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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht overheden hun ruimtelijke plannen en beslui-

ten te actualiseren en digitaliseren. Voor gebieden waarvoor het bestemmingsplan op 1 juli 

2008 vijf jaar of ouder was, moet binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de nieuwe Wro 

een nieuw bestemmingsplan zijn vastgesteld, of uiterlijk op 1 juli 2013. Een groot deel van 

de geldende bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen in de gemeente Steenwijker-

land is opgesteld in de tweede helft van de vorige eeuw en is daarmee verouderd. De ge-

meente Steenwijkerland streeft tevens naar uniformiteit in haar bestemmingsplannen voor 

de bedrijventerreinen. De grote hoeveelheid geldende bestemmingsplannen voor de be-

drijventerreinen bemoeilijkt het voeren van een uniform beleid.  

 

Vandaar dat de gemeente Steenwijkerland behoefte heeft aan een up-to-date en digitaal 

raadpleegbaar ruimtelijk plan voor de bedrijventerreinen ‘Groot Verlaat’, ‘Dolderkanaal-

Hooidijk’, ‘NOVAC’ (Steenwijk), ‘De Weijert-Schaarkampen’ (Vollenhove) en ‘Boterberg’ 

(Oldemarkt). Op basis van artikel 3.38 Wro kan de gemeente bepalen om, in plaats van een 

bestemmingsplan, een beheersverordening op te stellen. Deze mogelijkheid kan alleen 

worden gebruikt als in het gebied geen ruimtelijke ontwikkeling is voorzien. Met andere 

woorden: weinig tot geen planologische veranderingen plaatsvinden dan wel in de toe-

komst zullen plaatsvinden. In dat kader is besloten een beheersverordening op te stellen 

voor de bedrijventerreinen Groot Verlaat, Dolderkanaal-Hooidijk (Steenwijk), De Weijert-

Schaarkampen (Vollenhove) en Boterberg (Oldemarkt) één beheersverordening ‘Bedrijven-

terreinen’ (vastgesteld d.d. 18 juni 2013). 

 

De beheersverordening ‘Bedrijventerreinen’ is in de plaats gekomen van alle vigerende be-

stemmingsplannen, vrijstellingen en ontheffingen die in het betreffende besluitgebied gol-

den.  Een opsomming van deze voorheen vigerende bestemmingsplannen is hierna weer-

gegeven. 

 

Plannr Plannnaam Vastgesteld Goedkeuring 

BRW016  Bedrijfsterrein Schaarkampen 12-5-1992 5-1-1993 

BRW017  Bedrijfsterrein Schaarkampen 2e fase 9-9-1997 17-3-1998 

BRW016A Bedrijfsterrein Schaarkampen; PHZ 4-7-1995 12-10-1995 

BRW016B Bedrijfsterrein Schaarkampen; PHZ bedrijfswoningen 8-9-1998 26-11-1998 

 Bedrijfsterrein Schaarkampen – zuid 04-07-2006 16-01-2007 

 

Bedrijventerrein Hooidijk 12-7-2005 1-11-2005 

 Bedrijfsterrein NOVAC 25-06-2002  

STW015 Dolderkanaal-Zuid 9-7-1992 27-10-1992 

STW046 Groot-Verlaat herziening 1976 25-8-1977 29-9-1978 

STW014  Industrieterrein Dolderkanaal 23-3-1978 17-10-1978 

STW014A Industrieterrein Dolderkanaal; PHZ 14-12-1975 27-3-1979 

STW014A Industrieterrein Dolderkanaal; PHZ 29-10-1987 8-3-1988 

STW010 Industrieterrein Groot Verlaat 5-10-1999 14-1-2000 

YSH003  Oldemarkt Bedrijventerrein Mallegat 28-10-1996 10-2-1997 

YSH003A Oldemarkt Bedrijventerrein Mallegat; PHZ  25-5-1998 13-8-1998 

YSH003B Oldemarkt Bedrijventerrein Mallegat; PHZ Boterberg-Zuid 27-11-2000 1-2-2001 

YSH003C Oldemarkt Bedrijventerrein Mallegat; UW11 uitbreiding 14-10-1998 8-12-1998 

 Oldemarkt Boterberg - Woonwerklocaties 16-03-2007 13-07-2007 
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BRW015  Vollenhove-'t Rollecate 13-6-1989 10-10-1989 

BRW015A Vollenhove-'t Rollecate; PHZ 12-9-1995 14-12-1995 

BRW015B Vollenhove-'t Rollecate; PHZ bedrijfswoningen 8-9-1998 26-11-1998 

BRW015C Vollenhove-'t Rollecate; PHZ machinefabriek Van der Graaf 16-10-2002 7-1-2003 

BRW015D Vollenhove-'t Rollecate; Wijzigingsplan Oppen Swolle 1 9-12-2003 10-2-2004 

 

Deze planherziening is erop gericht te komen tot één bestemmingsplan voor de bedrijven-

terreinen.  

1.2 Voortraject 

In 2012 is begonnen met het opstellen van onderhavig bestemmingsplan ‘Bedrijventerrei-

nen’. Dit bestemmingsplan heeft als voorontwerp ter inzage gelegen vanaf 27 juni 2012 tot 

en met 7 augustus 2012. Gezien de naderende deadline van 1 juli 2013 en de proceduretijd 

die nodig is om het bestemmingsplan vast te stellen is, zoals hiervoor al aangegeven, er-

voor gekozen eerst een beheersverordening vast te stellen voor de bedrijventerreinen. De 

beheersverordening is opgesteld op basis van het voorontwerp bestemmingsplan en de 

daarbij uitgevoerde inventarisatie ten behoeve van het bestemmingsplan.  

In een beheersverordening mogen echter geen ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. 

De beperkte ontwikkelingsmogelijkheden die in het voorontwerp bestemmingsplan waren 

opgenomen zijn dan ook niet overgenomen in de beheersverordening ‘Bedrijventerreinen’.  

Hierbij gaat het om bepaalde afwijkingsmogelijkheden. Tevens is het stellen van nadere 

eisen niet mogelijk in een beheersverordening. Deze komen dan ook niet voor in de regels 

behorende bij deze beheersverordening. In het voorontwerp bestemmingsplan waren de 

wijzigingsbevoegdheden en nadere eisen wel opgenomen. Om de beperkte ontwikke-

lingsmogelijkheden ten behoeve van revitalisering dan wel herstructurering van de be-

staande bedrijventerreinen wel mogelijk te maken is het traject van het bestemmingsplan 

wel doorgezet. Onderhavig bestemmingsplan komt in de plaats van de beheersverorde-

ning ‘Bedrijventerreinen’.  

1.3 Uitgangspunten voor het plan 

1.3.1 Doel 

Middels deze bestemmingsplanactualisering wordt gekomen tot een actuele en uniforme 

regeling voor het gehele plangebied. Het huidige beleid is verouderd en speelt vaak niet in 

op de recente milieuwetgeving en huidige wensen en behoeften van ondernemers. De ge-

meente wil hier verandering in brengen, maar wel op een manier die stedenbouwkundig 

en landschappelijk aanvaardbaar is. 

 

1.3.2 Juridische planvorming 

Dit bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. Dat wil zeggen dat er zich niet of 

nauwelijks veranderingen voordoen ten opzichte van het vigerende plan. Nieuwe ontwik-

kelingen komen enkel voor in het kader van herstructurering. Op de verbeelding is te zien 

dat er gewerkt is met globale bouwvlakken, met enige mate van flexibiliteit. Daarnaast zijn 

de bedrijventerreinen gezoneerd ten aanzien van een aantal milieuaspecten.  

 

Door een uniforme regeling voor alle bedrijven en bewoners binnen het plangebied ont-

staat rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Het bestemmingsplan Bedrijventerreinen ver-

vangt, na vaststelling, de beheersverordening ‘Bedrijventerreinen’. 
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1.4 Plangebied 

Het plangebied Bedrijventerreinen omvat in hoofdzaak de gronden die zijn gelegen bin-

nen de bedrijventerreinen Groot Verlaat en Dolderkanaal-Hooidijk te Steenwijk, De Weij-

ert-Schaarkampen te Vollenhove en Boterberg te Oldemarkt. 

 

De grens van de beheersverordening geldt als grens van het bestemmingsplan. Deze grens 

is mede bepaald aan de hand van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitenge-

bied. Het huidige gebruik heeft op een aantal locaties aanleiding gegeven voor aanpassing 

van de grenzen van het bestemmingsplan. 

1.5 Leeswijzer 

Na dit inleidend hoofdstuk volgt een beschrijving van de huidige situatie binnen het plan-

gebied. Vervolgens komen de relevante beleidskaders op rijks-, provinciaal, regionaal en 

gemeentelijk niveau aan bod. In een hoofdstuk over de actuele waarden binnen het plan-

gebied wordt nader ingegaan op de aspecten flora en fauna, cultuurhistorie en archeolo-

gie. Hierna volgen een uitgebreide waterparagraaf en de milieuparagraaf. In een hoofd-

stuk over de juridische opzet wordt het juridische deel van het bestemmingsplan (de plan-

regels in combinatie met de verbeelding) nader toegelicht, waarna de aspecten handha-

ving en haalbaarheid (financieel en maatschappelijk) aan bod komen. Ter afsluiting van de 

toelichting wordt de procedure die dit bestemmingsplan doorloopt beschreven. 

 

Ligging van bedrijventerreinen ten opzichte van elkaar binnen de gemeente Steenwijkland 

Bedrijventerreinen: 

1. Groot Verlaat en Dolderkanaal-Hooidijk 

2. De Weijert en Schaarkampen 

3. Boterberg 
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Hoofdstuk 2  Huidige situatie 

 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van het plangebied. In de hierna volgende ana-

lyse wordt eerst de ondergrond (geomorfologie, bodem, waterhuishouding, natuur en 

landschap) voor de gehele gemeente Steenwijkerland beschreven. Omdat de vier bedrij-

venterreinen vanzelfsprekend niet hetzelfde zijn en dus elk bedrijventerrein zijn eigen ka-

rakteristieken heeft, is vervolgens voor Groot Verlaat, Dolderkanaal-Hooidijk, De Weijert - 

Schaarkampen en Boterberg telkens een aparte analyse voor de ruimtelijke en functionele 

structuur gemaakt.  

2.2 Steenwijkerland 

2.2.1 Ligging Steenwijkerland 

De gemeente Steenwijkerland ligt in Noordwest Overijssel en grenst aan Friesland, Dren-

the en Flevoland. Een populaire naam voor Noordwest Overijssel is de Kop van Overijssel. 

In dit gebied, dat ruim 32.000 hectare groot is, zijn de voormalige drie gemeenten Steen-

wijk, Brederwiede en IJsselham per 1 januari 2001 samengevoegd tot één gemeente, met 

circa 43.300 inwoners. 

 

2.2.2 Bodem en geomorfologie 

Een beschrijving van de geomorfologische situatie geeft inzicht in de ontstaanswijze van 

het landschap in relatie tot de huidige verschijningsvorm. Aangenomen wordt dat de geo-

morfologische situatie van de gemeente Steenwijkerland is ontstaan in de op één na laatste 

ijstijd, het Salien. Hiervoor bestond het landschap uit een min of meer vlak dik pakket 

zand en grind dat door de Rijn was afgezet.  

 

Bodem (met de bedrijventerreinen blauw omcirkeld) 
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Het basispatroon van het landschap bestaat uit een evenwijdige reeks bodems tussen het 

Drents Plateau en de voormalige Zuiderzee. Op het Drents Plateau zand, bij de voormalige 

Zuiderzee klei op veen, en daartussen veen op zand. Deze bodemreeks vormt een duide-

lijke zonering evenwijdig aan de voormalige Zuiderzeekust. Op de overgang met de pol-

ders is de voormalige kust nog waarneembaar in de havenplaatsen Vollenhove, Kuinre en 

Blokzijl. 

 

De hiervoor genoemde zonering is als volgt ontstaan: 

Het landijs kwam vanuit noordoostelijke richting. Door de schurende en duwende wer-

king van het ijs ontstonden stuwwallen in de vorm van heuvels en keileembulten. Zo lig-

gen Oldemarkt, IJsselham, Steenwijk, Tuk, Zuidveen, Onna, Vollenhove en St. Jansklooster 

op de rand van de stuwwal. Paasloo ligt op een verhoging van ongeveer 7 meter. De bul-

ten kunnen worden beschouwd als een zuidelijke uitloper van het Drents plateau. 

 

Nadat het landijs zich had teruggetrokken, bleef het een lange periode zeer koud, waarbij 

hevige stormen plaatsvonden. Het zand begon te verstuiven en bedekte het gebied onder 

een laag golvend dekzand. Het dekzandgebied wordt doorsneden door de stroomdalen 

van de riviertjes als de Kuinder (Tjonger), de Linde, de Steenwijker Aa en de Reest. De ri-

viertjes liepen van het hoger gelegen Drents plateau tussen de heuvels door naar de lager 

gelegen Zuiderzee. Zo zijn Eesveen en Kallenkote ontstaan op de overgang tussen de 

stuwwal en het veengebied in het beekdal van de Steenwijker Aa. 

 

In de stroomdalen vond moeras- en veenvorming plaats. In een hierop volgende periode 

steeg de zeespiegel waardoor er oude zeeklei werd afgezet. In de wat rustiger periodes 

kon er in het gebied veenvorming plaatsvinden. Door de aanleg van dijken (vanaf 1100) 

werd aan de beïnvloeding door de zee echter langzamerhand een einde gemaakt. De mens 

heeft behalve door de aanleg van dijken ook door ontbossing, bebouwing, vervening en 

ontginning een grote invloed gehad op de bodem, waterhuishouding en het landschap. 

 

Geomorfologie (met de bedrijventerreinen blauw omcirkeld) 

1.1.1.1.1  
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2.2.3 Waterhuishouding 

De Wieden en Weerribben vormen overblijfselen van een omvangrijk veenlandschap op 

de overgang van het Drents Plateau naar de voormalige Zuiderzee. De overgang naar het 

stuwwallandschap van Paasloo en Steenwijk verloopt vrij abrupt. De meer geleidelijke 

overgang naar de voormalige Zuiderzeekust wordt alleen in het zuidwesten onderbroken 

door het Hoge Land van Vollenhove.  

 

De waterhuishouding was naar huidige maatstaven niet optimaal. Het gebied over-

stroomde regelmatig vanuit zee en het achterliggende gebied tussen het Drents Plateau en 

de kust was erg nat. Door de kanalisatie van de Steenwijker Aa in 1632, ter verbetering van 

de scheepsvaart, vond tevens een snellere afvoer van het oppervlaktewater plaats. De Lin-

de en het Meppelerdiep zijn in een latere fase min of meer gekanaliseerd of ingekaderd. De 

bouw van het gemaal A.F. Stroink heeft de waterhuishouding sterk verbeterd. Het gemaal 

A.F. Stroink ligt aan de oude Zuiderzeedijk tussen Vollenhove en Blokzijl (Weg van Twee 

Nijenhuizen). Het gemaal Stroink regelt het peil op de boezem (waterbergingsgebied) van 

Noordwest-Overijssel en indirect van de polders in Noordwest-Overijssel, de polder Nije-

veen-Kolderveen en het stroomgebied van de Vledder- en Wapserveense Aa. De totale 

oppervlakte van dit gebied is ruim 50.000 hectare. 

 

Het gemaal diende aanvankelijk om water, dat werd afgelaten van het Meppelerdiep (om 

Meppel te ontlasten) uit te pompen op de Zuiderzee. Vroeger voerde dit gemaal alleen wa-

ter uit het gebied weg, maar sinds 1996 wordt er bij een te laag waterpeil ook water ingela-

ten. Hierdoor is de waterkwaliteit in de natuurgebieden sterk verbeterd.  

 

De natuurlijke landschappelijke samenhang is verstoord door de aanleg van de ontgin-

ningspolders (1928-1968) en de aanleg van de Noordoostpolder (1942). Door sterkere in-

klinking en ontginning zijn de in de boezem gelegen polders lager komen te liggen dan de 

boezem zelf. Aanvoerbronnen van de boezem zijn: neerslag, de Steenwijker Aa en bema-

Verschil tussen IJsselmeerpeil, boezempeil en polderpeil (bron: waterschap Reest & Wieden) 
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ling uit de polders. Afvoer en verlies van water vinden plaats door verdamping, continue 

wegzijging naar lager gelegen polders en de afvoer van gemaal A.F. Stroink.  

 

2.2.4 Natuur 

Binnen de gemeente Steenwijkerland kunnen de natuurwaarden verdeeld worden in vier 

hoofdgroepen: de laagveenmoerassen, de houtwallengebieden, de heide- en bosgebieden 

op de hogere zandgronden en de weidevogelgebieden.  

 

Het laagveenmoerasgebied Wieden en Weerribben behoort tot één van de belangrijkste 

moerasgebieden van Europa en is daarom ook aangewezen als vogel- en habitatrichtlijn-

gebied. Deze moerassen bestaan uit een afwisseling van open water, moerasrietland, tril-

venen en moerasbos. Het gebied vormt een leefgebied voor veel (bedreigde) diersoorten, 

waaronder veel broedvogels als de Roerdomp, Purperreiger en de Zwarte Stern. Voor in-

standhouding van dit belangrijke natuurgebied zijn vooral beheer, waterhuishouding en 

rust van belang.  

 

Op de overgang naar de zandgronden liggen gebieden (Paasloo en omgeving) die worden 

gekenmerkt door vele houtwallen, singels en graslanden. Deze kleinschalige gebieden zijn 

van grote betekenis voor met name bosvogels, vlinders, amfibieën en kleine zoogdieren. In 

oostelijke richting sluit dit gebied aan op de bos- en heideterreinen op de Woldberg. De 

open graslandpolders, verspreid in het gebied,  zijn van belang voor weidevogels, door-

trekkers en wintergasten (zoals verschillende soorten ganzen en de kleine zwaan). Plaatse-

lijk komen kritische weidevogels/steltlopers, zoals de Watersnip, de Grutto en de Wulp, 

nog in hoge dichtheden voor.  

 

2.2.5 Landschap 

Van oorsprong komen er in de gemeente Steenwijkerland drie landschapstypen voor, te 

weten het zandlandschap, het veenlandschap, en het zeekleilandschap. Door verschillende 

ontginnings- en gebruikswijzen zijn er in de loop van de tijd enkele nieuwe landschapsty-

pen ontstaan.  

 

Zandlandschap 

De bodem van de zandgebieden bestaat uit keileem, een door het ijs afgezette slecht door-

latende laag, met daarop zand. Deze gebieden zijn relatief hoog gelegen en kennen soms 

markante hoogteverschillen. In de gemeente Steenwijkerland zijn drie grote zandgebieden 

te onderscheiden: de rug tussen de Linde en de Steenwijker Aa, de rug tussen de Steenwij-

ker Aa en de riviertjes afkomstig uit Zuidwest Drenthe en het Hoge Land van Vollenhove. 

 

In het zandlandschap hebben zich de volgende landschapstypen ontwikkeld: 

 Kampen- en hoevenlandschap (met kleine escomplexen) 

Dit landschapstype heeft zich ontwikkeld in de drie hiervoor genoemde gebieden op de 

overgang van hoog naar laag en van droog naar nat. Ze worden gekenmerkt door het 

naast elkaar voorkomen van onregelmatige blokvormige percelen op de hoger gelegen 

delen. De vele houtwallen, singels, bosjes en steilranden maken het landschap klein-

schalig en gevarieerd.  

 Randveenontginningslandschap 

De randen langs de hogere ruggen vormen overgangsgebieden die gekenmerkt worden 

door de regelmatige strookvormige verkaveling (slagen) met houtwallen en singels, 

haaks op de richting van het stroomdal. Aan weerszijden van de Steenwijker Aa  
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bevindt zich een smalle bebouwingsstrook, Kallenkote en Eesveen. Dit zijn de oor-

spronkelijke ontginningsassen van het dal. Het gebied ten zuiden van de rug bij Paas-

loo is ontgonnen vanaf de rug en kent geen bebouwing. 

