwen;

4.3.1.4 Werken
Voor wat betreft bedrijven wordt er ingezet op inbreiding en het herstructureren van bedrijventerreinen. Zoals
gezegd hanteert de gemeente de SER-ladder. In de verre toekomst is in Vroomshoop voldoende ruimte
aanwezig voor de noodzakelijk opvang van bedrijven. Ook hier geldt een passende inpassing in het landschap.
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Omdat het gebied aansluit bij een ontginningslandschap kan gekozen worden voor verkavelingpatronen die
aansluiten bij het aangrenzende landschap.
4.3.1.5 Toetsing
Onderhavig initiatief sluit goed aan bij de “Structuurvisie Twenterand”. Er is sprake van een duurzaam
bouwplan, waarbij duurzame materialen worden gebruikt. Hiermee sluit het plan naadloos aan bij de ambitie
van de gemeente Twenterand om het aspect duurzaamheid in de gemeente op zowel de korte als lange
termijn te verbeteren.
Voor wat betreft het aspect ‘Werken’ zoals dit genoemd is in de structuurvisie, kan gesteld worden dat er
sprake is van een bedrijf welke onder ‘zakelijke dienstverlening’ geschaard kan worden. Het bedrijf heeft te
kampen met ruimtegebrek. Verplaatsing naar een bedrijventerrein is financieel niet haalbaar gebleken,
waardoor uitbreiding op de bestaande locatie een goede oplossing is. Hiermee wordt voldaan aan zuinig en
zorgvuldig ruimtegebruik (en dus de SER-ladder) en wordt de werkgelegenheid in de gemeente Twenterand
gestimuleerd. Daarnaast zorgt de uitbreiding voor een verbeterde stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit
ter plaatse.
4.3.2

Welstandsnota

4.3.2.1 Inleiding
Op grond van de wijziging van de Woningwet zijn gemeenten voor het welstandstoezicht verplicht te
beschikken over een door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota. De Welstandscommissie dient
vervolgens de bouwplannen aan deze door de gemeenteraad geformuleerde en voor iedereen kenbare
uitgangspunten te toetsen. De welstandsnota geeft in hoofdlijnen aan welke beleidsmatige inzet en
procedures het gemeentebestuur kiest voor het voeren van een welstandstoezicht. Op basis van een
verkenning van de gemeente zijn gebiedsgerichte criteria voor deelgebieden van landschappen en kernen en
objectgerichte criteria beschreven. Per deelgebied is aangeduid hoe en waarop het gemeentebestuur
bouwplannen gaat toetsen.
4.3.2.2 Ligging in de welstandsnota
Uit de welstandsnota van de gemeente Twenterand (vastgesteld op 27 mei 2004) blijkt dat het plangebied
behoort tot het welstandsvrije gedeelte van Vroomshoop. Vroomshoop kent enkel welstandseisen voor het
centrumgebied. Het centrumgebied van Vroomshoop wordt begrensd door het kanaal, de Hammerstraat, de
spoorlijn en de achtergevel van de bebouwing langs de Julianastraat. Door de ligging langs de belangrijke
historische lijnen kunnen binnen het centrum drie gebieden worden onderscheiden. Dat zijn de kanaalzone,
het oude lint en het nieuwe winkelcentrum. Voor de voorgenoemde gebieden gelden welstandseisen. Voor
onderhavig plangebied niet.
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Figuur 4.5

Uitsnede Welstandskaart deelgebieden (Bron: Welstandsnota gemeente Twenterand)

4.3.2.3 Toetsing
Zoals reeds aangegeven gelden voor het bewuste plangebied geen welstandseisen. Een toetsing aan de
welstandsnota is derhalve niet noodzakelijk. Wel wordt nog in de welstandsnota genoemd dat Vroomshoop
een dorp is om in te wonen maar vooral ook om in te werken. Om deze positie te behouden en te versterken is
het noodzakelijk om in de toekomst ruimte te creëren voor nieuwe commerciële ontwikkelingen. Onderhavig
initiatief past hier uitstekend binnen.