 Bos en landgoederenlandschap 

Ten noorden van Steenwijk liggen de landgoederen De Eese en Woldberg. Op het Hoge 

Land van Vollenhove bevindt zich het landgoed De Oldenhof. Kenmerkend is de af-

wisseling van naaldbossen en de oude loofbossen in de nabijheid van de landhuizen. 

De wegen/lanen zijn recht en hebben veelal een eikenbeplanting. 

 Jonge heidelandschap 

De armste en droogste gronden waren minder geschikt voor de landbouw en werden 

beweid met schapen, zodat grote heidegebieden ontstonden. Deze zijn na de uitvinding 

van de kunstmest ontgonnen ten behoeve van de landbouw. In het begin van de 19e 

eeuw heeft de Maatschappij van Weldadigheid het gebied rond Willemsoord ontgon-

nen. De gebieden kenmerken zich door hun systematische opzet die bestaat uit kaars-

rechte wegen met eikenbeplanting en rechtlijnige blokverkaveling in een open land-

bouwgebied met open ruimten zonder bebouwing. Op de assen van de wegen ontstond 

een verdichting van bebouwing. Naast de geometrisch opgezette wegen kent het ge-

bied ook enkele oude meer bochtige wegen. 

1.1.1.1.2 Landschapstypen Steenwijkerland (met de bedrijventerreinen blauw omcirkeld) 
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Veenlandschap 

De eerste bewoners van het moerassige veengebied woonden op door afzetting en verstui-

ving gevormde hogere gronden langs natuurlijke waterstromen. Er werden boerderijen 

langs de weg gebouwd (wegdorp/lintdorp), langs het water (waterstreekdorp) en er ont-

stonden bouwlanden, weilanden en hooilanden. Net als de zoetwatervisserij en de rietcul-

tuur, was turf een bijproduct van de landbouw. Om de turf per boot te vervoeren werden 

grachten en dwarsgrachten gegraven. De turf werd uitgevoerd via de havens van Blokzijl 

en Zwartsluis. Men begon met de vervening vanuit de grachten.  

 

In het veenlandschap kunnen de volgende landschapstypen worden onderscheiden: 

 Slagenlandschap 

In deze gebieden is turf gewonnen door droge vervening. De gebieden kenmerken zich 

door het open karakter en de opstrekkende strokenverkaveling. De ruimtelijke struc-

tuur wordt bepaald door deze verkaveling en de lange smalle percelen en perceelsslo-

ten. 

 Kraggenlandschap 

Dit landschapstype is van oorsprong een slagenlandschap dat door de turfwinning 

sterk van karakter veranderd is. Het landschap is kleinschalig en kenmerkt zich door 

een afwisseling van petgaten, legakkers, kraggen, rietlanden en open water. De verlan-

ding en het wisselende grondgebruik hebben geleid tot een rijke variatie in milieuty-

pen. De bebouwing vond plaats langs de (dwars)grachten. Het Wiedengebied werd 

vermoedelijk reeds in de Middeleeuwen op weinig systematische wijze verveend. Men 

nam onvoldoende voorzorgmaatregelen om afslag van de legakkers te voorkomen. Als 

gevolg hiervan ontstonden kleine plassen, die onder invloed van de wind steeds groter 

werden. De Weerribben zijn later verveend. Door de breedte van de petgaten te beper-

ken werd hier de afslag voorkomen.  

 Droogmakerijen/jonge veenontginningslandschap 

Hieronder vallen de polders Wetering Oost, Wetering West, Gelderingen, Halfweg en 

Giethoorn. Dit jongere landschapstype is ontstaan door inpoldering in de periode 1928-

1968 door de N.V. ontginningsmaatschappij ‘Land van Vollenhove’. Kenmerkend is het 

planmatige karakter, de lage ligging en de smalle percelering. Hier en daar komen res-

tanten van het oude veenontginningslandschap voor. De polders zijn omsloten door 

ringdijken en –vaarten. Langs de lijnrechte wegen komt plaatselijk bebouwing voor. De 

wegen met zware beplanting geven maat aan de open polders.  

 

Zeekleilandschap 

Het zeekleilandschap vormt een schil om het veenlandschap. Het zeekleilandschap is te 

vinden langs de Linde en de voormalige Zuiderzeedijk. De zee- en rivierklei is aangevoerd 

toen er nog geen dijken lagen en de zee en de rivieren vrij spel hadden. De Zuiderzeedijk 

dateert uit de 14e eeuw. In 1942 is er bedijkt en is de Noordoostpolder aangelegd, waar-

door de scheiding tussen het oude- en nieuwe land vervaagd is. De dijk als lint en de vele 

restanten van dijkdoorbraken (kolken) herinneren aan de oude situatie.  

 

Binnen het Zeekleilandschap komen de volgende landschapstypen voor: 

 Zeekleipolders 

Langs de voormalige Zuiderzeedijk ligt een strook zeekleipolders. De polders kenmer-

ken zich door hun grootschaligheid en openheid. De verkaveling bestaat uit onregel-

matige stroken grasland. Het patroon van wegen en waterlopen is rechtlijnig. De be-

bouwing ligt overwegend aan de dijk en soms iets meer landinwaarts. Het dijkdorp 
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Blankenham lag vroeger alleen aan de binnenzijde van de dijk. Na de komst van de 

Noordoostpolder kon ook aan de overzijde van de dijk worden gebouwd. De Buiten-

polder achter Kuinre wijkt qua karakter af. Het vrij open weidegebied kent een ratione-

le verkavelingstructuur.  

 Broekontginningslandschap (jong ontginningslandschap) 

De natte gebieden langs de Linde (Buitenbroek, Markerbroek, Oosterbroek) vormen 

een apart landschapstype. Ze onderscheiden zich van de zeekleipolders door de bodem 

en verkavelingstructuur. De bebouwing is verspreid in het gebied gelegen. Het betreft 

veelal jonge boerderijen uit de jaren ’70 van de vorige eeuw.  

 Uiterdijkenlandschap  

De buitendijkse stroken behoorden vroeger tot de slibvelden of de kwelders van de 

Zuiderzee. De gronden zijn hoger gelegen dan de binnendijkse gronden en kennen een 

onregelmatige strokenverkaveling.  

 

2.2.6 Ruimtelijke structuur 

De ruimtelijke karakteristiek van de gemeente wordt gekenmerkt door de doorsnijding 

van de rijksweg A32 en de spoorlijn Zwolle – Leeuwarden, met in het oosten het Drents 

Plateau en in het westen en zuiden de natuurgebieden de Weerribben en de Wieden. Het 

Drents Plateau is een heuvelachtig bosgebied nabij landgoed De Eese en de Woldberg. De 

Weerribben en de Wieden zijn waterrijke gebieden rond Kalenberg, Ossenzijl en Giet-

hoorn. Naast deze natuurgebieden is de ligging van de gemeente aan de voormalige Zui-

derzee karakteristiek. In de historische Zuiderzee stadjes Vollenhove, Blokzijl en Kuinre is 

deze sfeer nog steeds voelbaar. 

 

De gemeente Steenwijkerland is goed bereikbaar, zowel over de weg, het spoor, als over 

het water. Via de A32 is het gebied voor de automobilist gemakkelijk bereikbaar. Het in-

tercitystation Steenwijk vormt een centraal punt voor de overstap op andere soorten van 

openbaar vervoer. De waterwegen in de regio bieden aanmeerpunten in onder andere de 

gezellige haventjes van de voormalige Zuiderzeestadjes Vollenhove en Blokzijl. 

 

2.2.7 Functionele structuur 

De voormalige vestingstad Steenwijk is de grootste stedelijke concentratie in Noord-

Overijssel en kan gezien worden als regionaal centrum met tal van voorzieningen. Uiter-

aard kennen ook de wat kleinere kernen zoals Giethoorn, Oldemarkt, Vollenhove en Blok-

zijl de nodige voorzieningen. Buiten de kop van Overijssel liggen als stedelijke kernen aan 

de noordzijde van Steenwijk achtereenvolgens Wolvega en Heerenveen, en aan de zuid-

zijde liggen Meppel en Zwolle. 

2.3 Bedrijventerrein Groot Verlaat (Steenwijk) 

2.3.1 Ligging plangebied 

Bedrijventerrein Groot Verlaat is gelegen aan de westkant van Steenwijk. Steenwijk is de 

grootste kern van de gemeente Steenwijkerland en staat in directe verbinding met de A32. 

Groot Verlaat ligt als een eiland tussen infrastructurele werken (wegen en water). Daarmee 

wordt enige afstand gecreëerd van de woonwijken van Steenwijk en eveneens van de be-

bouwing van de kern Zuidveen. 
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2.3.2 Ruimtelijke structuur 

 

Verkeersstructuur 

Het bedrijventerrein wordt aan de zuidkant begrenst door de N333 en aan de oostkant 

door de N334. Groot Verlaat is echter alleen met een autoverbinding aangesloten op de 

N334, die vervolgens ten noordoosten van het bedrijventerrein aansluit op de A32. Intern 

wordt Groot Verlaat hoofdzakelijk ontsloten via de Koematen en de Broekslagen. Deze 

wegen slingeren door het bedrijventerrein. Parkeren vindt plaats op eigen terrein. Dat is 

ook het uitgangspunt van de gemeente Steenwijkerland. Parkeren op of langs de openbare 

weg is niet wenselijk, in verband met de benodigde (draai)ruimte voor vrachtverkeer. Er 

geldt echter geen parkeerverbod dat dit regelt. De infrastructuur is overzichtelijk ingericht 

met daarlangs groen. 

 

Groen en waterstructuur 

Het Beukerskanaal vormt de westrand van Groot Verlaat en sluit het bedrijventerrein fy-

siek af van het buitengebied. De N334 kent een groene inrichting, met water en begroeiin-

gen. Tussen de N334 en Steenwijk zelf ligt een groene recreatieve zone die dient als buffer. 

 

Landschapsstructuur 

Groot Verlaat is omgeven door zeer verschillende landschappen: het laagveenlandschap 

aan de westzijde, het beekdal van de Steenwijker Aa en verderop en de noordelijke stuw-

wal. Groot Verlaat heeft een geïsoleerde ligging tussen provinciale wegen en waterwegen, 

met uitzondering van het gebied achter het tankstation in het zuidwesten van het bedrij-

venterrein en de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het noordoosten van dit deelgebied. 

Groot Verlaat 

Luchtfoto positie Groot Verlaat  
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Het bedrijventerrein is door de geïsoleerde ligging in zichzelf gekeerd en staat met zijn 

achterkanten naar buiten gekeerd. Het verschil in open/ geslotenheid is herkenbaar door-

dat de westkant bestaat uit een open landschap en aan de oostkant een bos is gelegen. 

 

Bebouwingsstructuur 

Op het onderste deel van Groot Verlaat bestaan de percelen voor het grootste deel uit be-

bouwing. In het noordelijke deel is naast bebouwing ook veel sprake van open opslag. 

Hier zijn ook clusters van bebouwing te vinden, waarin meerdere bedrijven zijn gevestigd. 

De bebouwing kenmerkt zich door voornamelijk platte daken. 

Ruimtelijke structuur bedrijventerrein Groot Verlaat 
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2.3.3 Functionele structuur 

In Groot Verlaat is een ruime verdeling van bedrijvigheid uit milieucategorie 1, 2 en 3. De 

bedrijvigheid in Groot Verlaat is deels gericht op het water. Hier liggen een jachthaven en  

scheepswerven voor reparatie en verhuur. Nabij het water liggen enkele percelen die in 

gebruik zijn ten behoeve van baggerspecie bedrijven. Daarnaast ligt aan de Verlaatseweg 

de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Steenwijk. 

 

Ook andere functies zijn aanwezig op dit bedrijventerrein. Zo zijn met name in het noorde-

lijke deel van Groot Verlaat bedrijfswoningen aanwezig en liggen aan De Werven enkele 

woonboten. Verder zijn er winkels en kantoren aanwezig op het bedrijventerrein, die on-

dergeschikt zijn aan de bedrijfsactiviteiten. Centraal in Groot Verlaat is een cafetaria gele-

gen. Ook is er een bouwmarkt aanwezig en aan de Ruxveenseweg ligt een tankstation.

Functionele structuur bedrijventerrein Groot Verlaat 
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2.4 Bedrijventerrein Dolderkanaal-Hooidijk (Steenwijk) 

2.4.1 Ligging plangebied 

Bedrijventerrein Dolderkanaal-Hooidijk is ten noorden van Steenwijk. Steenwijk is de 

grootste kern van de gemeente Steenwijkerland en staat via de N334 in verbinding met de 

A32. Dolderkanaal-Hooidijk ligt ingesloten tussen de bebouwing van de kernen Steenwijk 

en Tuk en het spoor. Bedrijventerrein Dolderkanaal-Hooidijk staat via de N334 en kanaal 

Steenwijkerdiep in verbinding met bedrijventerrein Groot Verlaat. 

 

2.4.2 Ruimtelijke structuur 

 

Verkeersstructuur 

Het bedrijventerrein kent twee ontsluitingen voor gemotoriseerd verkeer en een ont-

sluiting voor fietsverkeer. De ene auto-ontsluiting heeft plaats aan de Tuksweweg, die Tuk 

en Steenwijk met elkaar verbindt. De andere ontsluiting heeft plaats aan de Hooidijk, die 

de Tukseweg met de Ruxveenseweg (N334) verbindt. Via de N334 wordt het gebied ver-

der ontsloten op de A32. De interne wegen lopen allemaal haaks of parallel aan de hoofd-

ontsluitingen. Parkeren vindt plaats op eigen terrein. Dat is ook het uitgangspunt van de 

gemeente Steenwijkerland. Parkeren op of langs de openbare weg is niet wenselijk, in ver-

band met de benodigde (draai)ruimte voor vrachtverkeer. Er geldt echter geen parkeer-

verbod dat dit regelt. De infrastructuur is overzichtelijk ingericht met daarlangs groen. 

 

Groen en waterstructuur 

De N334 kent een groene inrichting, met water en begroeiingen. Deze groene zone buigt 

mee met de Hooidijk, dwars door Dolderkanaal-Hooidijk, en eindigt op de Tukseweg. 

Dolderkanaal-Hooidijk 

Luchtfoto positie Dolderkanaal-Hooidijk  

Dolderkanaal-Hooidijk 
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Landschapstructuur 

Het bedrijventerrein wordt omgeven door het beekdal van de Steenwijker Aa en verderop 

de noordelijke stuwwal en de bebouwing van Tuk. Dolderkanaal-Hooidijk is door de Tuk-

seweg en het Dolderkanaal sterk aan de historische structuur van Steenwijk verankerd. 

Het terrein ligt aan de noordkant ingesloten door de spoorlijn ‘Leeuwarden – Zwolle’. 

 

Bebouwingsstructuur 

In Dolderkanaal-Hooidijk is de bebouwing gericht op de Dolderweg. Deze bebouwing 

staat dicht opeen. Aan de noordoostkant is veel open ruimte. Deze ruimte wordt gebruikt 

voor open opslag. De bebouwing in Dolderkanaal-Hooidijk staat geordend naast elkaar. 

Langs de randen zijn nog braakliggende kavels te vinden. 

 

2.4.3 Functionele structuur 

Op bedrijventerrein Dolderkanaal-Hooidijk is een ruime verdeling van bedrijvigheid uit 

milieucategorie 1, 2 en 3 aanwezig. Bovendien zijn op dit terrein enkele bedrijven te vin-

den uit milieucategorie 4. 

 

Aan de Dolderweg en het verlengde, de Produktieweg, zijn veel bedrijfswoningen gele-

gen. Deze woningen zijn ondergeschikt aan de bedrijfsactiviteiten ter plaatse. Op het be-

drijventerrein zijn winkels en kantoren gelegen die ondergeschikt zijn aan de bedrijvig-

heid. Er is sprake van enige vorm van gezondheidsfuncties (fysiotherapeut, sport en zorg-

centrum). Aan de noordrand ligt een manage. 

Ruimtelijke structuur bedrijventerrein Dolderkanaal-Hooidijk 
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2.5 Bedrijventerreinen De Weijert en Schaarkampen (Vollenhove) 

2.5.1 Ligging plangebied 

Bedrijventerreinen De Weijert en Schaarkampen vormen samen het bedrijventerrein van 

de kern Vollenhove. Vollenhove is gelegen in het zuidwesten van de gemeente Steenwij-

kerland. De bedrijventerreinen zijn gelegen aan de noordoost kant van de kern Vollenho-

ve. De Weijert is het oudste van deze twee bedrijventerrein en staat via de Weg van Rol-

lecate in directe verbinding met de woonwijken van Vollenhove. Schaarkampen is ooste-

lijk gelegen van De Weijert. Deze twee bedrijventerreinen liggen aaneen, maar worden ge-

scheiden door de Oppen Swolle. 

 

2.5.2 Ruimtelijke structuur 

 

Verkeersstructuur 

Het bedrijventerrein is van buiten Vollenhove bereikbaar via de Flevoweg (N762) en de 

Oppen Swolle (N331). De Weijert en Schaarkampen staan in verbinding met Vollenhove 

via de Weg van Rollecate die ter plaatse van Schaarkampen overloopt in de Schaarweg. 

Schaarkampen wordt middels twee lussen vanaf de Schaarweg ontsloten. De Industrieweg  

en de Productieweg lopen als twee halve lussen door bedrijventerrein De Weijert en zijn in 

het midden met elkaar verbonden tot een doorgaande route. 

Functionele structuur bedrijventerrein Dolderkanaal-Hooidijk 
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Groen en waterstructuur 

Aan de westkant van het bedrijventerrein tekent zich een doorgaande groene zone af, die 

de overgang markeert van het oude Vollenhove en de naoorlogse uitbreidingen.  De Op-

pen Swolle markeert de  groen/water zone door het bedrijventerrein. Langs deze weg 

loopt een brede groene zone met ruimte voor waterberging. Deze zone wordt versterkt 

met begroeiingen. De begroeiingen lopen door aan de noordkant van De Weijert en om-

zomen Schaarkampen. De groene zone vormt zodoende een duidelijke scheiding tussen 

het gehele bedrijventerrein en het buitengebied. 

 

Landschapstructuur 

Houtwallen zijn gebruikt om de randen van Schaarkampen aan te geven. Op deze manier 

worden rommelige achterkanten en opslag voor een belangrijk deel aan het zicht onttrok-

ken, maar is er ook geen gelegenheid voor bedrijfspresentatie. Ook de noordrand van De 

Weijert is door dichte begroeiing aan het zicht onttrokken, terwijl hier veel bedrijven met 

hun voorkant naar de weg zijn gericht. Door de groene omzoming ligt het gehele bedrij-

venterrein als een eiland in het landschap. 

 

Bebouwingstructuur 

Er is een duidelijk verschil in opzet van beide bedrijventerreinen. De bebouwing van De 

Weijert is vanuit Vollenhove duidelijk aanwezig terwijl in Schaarkampen de voorkanten 

naar binnen zijn gericht. Op De Weijert is een grote afwisseling van grote en kleine bouw-

blokken. Ook is hier sprake van een groot verschil in bouwhoogte, met als uitschieter een 

veevoederbedrijf met een hoogte van meer dan 20 meter. 

 

In Schaarkampen is sprake van meer regelmaat. De bebouwing staat in duidelijke rijen en 

is met de voorkanten gericht op de weg. Ook het onderscheid in de grootte en hoogte van 

de bebouwing verloopt ordelijk. In Schaarkampen hebben veel bedrijfsloodsen een kan-

toor of winkelruimte aan de voorkant. 

Schaarkampen Schaarkampen 

Luchtfoto De Weijert en Schaarkampen  

De Weijert 

Schaarkampen 
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2.5.3 Functionele structuur 

Op bedrijventerrein De Weijert liggen enkele bedrijven met milieucategorie 3 en 4. Schaar-

kampen bestaat hoofdzakelijk uit bedrijven met milieucategorie 1 en 2. Op Schaarkampen 

zijn nog grote delen waar geen milieuvergunning is vergeven. 

 

Op het bedrijventerrein zijn enkele woningen gelegen. Deze zijn voornamelijk te vinden 

aan de zuidkant van De Weijert, aan de Weg van Rollecate. Een van deze woonlocaties is 

een woon-zorgcomplex. Aan de overzijde van de Weg van Rollecate ligt een naoorlogse 

woonwijk van Vollenhove. De andere woningen liggen verspreid over het bedrijventer-

rein. Deze woningen behoren bij het bedrijf ter plaatse. 

Ruimtelijke structuur bedrijventerrein De Weijert-Schaarkampen 

Functionele structuur bedrijventerrein De Weijert-Schaarkampen 
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Op De Weijert en Schaarkampen zijn enkele kantoren te vinden en is enige vorm van de-

tailhandel aanwezig. Deze zijn voornamelijk ondergeschikt aan de aanwezige bedrijfsacti-

viteiten ter plaatse. Tegen de woonwijken van Vollenhove, aan de Weg van Rollecate ligt 

een discount supermarkt. Verder ligt er een begraafplaats en aan de westkant is de brand-

weer gevestigd. 

2.6 Bedrijventerrein De Boterberg (Oldemarkt) 

2.6.1 Ligging plangebied 

Bedrijventerrein De Boterberg behoort bij de kern Oldemarkt. Oldemarkt is gelegen in het 

noorden van de gemeente Steenwijkerland. Het bedrijventerrein ligt ten westen van Ol-

demarkt. Het oudste deel van het bedrijventerrein ligt tegen de woonkern aan. Dit deel 

verbindt via de Weerdijk het recentste deel van het bedrijventerrein met Oldemarkt. 

 

2.6.2 Ruimtelijke structuur 

 

Verkeersstructuur 

De Boterberg is van buiten de kern Oldemarkt bereikbaar via de Ossenzijlerweg, die staat 

in oostelijke richting in verbinding met Steenwijk en de A32. Het bedrijventerrein is via de 

Weerdijk en de Hoofdstraat verbonden met het dorp Oldemarkt. De interne hoofdver-

keersstructuur loopt via de Boterberg en de Weerdijk. De nevenstructuur bestaat uit lussen 

en enkele doodlopende wegen. 

 

Parkeren vindt voornamelijk plaats op eigen terrein. Rond het oudste deel van het terrein, 

aan de Weerdijk en de Industrieweg zijn enkele parkeervakken ingericht langs de weg. 

Ook wordt er in de groene zone langs de weg geparkeerd. 

Luchtfoto De Boterberg  

De Boterberg 
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Groen en waterstructuur 

Groen en water lopen als een as door het bedrijventerrein. Deze as volgt de Boterberg en 

wordt versterkt door bomenrijen. Aan de overzijde van de Weerdijk loopt deze as over in 

de waterinham van het Mallegat. Zodoende wordt het groen van de Boterberg met het 

Mallegat verbonden. Het Mallegat loopt tot in de dorpskern van Oldemarkt. 

 

Landschapstructuur 

Aan drie zijden is De Boterberg omgeven door open veenlandschap. Aan de zuidoostzijde 

grenst het bedrijventerrein aan de kom van het dorp. De kavels liggen veelal met de ach-

terzijde naar het landschap. Hier ligt geen buffer tussen. Tussen het dorp en het bedrijven-

terrein liggen nog uit te geven kavels. Deze vormen momenteel een open ruimte tussen het 

dorp en het bedrijventerrein. 

 

Boterberg kan gelezen worden als een viertal dichte bebouwingsblokken (economische ei-

landen) met duidelijke randen, die bij elkaar worden gehouden door het assenkruis Bo-

terweg/insteekhaventje en de Weerdijk. Het bedrijventerrein komt los te liggen van het 

dorp door de landschappelijke opening. 

 

Bebouwingstructuur 

Op bedrijventerrein De Boterberg staan loodsen met plat dak afgewisseld met loodsen met 

kap. Rond het water en in het deel tegen de kern van Oldemarkt staat de bebouwing dich-

ter opeen. De verschillende bedrijven zijn voornamelijk bedrijven met ieder zijn eigen  

Ruimtelijke structuur bedrijventerrein De Boterberg 
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pand. Hierbij vormen loods en kantoor één geheel dat zich richt op de weg. Op enkele per-

celen vindt open opslag plaats in de vorm van onder andere autostalling. 

 

2.6.3 Functionele structuur 

De bedrijven op het terrein zijn overwegend ingedeeld in milieucategorie 1 en 2. Aan de 

oostzijde, het oudste deel, zijn enkele bedrijven met milieucategorie 3 en 4 te vinden. 

 

Verspreid over het bedrijventerrein zijn enkele woningen aanwezig. Deze woningen beho-

ren bij de aanwezige bedrijven ter plaatse. Op het bedrijventerrein zijn enkele vormen van 

detailhandel aanwezig. Dit is detailhandel ondergeschikt aan de bedrijfsactiviteiten en de-

tailhandel in de vorm van bouwmarkten en groothandel. Ook is de brandweer van Olde-

markt gevestigd op het bedrijventerrein, aan de rand van de dorpskern. Aan de Weerdijk 

ligt een agrarisch rundveebedrijf. 

Functionele structuur bedrijventerrein De Boterberg 
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Hoofdstuk 3 Gebiedsvisie en uitgangspunten 

3.1 Planologische kaders  

Gemeenten zijn niet geheel vrij in het voeren van hun eigen beleid. Rijk en provincies ge-

ven met het door hen gevoerde en vastgelegde beleid de kaders aan waarbinnen gemeen-

ten kunnen opereren. Hierna worden in het kort de voornaamste zaken uit het voor het 

plangebied relevante (inter)nationale, provinciale en regionale beleid weergegeven, aan-

gevuld met het van toepassing zijnde beleid van de gemeente Steenwijkerland zelf. Som-

mige beleidsstukken zijn op meerdere terreinen van toepassing. 

3.2 Rijksbeleid en Europees beleid 

Op nationaal niveau is naast het beleid dat direct door de rijksoverheid wordt geformu-

leerd, ook het beleid dat vanuit de Europese Unie aan ons land wordt opgelegd, van toe-

passing.  

 

3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Daar streeft het Rijk naar met een 

krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, inves-

teringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. 

Dit doet het Rijk samen met andere overheden en met een Europese en mondiale blik. Al-

leen zo kan Nederland zich economisch blijven meten met andere landen. Bij deze aanpak 

hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere verantwoordelijkheden, 

eenvoudige regels en een selectieve rijksbetrokkenheid. Zo ontstaat er ruimte voor maat-

werk en ontwikkelingen van burgers en bedrijven.  

 

Voor de concurrentiekracht van Nederland is het van belang dat internationaal opererende 

bedrijven niet alleen in Nederland blijven, maar dat er zich ook meer bedrijven, onderne-

mers en internationale kenniswerkers blijvend vestigen. Het bieden van een bijhorend ves-

tigingsklimaat is hiervoor noodzakelijk. Het gaat daarbij niet alleen om kwalitatief hoog-

waardige ruimte voor werken, verplaatsen en wonen (waaronder differentiatie in woon-

milieus, het belang van openbaar vervoer voor de stedelijke regio en multimodaliteit ten 

behoeve van logistiek), maar ook om voldoende aanbod van onderwijs, cultuur, toeganke-

lijk groen en recreatiemogelijkheden. Dit wordt ook wel de ‘quality of life’ genoemd.  

 

Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de stedelijke regio’s met een concentratie van 

topsectoren is het nodig om te beschikken over een voldoende voorraad (kwalitatief en 

kwantitatief ) woningen, bedrijventerreinen, kantoren en andere voorzieningen. Ook na-

tuur, hoogwaardige landschappen en recreatieve voorzieningen horen daarbij. 

 

Een vitaal en mooi landelijk gebied is van belang voor een goed leef- en vestigingsklimaat 

en voor recreatie en toerisme. 

 

Opgaven van nationaal belang in de regio Oost-Nederland, bestaande uit de provincies 

Overijssel en Gelderland, zijn: 

 het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (wegen, 

spoorwegen en vaarwegen) die door Oost-Nederland lopen. Dit onder andere ten be-

hoeve van de Mainports Rotterdam en Schiphol; 
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 versterking van de primaire waterkeringen (hoogwaterbeschermingsprogramma) en 

het samen met decentrale overheden uitvoeren van het gebiedsgerichte deelprogram-

ma Rivieren van het Deltaprogramma ten behoeve van het formuleren van een integra-

le strategie voor het rivierengebied. In Oost-Nederland gaat het deelprogramma Rivie-

ren over de Waal, Neder-Rijn, Lek, IJssel en IJssel-Vechtdelta; 

 het samenwerken met decentrale overheden in de generieke deelprogramma’s Veilig-

heid, Zoet water en Nieuwbouw en Herstructurering van het Deltaprogramma; 

 het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000-

gebieden (zoals de Weerribben en de Wieden); 

 het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere 

door het aanwijzen van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet en 

het buisleidingennetwerk. 

 

Beleidstoets 

Het beleid uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is gestalte gegeven in de vorm 

van dertien nationale belangen. Hoewel onderhavig planvoornemen niet van nationaal be-

lang is, past deze wel binnen de doelstellingen van de structuurvisie. Immers, met de revi-

talisering van bedrijventerreinen wordt ook aangestuurd op een betere milieukwaliteit, ef-

ficiënt grondgebruik en duurzaamheid. Daarnaast biedt het een economische impuls voor 

de gemeente Steenwijkerland en omgeving. 

 

3.2.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), ook wel Algemene Maatregel 

van Bestuur (AMvB) Ruimte genoemd, is op 30 december 2011 voor een groot deel in wer-

king getreden en bevat regels ter bescherming van de nationale belangen. Uiteindelijk zal 

het Barro regels bevatten voor de borging van dertien nationale belangen. Het gaat hierbij 

om de volgende belangen: 

1. Rijksvaarwegen; 

2. Project Mainportontwikkeling Rotterdam; 

3. Kustfundament; 

4. Grote rivieren; 

5. Waddenzee en waddengebied; 

6. Defensie; 

7. Hoofdwegen en hoofdspoorwegen; 

8. Elektriciteitsvoorziening; 

9. Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen; 

10. Ecologische hoofdstructuur; 

11. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament; 

12. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte); 

13. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

 

Momenteel bevat het Barro echter alleen die regels die voortkomen uit het eerdere ont-

werp van de AMvB Ruimte (d.d. 2 juni 2009) en die tevens terugkomen in de SVIR. Het 

gaat dan ook om regels ter bescherming van de belangen inzake Project Mainportontwik-

keling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en Waddengebied, Defen-

sie en Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

  

Er is voor gekozen om de regels zoveel mogelijk door te laten werken op het niveau van 

de lokale besluitvorming. Enkele bepalingen hebben echter betrekking op provinciaal me-
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debewind en ontheffingsmogelijkheden. Deze regels kunnen pas in werking treden als de 

wet dit provinciaal medebewind en de mogelijkheid om af te wijken van de algemene re-

gels vastlegt. In het bijzonder gaat het hier om de artikelen ten behoeve van Erfgoederen 

van uitzonderlijke universele waarde (nationaal belang 13) en de EHS (nationaal belang 

10). Van deze laatste zullen de artikelen op een later tijdstip aan het Barro worden toege-

voegd. 

 

De overige belangen vanuit de SVIR zullen in de ontwerpwijziging van het Barro terug-

komen. Deze zal op een nader te bepalen tijdstip in werking treden. Uitzondering hierop is 

het nationale belang inzake buisleidingen. Deze wordt eerst beschreven in de Structuurvi-

sie buisleidingen alvorens hiervoor regels in het Barro worden opgenomen. 

 

Het planvoornemen is niet in strijd met de nationale belangen zoals deze zijn uitgewerkt 

in het Barro. Derhalve vormt deze AMvB dan ook geen belemmering ten aanzien van het 

bestemmingsplan.  

 

3.2.3 Kiezen voor karakter, Visie Erfgoed en ruimte 

De monumentenzorg in Nederland is de laatste jaren gemoderniseerd. Hierdoor is onder 

andere de verankering van de zorg voor cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening een 

feit geworden. Op deze manier wordt een zorgvuldige omgang met cultureel erfgoed ge-

waarborgd bij de veelal snelle ontwikkelingen die zich voor doen bij de inrichting van de 

stad en het platteland. 

 

De verankering krijgt gestalte op een tweetal manieren. Enerzijds is het van belang om cul-

tureel erfgoed volwaardig mee te nemen in de ruimtelijke afwegingsprocessen ten behoe-

ve van het goed functioneren van de ruimte. De verplichting hiertoe is opgenomen in arti-

kel 3.1.6, lid 2, van het Besluit ruimtelijke ordening. Dit artikel schrijft namelijk voor dat de 

overheid bij het nemen van een planologisch besluit (bestemmingsplan, beheersverorde-

ning of projectbesluit) verplicht is om in de toelichting te motiveren op welke wijze reke-

ning  is gehouden met cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te ver-

wachten monumenten. 

 

Anderzijds is het van belang om waardevol erfgoed te benoemen. Op die manier maken 

overheden namelijk duidelijk welke waarden zij van publiek belang vinden. De rijksover-

heid doet dit middels de Visie erfgoed en ruimte (Kiezen voor karakter), welke in juni 2011 

is vastgesteld. Deze visie is complementair aan de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

en versterkt bovendien het sectorale instrumentarium van de monumentenzorg (Monu-

mentenwet 1988).De visie heeft twee doelen. In eerste instantie geeft het rijk met de visie 

aan op welke manier ze zelf belangen behartigt die betrekking hebben op gebiedsgerichte 

erfgoedzorg, welke prioriteiten hierbij gesteld worden en op welke wijze er wordt samen-

gewerkt met zowel publieke als private partijen. In tweede instantie geldt de visie als refe-

rentiekader voor gebiedsgericht erfgoedbeheer. 

 

Om het gebiedsgerichte erfgoedbeleid de komende jaren uit te kunnen voeren, heeft het 

rijk een vijftal prioriteiten opgesteld: 

1. Werelderfgoed: samenhang borgen, uitstraling vergroten; 

2. Eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren; 

3. Herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave: focus op groei en krimp; 

4. Levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie, ecologie; 
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5. Wederopbouw: tonen van een tijdperk. 

 

Beleidstoets 

Het plangebied van onderhavig bestemmingsplan heeft geen uitzonderlijke cultuurhistori-

sche waarden van nationaal belang. Derhalve is geen van de vijf prioriteiten van toepas-

sing binnen het plangebied. Bovendien is het onderhavige bestemmingsplan overwegend 

conserverend van aard en maakt deze derhalve niet of nauwelijks ontwikkelingen moge-

lijk. Dit plan heeft dan ook geen consequenties voor het cultureel erfgoed van rijksbelang 

en past derhalve binnen het rijksbeleid ten aanzien van cultuurhistorie. In paragraaf 4.3 

wordt, geheel conform artikel 3.1.6, lid 2 van het Bro, dieper ingegaan op het thema cul-

tuurhistorie. 

 

3.2.4 Verdrag van Malta 

Het Verdrag van Malta, ook wel de Conventie van Valletta genoemd, is een Europees ver-

drag dat in 1992 is ondertekend door de lidstaten van de Raad van Europa. Het verdrag is 

er op gericht het bodemarchief beter te beschermen. Het bodemarchief bestaat uit alle ar-

cheologische waarden die zich in de grond bevinden, zoals gebruiksvoorwerpen, grafvel-

den en nederzettingen. Deze archeologische waarden dienen op een integrale wijze be-

schermd te worden, waarbij de volgende drie principes gelden: 

 

 Tijdig rekening houden met eventuele aanwezigheid van archeologische waarden 

Het is belangrijk dat bij de ruimtelijke inrichting van een gebied tijdig rekening gehou-

den wordt met mogelijk aanwezige archeologische resten. Daarom dient voorafgaand 

aan een nieuwe ontwikkeling onderzoek plaats te vinden naar archeologische waarden 

in de bodem van het plangebied. Hierdoor kunnen tijdig archeologievriendelijke alter-

natieven gezocht worden en wordt tevens een stukje onzekerheid tijdens de bouw van 

de ontwikkelingen weggenomen, doordat vooraf duidelijk is of er al dan niet archeolo-

gische resten in bodem te verwachten zijn. 

 Behoud in situ 

Er wordt naar gestreefd archeologische waarden op de plaats zelf te bewaren (behoud 

in situ). In de bodem blijven de resten immers goed geconserveerd. Indien mogelijk 

worden de resten ingepast in de ontwikkeling, zodat ze tast- en goed zichtbaar blijven. 

 Verstoorder betaalt 

Degene die verantwoordelijk is voor het verstoren van de grond dient te betalen voor 

het doen van opgravingen en het documenteren van archeologische waarden, wanneer 

behoud in situ niet mogelijk is.  

 

Het verdrag van Malta is vertaald in enkele Nederlandse wetten zoals de Monumentenwet 

en de Ontgrondingswet. Sinds 2007 is het verdrag ook volledig geïmplementeerd in de 

Wet op de archeologische monumentenzorg. 

 

In paragraaf 4.4 wordt dieper ingegaan op de aanwezige en mogelijk te verwachten arche-

ologische waarden in het plangebied van onderhavig bestemmingsplan. 

 

Aangezien dit bestemmingsplan een conserverend plan is en nieuwe ontwikkelingen niet 

direct (alleen met een omgevingsvergunning) worden mogelijk gemaakt, zijn de conse-

quenties ten aanzien van verstoring van archeologische waarden nagenoeg nihil. Wel 

houdt de gemeente Steenwijkerland er rekening mee dat in bepaalde terreinen eventueel 

nog archeologische resten in de bodem kunnen worden aangetroffen. Op het moment dat 
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een omgevingsvergunning wordt aangevraagd kan verder worden ingezoomd op de even-

tueel aanwezige waarden (aanvullend onderzoek). Hiervoor zijn voorwaarden opgeno-

men in de regels. 

 

3.2.5 Natura 2000 

Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden met als doel het ontwikkelen en 

in stand houden van soorten en ecosystemen die belangrijk zijn voor Europa. Deze gebie-

den zijn aangewezen op basis van de Natuurbeschermingswet en de Vogel- en Habitat-

richtlijnen.  

 

Het beleid houdt echter niet bij de landsgrenzen op, vogels en planten trekken zich im-

mers niets aan van landsgrenzen. Er zijn drie thema’s die centraal staan bij Natura 2000, 

zoals volgt uit diverse bronnen van het regiebureau Natura 2000, te weten beleven, ge-

bruiken en beschermen: 

 Beleven houdt in dat er ruimte wordt gecreëerd voor recreatie. Recreatie en natuuront-

wikkeling in dezelfde omgeving betekent echter wel dat er goede afspraken gemaakt 

moeten worden. 

 Met gebruiken wordt bedoeld dat de natuur naast haar schoonheid ook economisch 

functioneel is. Wonen, werken en recreëren in een mooie omgeving is het streven, 

waarbij economie en ecologie met elkaar in balans dienen te zijn. 

 Beschermen wil zeggen het duurzaam beschermen van flora en fauna.  

 

Het ideaalbeeld wordt bereikt wanneer de drie thema’s in combinatie met elkaar zonder 

problemen van toepassing kunnen zijn op natuurgebieden. Natura 2000-gebieden worden 

aangewezen door de staatsecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

(EL&I). Bij het aanwijzen van een gebied wordt op basis van enkel ecologische argumenten 

bepaald welke natuurwaarden op welke locatie geholpen moeten worden en welke doel-

stellingen daarbij behaald moeten worden. Voor ieder definitief aangewezen natuurgebied 

dient een beheersplan opgesteld te worden met een looptijd van zes jaar. Een dergelijk be-

heersplan wordt opgesteld in goed overleg met eigenaren, beheerders en betrokken over-

heden (met name gemeenten, waterschappen en provincies). Het plan geeft weer wat er 

moet gebeuren om de gestelde doelen te bereiken en wie daarvoor verantwoordelijk is. 