4.3.5

Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

De in het voorliggende bestemmingsplan besloten ruimtelijke ontwikkeling is in overeenstemming met het
voorgenoemde gemeentelijke beleid dat op dit bestemmingsplan van toepassing is. Resumerend wordt
gesteld dat onderhavig initiatief gezien het gebruik van duurzame materialen goed aansluit bij de ambitie om
duurzaamheid te verbeteren en gezien de uitbreiding bijdraagt aan versterking van de werkgelegenheid. Tot
slot draagt het plan bij aan een verbeterde stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.
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HOOFDSTUK 5

MILIEU-ASPECTEN

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken.
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor
afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven.
Het betreft de thema’s geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid en milieuzonering.

5.1

Geluid

5.1.1

Wettelijk kader

De Wet geluidhinder (Wgh) stelt eisen ten aanzien van de geluidsbelasting van geluidsgevoelige functies. De
functie ‘wonen’ is aan te merken als een geluidsgevoelige functie.
Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening van een
bestemmingsplan of vaststelling van een Wro-procedure een akoestisch onderzoek te worden ingesteld. Het
akoestisch onderzoek bepaalt de geluidsbelasting op de gevel van de geluidsgevoelige bestemming die
vanwege de weg wordt ondervonden.
Een kantoorgebouw wordt niet aangemerkt als een geluidsgevoelig object in de zin van de Wet geluidhinder.
Dit brengt met zich mee dat de Wgh niet van toepassing is en derhalve akoestisch onderzoek achterwege kan
blijven.

5.2

Bodemkwaliteit

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.
Om hierin inzicht te krijgen, dient een bodemonderzoek te worden verricht. Sigma Bouw & Milieu heeft een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de bodem in verband met
de geplande uitbreiding van het kantoorpand op de onderzoekslocatie. Het verkennend bodemonderzoek is
bijgevoegd in bijlage 1 van deze toelichting.
5.2.1

Resultaten en analyses

Grond
Bovengrond
De bovengrond bevat plaatselijk puindeeltjes. Bovengrondmengmonster MM1 (boring 1 t/m 6) bevat geen van
de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Ondergrond
Ondergrondmengmonster MM2 (boring 1+2)bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de
streefwaarde en/of detectiewaarde.
Grondwater
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte naftaleen (vluchtige aromaten) t.o.v. de
streefwaarde. Het verhoogd gemeten gehalte naftaleen (vluchtige aromaten) in het grondwater ter plaatse
van peilbuis 1 overschrijdt de tussenwaarde niet en geeft daardoor geen aanleiding tot het instellen van
aanvullend onderzoek.
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5.2.2

Toetsing hypothese

Op basis van de vooraf gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als milieukundig
onverdacht aangemerkt.
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is van
bodemverontreiniging. Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie bevat plaatselijk
verontreinigingen t.o.v. de streefwaarde. De plaatselijk verhoogd gemeten verontreinigingen overschrijden de
tussenwaarde niet en geven daardoor geen aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.
De onderzoeksresultaten stemmen niet geheel overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde
hypothese ‘onverdacht’ dient formeel verworpen te worden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er
licht beïnvloeding van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden. De vooraf gehanteerde hypothese is gezien
de doelstelling van het onderzoek alsmede de bekende onderzoeksresultaten , echter voldoende om
conclusies te verbinden betreffende de kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie.
5.2.3

Conclusies

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er uit milieuhygiënische overwegingen in relatie tot de
bodemkwaliteit geen belemmeringen ten aanzien van de geplande uitbreiding van een bestaand pand op de
onderzoekslocatie.