Natura 2000-gebieden kennen een bepaalde bescherming. Deze bescherming is vastgelegd 

in de Natuurbeschermingswet.  

 

Gemeenten zijn derhalve verplicht om beheersplannen ten aanzien van Natura 2000-

gebieden door te laten werken in het betreffende bestemmingsplan, indien een dergelijk 

gebied (gedeeltelijk) binnen het plangebied valt. 

 

In de plangebieden zelf zijn geen Natura 2000-gebieden aanwezig. Wel zijn er een aantal 

Natura 2000-gebieden in de directe omgeving aanwezig. Voor de bedrijventerreinen Groot 

Verlaat en Dolderkanaal-Hooidijk in Steenwijk gaat het om het gebied de ‘Wieden´, welke 

binnen een straal van drie kilometer ten zuiden van de bedrijventerreinen is gelegen. Ook 

bedrijventerrein De Weijert/Schaarkampen in Vollenhove ligt binnen eenzelfde straal van 

dit Natura 2000-gebied. Daarnaast ligt het Natura 2000-gebied ‘Zwarte Meer’ binnen drie 

kilometer ten zuiden van het bedrijventerrein in Vollenhove. In Oldemarkt gaat het om de 

Natura 2000-gebieden de ‘Weerribben’ en de ‘Rottige Meenthe en Brandemeer’ die binnen 

een straal van drie kilometer gelegen zijn van het bedrijventerrein Boterberg. 
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De Weerribben en de Wieden liggen centraal in de gemeente Steenwijkerland. Deze gebie-

den zijn aangeduid als ‘Habitatrichtlijngebied’ en ‘Vogelrichtlijngebied’. In deze gebieden 

bevindt zich het grootste laagveenmoeras van Europa, waar het zogenaamde trilveen 

voorkomt. In de Wieden en Weerribben komen ook de zeldzame Grote Vuurvlinder en de 

Roerdomp voor.  

 

Het plangebied zelf ligt niet binnen de Natura 2000-gebieden. Wel liggen de vier bedrij-

venterreinen in de directe omgeving (binnen een straal van 4 kilometer) van de Natura 

2000-gebieden. Het bebouwde gebied valt buiten het feitelijke habitat- en vogelrichtlijnge-

bied. Gelet op de intentie van dit bestemmingsplan, als conserverend bestemmingsplan, 

zullen alleen de meer algemene inzichten over biotopen en habitat doorwerking hebben in 

de bestemmingsplanregels van onbebouwde gronden. Dit betekent onder andere dat als 

voorwaarde geldt, dat bij wijziging of afwijken van het bestemmingsplan met betrekking 

tot flora en fauna onderzocht moet worden of de gronden geschikt zijn voor het beoogde 

gebruik. 

 

3.2.6 Mooi Nederland: tegengaan verrommeling: nieuw duurzaam en verantwoord bedrijventer-

reinenbeleid  

Het Rijk wil de versnippering, verstening en verrommeling van het Nederlandse land-

schap voorkomen. Daarom heeft Mooi Nederland een hoge prioriteit gekregen. Doelstel-

ling van Mooi Nederland is om zuinig en slim om te gaan met de ruimte en een betere 

ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Bedrijventerreinen staan als onderdeel hiervan volop in 

de belangstelling. Samen met de provincies, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Ver-

eniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben de ministers Cramer (VROM) en Van der 

Hoeven (EZ) in oktober 2008 het Afsprakenkader Bedrijventerreinen 2010-2020 vastge-

steld. Dit afsprakenkader schetst de hoofdlijnen van een nieuw, duurzaam en economisch 

verantwoord bedrijventerreinenbeleid. Er moet voorkomen worden dat nieuwe bedrijven-

terreinen uitgegeven worden ten koste van natuur en open landschap, terwijl er nog ruim-

te vrij is op oude bedrijventerreinen. Daarbij komt dat het bedrijfsleven en de gemeenten 

vaak kiezen voor nieuwe terreinen in plaats van bestaande locaties op te knappen (her-

structureren).  

 

In de ‘Prestatieafspraken 2010 – 2015 Bedrijventerreinen Steenwijkerland’ is met de pro- 

vincie Overijssel overeengekomen dat vier bedrijventerreinen worden geherstructureerd.  

De terreinen Groot Verlaat en Dolderkanaal in Steenwijk, De Weijert in Vollenhove en Bo-

terberg in Oldemarkt kennen een revitaliseringsopgave. De gemeente verwacht in totaal 10 

hectare ruimtewinst te behalen. Met deze afspraken wordt voldaan aan de afspraken con-

form ‘Mooi Nederland’. In paragraaf 3.3.5 wordt hier nader op ingegaan. 

   

Steenwijk en Natura 2000 Oldemarkt en Natura 2000 Vollenhove en Natura 2000 
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3.2.7 Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen: versnelde aanpak herstructurering  

Om de veroudering van bestaande bedrijventerreinen aan te pakken en de herstructure-

ring te versnellen is in september 2008 de Taskforce Herstructurering Bedrijventerreinen 

(THB) ingesteld. De belangrijkste aanbevelingen om de herstructurering van bedrijventer-

reinen op de rit te krijgen zijn:  

 hoge mate van regionale samenwerking;  

 nadruk op verevening tussen greenfield- en brownfieldontwikkeling, dus koppeling 

nieuwe met oude terreinen;  

 fondsvorming en financiële arrangementen;  

 residueel rekenen en grondprijsstijging investeren in herstructurering;  

 verankering parkmanagement.  

 

De Taskforce adviseert een consequente toepassing en verankering van de SER-ladder. 

Wat de SER-ladder inhoudt, wordt hierna beschreven.  

 

De uitwerking van aanbevelingen van de Taskforce wordt neergelegd op het niveau van 

de regio. De provincies zijn hiervoor in eerste instantie verantwoordelijk. Het Rijk ver-

wacht van de afzonderlijke provincies inzicht in de aard en omvang van de herstructure-

ringsopgaven. De bestuurlijke afspraken hierover worden verankerd in het ‘Convenant 

Bedrijventerreinen 2010 – 2020’ en moeten in de periode tot april 2010 uitgewerkt worden 

in een uitvoeringsprogramma.  

 

3.2.8 SER-ladder 

De SER-ladder is in 1999 geïntroduceerd door de Sociaal Economische Raad in diens 

commentaar op de Nota Ruimtelijke Economisch Beleid en is een denkmodel over hoe kan 

worden omgegaan met de schaarse beschikbare ruimte voor wonen, bedrijvigheid en in-

frastructuur.  

 

De SER-ladder is met de komst van de SVIR vervangen door de ‘ladder voor duurzame 

verstedelijking’, welke eveneens toegevoegd zal worden aan het Besluit ruimtelijke orde-

ning (Bro). Deze ladder bevat net zoals de SER-ladder drie stappen: 

1) Controleren van zowel de kwantitatieve als kwalitatieve behoefte naar de nieuwe func-

tie of voorziening op regionaal of intergemeentelijk schaalniveau; 

2) Bekijken of de voorgenomen ontwikkeling plaats kan vinden binnen bestaand stedelijk 

gebied, door gebouwen of gebieden voor herstructurering of transformatie aan te mer-

ken; 

3) Indien herstructurering of transformatie onvoldoende mogelijkheden bieden en nieuw-

bouw derhalve niet afgewenteld kan worden, dient de regio op zoek te gaan naar een 

multimodaal bereikbaar alternatief of een dergelijke locatie zelf te ontwikkelen. 

 

Het uitgangspunt van de gemeente Steenwijk met betrekking tot de uitbreidingsmogelijk-

heden voor bestaande bedrijven is dat deze  zo veel mogelijk gecreëerd dienen te worden 

door zuinig ruimtegebruik. Daarvoor zou de SER-ladder toegepast dienen te worden. Con-

form het actuele beleid wordt echter de ladder voor duurzame verstedelijking conform de 

SVIR voorgeschreven. 
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3.3 Provinciaal beleid 

3.3.1 Omgevingsvisie Overijssel 

Provinciale staten van de provincie Overijssel hebben op 1 juli 2009 de ‘Omgevingsvisie 

Overijssel’ vastgesteld. Deze visie is de opvolger van het Streekplan Overijssel 2000+. In de 

omgevingsvisie staan de volgende thema’s centraal: 

 duurzaamheid; 

 ruimtelijke kwaliteit. 

 

Onder duurzaamheid wordt verstaan: “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”. De provincie wil duurzaamheid realiseren door transparante 

en evenwichtige afwegingen van ecologische, economische en sociaal-culturele beleids-

ambities. Het geheel van de beleidskeuzes moet de duurzaamheid van de leefomgeving 

versterken. De keuze voor duurzaamheid uit zich bijvoorbeeld in het Duurzaamheidsplan 

2009-2012 en het Jaarplan Duurzaamheid 2010.  

 

Onder ruimtelijke kwaliteit wordt verstaan: “datgene wat ruimte geschikt maakt en houdt voor 

wat mensen belangrijk is. Of duurzamer gesteld: wat voor mens, plant en dier belangrijk is”. Bij het 

behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit zijn essentiële gebiedskenmerken het 

uitgangspunt. De aanwezige gebiedskenmerken in zowel de groene- als de stedelijke om-

geving zijn te onderscheiden in vier lagen: een natuurlijke laag (in en op de bodem); een 

laag van het agrarisch-cultuur landschap (grootschalig gebruik en inrichting van de bo-

dem); een stedelijke laag (bebouwing en infrastructuur) en een lust & leisure laag (toeris-

me, recreatie en landgoederen). 

 

De omgevingsvisie heeft als hoofdambitie om een toekomstvaste groei van welvaart en 

welzijn met een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voor-

raden te realiseren. De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities 

voor de provincie zijn geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving 

en stedelijke omgeving: 

 

Groene omgeving: 

 Realisatie groene en blauwe hoofdstructuur: bestaande en nieuwe natuur (EHS, Natura 

2000) en de gebieden waarin water een bepalende functie is combineren tot een robuust 

raamwerk met landschappelijke kwaliteit; 

 Vitaal platteland – accent agrarische productie: gebieden voor landbouw, welke bijdra-

gen aan de kwaliteit van de grote open cultuurlandschappen;  

 Vitaal platteland – accent veelzijdige gebruiksruimte: gebieden voor gespecialiseerde 

landbouw, mengvormen van landbouw-recreatie-zorg, landbouw-natuur en land-

bouw-water, bijzondere woon-, werk- en recreatiemilieus, die de karakteristieke geva-

rieerde opbouw van cultuurlandschappen versterken. 

 

Stedelijke omgeving: 

 Steden als motor: herstructurering, transformatie, inbreiding, uitbreiding van het stede-

lijk gebied inzetten om de kwaliteit en de veerkracht van het stedelijk woon-, werk- en 

voorzieningenmilieu te garanderen en te versterken. 

 Dorpen en kernen als veelzijdige leefmilieus: bestaande woon- en werkmilieus in de 

dorpen en kernen op zo’n manier herstructureren en zulke nieuwe woon- en  
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werkmilieus toevoegen, dat de veelzijdigheid van de dorpse leefmilieus wordt ver-

sterkt en de karakteristiek van het betreffende dorp/ kern wordt gediend.  

 Compleet ondersteunend vervoersnetwerk: hoofdstructuur van snelwegen, regionale 

doorgaande wegen, spoorlijnen en kanalen, inclusief knoop- en uitwisselingspunten, 

die de ontwikkelingsdynamiek ondersteunt en de belangrijkste vervoersrelaties be-

dient. 

 

De ontwikkelingsperspectieven uit de omgevingsvisie zijn visueel gemaakt in een ver-

beelding. Hierboven is per bedrijventerrein een uitsnede van deze kaart met ontwikke-

lingsperspectieven opgenomen. Zoals op deze uitsneden te zien is, zijn de bedrijventerrei-

nen uit onderhavig bestemmingsplan allen aangeduid als ‘Bedrijventerrein 1955-nu’ bin-

nen het gebied ‘stedelijke omgeving’. Een dergelijk gebied omvat zowel bestaande bedrij-

venterrein als harde plannen voor bedrijventerreinen. Binnen deze gebieden is ruimte voor 

herstructurering van bestaande monofunctionele werkmilieus. 

 

De drie bedrijventerreinen liggen allen tegen een woonkern aan die op de kaart met ont-

wikkelingsperspectieven is aangeduid met ‘Woonwijk 1955-nu’. Binnen deze gebieden is 

ruimte voor herstructurering, inbreiding en transformatie naar diverse woon-, werk- en 

 

Legenda kaart ontwikkelingsperspectieven  

Omgevingsvisie Overijssel 

 

Ontwikkelingsperspectieven Steenwijk 

 

Ontwikkelingsperspectieven Vollenhove 

 

Ontwikkelingsperspectieven Oldemarkt 
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gemengde stadsmilieus. Ten westen van De Weijert in Vollenhove is de kern zelfs voor een 

deel aangemerkt als ‘historische kern’. Binnen een dergelijke kern er ruimte voor een mul-

tifunctioneel milieu gebaseerd op voorzieningen (winkels, cultuur, ov etc.) en voor ver-

sterking van de eigen identiteit gebaseerd op het historisch karakter, erfgoed en monu-

menten.  

 

Voor wat betreft de ‘groene omgeving’ is de omgeving van de bedrijventerreinen divers. 

De omgeving van de bedrijventerreinen in Steenwijk en Oldemarkt bestaat voornamelijk 

uit buitengebied met het accent op productie met de aanduiding ‘schoonheid van de mo-

derne landbouw’. Voorts grenzen alle drie de bedrijventerreinen voor een deel aan een 

buitengebied met het accent op veelzijdige gebruiksruimte met de aanduiding ‘mixland-

schap met landbouw, natuur, water en wonen als goede buren’. Binnen deze gebieden is 

ruimte voor landbouw, landschapsontwikkeling, natuur, cultuurhistorie, vrije tijd, wonen 

en overige bedrijvigheid. 

 

Groot Verlaat in Steenwijk en De Weijert -Schaarkampen in Vollenhove grenzen voor een 

deel ook aan een ‘aaneengesloten structuur van natuurgebieden’, waarbinnen alleen ruim-

te voor ontwikkeling van natuur mogelijk is. Het water bij Groot Verlaat is aangeduid als 

een ‘continue en herkenbaar watersysteem’. Hierbinnen kunnen enkel ontwikkelingen 

plaats hebben die bijdragen aan de veerkracht en continuïteit van het watersysteem. 

 

Dit bestemmingsplan heeft overwegend een beheersmatig karakter. Dat wil zeggen dat in 

de meeste gevallen de huidige situatie wordt weergegeven. In dit bestemmingsplan zijn 

wel mogelijkheden opgenomen om, onder bepaalde voorwaarden, af te kunnen wijken 

van de bestaande situatie of om deze te kunnen wijzigen. Op deze manier wordt eventuele 

revitalisering dan wel herstructurering van de betreffende bestaande bedrijventerreinen, 

geheel conform de ontwikkelingsperspectieven, eenvoudig mogelijk gemaakt. Verder 

wordt het gegeven beleid van de provincie doorvertaald naar de regels en op de verbeel-

ding van dit bestemmingsplan. Een nadere uitleg over de verschillende bestemmingen is 

gegeven in paragraaf 7.4. 

 

3.3.2 Omgevingsverordening Overijssel 

De verordening is hét aangewezen instrument om het beleid uit de Omgevingsvisie te la-

ten doorwerken. In de verordening staat het uitgangspunt ‘decentraal wat kan, centraal 

wat moet’ voorop. De omgevingsverordening geeft regels voor:  

 de provinciale adviescommissie; 

 gemeentelijke ruimtelijke plannen; 

 grondwaterbescherming, bodemsanering en ontgrondingen; 

 kwantitatief en kwalitatief waterbeheer; 

 verkeer; 

 toezicht en handhaving. 

 

Bij de omgevingsverordening zijn kaarten opgenomen. Op deze kaarten is aangegeven 

welke gebiedskenmerken de provincie belangrijk vindt bij de ontwikkeling van Overijssel 

en waar ze ontwikkelingsperspectieven ziet voor natuur, landbouw, verkeer, steden en 

dorpen etc. Hierna wordt per bedrijventerrein beschreven wat op deze kaarten is aange-

duid. 
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Op de kaartuitsneden is te zien dat op bedrijventerrein Dolderkanaal-Hooidijk na alle be-

drijventerreinen binnen dijkringgebied Vollenhove (nr. 9) liggen. Een dijkring of dijkring-

gebied is een gebied dat beschermd wordt tegen buitenwater door een primaire waterke-

ring of door hoge gronden. Gebieden zijn als dijkringgebied aangewezen in de Waterwet. 

Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een dergelijk gebied, dient alleen te voor-

zien in nieuwe grootschalige ontwikkelingen binnen deze gebieden, als in het desbetref-

fende bestemmingsplan zodanige voorwaarden worden gesteld dat de veiligheid ook op 

lange termijn voldoende is gewaarborgd. Ook dient in de toelichting van het bestem-

mingsplan een overstromingsrisicoparagraaf opgenomen te worden. Dit bestemmingsplan 

betreft echter een actualisatie van verouderde bestemmingsplannen waarin geen nieuwe 

grootschalige ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Dit is verder dan ook niet van 

invloed op dit bestemmingsplan. Er hoeft derhalve geen overstromingsrisicoparagraaf op-

genomen te worden. 

 

De bedrijventerreinen Groot Verlaat, Dolderkanaal-Hooidijk, Boterberg en De Weij-

ert/Schaarkampen liggen (gedeeltelijk) binnen gebieden waarvoor een peilbesluit als be-

doeld in artikel 5.2 van de Waterwet moet worden vastgesteld.  

 

 

Legenda kaart uitsneden kaart  

Omgevingsverordening Overijssel 

 

Uitsnede omgevingsverordening Steenwijk 

 

Uitsnede omgevingsverordening Vollenhove 

 

Uitsnede omgevingsverordening Oldemarkt 
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Ten noorden van De Weijert-Schaarkampen in Vollenhove en ten oosten van Dolderka-

naal-Hooidijk in Steenwijk  liggen beheersgebieden voor de Ecologische hoofdstructuur.  

Deze gebieden hebben een agrarische functie, waarbij  de grondgebruikers voor deze func-

tie op vrijwillige basis kunnen bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van na-

tuur- en landschapswaarden. Verder ligt ten zuiden van bedrijventerrein Groot Verlaat in 

Steenwijk een primair watergebied. Het bestemmingsplan mag hier niet voorzien in nieu-

we ontwikkelingen die de rol van deze gebieden voor wateropvang belemmeren. Echter, 

zowel beheersgebieden als het primaire watergebied zijn buiten het plangebied gelegen en 

hebben dus geen invloed op dit bestemmingsplan. 

 

Bij de bedrijventerreinen in Vollenhove en Steenwijk lopen regionale gastransportleidin-

gen. Hiervoor geldt dat een bestemmingsplan dient te voorzien in een specifieke bestem-

ming en/of aanduiding met bijbehorende regeling voor de aanwezige leiding en de daarbij 

behorende belemmeringstrook ten behoeve van het onderhoud van de leiding. Bij het be-

drijventerrein. In paragraaf 6.6 wordt nog nader ingegaan op het aspect externe veiligheid 

ten aanzien van transport van gevaarlijke stoffen. 

 

Vrijwel parallel aan de waterweg (nr. 70) in Oldemarkt loopt een regionale waterkering 

met als overschrijdingsfrequentie 1/200 jaar. Dit is een waterkering, niet zijnde een primai-

re waterkering als bedoeld in de Waterwet, die beveiliging biedt tegen overstroming en 

die als zodanig is aangewezen in de verordening.  

 

Ten slotte worden op de kaarten behorende bij de Omgevingsverordening de recreatieve 

routestructuren aangegeven, waaronder de bovenlokale wandelroutestructuur ‘Lange-

afstands wandelpad (LAW)’. Deze LAW komt door of langs vrijwel ieder bedrijventerrein 

uit onderhavig bestemmingsplan. Voor zover het gaat om een LAW binnen het plangebied 

zullen de betreffende routes een passende bestemming krijgen waarin het gebruik moge-

lijk is. Het bestemmingsplan is een beheersplan en voorziet niet in ontwikkelingen die de 

recreatie routestructuren belemmeren. 

 

3.3.3 Cultuurhistorische atlas Overijssel 

De cultuurhistorische atlas biedt informatie over historische landschapsstructuren, bouw-

kundige monumenten en archeologische vindplaatsen in kaart, foto en toelichting. De ge-

gevens op de kaart zijn afkomstig van de rijksdienst voor monumentenzorg (RDMZ), 

rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek (ROB), stichting Het Oversticht en 

de provincie Overijssel. 

 

De archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle elementen worden in dit bestem-

mingsplan voorzien van een passende regeling (zie ook paragraaf 4.3 en 4.4). 

 

3.3.4 Uitvoeringsprogramma externe veiligheid 

Het uitvoeringsprogramma van de provincie is weergegeven in het ‘Meerjarenprogramma 

Externe Veiligheid 2011-2014 Overijssel’ (MEVO II). De kern van het MEVO II bestaat uit 

het stimuleren van efficiënte en effectieve uitvoering van wettelijke externe veiligheidsta-

ken. Kenmerkend is de nadruk op structurele verankering van uitvoering en samenwer-

king en het aantoonbaar maken van resultaten. Hierbij is het van belang dat externe vei-

ligheidstaken op een zo effectief en efficiënt mogelijk schaalniveau wordt ingevuld.  
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In paragraaf 3.5.7 wordt ingegaan op het externe veiligheidsbeleid van de gemeente 

Steenwijkerland. Paragraaf 6.6 geeft een beschrijving van de relevante externe veiligheids-

aspecten in het plangebied. 

 

3.3.5 Prestatieafspraken 2010-2015 Bedrijventerreinen Steenwijkerland  

In de Prestatieafspraken 2010 – 2015 Bedrijventerreinen Steenwijkerland is met de provin-

cie Overijssel overeengekomen dat vier bedrijventerreinen worden geherstructureerd. De 

terreinen Groot-Verlaat en Dolderkanaal-Hooidijk in Steenwijk, De Weijert in Vollenhove 

en Boterberg in Oldemarkt worden gerevitaliseerd. De uitgesproken geambieerde ruimte-

winst op deze terreinen is geraamd op 10 hectare.  

 

Onderhavig bestemmingsplan voorziet in een globaal bestemmingsplan, waarbinnen 

ruimte is om bovengenoemde herstructurering mogelijk te maken. De ruimte die hierbij 

vrij komt is in de vigerende plannen reeds bestemd als bedrijventerrein. In onderhavig 

plan worden de vigerende plannen geactualiseerd en er worden dan ook nauwelijks nieu-

we ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Onderhavig bestemmingsplan is dan ook conserve-

rend van aard. 

3.4 Regionaal beleid 

Als regionaal beleid geldt enkel het beleid van het Waterschap Reest en Wieden (Waterbe-

heerplan en de Keur). Het beleid ten aanzien van water is nader uiteengezet in hoofdstuk 5 

‘Waterparagraaf’. 

 

Uitsnede cultuurhistorische atlas Overijssel 
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3.5 Gemeentelijk beleid 

3.5.1 Beleidsnotitie Facetbeleid 

In de Beleidsnotitie Facetbeleid, vastgesteld d.d. 16 februari 2011, is voor een breed scala 

aan onderwerpen facetbeleid opgesteld. Deze facetten (beleidsaspecten) zijn onderge-

bracht in een aantal thema’s. Hierbij wordt gedacht aan onder andere beleid ten aanzien 

van horeca of detailhandel, maar ook aan-huis-verbonden-beroepen en mantelzorg. In de-

ze notitie is per thema achtereenvolgens het huidige Rijks-, provinciaal en gemeentelijk be-

leid samengevat, waarna dit wordt toegepast op de facetten waarvoor nieuw dan wel aan-

vullend beleid gewenst is. Per facet wordt vervolgens een uitgangspunt geformuleerd dat 

richting geeft aan de definitieve uitwerking van het beleid. Die uitgangspunten betreffen 

sectorale wensen.  

 

Hierna worden de thema’s besproken die relevant zijn voor onderhavig bestemmingsplan. 

Per thema worden de uitgangspunten genoemd die de richting van het nieuwe beleid 

aangeven. Eén en ander is overeenkomstig de beleidsnotitie in de regels en verbeelding 

van dit bestemmingsplan verwerkt.  

 

Milieuaspecten 

 Geluid: 

Een akoestisch onderzoek is noodzakelijk in de gevallen zoals voorgeschreven in de 

Wet geluidhinder. Uit dit onderzoek zal moeten blijken dat de hoogst toelaatbare ge-

luidsbelasting niet wordt overschreden. In overige gevallen kan de VNG uitgave “Be-

drijven en milieuzonering” als uitgangspunt dienen ten aanzien van geluidsapecten. 

Maatwerk in afwijking van deze brochure is mogelijk, mits dit goed wordt gemoti-

veerd. Een akoestisch onderzoek kan daarbij de basis vormen. Bij een eventueel akoes-

tisch onderzoek wordt aangesloten bij de “Handreiking Industrielawaai en vergun-

ningverlening”. Daarbij wordt in beginsel uitgegaan van de richtwaarden zoals ge-

noemd in de hoofdstuk 4 van de Handreiking (tabel 4). Indien daarmee niet kan wor-

den voldaan, kan aansluiting gezocht worden bij de grenswaarden zoals genoemd in 

hoofdstuk 3 van de Handreiking (tabel 2). 

 Bodem: 

Een bodemonderzoek is noodzakelijk bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Met een 

dergelijk onderzoek kan worden vastgesteld of de bodemkwaliteit voldoende is voor 

het beoogde gebruik. Ook bij het opnemen van de uitwerkings-, wijzigings- en afwij-

kingsbevoegdheden in het bestemmingsplan dient een bodemonderzoek als voorwaar-

de opgenomen worden. Daarnaast dient nieuwe bodemverontreiniging voorkomen te 

worden. 

 Externe veiligheid bedrijventerreinen/landelijk gebied: 

Het beleid ten aanzien van externe veiligheid is tweeledig. Enerzijds richt het beleid 

zich op de bescherming van personen die zich bevinden in de nabijheid van een risico-

bron tegen de kans op overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen of 

ten gevolge van een ongeval met een vliegtuig op of nabij een luchthaven (plaatsge-

bonden risico). Anderzijds is het beleid gericht op de bescherming van de samenleving 

tegen het ontwrichtende effect van een dergelijke ramp met een groot aantal slachtof-

fers (groepsrisico). 

Het ‘plaatsgebonden risico’ wordt aangegeven met de risicocontour (PR-contour). Op 

bedrijventerreinen zijn binnen deze PR-contour nieuwe beperkt kwetsbare objecten 

toegestaan, mits dit deugdelijk gemotiveerd is. In nieuwe situaties dient de PR-contour 
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te allen tijde binnen de grenzen van de inrichting te vallen. Onder voorwaarden zijn 

uitzonderingen hierop mogelijk. Bovendien mag het invloedsgebied van een risicobron 

niet over een woongebied vallen. 

De toename van het groepsrisico (GR) wordt onder voorwaarden acceptabel gevonden. 

De oriëntatiewaarde voor de GR zal in nieuwe situaties als richtwaarde beschouwd 

worden. 

 Luchtkwaliteit: 

Indien nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zich aandoen dient te worden aangetoond 

dat de ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de uitstoot van luchtver-

ontreinigende stoffen. Ook bij het opnemen van de uitwerkings-, wijzigings- en afwij-

kingsbevoegdheden in het bestemmingsplan dient deze voorwaarde opgenomen te 

worden. 

 

Natuur 

 Soortenbescherming: 

Indien nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt dienen deze te worden ge-

toetst aan het wettelijk kader voor soortenbescherming, met inachtneming van de in de 

Beleidsnotitie Facetbeleid  beschreven jurisprudentie. 

 Gebiedsbescherming: 

Indien nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt dienen deze te worden ge-

toetst aan het wettelijk kader voor gebiedsbescherming, waarbij de beschreven habitat-

toets wordt uitgevoerd.  

 Ecologische hoofdstructuur: 

Indien nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt dienen deze te worden ge-

toetst aan het provinciaal beleid ten aanzien van de EHS, waarbij de ‘EHS-spelregels’ 

worden gehanteerd.  

 

Bedrijvigheid 

 Zonering bedrijventerreinen: 

Bij de bestemmingsplanactualisatie wordt een maximale milieucategorie voor bedrijven 

op de bedrijventerreinen opgenomen. Er dient een inwaartse zonering aangebracht te 

worden, dat wil zeggen dat lichte bedrijven aan de randen thuishoren en zwaardere 

bedrijven in het midden. Bestaande bedrijven die daar niet in passen worden positief, 

maar specifiek bestemd. Nieuwvestiging van risicovolle bedrijven dient te worden uit-

gesloten. 

 Horeca op bedrijventerreinen: 

Horeca in de vorm van hotels en snelweggebonden horeca is alleen mogelijk op Wold-

meentherand en Oostermeentherand. Op de andere bedrijventerreinen met lichte be-

drijvigheid kan vestiging aan de rand, nabij een entree van een kern,  worden overwo-

gen. Voor die keuze moet een goed afwegingskader worden opgesteld. Hierbij wordt 

onder andere gekeken of de entree daarmee een kwaliteitsimpuls krijgt, of er wordt 

voldaan aan milieuhygiënische en ecologische randvoorwaarden en randvoorwaarden 

ten aanzien van het aspect parkeren. Bovendien dient het goede woon- en leefklimaat 

ter plaatse gewaarborgd te blijven en mag er geen onevenredige afbreuk worden ge-

daan aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

 Bedrijfswoningen: 

Nieuwe bedrijfswoningen worden niet meer toegestaan op bedrijventerreinen, omdat 

ze de milieuruimte van omliggende bedrijven beperken. Bovendien ontbreekt de nood-

zaak van bedrijfswoningen tegenwoordig. Alleen de bestaande bedrijfswoningen (op 
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de bedrijventerreinen) in het plangebied worden positief bestemd. Indien er sprake is 

van illegaal gebruik zal in principe handhaven opgetreden worden. Afhankelijk van de 

feiten en de omstandigheden kan er echter ook gemotiveerd voor worden gekozen om 

deze alsnog positief te bestemmen, mits er wordt voldaan aan milieuhygiënische en 

ecologische randvoorwaarden. Bovendien dient het goede woon- en leefklimaat ter 

plaatse gewaarborgd te blijven en mag er geen onevenredige afbreuk worden gedaan 

aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. Voorts dient in bestem-

mingsplannen voorzien te worden in regels die een juiste verhouding tussen het volu-

me van de bedrijfsgebouwen en de bedrijfswoning borgen. 

 Uitbreiding bestaande bedrijven: 

Bij uitbreiding van bestaande bedrijven wordt de duurzaamheidsladder (conform arti-

kel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening)) aangehouden. Dat wil zeggen dat 

eerst op de locatie zelf gekeken wordt wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld door 

middel van efficiënt ruimtegebruik. Zo is ondergronds bouwen onder bebouwing 

rechtstreeks toegestaan. Indien dit niet mogelijk is wordt gekeken naar andere beschik-

bare bedrijfskavels. Als deze ook niet voorhanden zijn kan uitbreiding overwogen 

worden. Deze uitbreiding dient landschappelijk goed te worden ingepast en moet vol-

doen aan milieuhygiënische en ecologische randvoorwaarden en randvoorwaarden ten 

aanzien van het aspect parkeren. Bovendien dient het goede woon- en leefklimaat ter 

plaatse gewaarborgd te blijven en mag er geen onevenredige afbreuk worden gedaan 

aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

 Beeldkwaliteit: 

Bij nieuwe ontwikkelingen op en bij bedrijventerreinen dient de beeldkwaliteit een gro-

te rol te spelen in de belangenafweging en deze moet dan ook zoveel mogelijk veran-

kerd worden in het planologisch besluit. Ten aanzien van bestaande bedrijventerreinen 

is een goede afweging nodig van de mogelijkheden om de beeldkwaliteit middels een 

bestemmingsplan te regelen, de nadelen daarvan en de randvoorwaarden die daarvoor 

moeten gelden. Hierbij kan gedacht worden aan het opnemen van bebouwingsvrije zo-

nen langs de perceelgrenzen, het hanteren van al dan niet verspringende voorgevel-

rooilijnen, het voorschrijven van landschappelijke inpassing van bebouwing, het uits-

luiten van open opslag en hoge erfafscheidingen voor de voorgevel en het voorschrij-

ven van parkeren op eigen (achter)terrein. Daarnaast kan bestaande groen beschermd 

worden door een passende bestemming of aanduiding. 

 Volumineuze detailhandel op bedrijventerreinen: 

Nieuwe volumineuze detailhandel dient als volgt gedefinieerd te worden: “detailhandel 

in producten die qua aard en/of omvang van het aangeboden product niet past binnen binnen-

stedelijke winkelgebieden”. Onder dergelijke producten worden in ieder geval verstaan:  

o woninginrichting, mits groter dan 1.000 m²; 

o keukens en badkamers, inclusief tegels en sanitair; 

o bouwmarkten; 

o auto’s, motoren, boten, caravans, tenten; 

o tuincentra; (inclusief dierverzorgingsartikelen); 

o autoaccessoires, in directe relatie met inbouw; 

o grove bouwmaterialen en landbouwwerktuigen; 

o brand- en explosiegevaarlijke stoffen; 

o diversen: zonwering, vijvers, zwembaden, tuinhuisjes. 

Binnen onderhavig bestemmingsplan kan een dergelijke vorm van detailhandel enkel 

plaats vinden op het zuidelijke deel van Groot Verlaat (Steenwijk), via een afwijkings-

bevoegdheid op de overige delen van Groot Verlaat en middels een wijzigingsbe-
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voegdheid in het bestemmingsplan ook op de bedrijventerreinen Boterberg (Olde-

markt) en De Weijert/Schaarkampen (Vollenhove). Het betreffende bedrijf moet op de-

ze laatste twee locaties wel middels een bedrijfsplan aantonen dat er een lokale markt is 

voor het bedrijf en de omvang dient hierop afgestemd te worden. 

Het aanbieden van nevenassortiment wordt beperkt tot 10% van het winkelvloerop-

pervlakt, tot een maximum van 300 m2. De verkoop van dranken en etenswaren (food-

sector) dient expliciet uitgesloten te worden, net zoals shop-in-shop formules. De de-

tailhandelsvestiging moet voldoen aan milieuhygiënische en ecologische randvoor-

waarden en randvoorwaarden ten aanzien van het aspect parkeren. Bovendien dient 

het goede woon- en leefklimaat ter plaatse gewaarborgd te blijven en mag er geen on-

evenredige afbreuk worden gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 

gronden. 

 Detailhandel als nevenactiviteit: 

Detailhandel in ter plaatse vervaardigende of bewerkte producten is mogelijk via een 

omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan. Hierbij worden rand-

voorwaarden gesteld die de hoofdfunctie garanderen. Zo dient de oppervlakte van 

productiegebonden detailhandel beperkt te blijven tot 10% van het bruto vloeropper-

vlak, tot een maximum van 150 m². De oppervlakte van afhaalpunten van internetwin-

kels dient bovendien beperkt te blijven tot 15 m². 

Etalages zijn niet toegestaan en directe verkoop ter plaatse in de vorm van een “Kijk-

shop-formule” moeten worden uitgesloten, tenzij het een beperkt assortiment van aan-

verwante artikelen betreft, zoals aangeboden product gerelateerde verbruiksartikelen 

of –accessoires. Ook de verkoop van etenswaren, dranken en genotsmiddelen wordt 

uitgesloten, tenzij het ter plaatse vervaardigde producten betreft.  

Ten slotte geldt ook hier dat de detailhandelsvestiging moet voldoen aan milieuhygi-

enische en ecologische randvoorwaarden en randvoorwaarden ten aanzien van het as-

pect parkeren. Bovendien dient het goede woon- en leefklimaat ter plaatse gewaar-

borgd te blijven en mag er geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de ge-

bruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

 

Archeologie 

 Verankeren archeologisch beleid: 

Het reeds vastgestelde archeologiebeleid dient in nieuwe bestemmingsplannen verwerkt 

te worden conform de SVBP2012. Nieuwe ruimtelijke initiatieven in strijd met het gelden-

de bestemmingsplan moeten rechtstreeks worden getoetst aan het vastgestelde archeolo-

gisch beleid. Het archeologiebeleid van de gemeente Steenwijkerland is nader beschreven 

in paragraaf 5.4 van deze toelichting. 

 

Infrastructuur en openbare ruimte 

 Verkeer: 

Bij de bestemmingsplanactualisatie wordt voorzien in een voldoende ruimte regeling 

voor verkeer- en verblijfsgebieden, zodat herinrichting mogelijk is. Binnen de verkeer- 

en verblijfsgebieden moet de aanleg van groen en waterhuishoudkundige voorzienin-

gen voor de opvang en afvoer van hemelwater mogelijk zijn. 

 Parkeren: 

Indien door nieuwe ontwikkelingen extra parkeerbehoefte ontstaat, dient de aanvrager 

op eigen terrein in deze behoefte te voorzien. Deze plicht kan bewerkstelligd worden 

door middel van een bestemmingsregeling of door voorwaarden te stellen aan een pla-

nologisch besluit. Voor de realisatie van de parkeergelegenheid zal voorts het stappen-
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plan worden gehanteerd zoals is opgenomen in paragraaf 9.3 van de Beleidsnotitie fa-

cetbeleid. Zolang er geen gemeentelijke parkeernormen zijn vastgesteld wordt gemoti-

veerd gebruik gemaakt van de meest recente CROW-publicatie over de parkeerkencij-

fers (publicatie 317 “kencijfers parkeren en verkeersgeneratie”). Op het moment dat er 

een gemeentelijk vastgesteld parkeerbeleid is, is dit document het leidende document. 

Indien uit het stappenplan blijkt dat niet voldaan kan worden aan de gestelde eisen, 

dan dient de aanvraag in beginsel te worden afgewezen, tenzij er andere zwaarwegen-

de belangen zijn die aanleiding geven alsnog medewerking te verlenen aan de nieuwe 

ontwikkeling.   

 Groen: 

Het is belangrijk om multifunctioneel gebruik van groen middels een passende be-

stemming vast te leggen, zodat onder andere waterberging mogelijk is binnen groen-

stroken. De aanleg van snippergroen moet ook mogelijk gemaakt worden binnen ande-

re bestemmingen. Parkeren binnen de bestemming ‘Groen’ dient uitgesloten te worden. 

 

Duurzaamheid 

 Ondergronds bouwen: 

Ondergronds bouwen dient mogelijk gemaakt te worden door een expliciete regeling 

(aparte bouwregels) op te nemen binnen het bestemmingsplan. Deze regeling gaat 

tenminste in op de maximale verticale bouwdiepte en de maximale inhoud van het on-

dergrondse deel van het bouwwerk. Indien noodzakelijk kan een beperkte overschrij-

ding van de bouwgrenzen worden toegestaan, ten behoeve van de toegang tot onder-

grondse verdiepingen zoals parkeerkelders. Ondergronds bouwen dient dusdanig 

plaats te vinden zodat wordt voldaan aan milieuhygiënische en ecologische randvoor-

waarden. Bovendien dient het goede woon- en leefklimaat ter plaatse gewaarborgd te 

blijven en mag er geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de gebruiksmogelijk-

heden van aangrenzende gronden. 

 Bodemenergie: 

Indien nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zich voordoen dienen de mogelijkheden 

voor bodemenergiesystemen onderzocht te worden. Daarnaast dient in het bestem-

mingsplan of ander planologisch besluit een regeling opgenomen te worden waarmee 

de ontwikkelingen planologisch worden ingepast. Voor bestaande stedelijk gebieden 

dient een visie op de ondergrond vastgelegd te worden in een structuurvisie. 