5.3

Luchtkwaliteit

Op 15 november 2007 (Stb. 2007, 434) is de Wet Luchtkwaliteit in werking getreden. Deze wet heeft het
Besluit luchtkwaliteit 2005 vervangen. De aanleiding daartoe is de maatschappelijke discussie die ontstond als
gevolg van de directe koppeling tussen ruimtelijke ordeningsprojecten en luchtkwaliteit. De directe koppeling
had tot gevolg dat veel geplande (en als noodzakelijk of gewenst ervaren) projecten geen doorgang konden
vinden in overschrijdingsgebieden. Bovendien moest voor ieder klein project met betrekking tot luchtkwaliteit
een uitgebreide toets gedaan worden.
Met de “Wet luchtkwaliteit” en bijbehorende bepalingen en hulpmiddelen, wil de overheid zowel de
verbetering van de luchtkwaliteit bewerkstelligen als ook de gewenste ontwikkelingen in ruimtelijke ordening
doorgang laten vinden. De kern van de “Wet luchtkwaliteit” bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen.
Verder bevat zij basisverplichtingen op grond van de richtlijnen, namelijk: plannen, maatregelen, het
beoordelen van luchtkwaliteit, verslaglegging en rapportage.
In de algemene maatregel van bestuur “Niet in betekenende mate bijdragen‟ (Besluit NIBM) en de ministeriële
regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM.
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties)
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging.
Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden.
Voor wat betreft de functie “wonen” zijn locaties die niet meer dan respectievelijk 1500 (één ontsluitingsweg)
of 3000 nieuwe woningen (twee ontsluitingswegen) omvatten aangemerkt als gevallen die niet in
betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Het onderhavige project is, gelet op de omvang
ervan, aan te merken als een project dat “niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging‟.
Toetsing aan de grenswaarden luchtkwaliteit kan achterwege blijven.
Uit de jaarlijkse rapportage van de luchtkwaliteit blijkt dat er, in de omgeving van het plangebied, langs wegen
geen overschrijdingen van de grenswaarden aan de orde zijn. Een overschrijding van de grenswaarden is ook in
de toekomst niet te verwachten.
Geconcludeerd wordt dat Wet Luchtkwaliteit en het Besluit NIBM geen belemmering vormt voor het project.
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5.4

Externe veiligheid

5.4.1

Algemeen

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico’s die ontstaan voor de omgeving
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Per 1 januari
2010 moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:






het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid (Revi);
de Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico’s Zware Ongevallen (Brzo);
het Vuurwerkbesluit.

Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRvgs). Op
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van
toepassing.
Het doel van het ‘Besluit externe veiligheid inrichtingen’ is om de risico’s waaraan burgers in hun leefomgeving
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te
beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het
plaatsgebonden en het groepsrisico.
In het externe veiligheidsplan “Twenterand werkt aan veiligheid”, vastgesteld op 20 maart 2007, is het
veiligheidsbeleid van de gemeente Twenterand in beeld gebracht. Doel van het externe veiligheidsbeleid is om
een transparant toetsingskader te hebben voor het omgaan met huidige maar ook eventuele toekomstige
externe veiligheidssituaties.
5.4.2

(Beperkt) kwetsbare objecten

Onder beperkt kwetsbare objecten wordt onder andere verstaan verspreid liggende woningen van derden met
een dichtheid van maximaal 2 woningen per hectare en dienst- en bedrijfswoningen van derden, hotels,
restaurants, kantoren en winkels voor zover deze objecten niet tot de kwetsbare objecten behoren en
bedrijfsgebouwen en vergelijkbare objecten.
Kwetsbare objecten zijn onder andere woningen (met uitzondering van de beperkt kwetsbare objecten) en
andere objecten waar zich gedurende een groot deel van de dag grote groepen mensen bevinden of een deel
van de dag kwetsbare groepen mensen bevinden.
5.4.3

Situatie in en bij het plangebied

Aan hand van de Risicokaart Overijssel is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het
plangebied. Op de Risicokaart Overijssel staan meerdere soorten risico’s, zoals ongevallen met brandbare,
explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de
Risicokaart dertien soorten rampen weergegeven. In de volgende afbeelding is een uitsnede van de Risicokaart
met betrekking tot het plangebied en omgeving weergegeven.
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Figuur 5.1

Uitsnede Risicokaart Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

Uit de inventarisatie blijkt dan ook dat het plangebied:





zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);
zich niet bevindt binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen.