 

3.5.2 Uitgangspunten startnotitie 

De gemeente Steenwijkerland heeft een startnotitie opgesteld voor de actualisatie van de 

bedrijventerreinen die naar voren komen in onderhavig bestemmingsplan. In deze startno-

titie zijn is het beleid uit de Beleidsnotitie Facetbeleid nauw gevolgd. De belangrijkste uit-

gangspunten en randvoorwaarden zijn in onderstaande tabel vernoemd. Daarachter is 

aangegeven op welke wijze deze punten terugkomen in onderhavig bestemmingsplan. 

 

1. Ruimtewinst en revitalisering 

In het kader van herstructurering dient 10 

hectare ruimtewinst behaalt te worden.  

• Als randvoorwaarde geldt dat de ge-

meente dient te beschikken over een 

vastgesteld zonebeheersplan voor de in 

het kader van de Wet geluidhinder gezo-

neerde bedrijven- c.q. industrieterreinen.  

Voor de bedrijventerreinen wordt akoes-

tisch onderzoek verricht. Op basis hiervan 

wordt een zonebeheersplan opgesteld. 

Daarnaast zal een beoordeling van de reac-

ties van bedrijven ten aanzien van toe-

komstplanen plaats moeten vinden. Op ba-

sis hiervan dient vastgesteld te worden of 
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• Als actiepunt is genoemd de beoordeling 

van reacties van bedrijven naar aanlei-

ding van de inventarisatie van uitbrei-

dings- en overige toekomstplannen. 

de 10 hectare ruimtewinst inderdaad be-

haalt kan worden. 

2. Duurzaamheid 

a. Ondergronds bouwen mogelijk maken 

door daarvoor aparte bouwregels op te 

nemen in het bestemmingsplan: 

• Er is een expliciete regeling nodig 

voor ondergronds bouwen, die ten-

minste in gaat op de maximale verti-

cale bouwdiepte en de maximale in-

houd van het ondergrondse deel van 

het bouwwerk.  

• Ondergronds bouwen wordt enkel 

toegestaan binnen het bouwvlak.  Ten 

behoeve van de toegang tot de onder-

grondse verdiepingen, bijvoorbeeld 

voor parkeerkelders, kan een beperkte 

overschrijding van de bouwgrenzen 

worden toegestaan.  

• Door afwijking van de bouwregels 

door middel van een omgevingsver-

gunning zou een verdere verruiming 

buiten de bouwgrenzen kunnen wor-

den overwogen.  

• Er moet worden voldaan aan de mili-

euhygiënische randvoorwaarden.  

• Er moet worden voldaan aan de eco-

logische randvoorwaarden.  

• Er mag geen onevenredige afbreuk 

worden gedaan aan de gebruiksmoge-

lijkheden van aangrenzende gronden. 

In de regels van dit bestemmingsplan 

wordt ondergronds bouwen mogelijk ge-

maakt. 

b. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

mogelijkheden voor bodemenergiesys-

temen onderzoeken en een regeling op-

nemen in het bestemmingsplan of ander 

planologisch besluit waarmee de ontwik-

kelingen planologisch worden ingepast. 

Voor bestaand stedelijk gebied een visie 

op de ondergrond opstellen en opnemen 

in structuurvisie(s). 

• Als voorwaarde is opgenomen dat al-

vorens een bestemmingsplanregeling 

opgenomen wordt in nieuwe plannen, 

een visie op de ondergrond gewenst 

is, waarin wordt voorzien in de op de 

stellen structuurvisie. 

De genoemde visie op de ondergrond is 

niet aanwezig binnen de gemeente Steen-

wijkerland. Derhalve is met het thema bo-

demenergie niets gedaan binnen onderha-

vig bestemmingsplan. 
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2a. Aspecten van duurzaamheid: Parkmanagement 

a. Terreinbeheer: Het bestemmingsplan is niet het instru-

ment waarin dit aspect geregeld dient te 

worden. 

b. Facilitymanagement: Het bestemmingsplan is niet het instru-

ment waarin dit aspect geregeld dient te 

worden. 

c. Utilitymanagement Het bestemmingsplan is niet het instru-

ment waarin dit aspect geregeld dient te 

worden. 

d. Ontwikkelingsmanagement Het bestemmingsplan is niet het instru-

ment waarin dit aspect geregeld dient te 

worden. 

e. Vestigingsmanagement Het bestemmingsplan is niet het instru-

ment waarin dit aspect geregeld dient te 

worden. 

2b. Aspecten van duurzaamheid: Zorgvuldig ruimtegebruik 

a. (Inpassen van) ecologische waarden en 

elementen: 

Dit is gebeurd met de bestemmingen 

‘Groen’ en ‘Water’. 

b. (Inpassen van) landschappelijke waar-

den, structuren en elementen: 

Aangezien het om bebouwd / stedelijk ge-

bied gaat, zijn landschappelijke waarden 

nauwelijks aanwezig en derhalve niet in 

het plan opgenomen. 

c. Groen- en waterstructuur (gekoppeld aan 

functionele structuur): 

Groen en water komen in de regels en op 

de verbeelding terug binnen de bestem-

mingen ‘Groen’ en ‘Water’. Ook binnen 

andere bestemmingen is groen mogelijk, 

waaronder de bestemming ‘Verkeer’. 

d. Clustering van bedrijven: Binnen de regels van onderhavig bestem-

mingsplan wordt ruimte geboden voor 

clustering van bedrijven. 

e. Efficiënt ruimtegebruik: Binnen de regels van onderhavig bestem-

mingsplan wordt ruimte geboden voor ef-

ficiënt ruimtegebruik.. 

f. Flexibel bouwen en duurzaam bouwen: Binnen de regels van onderhavig bestem-

mingsplan wordt ruimte geboden voor 

flexibel bouwen en duurzaam bouwen. 

2c. Aspecten van duurzaamheid: Duurzame netwerken 

a. Verbeterd gescheiden rioolstel-

sel/zuivering hemelwater 

Het bestemmingsplan is niet het instru-

ment waarin dit aspect geregeld dient te 

worden. 

b. Interne zonering van vergelijkbare be-

drijven 

De bedrijventerreinen binnen onderhavig 

bestemmingsplan zijn inwaarts gezoneerd 

conform de richtafstanden uit de VNG-

publicatie “Bedrijven en milieuzonering” 

(editie 2009). 

c. (Ruimtereservering voor) aanvullende 

ondergrondse infrastructuur voor bijv. 

Binnen de regels van onderhavig bestem-

mingsplan wordt middels een algemene 
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water- of warmteransport tussen bedrij-

ven of ICT.   

wijzigingsbevoegdheid ruimte geboden 

voor (Ruimtereservering voor) aanvullen-

de ondergrondse infrastructuur. 

d. Duurzame energiebronnen Dit aspect is momenteel nog niet relevant 

voor onderhavig bestemmingsplan. 

e. Uitwisseling van energie/water of andere 

stoffen/producten tussen bedrijven 

Het bestemmingsplan is niet het instru-

ment waarin dit aspect geregeld dient te 

worden. 

f. Gezamenlijke afvalwaterzuivering Binnen de regels van onderhavig bestem-

mingsplan wordt middels een algemene 

wijzigingsbevoegdheid ruimte geboden 

om gezamenlijk afwaterzuivering fysiek 

mogelijk te maken.  

g. Collectief afvalmanagement Het bestemmingsplan is niet het instru-

ment waarin dit aspect geregeld dient te 

worden. 

2d. Aspecten van duurzaamheid: Toegesneden logistieke concepten 

a. Multimodaal overslagpunt Binnen de regels van onderhavig bestem-

mingsplan wordt middels een algemene 

wijzigingsbevoegdheid ruimte geboden 

om een multimodaal overslagpunt fysiek 

mogelijk te maken. 

b. Gezamenlijk servicestation (tankstation, 

wasplaats & onderhoudsgarage) 

Binnen de regels van onderhavig bestem-

mingsplan wordt middels een algemene 

wijzigingsbevoegdheid ruimte geboden 

om een gezamenlijk servicestation fysiek 

mogelijk te maken, mits voldaan wordt aan 

nader te bepalen randvoorwaarden. 

c. Gezamenlijke parkeerplaatsen transport 

tussen bedrijven of ICT.   

Binnen de regels van onderhavig bestem-

mingsplan wordt middels een algemene 

wijzigingsbevoegdheid ruimte geboden 

om gezamenlijke parkeerplaatsen fysiek 

mogelijk te maken. 

d. Voldoende fietsvoorzieningen Binnen dit bestemmingsplan wordt ruimte 

geboden voor het realiseren van voldoende 

fietsvoorzieningen. 

e. Optimale voorzieningen openbaar ver-

voer. 

Het bestemmingsplan is niet het instru-

ment waarin dit aspect geregeld dient te 

worden. 

f. Georganiseerd vervoer Het bestemmingsplan is niet het instru-

ment waarin dit aspect geregeld dient te 

worden. 

g. Logistieke optimalisatie Het bestemmingsplan is niet het instru-

ment waarin dit aspect geregeld dient te 

worden. 

3. Verkleuring bedrijventerreinen 

De kern Steenwijk heeft een bovenlokale 

functie, de andere kernen in de gemeente fa-

ciliteren uitsluitend de lokale bedrijfsruim-

De bedrijventerreinen binnen onderhavig 

bestemmingsplan zijn gesegmenteerd op 

milieucategorie. Binnen het bestemmings-



bestemmingsplan Bedrijventerreinen – 28 januari 2014 43 

tevraag. De traditionele bedrijvigheid is 

sterk vertegenwoordigd. De focus komt 

meer te liggen op hoogwaardige bedrijvig-

heid en zakelijke dienstverlening. 

plan wordt wel de ruimte geboden om te 

segmenteren op lokale dan wel bovenloka-

le functie. Echter, deze segmentering kan 

pas daadwerkelijk plaatsvinden wanneer 

de aard en karakter van bedrijven nader 

bepaald is. Aan de hand daarvan kan be-

paald worden op welke wijze hieraan 

vormgegeven wordt binnen deze actualisa-

tie. 

4. Inwaartse zonering 

a. Bij de bestemmingsplanactualisatie en bij 

nieuwe ontwikkelingen waar  mogelijk 

een inwaartse zonering van de bedrijven-

terreinen mogelijk maken en bestaande 

bedrijven die daar niet in passen positief, 

maar specifiek bestemmen. 

De bedrijventerreinen in onderhavig be-

stemmingsplan zijn inwaarts gezoneerd. 

Specifieke bedrijven zijn hierbij aangege-

ven. 

b. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

gelden de afstanden uit de actuele versie 

van de VNG-brochure “Bedrijven en mi-

lieuzonering” als uitgangspunt, waarbij 

rekening wordt gehouden met het onder-

scheid in omgevingstypen.  

Bij de inwaartse zonering is rekening ge-

houden met de genoemde VNG-publicatie 

en het omgevingstype ‘rustige woonwijk’, 

aangezien de bedrijventerreinen in iedere 

kern grenzen aan dit type gebied. 

c. Afwijken van de indicatieve afstanden is 

mogelijk, mits die afwijking wordt gemo-

tiveerd in het besluit c.q. de onderbou-

wing of bestemmingsplantoelichting.  

In de regels van dit bestemmingsplan is 

afwijking van de indicatieve afstanden on-

der voorwaarden mogelijk. 

d. Bij de bestemmingsplanactualisatie de 

vestiging van nieuwe risicovolle bedrij-

ven uitsluiten.  

De vestiging van nieuwe risicovolle bedrij-

ven wordt in onderhavig bestemmingsplan 

uitgesloten. 

e. Bij de actualisatie een inwaartse zonering 

aanbrengen voor bedrijventerreinen: lich-

te bedrijven aan de randen, zwaardere 

bedrijven in het midden. 

De inwaartse zonering is voor de bedrij-

venterreinen binnen het plangebied aange-

bracht conform de richtafstanden genoem-

de in de VNG-publicatie, gemeten vanaf de 

omliggende kwetsbare objecten (wonin-

gen). 

f. Bestaande bedrijven die daar niet in pas-

sen specifiek bestemmen. 

Bestaande bedrijven die in de betreffende 

milieuzone gevestigd zijn, maar daar niet 

passen, worden specifiek bestemd en krij-

gen op de verbeelding een specifieke aan-

duiding. 

5. Uitbreiding bestaande bedrijven 

a. Uitbreidingsmogelijkheden voor be-

staande bedrijven zo veel mogelijk cre-

eren door zuinig ruimtegebruik. Daar-

voor wordt de SER-ladder toegepast: 

• Een eventuele uitbreiding dient direct 

grenzend aan een bestaand bedrijfs-

terrein plaats te vinden. 

•  Voor zover dat niet mogelijk is dient 

Bij uitbreiding van bestaande bedrijven zal 

de SER-ladder (thans: ladder voor duur-

zame verstedelijking) toegepast worden. 

Deze ladder is echter niet te vertalen in het 

bestemmingsplan. 
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te worden gekeken of er andere be-

drijfskavels beschikbaar zijn voor de 

gewenste uitbreiding. 

• De uitbreiding dient landschappelijk 

goed te worden ingepast. 

b. Er dient rekening te worden gehouden 

met de volgende randvoorwaarden:  

• er moet worden voldaan aan de mili-

euhygiënische randvoorwaarden;  

• er moet worden voldaan aan de eco-

logische randvoorwaarden;  

• er moet ten aanzien van het aspect 

parkeren worden voldaan aan het be-

paalde in de Beleidsnotitie Facetbe-

leid. 

• het goed woon- en leefklimaat ter 

plaatse moet gewaarborgd blijven;  

• er mag geen onevenredige afbreuk 

worden gedaan aan de gebruiksmoge-

lijkheden van aangrenzende gronden; 

Zie bovenstaande. 

6. Bedrijfswoningen 

a. Er worden geen nieuwe bedrijfswonin-

gen toegestaan op bedrijventerreinen, 

aangezien de noodzaak daarvoor ont-

breekt. 

Er worden geen nieuwe bedrijfswoningen 

binnen het plangebied toegestaan, met uit-

zondering van bedrijventerrein Boterberg. 

De huidige mogelijkheden voor de bouw 

van bedrijfswoningen worden overgeno-

men. 

b. In geval van legaal bestaand gebruik van 

bedrijfswoningen, dat gebruik (opnieuw) 

positief bestemmen. 

Bestaande bedrijfswoningen, voor zover 

functioneel, zijn in de regels en op de ver-

beelding aangegeven met de aanduiding 

‘bedrijfswoningen’. 

c. Bij illegaal gebruik wordt in beginsel 

handhavend opgetreden, maar er kan – 

afhankelijk van de feiten en omstandig-

heden – ook gemotiveerd worden geko-

zen voor de overige hiervoor beschreven 

opties, waarbij rekening wordt gehouden 

met de volgende randvoorwaarden:  

• er moet worden voldaan aan de mili-

euhygiënische randvoorwaarden;  

• er moet worden voldaan aan de eco-

logische randvoorwaarden;  

• het goed woon- en leefklimaat ter 

plaatse moet gewaarborgd blijven;  

• er mag geen onevenredige afbreuk 

worden gedaan aan de gebruiksmoge-

lijkheden van aangrenzende gronden; 

Bij illegaal gebruik is het uitgangspunt dat 

deze toch als zijnde bedrijfswoning be-

stemd, middels de hierboven genoemde 

aanduiding. Echter, na inventarisatie van 

de bestaande situatie en de  vaststelling 

van het zonebeheersplan voor de betref-

fende bedrijventerreinen, volgt een defini-

tieve conclusie,. Indien de mogelijkheid er 

is wordt het bestemmen tot ‘Wonen’ over-

wogen. 

d. In bestemmingsplannen dient te worden 

voorzien in regels die een juiste verhou-

In onderhavig bestemmingsplan wordt de 

bestaande situatie zoveel mogelijk overge-
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ding tussen het volume van de bedrijfs-

woning en de overige bedrijfsgebouwen 

borgen. 

nomen. 

7. Horeca 

Horeca in de vorm van hotels en snelwegge-

bonden horeca mogelijk (blijven) maken op 

Woldmeentherand en Oostermeentherand. 

Op andere terreinen met lichte bedrijvigheid 

kan vestiging aan de rand worden overwo-

gen. Voor die keuze moet een goed afwe-

gingskader worden opgesteld. 

Onderhavig bestemmingsplan voorziet in 

eerste instantie niet in de vestiging van ho-

reca binnen het plangebied. Wel wordt er 

een algemene wijzigingsbevoegdheid op-

genomen waarin horeca aan de rand van 

bedrijventerreinen onder voorwaarden kan 

worden toegestaan.. 

8. Volumineuze detailhandel op bedrijventerreinen 

a. Voorzien in een bestemmingsplanrege-

ling voor volumineuze detailhandel op 

bedrijventerrein Woldmeentherand op 

basis van de door het college vastgestelde 

beleidsregels. Voor de overige kernen zal 

nieuwe perifere detailhandel worden uit-

gesloten.   

Binnen de bedrijventerreinen die deel uit-

maken van onderhavig bestemmingsplan 

zijn bestaande detailhandelsvestigingen 

opgenomen met een aanduiding ‘detail-

handel volumineus’. Nieuwe perifere de-

tailhandel is uitgesloten. 

b. Nieuwe volumineuze detailhandel wordt 

toegestaan op Woldmeentherand, het 

zuidelijk deel van Groot Verlaat, Eeser-

wold en Hooidijk. 

In de regels en op de verbeelding is voor 

de betreffende gebieden opgenomen dat 

volumineuze detailhandel direct is toege-

staan, mits voorwaarden als  gesteld onder 

d. en e. hiernaast in acht worden genomen. 

c. Nieuwe volumineuze detailhandel wordt 

via een wijzigingsbevoegdheid ook op de 

bedrijventerreinen Boterberg - Mallegat 

(Oldemarkt) en De Weijert - Schaarkam-

pen (Vollenhove) toegestaan, mits de 

omvang wordt afgestemd op de schaal 

van de betreffende kern en het verzor-

gingsgebied. 

In de regels is de wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen waarmee volumineuze detail-

handel kan worden toegestaan voor de be-

treffende gebieden, mits voorwaarden als  

gesteld onder d. e. en f. hiernaast in acht 

worden genomen. 

d. Het aanbieden van nevenassortiment be-

perken tot 10% van het winkelvloerop-

pervlak, tot een maximum van 300 m², de 

verkoop van dranken en etenswaren 

(foodsector) expliciet wordt uitgesloten. 

De voorwaarde is voorzien in de planre-

gels. 

e. Shop-in-shop formules moeten worden 

uitgesloten. 

Shop-in-shop formules zijn in dit bestem-

mingsplan uitgesloten 

f. Er dient rekening te worden gehouden 

met de volgende randvoorwaarden:  

• er moet worden voldaan aan de mili-

euhygiënische randvoorwaarden;  

• er moet worden voldaan aan de eco-

logische randvoorwaarden;  

• er moet ten aanzien van het aspect 

parkeren worden voldaan aan het be-

paalde in de Beleidsnotitie Facetbe-

leid; 

Deze voorwaarden zijn voorzien in de 

planregels. 
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• het goed woon- en leefklimaat ter 

plaatse moet gewaarborgd blijven;  

• er mag geen onevenredige afbreuk 

worden gedaan aan de gebruiksmoge-

lijkheden van aangrenzende gronden; 

9. Detailhandel als nevenactiviteit 

Detailhandel in ter plaatse vervaardigde of 

bewerkte goederen mogelijk maken na af-

wijking van de gebruiksregels door middel 

van een omgevingsvergunning, mits rand-

voorwaarden worden gesteld om de onder-

geschiktheid aan de hoofdfunctie te garan-

deren. 

In regels is een algemene afwijkingsmoge-

lijkheid opgenomen voor detailhandel als 

nevenactiviteit, onder de gestelde voor-

waarden. 

10. Geluidzones 

a. In de Wet geluidhinder (Wgh) voorge-

schreven gevallen is een akoestisch on-

derzoek noodzakelijk, waaruit blijkt dat 

de hoogst toelaatbare geluidsbelasting 

niet wordt overschreden.  

Er is extern onderzoek verricht naar indu-

strielawaai. De resultaten worden vertaald 

in onderhavig bestemmingsplan. 

b. Bij gezoneerde industrieterreinen is het 

zonebeheerplan toetsingskader; 

Bij bepaling van de nieuwe geluidzones 

van de industrieterreinen is een zonebe-

heerplan opgesteld. In onderhavig be-

stemmingsplan wordt rekening gehouden 

met dit zonebeheersplan. Nieuwe activitei-

ten worden getoetst aan dit zonebeheer-

plan. 

c. In overige gevallen kan de VNG-uitgave 

“Bedrijven en milieuzonering” als uit-

gangspunt worden gehanteerd ten aan-

zien van geluidsaspecten.  

In gevallen waarin de Wgh niet voorziet, is 

gebruik gemaakt van de genoemde VNG-

publicatie. De richtafstanden genoemd in 

deze publicatie gelden ook als uitgangs-

punt voor de inwaartse zonering. 

d. Maatwerk in afwijking van de brochure 

is mogelijk, mits dat goed wordt gemoti-

veerd. Een akoestisch onderzoek kan 

daarvoor de basis vormen.  

Voor bedrijfsactiviteiten die binnen een 

bepaalde milieuzone liggen maar feitelijk 

niet binnen die zone passen omdat deze 

een hogere categorie hebben, word in de 

planregels en wijzigingsbevoegdheid op-

genomen om deze activiteiten onder voor-

waarden alsnog te kunnen toestaan. 

e. Voor een eventueel akoestisch onderzoek 

wordt aansluiting gezocht bij de “Hand-

reiking Industrielawaai en vergunning-

verlening”.  

• In beginsel wordt daarbij uitgegaan 

van de richtwaarden als genoemd in 

hoofdstuk 4 van de Handreiking (ta-

bel 4). 

• Kan daaraan niet worden voldaan, 

dan kan aansluiting worden gezocht 

bij de grenswaarden als genoemd in 

N.v.t. 
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hoofdstuk 3 van de Handreiking (ta-

bel 2).  

f. Voor wat betreft het toestaan van nieuwe 

(bedrijfs)woningen of andere geluidsge-

voelige gebouwen op (gezoneerde) indu-

strieterreinen, zie hoofdstuk 5 van de 

handreiking. 

Nieuwe bedrijfswoningen zijn in onderha-

vig bestemmingsplan niet toegestaan. 

11. Stikstof 

Om vast te kunnen stellen dat een (bestem-

mings)plan geen verslechterend of signifi-

cant verstorend effect heeft of kan hebben 

voor een Natura 2000-gebied, dient een pas-

sende beoordeling van de gevolgen voor het 

gebied te worden verricht waarbij rekening 

wordt gehouden met de instandhoudings-

doelstelling van dat gebied 

a. Passende beoordeling, inclusief afweging 

om plan aan te passen d.m.v. het treffen 

van mitigerende maatregelen.  

b. Milieu-effectenrapportage.  

c. Eventueel daaruit voortvloeiend: alterna-

tieven onderzoek, onderbouwing van 

dwingende redenen van openbaar belang 

en onderzoek naar wijze waarop maatre-

gelen moeten worden getroffen. 

Deze natuurtoets dient nog uitgevoerd te 

worden. 

12. Ruimtelijke kwaliteit 

a. Bebouwingsvrije zones opnemen langs 

perceelsgrenzen. 

In de regels van onderhavig bestem-

minsplan is in deze randvoorwaarde voor-

zien. 

b. Het hanteren van al dan niet versprin-

gende voorgevelrooilijnen.  

Binnen de bouwregels zijn verspringende 

voorgevels mogelijk. 

c. Het voorschrijven van een landschappe-

lijke inpassing van (nieuwe) bebouwing 

en bedrijfsterreinen.  

Er is geen sprake van een nieuw bedrijven-

terrein, waardoor dit punt niet aan de orde 

is. 

d. Het uitsluiten van open opslag voor de 

voorgevel.  

In de regels van onderhavig bestem-

minsplan is in deze randvoorwaarde voor-

zien. 

e. Het uitsluiten van hoge erfafscheidingen 

voor de voorgevel.  

In de regels van onderhavig bestem-

minsplan is in deze randvoorwaarde voor-

zien. 

f. Het voorschrijven van parkeren op eigen 

(achter)terrein.  

Parkeervoorzieningen zijn binnen de plan-

regels mogelijk gemaakt, in openbaar ge-

bied is parkeren uitgesloten, mits specifiek 

aangeduid.. 

g. Het beschermen van bestaand groen bin-

nen bedrijfsterreinen door middel van 

een passende bestemming of aanduiding. 

In de regels van onderhavig bestem-

minsplan is in deze randvoorwaarde voor-

zien. 
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3.5.3 Beleidsnotitie Ruimtelijke kwaliteit kernen  

De gemeente Steenwijkerland heeft de Beleidsnotitie Ruimtelijke Kwaliteiten Kernen op-

gesteld, zodat zij ontwikkelingen meer kan gaan sturen op ruimtelijke kwaliteit. In deze 

notitie zijn de ruimtelijke kwaliteiten van de kernen benoemd, welke het uitgangspunt 

vormen bij de beoordeling van mogelijke (nieuwe) ontwikkelingen. Voor verschillende 

onderwerpen zijn uitgangspunten geformuleerd die richtinggevend zijn voor steden-

bouwkundige ontwerpen. Deze notitie dient als integraal sturingsdocument bij nieuwe 

ontwikkelingen, waarbij een handzaam en concreet afwegingskader is gegeven om een 

goede beoordeling te kunnen maken bij bouwaanvragen en -verzoeken waarvoor een af-

wijking van de regels moet plaatsvinden. De Beleidsnotitie Ruimtelijke Kwaliteiten Kernen 

dient samen met de Beleidsnotitie Facetbeleid als basis voor het te voeren beleid in de 

nieuwe bestemmingsplannen. 

 

Voor elke kern zijn gebieden aangegeven met een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit 

(bruin op de kaartjes) en gebieden met een basiskwaliteit (geel op de kaartjes). De gebie-

den met een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit betreffen de historische kernen en be-

bouwingslinten. De gebieden met een basiskwaliteit zijn de (planmatige) uitbreidingswij-

 

Legenda Beleidsnotitie Ruimtelijke kwaliteit 

kernen 

 

Ruimtelijke kwaliteit Steenwijk 

 

Ruimtelijke kwaliteit Vollenhove 

 

Ruimtelijke kwaliteit Oldemarkt 
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ken. Verder zijn gebieden met afzonderlijke ruimtelijke kenmerken, zoals bedrijventerrei-

nen, sportcomplexen en groen, apart weergegeven in de notitie. 

 

In de notitie is tevens globaal aangegeven hoe het behoud en verbeteren van de ruimtelijke 

kwaliteit, met name de hoogwaardige kwaliteit, doorvertaald moet worden naar het be-

stemmingsplan. Daarnaast wordt er ook wat gezegd over de betreffende bedrijventerrei-

nen. 

 

Steenwijk 

Bedrijventerrein Groot Verlaat kenmerkt zich door de aanwezigheid van kleine en mid-

delgrote bedrijven. De bedrijfsbebouwing is veelal opgebouwd uit een rechthoekige 

hoofdmassa met flauw hellend of plat dak. Sommige gebouwen hebben een representatie-

ve voorbouw met een kantoorgedeelte, eventueel gecombineerd met een grote luifel. Ook 

zijn er enkele bedrijfswoningen aanwezig, opgebouwd uit een of twee bouwlagen met kap. 

Door de ligging aan het water zijn op dit bedrijventerrein diverse watergerelateerde be-

drijven aanwezig. De bebouwing langs de doorgaande weg (Ruxveenseweg) heeft een re-

presentatieve functie en richt zicht dan ook voornamelijk op deze weg. Daarnaast is de 

jachthaven nabij het bedrijventerrein aangemerkt als beeldbepalend element. 

 

Een doelstelling voor de toekomst is het behouden van het bedrijventerrein. Hierbij dient 

nieuwe bedrijfsbebouwing aan te sluiten bij de bestaande bedrijfsbebouwing. Ook dient de 

thans aanwezige groen-, water- en infrastructuur behouden te blijven, met mogelijkheden 

voor eventuele herinrichting. Ten slotte dienen beeldbepalende elementen gerespecteerd te 

worden.  

 

Vollenhove 

Het bedrijventerrein De Weijert/Schaarkampen kenmerkt zich door diverse grote hallen 

die vlak afgedekt zijn of met onder andere sheddaken. De meeste bedrijfsbebouwing be-

staat uit één of meer bouwlagen. Veelal is er geen duidelijke voorzijde van de gebouwen. 

Een enkel bedrijf heeft een representatieve voorbouw in de vorm van een kantoor of ont-

vangstruimte. 

 

Een doelstelling voor de toekomst is het behouden en versterken van het bedrijventerrein. 

Hierbij dient nieuwe bedrijfsbebouwing aan te sluiten bij de bestaande bedrijfsbebouwing. 

Ook dient de thans aanwezige groen-, water- en infrastructuur behouden te blijven, met 

mogelijkheden voor eventuele herinrichting. 

 

De uitgangspunten voor het behoud en versterken van de ruimtelijke kwaliteit en karakte-

ristieken van de betreffende bedrijventerreinen zijn meegenomen bij het opstellen van dit 

bestemmingsplan. 

 

Oldemarkt 

Het bedrijventerrein Boterberg kenmerkt zich door grootschalige bedrijfsbebouwing welke 

is opgebouwd uit een rechthoekige hoofdmassa. De bedrijfsbebouwing heeft veelal een of 

twee bouwlagen met een plat dak of flauw hellende kap. 

 

Een doelstelling voor de toekomst is het behouden van het bedrijventerrein. Hierbij dient 

nieuwe bedrijfsbebouwing aan te sluiten bij de bestaande bedrijfsbebouwing. Ook dient de 
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thans aanwezige groen-, water- en infrastructuur behouden te blijven, met mogelijkheden 

voor eventuele herinrichting. 

 

3.5.4 Welstandsnota 2004 

De Welstandsnota 2004, vastgesteld d.d. 5 februari 2004, gaat over de kwaliteit van de be-

bouwing in de gemeente Steenwijkerland. Oude en nieuwe gebouwen in al hun verschei-

denheid vormen met elkaar het aanzien van de gemeente. In de welstandsnota wordt be-

schreven hoe de gemeente om wil gaan met de gebouwde omgeving, hoe een welstands-

advies tot stand komt en op welke aspecten en criteria de welstandscommissie zich daarbij 

baseert. Bovendien biedt de welstandsnota voor de welstandscommissie een beoorde-

lingskader. 

 

In de welstandsnota worden negenentwintig samenhangende gebieden binnen de ge-

meente Steenwijkerland genoemd en beschreven. Ieder gebied is op zijn karakteristieken 

beschreven en aan de hand daarvan zijn welstandscriteria opgesteld. De negenentwintig 

gebieden zijn in zes hoofdcategorieën ingedeeld. Deze zijn bepaald door landschapsaspec-

ten. Binnen de hoofdgebieden zijn landschappelijke deelgebieden en kernen te onder-

scheiden. Iedere gebiedsbeschrijving is volgens een vast stramien opgezet: kaart, gebieds-

beschrijving (structuur, bebouwing, detaillering), bijzondere elementen, welstandsbeleid 

en tot slot de welstandscriteria. De gebiedsbeschrijving is de basis voor de formulering van 

het welstandsbeleid. Het beleid is vervolgens uitgewerkt in welstandscriteria. De criteria 

zijn toegespitst op drie schaalniveaus van de bouwplannen:  

 Situering; 

 Vormgeving; 

 Detaillering,  kleuren en materiaalgebruik. 

 

De bedrijventerreinen liggen in de volgende welstandsgebieden: 

 Groot Verlaat en het zuidelijke deel van Dolderkanaal-Hooidijk (Steenwijk):  

Stuwwallandschap tussen Steenwijk en Johannes Postkazerne - Bedrijventerreinen 

Steenwijk  

 Dolderkanaal-Hooidijk (noordelijke deel) (Steenwijk): 

Laagveenlandschap -  Inpoldering met Scheerwolde 

 De Weijert/Schaarkampen (Vollenhove): 

Stuwwallandschap van het land van Vollenhove -  Vollenhove overig 

 Boterberg (Oldemarkt): 

Stuwwallandschap tussen Oldemarkt en De Eese - Oldemarkt 

 

Voor de bedrijventerreinen geldt in het algemeen dat aan de randen met het buiten gebied 

de bebouwing dient aan te sluiten op de bebouwingskwaliteiten van het buitengebied. 

Verder is het gericht op het behouden van de bebouwingskarakteristieken zoals die in de 

verschillende gebiedsbeschrijvingen in de welstandsnota zijn omschreven. Vernieuwing is 

onder bepaalde voorwaarden mogelijk. In Steenwijk wordt dit specifiek aangegeven in het 

welstandsbeleid.  

 

In Oldemarkt is het welstandsbeleid er daarnaast op gericht om voornamelijk aan de ran-

den de bebouwingkarakteristieken te versterken, met name voor wat betreft kleur en ar-

chitectonische kwaliteit. Voor het bedrijventerrein in Vollenhove geldt hetzelfde, maar dan 

betreft het nieuwe bedrijfsbebouwing langs de doorgaande wegen. Door speciale aandacht  
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voor kleuren en materialen kan de architectonische kwaliteit van deze bedrijfsbebouwing 

versterkt worden 

 

Voor het noordelijke gedeelte van bedrijventerrein Dolderkanaal-Hooidijk dat is gelegen 

binnen het welstandsgebied ‘Inpoldering met Scheerwolde’ geldt het welstandsbeleid dat 

bij nieuwbouw en vervanging de bebouwingskarakteristieken zoals die in de gebiedsbe-

schrijvingen van het welstandsgebied zijn opgenomen, gerespecteerd moeten worden. Er 

wordt hier niet gesproken over specifieke bedrijfsbebouwing of een bedrijventerrein. Dit 

omdat ten tijde van het opstellen van de Welstandsnota (2004) dit gebied nog polder was 

en nog niet als bedrijventerrein bestemd was. Aannemelijk is dan ook om bij ontwikkelin-

gen in dit gebied in het kader van bedrijfsbebouwing, aan te sluiten bij het welstandsbeleid 

van de andere bedrijventerreinen, met in het bijzonder het welstandsbeleid voor Groot 

Verlaat en het zuidelijke deel van Dolderkanaal. 

 

Naast het bestemmingsplan biedt de welstandsnota het kader waarbinnen bouwplannen 

ontworpen en beoordeeld moeten worden. 

 

3.5.5 Archeologische verwachtingen en beleidskaart 

De gemeente Steenwijkerland heeft voor het gehele grondgebied een archeologische in-

ventarisatie uitgevoerd en de resultaten daarvan doorvertaald naar een archeologische 

verwachtingen- en beleidskaart, waarin de beschikbare informatie over de ligging en aard 

van bekende archeologische vindplaatsen, opgravingsterreinen, vondstlocaties en cultuur-

historische objecten zijn samengebracht. De raad heeft de verwachtingen- en beleidskaart  

en het bijbehorende beleidsdocument ‘Archeologische verwachtingen- en beleidskaart 

voor het grondgebied van Steenwijkerland – een aanzet tot het ontwikkelen van ruimtelijk ar-

cheologiebeleid’ vastgesteld op 22 januari 2008. Het beleid schrijft ondermeer voor dat in ie-

der nieuw bestemmingsplan een beschermende regeling voor archeologische waarden 

dient te worden opgenomen. Op de beleidskaart wordt onderscheid gemaakt tussen: 

 

archeologische verwachtingen en beleidskaart 
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 archeologische monumenten; 

 gebieden met een hoge archeologische verwachting; 

 gebieden met een lage archeologische verwachting; 

 gebieden zonder archeologische verwachting; 

 gebieden met onbekende archeologische verwachting. 

 

In dit bestemmingsplan wordt de gebiedsindeling met de bijbehorende regelingen uit dit 

beleidsdocument verwerkt in zowel de verbeelding als de regels van dit bestemmingsplan 

(zie ook paragraaf 4.4).  

 

3.5.6 Gemeentelijk waterplan 

Het gemeentelijk waterplan is nader uiteengezet in hoofdstuk 5 ‘Waterparagraaf’. 

 

3.5.7 Externe Veiligheidsbeleidsvisie gemeente Steenwijkerland 

De gemeente Steenwijkerland wil haar burgers een veilige leefomgeving bieden. In die zin 

draagt zij een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om externe veiligheid. Om die 

verantwoordelijkheid in te vullen heeft de gemeente Steenwijkerland het externe veilig-

heidsbeleid geformuleerd, d.d. 16 januari 2007.  

Doel van het externe veiligheidsbeleid is om duidelijk te maken welke externe veiligheids-

risico’s in de gemeente Steenwijkerland aanwezig zijn en hoe met deze en toekomstige ri-

sico’s om dient te worden gegaan. Dit betekent dat onder meer invulling wordt gegeven 

aan de wettelijke verplichting om het groepsrisico en plaatsgebonden risico (PR10-6 con-

tour) te overwegen bij het nemen van besluiten. 

 

De gemeente Steenwijkerland streeft naar een verantwoord evenwicht tussen risico’s en de 

behoefte aan de activiteiten die de risico’s veroorzaken. Daartoe conformeert de gemeente 

zich aan haar wettelijke verplichtingen. Daar waar de gemeente als bevoegd gezag een be-

oordelingsvrijheid heeft, maakt zij in dit beleidsdocument keuzes op het gebied van exter-

ne veiligheid. Die keuzes hebben de vorm van algemene uitgangspunten en gebiedsgerich-

te ambities. 

 

Algemene uitgangspunten: 

1. De gemeente legt de focus op wonen, werken en recreatie, en is terughoudend ten aan-

zien van zwaardere en risicovolle bedrijvigheid. 

2. Voor de toepassing van dit EV-beleid onderscheidt de gemeente Steenwijkerland twee 

gebiedstypen: woongebieden en bedrijventerreinen/landelijk gebied. 

3. De gemeente kiest ervoor de ambities op woongebieden boven die van bedrijventerrei-

nen en landelijk gebied te plaatsen. 

4. In woongebieden wil de gemeente dat het bijzonder veilig is. In woongebieden worden 

dan ook geen nieuwe risicobronnen toegelaten. Huidige bronnen blijven wel bestaan, 

maar als een risicobron zijn activiteiten staakt of de Wm-vergunning vervalt, wordt hij 

niet meer als risicobron toegelaten. De risicobron dient bij de eerste bestemmingsplan-

wijziging uit het bestemmingsplan te worden gehaald. 

5. Op bedrijventerreinen/landelijke gebied accepteert de gemeente een enigszins minder 

streng veiligheidsregime en is de komst van inrichtingen met een geringe risicobelas-

ting op de omgeving onder voorwaarden mogelijk. 

6. Waar zich EV-knelpunten voor (kunnen) doen, besteedt de gemeente veel aandacht aan 

bronmaatregelen om het risico te verkleinen. Pas daarna komen effectmaatregelen aan 

de orde. 
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7. Bij het beoordelen van risicosituaties worden aanvullend op de beoordeling van het 

plaatsgebonden risico en het groepsrisico ook de mogelijke effecten en beheersbaarheid 

en bestrijdbaarheid van een calamiteit betrokken. Hierbij wordt zorgvuldig rekening 

gehouden met het advies van de regionale brandweer in het kader van de verantwoor-

dingplicht groepsrisico. 

 

Gebiedsgerichte ambities: 

Op basis van de beschrijving en ligging van de risicobronnen, bedrijventerreinen, woon-

gebieden, etc. is vanuit het perspectief van externe veiligheid een indeling gemaakt in ge-

bieden waarvoor het wenselijk is om een verschillend ambitieniveau op het gebied van ex-

terne veiligheid na te streven. 