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

5.5

Milieuzonering

5.5.1

Algemeen

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu
te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering wordt
verstaan het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of
inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding
bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige
functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker
belast. Milieuzonering heeft twee doelen:
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het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige
functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave ‘Bedrijven en Milieuzonering’ uit
2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten
(naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst
geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van
de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie
en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne
bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden
uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden
worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en
anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het
bestemmingsplan mogelijk is.
Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het omgevingstype. Met
betrekking tot de in voorliggend bestemmingsplan besloten plangebied geldt het omgevingstype rustige
woonwijk.
Milieucategorie
1
2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6

Richtafstanden tot omgevingstype rustige
woonwijk
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m
1.500 m

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd
gebied
0m
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m

Hiernaast gelden ten aanzien van bedrijven die onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer vallen, deze
Wet en haar uitvoeringsbesluiten als toetsingskader voor de toegestane bedrijfshinder.
5.5.2 Onderzoeksresultaten milieuzonering
Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. De feitelijke situatie
betreft het uitbreiden van een bestaand kantoorpand op het perceel Koningin Beatrixlaan 18 te Vroomshoop.
In het kantoorpand is accountantskantoor De Jong & Laan gevestigd, welke op grond van de VNG-uitgave
‘Bedrijven en Milieuzonering’ getypeerd kan worden als ‘Overige zakelijke dienstverlening: kantoren’,
(categorie 1) met een minimale richtafstand van 10 meter. Omliggend gebied wordt enkel gekenmerkt door
woningen. Woningen zijn milieugevoelige objecten. Aan de richtafstand van 10 meter wordt voldaan. Daarbij
komt dat afstand tot omliggend percelen niet verkleind wordt.
Invloed van omliggende bedrijven
Omliggende bedrijven liggen op ruim voldoende afstand van het kantoorpand en leveren geen belemmering
op voor de beoogde uitbreiding van het kantoorpand.
Conclusie
Gezien het feit dat de richtafstand van 10 meter tot aan de dichtstbijzijnde milieugevoelige objecten niet
wordt verkleind vormt het aspect milieuzonering geen belemmering vormt voor het voorliggende initiatief.
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HOOFDSTUK 6
6.1

FLORA & FAUNA, ARCHEOLOGIE EN WATER

Flora & fauna

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming.
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuurbeschermingswet en de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Soortenbescherming komt voort uit de Flora- en faunawet.
6.1.1

Gebiedsbescherming

Natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna kunnen op basis van de Europese
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (Natura2000) worden aangemerkt als speciale beschermingszones (SBZ‟s).
Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Vanaf dat moment
heeft Nederland de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving verankerd. Nederland zal
aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging waarborgen rond projecten die gevolgen
kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door
de Minister van LNV.
Het plangebied bevindt zich niet in of in de buurt van een speciale beschermingszone als bedoeld in de Vogelen/of Habitatrichtlijn of in de buurt van de Ecologische Hoofdstructuur of ander natuurgebieden. De meest
nabijgelegen Natura 2000-gebieden (Vecht- en Beneden-Reggegebied, Engbertsdijksvenen en Wierdense Veld)
bevinden zich op een afstand van tenminste 5 kilometer van het plangebied. Gebiedsbescherming speelt dan
ook geen rol bij de voorgenomen ontwikkeling.
6.1.2

Flora & fauna

Wat betreft de soortbescherming is de Flora- en Faunawet van toepassing. Hierin wordt onder andere de
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of
er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of
vrijstelling worden gevraagd.
De beoogde uitbreiding vindt plaats op een verhard terrein ter plaatse van een binnenstedelijke locatie.
Natuurwaarden zijn in deze situatie en op deze locatie, in binnenstedelijk gebied, niet aanwezig. De gronden
zijn gezien hun aard niet geschikt als verblijf- of foerageerplaats. Nader (veld)onderzoek of het aanvragen van
een ontheffing op de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet wordt niet noodzakelijk geacht.
Overigens wordt benadrukt dat rekening wordt gehouden met de in artikel 2 van de Flora- en faunawet
opgenomen zorgplichtbepaling. Op grond van artikel 2, lid 1 neemt een ieder voldoende zorg in acht voor de in
het wild levende dieren en planten, evenals voor hun directe leefomgeving. In artikel 2, lid 2 is bepaald dat de
zorg, bedoeld in het eerste lid, in ieder geval inhoudt dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden
dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht
is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle
maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te
voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of
ongedaan te maken). De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en
in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend.

6.2

Archeologie

6.2.1

Algemeen

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) van kracht geworden. Deze
wet, een wijziging op de Monumentenwet 1988, regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Nieuw in de
wet is dat gemeenten een archeologische zorgplicht krijgen en dat initiatiefnemers van projecten waarbij de
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bodem wordt verstoord, verplicht zijn rekening te houden met de archeologische relicten die in het plangebied
aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in
het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer
verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de
vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.
Bureau Baac heeft voor het grondgebied van de gemeente Twenterand een inventarisatie opgesteld van de
archeologische verwachtingen. Het plangebied is getoetst aan archeologische verwachtingskaart. Een uitsnede
van de kaart is opgenomen in figuur 6.1.

Figuur 6.1

6.2.2

Archeologische verwachtingskaart (Bron: Gemeente Twenterand)

Onderzoeksresultaten archeologie

Voor het plangebied geldt deels een middelhoge en deels lage verwachting voor archeologische
bodemvondsten. Voor gebieden met een middelhoge verwachting, geldt dat bij ingrepen dieper dan 40 cm en
met een oppervlakte gelijk aan of groter dan 2500 m2 archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Qua
oppervlakte blijft onderhavige ontwikkeling hier ruimschoots onder. In verband daarmee is een
inventariserend archeologisch veldonderzoek niet noodzakelijk. Derhalve vorm de Wet op de Archeologische
Monumentenzorg (Wamz) geen beletsel voor de gewenste ontwikkeling op de bewuste locatie.

6.3

Water

6.3.1

Vigerend beleid

6.3.1.1 Europees- en rijksbeleid
De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om
in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn
Water omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren
(waaronder estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Streefdatum voor het bereiken van
gewenste waterkwaliteit is 2015. Eventueel kan er, mits goed onderbouwd, uitstel (derogatie) verleend
worden tot uiteindelijk 2027. Voor het uitwerken van de doelstellingen worden er op (deel)stroomgebied
plannen opgesteld. In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de ambities en maatregelen beschreven
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voor de verschillende (deel)stroomgebieden. Met name de ecologische ambities worden op het niveau van de
deelstroomgebieden bepaald.
Het rijksbeleid op het gebied van het waterbeheer is in diverse nota’s vastgelegd. Het meest directe
beleidsplan is de Vierde Nota Waterhuishouding en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW, juli 2003).
Het bestuursakkoord heeft tot doel om in de periode tot 2015 het hoofdwatersysteem in Nederland te
verbeteren en op orde te houden. Belangrijk onderdeel is om de drietrapsstrategie ‘vasthouden, bergen,
afvoeren’ in alle overheidsplannen als verplicht afwegingsprincipe te hanteren. In het Nationaal
Bestuursakkoord is vastgelegd dat de watertoets een verplicht te doorlopen proces is in waterrelevante
ruimtelijke planprocedures, waarbij een vroegtijdige betrokkenheid van de waterbeheerder in de planvorming
wordt gewaarborgd. Verder is water in de Nota Ruimte een belangrijk, structurerend principe voor
bestemming, inrichting en gebruik van de ruimte. Om problemen met water te voorkomen, moet, anticiperend
op veranderingen in het klimaat, de ruimte zo worden ingericht dat water beter kan worden vastgehouden of
geborgen. Dit anticiperen is ook terug te vinden in de op 1 januari 2008 van kracht geworden Wet
gemeentelijke watertaken. In deze nieuwe wet zijn de zorgplicht voor het vasthouden en afvoeren van
regenwater en de regierol van gemeenten bij de grondwaterzorgplicht vastgelegd.
6.3.1.2 Provinciaal beleid
In de Omgevingsvisie Overijssel 2009 wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De ambities zijn,
naast de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de kleinere
wateren, de veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit
van grond- en oppervlakte water en waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied.
6.3.1.3 Waterschap Regge en Dinkel
Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het
deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Reest en Wieden, Velt en Vecht, Regge en
Dinkel, Groot Salland en Rijn en IJssel. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water hebben deze
waterschappen de afgelopen jaren intensief samengewerkt met elkaar en met andere partners. Het nieuwe
Waterbeheerplan is één van de resultaten van deze samenwerking. De opzet en grote delen van dit
Waterbeheerplan zijn inhoudelijk hetzelfde als dat van de andere waterschappen in Rijn-Oost.
Waterschap Regge en Dinkel heeft een waterbeheerplan opgesteld voor de periode 2010-2015. Het
waterbeheerplan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap op 28 oktober 2009. Het plan
gaat over het waterbeheer in het hele stroomgebied van Regge en Dinkel en het omvat alle watertaken van
het waterschap: waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen.
Het waterbeleid van het waterschap is met name gericht op een duurzame aanpak van het waterbeheer: geen
afwenteling, herstel van de veerkracht van het watersysteem, streven naar een meer natuurlijker
waterbeheer, zoeken naar meer ruimte voor water, water toepassen als ordenend principe middels het
gebruik van waterkansenkaarten en water langer vasthouden mede door flexibeler peilbeheer. Ook het
streven naar een betere waterkwaliteit als onderdeel van duurzaamheid is een belangrijk speerpunt
(tegengaan van lozingen, minder belasting van het water en het zoveel mogelijk tegengaan van diffuse
verontreinigingen).
De twee belangrijkste onderdelen van het waterplan worden gevormd door:


6.3.2

het tekort aan waterberging in het landelijk gebied;
de inpassing van inrichtingsmaatregelen binnen de maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water.
Waterparagraaf

6.3.2.1 Algemeen
e

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21 eeuw)
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico’s op wateroverlast of
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke
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plannen is verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden
opgenomen. Hierin wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het
plan voor de waterhuishoudkundige situatie (watertoets).
Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel
de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang
met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).
6.3.2.2 Watertoetsproces
De initiatiefnemer heeft het waterschap Regge en Dinkel geïnformeerd over het plan door gebruik te maken
van de digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de
watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op de
waterhuishouding.
De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Regge en Dinkel geeft een
positief wateradvies. De standaard waterparagraaf is bijgevoegd in bijlage 2 van deze toelichting.
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HOOFDSTUK 7
7.1

JURIDISCHE ASPECTEN EN PLANVERANTWOORDING

Inleiding

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

7.2

Opzet van de regels

7.2.1

Algemeen

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen
om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari
2010. Ook de Standaard voor vergelijkbare bestemmingsplannen 2008 (SVBP2008) is vanaf deze datum
verplicht. De Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 maakt het mogelijk bestemmingsplannen te
maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op een zelfde manier worden verbeeld. Vergelijkbare
bestemmingsplannen leiden tot een betere dienstverlening en tot een effectievere en efficiëntere overheid.
Met de SVBP2008 is in dit plan rekening gehouden, evenals met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) die op 1 oktober 2010 in werking is getreden.
Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog worden verbeeld.
De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden bekeken.
De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:
1.
2.
3.
4.
7.2.2

Inleidende regels (begripsbepalingen en wijze van meten);
Bestemmingsregels;
Algemene regels (o.a. afwijkingsregels);
Overgangs- en slotregels.
Inleidende regels

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

Begrippen (Artikel 1)
In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een
eenduidige interpretatie van deze begrippen vastgelegd.

•

Wijze van meten (Artikel 2)
Dit artikel geeft onder meer bepalingen waar mag worden gebouwd en hoe voorkomende eisen
betreffende de maatvoering begrepen moeten worden. Op de verbeelding zijn soms
bebouwingspercentages aangegeven. Als er geen percentages zijn aangegeven, mag het hele
bouwvlak worden bebouwd tenzij in de tekst anders vermeld. De op de verbeelding of in de regels
aangegeven bouwhoogte wordt gemeten vanaf peil tot het hoogste punt (exclusief elementen zoals
een schoorsteen, liftopbouw en dergelijke). Uitgangspunt is dat alleen gebouwd mag worden binnen
de bouwgrenzen.
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7.2.3

Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemming
“Kantoor” (Artikel 3). De regels zijn onderverdeeld in o.a.:
•
•
•
•

•

7.2.4

Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan;
Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bebouwingshoogte,
bebouwingspercentage, etc.);
Nadere eisen: een zogenaamde flexibiliteitbepaling waarmee kan worden bijgestuurd bij de
uitvoering van een bestemmingsplan.
Specifieke gebruiksregels: wel gebruik is strijdig met de aangegeven bestemming en bouwregels. In
dit geval bepalen de regels dat het verboden is de gronden en bouwwerken te gebruiken, dan wel te
laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de bestemmingsomschrijving;
Afwijking van de gebruiksregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden van de aangegeven
bestemming.
Algemene regels

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

Anti-dubbeltelregel (Artikel 4)
Deze regel bepaalt dat er niet twee keer voor eenzelfde locatie een bouwplan kan worden ingediend.

•

Algemene bouwregels (Artikel 5)
In dit artikel worden de algemene bouwregels beschreven. Het bevat de ‘Uitsluiting aanvullende
werking Bouwverordening’. Het is wenselijk om de aanvullende werking van de Bouwverordening te
beperken tot een aantal specifieke onderwerpen.

• Algemene afwijkingsregels (Artikel 6)
In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels gelden voor het hele
plangebied.
•

Algemene wijzigingsregels (Artikel 7)
Dit artikel beschrijft de algemene wijzigingsregels beschreven. Deze regels gelden voor het hele
plangebied.

•

Overige regels (Artikel 8)
Dit artikel bevat de strafbepaling.

7.2.5

Overgangs- en slotregels

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

7.3

Verantwoording van de regels

Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing
mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies
waar worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.
Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en
gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische
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toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie
voor het plangebied is.
In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd.
“Kantoor”
Voor wat betreft de juridisch-planologische systematiek in de regels is aangesloten bij het vigerende
bestemmingsplan “Vroomshoop Woongebied” van de gemeente Twenterand.
Functie
Het gehele plangebied is bestemd tot ‘Kantoor’. De tot ‘Kantoor’ bestemde gronden mogen gebruikt worden
ten dienste van kantoren, kunstwerken, parkeer- en groenvoorzieningen.
Bebouwingsmogelijkheden
De bouwregels bepalen dat gebouwen enkel binnen het bouwvlak gebouwd mogen worden. Het gehele
bouwvlak mag hierbij volgebouwd worden. De gewenste uitbreiding is binnen het bouwvlak gebracht. De
bouwregels bepalen alsmede dat de bouwhoogte van gebouwen maximaal 12 meter mag bedragen.

7.4

Handhaving

Het bestemmingsplan wil een sturend instrument zijn voor de ruimtelijke en functionele inrichting van het
plangebied. Aan de hand van de in het bestemmingsplan opgenomen regels worden voorgenomen activiteiten
(bouwactiviteiten en gebruik van gronden en gebouwen) getoetst.
Middels het stelsel van vergunningverlening worden de regels toegepast. Als blijkt dat zonder of in afwijking
van de regels activiteiten plaatsvinden, is handhaving in enge zin aan de orde, gericht op het ongedaan maken
van een overtreding. Handhaving is belangrijk om de sturing die het bestemmingsplan beoogt tot haar recht te
laten komen.
Handhaving heeft echter alleen zin wanneer de noodzaak en het nut hiervan kunnen worden aangetoond, een
grondige inventarisatie van de feitelijke situatie (grondgebruik en bebouwing) heeft plaatsgevonden en
draagvlak onder betrokkenen kan worden verkregen voor het beleid.
De gemeente Twenterand hanteert een strikt handhavingsbeleid. In dit beleid worden de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
•
•
•
•

stringent beleid: als uitgangspunt geldt dat in principe elke overtreding wordt aangepakt;
géén stilzwijgend gedogen;
gewenste maar illegale ontwikkelingen zo snel mogelijk legaliseren;
gedogen van illegale gevallen alleen in uitzonderlijke gevallen, bij voorkeur alleen tijdelijk en met
redenen omkleed.

Handhavend optreden tegen overtredingen van bestemmingsplannen kan niet alleen plaatsvinden via
publiekrechtelijke, maar ook via de strafrechtelijke weg. In de regels is daartoe de zogenaamde strafbepaling
opgenomen, waarin overtredingen van de regels worden aangemerkt als een strafbaar feit als bedoeld in
artikel 1a, aanhef en lid 2 van de Wet op de Economische Delicten. Bij ernstige overtredingen zal handhaving
ook via de strafrechtelijke weg plaatsvinden. De opsporingsambtenaren van de gemeente of politie zullen in
die gevallen proces-verbaal van de overtreding maken. Het (reguliere) bestuursrechtelijk traject zal gelijktijdig
worden ingezet.
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HOOFDSTUK 8

ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is
mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.
In het voorliggende geval wordt een exploitatieovereenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en de gemeente
Twenterand. Hierin wordt tevens het risico van planschade opgenomen zodat het kostenverhaal voor de
gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt met zich mee dat vaststelling van een exploitatieplan achterwege
kan blijven.
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HOOFDSTUK 9
9.1

Vooroverleg

9.1.1

Rijk

MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID

Op basis van de realisatieparagraaf nationaal ruimtelijk beleid wordt geoordeeld dat dit bestemmingsplan
geen rijksbelangen schaadt. Daarom is afgezien van het voeren van vooroverleg met het rijk.
9.1.2

Provincie Overijssel

Op basis van artikel 3.1.1, lid 2 heeft de provincie de mogelijkheid om plannen aan te wijzen waarvoor geen
vooroverleg is vereist. Voor plannen welke voorzien in bedrijfsdoeleinden (waaronder kantoren) is geen
vooroverleg vereist indien deze plannen in lijn zijn met de gemeentelijke bedrijventerreinvisie waarover
overeenstemming is bereikt met buurgemeenten en die de instemming heeft van Gedeputeerde Staten van
Overijssel.
In het voorliggende geval wordt niet voorzien in een nieuwe bestemming, enkel wordt een uitbreiding
mogelijk gemaakt middels het vergroten van het bouwvlak. Aan het bestemmingsplan “Woongebied
Vroomshoop” heeft de provincie Overijssel reeds haar goedkeuring gegeven. Gezien de ligging binnen het
woongebied van Vroomshoop is de gemeentelijke bedrijventerreinenvisie niet aan de orde. Gezien het feit dat
dit bestemmingsplan reeds is goedgekeurd, één en ander in overeenstemming is met de herziene
vooroverleglijst van de provincie en voorliggend bestemmingsplan niet voorziet in een nieuwe bestemming
wordt afgezien van het voeren van vooroverleg met de provincie Overijssel.
9.1.3

Waterschap Regge en Dinkel

De watertoets heeft plaats gevonden op de website www.dewatertoets.nl. Daarmee zijn de
waterhuishoudkundige aspecten voldoende belicht. De beantwoording van de vragen heeft er niet toe geleid
dat er nader overleg met het waterschap moet worden gevoerd.

9.2

Inspraak

Op 6 juni 2011 heeft er omtrent de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling een informatieavond
plaatsgevonden. Op deze avond waren omwonenden, vertegenwoordigers vanuit de gemeente Twenterand
en vertegenwoordigers van accountantsbureau de Jong & Laan aanwezig. Gezien de positieve reactie
gedurende op deze avond is besloten af te zien van een inspraakprocedure.

9.3

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan “Vroomshoop Woongebied, Partiële herziening Koningin Beatrixlaan 18” heeft
met ingang van 15 juli 2011 zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen
ingekomen.
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BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING
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BIJLAGE 1
VERKENNEND BODEMONDERZOEK
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BIJLAGE 2
STANDAARD WATERPARAGRAAF
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