 

1. Woongebied: 

 In woongebieden worden geen nieuwe risicobronnen toegelaten. 

 Kwetsbare objecten mogen (ook in nieuwe situaties) niet binnen de PR 10-6 contour van 

een risicobron liggen (wettelijk eis). Aanvullend hierop mogen ook beperkt kwetsbare 

objecten in nieuwe situaties niet binnen de PR 10-6 contour van een risicobron liggen. 

 Toename van het groepsrisico door risicobronnen is niet toegestaan. 

 Toename van groepsrisico door een structurele toename van het aantal personen in het 

invloedsgebied is onder voorwaarden wel toegestaan, mits invulling wordt gegeven 

aan de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico zoals opgenomen in het BEVI. 

 De oriënterende waarde voor het groepsrisico wordt in nieuwe situaties als grenswaar-

de beschouwd. 

 

2. Bedrijventerreinen/Landelijk gebied: 

 Binnen een PR 10-6 contour zijn nieuwe beperkt kwetsbare objecten eventueel gemoti-

veerd toegestaan. 

 In nieuwe situaties dienen de PR 10-6 contouren binnen de inrichtingsgrenzen van risi-

covolle inrichtingen te blijven, daarbij zijn uitzonderingen onder voorwaarden moge-

lijk. 

 Het invloedsgebied van een risicobron dat geldt voor het bepalen van het groepsrisico 

mag niet over woongebieden vallen. 

 Een toename van het groepsrisico wordt onder voorwaarden geaccepteerd. 

 De oriënterende waarde voor het groepsrisico wordt in nieuwe situaties als richtwaar-

de beschouwd. 

 

De in het plangebied voorkomende risicovolle objecten krijgen een veiligheidszone met 

bijbehorende regeling. In paragraaf 6.6 wordt specifiek ingegaan op het aspect externe vei-

ligheid voor het plangebied. 

 

3.5.8 Prioriteitswegen 

Op dit moment is het beleid op het gebied van prioriteitswegen nog niet vastgesteld. Een 

verwijzing naar dit beleid in het bestemmingsplan is op dit moment nog niet aan de orde. 

Indien het beleid voor de vaststelling van het bestemmingsplan is vastgesteld zal dit wor-

den geïntegreerd in dit bestemmingsplan. 
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3.5.9 Duurzaamheidsplan Steenwijkerland 2009-2012 

De gemeente Steenwijkerland geeft hoge prioriteit aan duurzaamheid en wil duurzaam-

heid gebiedsgericht benaderen. Er is een gekozen voor een karakterisering van de verschil-

lende gebieden binnen de gemeente. Per gebied is een beschrijving en een kwaliteitsprofiel 

opgenomen. Per gebied zijn ook uitdagingen op het gebied van duurzaamheid genoemd. 

 

 

In dit bestemmingsplan is rekening gehouden met de uitgangspunten uit het duurzaam-

heidsplan. 

 

3.5.10 Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) 

In de IBVOR wordt het wensbeeld voor de toekomstige inrichting en het gebruik van de 

openbare ruimte van de gemeente gegeven. Er wordt ingegaan op inrichting, materiaalge-

bruik, onderhoud, toegankelijkheid etc.  

 

Belangrijke uitgangspunten zijn: 

 Er moet bij de inrichting aandacht zijn voor cultuurhistorische waarden. 

 Integratie van landschappelijke kwaliteiten in ontwikkelingen. 

 (historische) Groen- en waterstructuren worden versterkt. 

 Er zijn voldoende waterbergende voorzieningen. 

 Er moet ruimte zijn om te spelen. 

 Waar nodig en mogelijk zijn parkeervoorzieningen, liefst direct bij voorzieningen, maar 

die mogen niet ten koste gaan van groen- en speelvoorzieningen. 

 

In dit bestemmingsplan is een ruime regeling opgenomen om het (her)inrichten van de 

openbare ruimte mogelijk te maken. Een en ander is nader beschreven in paragraaf 7.4.  

 

3.5.11 Beleidsnota Groen 

Deze beleidsnota, welke op 6 maart 2007 is vastgesteld door de raad geeft een samenhan-

gende visie op de aanleg, beheer en het onderhoud van het openbaar groen. Dat groen 

moet zo mogelijk multifunctioneel worden ingezet: verfraaiing, recreatie, waterberging en 

ecologie. De streekeigen identiteit moet zoveel mogelijk behouden blijven door land-

schapsbepalende groenstructuren te beschermen, te onderhouden en indien nodig te her-

Gebiedstype Uitdagingen duurzaamheid 

Historische centra van  

steden 

Energieverbruik bestaande bouw. Combineren uiteenlo-

pende functies. 

Kernen, buurtschappen 

en  

lintbebouwing 

Behoud van functies. Beperken vervoersbehoefte. Energie-

verbruik bestaande bouw. 

Woonwijken Energieverbruik woningen. Beperken vervoersbehoefte. 

Bedrijventerreinen Vervoerstromen mensen en goederen. Sluiten van kringlo-

pen. 

 

Landelijk gebied - agra-

risch 

Duurzame landbouw. Behoud streekeigenheid. 

 

Landelijk gebied - ge-

mengd 

Combineren van functies. Vasthouden unieke kenmerken. 

 

Natuurgebied Beschermen en behouden. Informeren over en laten ervaren 

van kwaliteiten. 
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stellen of af te maken. Het aanwezige groen moet onderhouden worden en blijven. Kansen 

voor nieuwe groen liggen bij de inpassing van nieuwe ‘rode’ functies. Uitdagingen zijn de 

realisatie van groene poorten en groene wegwijzers in de vorm van groenstructuren naar 

bijzondere gebieden. 

 

Belangrijke uitgangspunten zijn: 

 gezien de betekenis van het groen voor de gemeente dient het een volwaardige en zelf-

standige plaats te krijgen in plan- en besluitvorming; 

 de mogelijkheden voor recreatie in groen in woonomgevingen worden geoptimali-

seerd, net als de mogelijkheden voor waterberging; 

 beeldbepalende historische structuren worden hersteld en zichtbaar gemaakt; 

 (grote) bomen worden gerespecteerd, monumentale en beeldbepalende bomen zijn ge-

inventariseerd. 

 

In dit bestemmingsplan hebben de structurele groenelementen een specifieke groenbe-

stemming gekregen. De overige groenelementen zijn toegestaan binnen de verkeersbe-

stemming.  

 

3.5.12 Strategische Toekomstvisie Steenwijkerland 2030 

In het visiedocument ‘Naar een SteenRijkerland’ is een aantal concepten uitgezet welke het 

kader bieden voor gebieden waarvoor specifieke ambities gelden om bepaalde kwaliteiten 

te versterken dan wel beter te benutten. De bedrijventerreinen binnen onderhavig plange-

bied vallen onder drie verschillende concepten, maar voor wat betreft het aspect ‘bedrij-

vigheid/bedrijventerreinen’ komt het beleid ongeveer op hetzelfde neer. 

 

De bedrijvigheid in Steenwijkerland bestaat voornamelijk uit de lokale MKB en overige 

lokale bedrijven. Langs de snelweg A32 zijn een aantal zichtlocaties voor handen voor met 

name bedrijvigheid in het hogere segment en dienstverlening. Deze zichtlocaties zijn al-

leen aanwezig in Steenwijk, dus niet in andere kernen zoals Oldemarkt. De bedrijventer-

reinen die centraal staan binnen dit bestemmingsplan herbergen allen de lokale bedrijvig-

heid. Vooral in Oldemarkt en Vollenhove is het voorzien in de lokale behoefte een belang-

rijke doelstelling, omdat dit ondersteuning kan bieden bij het in standhouden van het 

voorzieningenniveau en aantrekkingskracht voor recreatie en toerisme van deze kernen. 

Grootschalige ontwikkelingen zijn hier niet gewenst. Voor de meer traditionele bedrijvig-

heid met hinderzones, veel ruimtebeslag en weinig werknemers is de omgeving van 

Steenwijk dan ook niet voldoende geschikt. Hiervoor moet gekeken worden naar al dan 

niet reeds aanwezige grootschalige (boven)regionale werklocaties. 

 

In dit bestemmingsplan zijn de bestaande bedrijventerreinen als zodanig opgenomen en 

zijn grootschalige ontwikkelingen uitgesloten. Kleinschalige uitbreiding van de reeds be-

staande bedrijven mag plaats vinden onder bepaalde voorwaarden. 

 

3.5.13 Steenwijk Toekomstvisie 2030 

Ook voor Steenwijk is een toekomstvisie opgesteld net zoals dit is gebeurd voor de kernen 

Oldemarkt en Vollenhove. Voor wat betreft het plangebied van onderhavig bestemmings-

plan, de bedrijventerreinen Groot Verlaat en Dolderkanaal, wordt in het kort iets vermeld 

in de visie.  
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Een belangrijk item uit de Structuurvisie Infrastructuur en Milieu van het rijk is de duur-

zaamheidsladder, de opvolger van de SER-ladder. Deze stuurt aan op zuinig en duurzaam 

ruimtegebruik, onder andere door op bestaande bedrijventerreinen de ruimte en bedrijfs-

panden efficiënter te benutten. De bedrijventerreinen Groot Verlaat en Dolderkanaal-

Hooidijk bieden hiervoor de meeste kansen. Bovendien zorgt herontwikkeling aan de 

zuidzijde van Dolderkanaal-Hooidijk voor een kansrijkere verbinding tussen stedelijke 

ontwikkelingen rond het Steenwijkerdiep en het landschap. Vooral voor nautische bedrij-

ven liggen hier kansen.  

 

3.5.14 Vollenhove Toekomstvisie 2020 

Vollenhove zal de komende jaren inzetten op het versterken van de het eigen karakter. Dit 

betekent onder andere een gecontroleerde kleinschalige uitbreiding van het woningenbe-

stand. Ook het woningaanbod verbreed door voor specifieke doelgroepen of een bepaald 

type woning te bouwen (bijvoorbeeld patiowoningen, herenhuizen en appartementen). 

Daarnaast zal ingezet worden op de vrije tijdseconomie. Dat wil zeggen, investeren in ho-

reca-aanbod bij de haven en detailhandelsvestigingen (gericht op funshoppen) in de stra-

ten van het centrum. Ook de zorg- en dienstverlening in Vollehove zal een impuls krijgen. 

 

Een andere impuls is het vergroten van de werkgelegenheid in Oldemarkt. Zo zullen 

meerdere sectoren zich (beperkt) uitbreiden. Er is nauwelijks behoefte aan nieuwe bedrij-

venterreinen in Vollenhove. Het huidige bedrijventerrein de Weijert zal deels geherstruc-

tureerd worden, waardoor strategische reserveruimte (circa vier hectare) vrij zal komen 

voor nieuwe invulling door bedrijven. Deze herstructurering heeft tevens als doel het at-

tractiever maken van de noordelijke stadsrand langs de N331. Dit zal voornamelijk gebeu-

ren door een betere landschappelijke inpassing. Ten zuidoosten van Vollenhove is reeds 

een nieuw bedrijventerrein verrezen (Schaarkampen-Zuid, circa dertien hectare bruto). 

Hier wordt onder andere ruimte geboden aan woon-werkcombinaties.  

 

3.5.15 Oldemarkt Toekomstvisie 2020 

Oldemarkt zal volgens de toekomstvisie (2009) te maken krijgen met vergrijzing en ont-

groening. Hierdoor komt ook het huidige voorzieningenniveau onder druk te staan. Om 

Oldemarkt een nieuw impuls te geven wil de gemeente Steenwijkerland kleinschalig in-

grijpen door dit dorp niet op slot te gooien maar in de lokale behoefte te voorzien. Dit be-

tekent onder andere een gecontroleerde kleinschalige uitbreiding van het woningenbe-

stand. Ook wordt de leefkwaliteit verbeterd door voor specifieke doelgroepen te bouwen 

of een bepaald type woning te bouwen teneinde een saamhorige en dorpse sfeer te cre-

eren. 

 

Een andere impuls is het vergroten van de werkgelegenheid in Oldemarkt. Zo zullen 

meerdere sectoren zich (beperkt) uitbreiden. Er is nauwelijks behoefte aan nieuwe bedrij-

venterreinen in Oldemarkt. Op het huidige bedrijventerrein de Boterberg is reeds vol-

doende ontwikkelingsruimte voorhanden om aan de vraag tot 2020 (circa vijf hectare) te 

kunnen voldoen. Hiervoor moet het gebied deels worden geherstructureerd, zodat inbrei-

ding mogelijk is. Dit alles zal zoveel mogelijk verlopen via de SER-ladder (duurzaam-

heidsladder). Ook mogelijkheden voor woon-werkcombinaties zijn voorzien op de Boter-

berg. Dit is momenteel ook planologisch als zodanig vastgesteld. 
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Ontwikkelproject De Boterberg 

Concreet zijn de ambities teruggebracht tot een aantal ontwikkelprojecten tot 2020, waar-

van ‘De Boterberg’ er een is. Zoals gezegd zal het bedrijventerrein deels worden geher-

structureerd, zodat inbreiding mogelijk is. Op het terrein zullen zich voornamelijk regulie-

re lokale bedrijven vestigen. Ten zuiden zal een groene zone gehandhaafd worden, welke 

gaat dienen als ‘dorpsweide’. Ook worden er verbindingen voor voetgangers aangebracht 

tussen deze weide en het centrum. De woon-werkwoningen komen te liggen aan de Os-

senzijlerweg, de Boterberg en de dorpsweide. De ontsluiting van het bedrijventerrein dient 

plaats te vinden via de Eekstraat. Op deze manier wordt voldaan aan de behoefte aan 

woonwerklocaties en krijgt het terrein bovendien aantrekkelijke randen. 

 

3.5.16 Ruimte voor acquisitie 

In de nota ‘Ruimte voor acquisitie’ (2008) heeft de gemeente Steenwijkerland de doelstel-

ling geformuleerd om de vestiging van bedrijven in Steenwijkerland te stimuleren, met 

voorrang gericht op (zakelijke) dienstverlening, zorg en innovatieve industrie. Ook de 

kennisintensieve logistiek wordt als een belangrijke groeisector gezien. Het streven is 

voorts vooral de werkgelegenheid van hoger opgeleiden te bevorderen. 

 

De tweede (hoofd)doelstelling is het bestaande bedrijfsleven verder te verankeren en de 

investeringsbereidheid te bevorderen. Dus zorgdragen dat het bestaande bedrijfsleven 

zich binnen de gemeente verder kan ontwikkelen. Het bevorderen van de groei van de ei-

gen ondernemers is een vorm van ‘interne’ acquisitie. Hiermee worden de bedrijven be-

houden voor de gemeente, kunnen ze in werkgelegenheid groeien en heeft het in de exter-

ne contacten en relaties van de bedrijven een positieve invloed. 

 

3.5.17 Bedrijventerreinenvisie 2010 

In de bedrijventerreinenvisie 2010 is ruimtelijk economische ambitie van de gemeente 

Steenwijkerland beschreven. De aanleiding voor het opstellen van de visie was de nieuwe 

Omgevingsvisie van de provincie Overijssel en de subsidieregeling voor herstructurering 

van bedrijventerreinen. De ambitie borduurt voort op de doelstellingen die zijn geformu-

leerd in de nota ‘Ruimte voor acquisitie’. In de visie wordt ingegaan op het economisch 

profiel van de gemeente, de kwantitatieve opgaven en kwalitatieve aspecten als duur-

zaamheid, herstructurering en beeldkwaliteit. 

 

De vraag naar bedrijventerreinen voor de periode 2009-2020 wordt geraamd op 80 tot 82 

hectare netto. Het uitgeefbaar terrein (hard en zacht) tot en met 2020 bedraagt 73 hectare, 

waarmee een tekort wordt voorzien. 

 

De gemeente Steenwijkerland is actief op het gebied van kwaliteit, onder meer door het 

verlangen van landschappelijke inpassing en herstructurering. De ambitie voor wat betreft 

kwaliteit bestaat uit revitalisering van de bestaande terreinen Groot-Verlaat, De Weijert, 

Dolderkanaal-Hooidijk en Boterberg om zo samen met de ondernemers het niveau te ver-

hogen tot 3 sterren volgens het sterrensysteem als gehanteerd in de kwaliteitsscan die in 

2009 door DHV is uitgevoerd in opdracht van gemeente en provincie. 

 

Voorts wordt in de visie nogmaals expliciet benoemd dat bij uitgifte van terrein de SER-

ladder wordt gehanteerd: inbreiding gaat voor uitbreiding. 
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Hoofdstuk 4 Actuele waarden 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de actuele waarden die aanwezig zijn in het gebied. 

Specifiek wordt ingegaan op de flora en fauna, ecologische structuur, habitat, cultuurhisto-

rie en archeologie. 

4.2 Flora en fauna 

Het natuurbeschermingsrecht is te vinden in verdragen, Europese en nationale regelge-

ving en in nationaal en provinciaal beleid. Vanuit Europeesrecht wordt er onderscheid 

gemaakt tussen twee typen beschermingszones voor flora en fauna, te weten de vogel-

richtlijngebieden voor de bescherming van soorten en habitatrichtlijngebieden voor be-

scherming van leefgebieden. De belangrijkste beschermde gebieden zijn de Natura 2000-

gebieden. Hoewel geen van de bedrijventerrein waar dit bestemmingsplan betrekking op 

heeft gelegen is binnen een dergelijk gebied, liggen er wel enkele Natura 2000-gebieden in 

de nabije omgeving van de bedrijventerreinen. Zodoende kan het bestemmingsplan toch 

enigszins van invloed zijn op de gebieden. In onderstaande tabel is per bedrijventerrein 

 

Natura 2000-gebieden (geel)  in de nabije omgeving van de bedrijventerreinen (rood omcirkeld) 
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aangegeven welke Natura-2000 gebieden er in de nabije omgeving liggen, of het gaat om 

vogel- of habitatrichtlijngebieden en op welke afstand deze gebieden gelegen zijn van (de 

rand van) het betreffende bedrijventerrein. In het vervolg van deze paragraaf wordt speci-

fiek ingegaan op respectievelijk gebiedsbescherming en soortenbescherming. 

 

Bedrijventerrein Natura 2000-gebied Vogel- en/of habi-

tatrichtlijngebied 

Afstand 

Dolderkanaal De Wieden Vogel- en habitat Ca. 1.7 km 

Groot Verlaat De Wieden Vogel- en habitat Ca. 0.4 km 

De Weijert/Schaarkampen De Wieden Vogel- en habitat Ca. 0,5 km 

De Weijert/Schaarkampen Zwarte Meer Vogel- en habitat Ca. 2,6 km 

Boterberg Weerribben Vogel- en habitat Ca. 1,8 km 

Boterberg Rottige Meenthe & 

Brandemeer 

Habitat Ca. 2,5 km 

 

4.2.1 Gebiedsbescherming 

De gebiedsbescherming is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998 (Stb. 1998, 403 

en Stb. 2005,195). Deze wet is de implementatie van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn 

voor wat betreft de gebiedsbescherming en is vanaf 1 oktober 2005 in werking getreden. 

Op grond van deze gebiedsbescherming vallen beschermde natuurmonumenten en de ge-

bieden die op grond van de beide Europese richtlijnen zijn aangewezen als speciale be-

schermingszones (de zogenoemde Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) onder het regime 

van de Natuurbeschermingswet 1998. Zoals reeds naar voren is gekomen ligt geen van de 

bedrijventerreinen waarop dit bestemmingsplan betrekking heeft binnen een Habitatricht-

lijngebied. Bovendien heeft het voorliggende bestemmingsplan overwegend een conserve-

rende werking waardoor er geen sprake is van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die een 

verstoring zouden kunnen vormen. Wel is het zaak om bij de zonering en categorisering 

van de bedrijventerreinen rekening te houden met eventuele effecten van het type bedrijf 

op de nabijgelegen Habitatrichtlijngebieden. Waardevolle elementen van deze gebieden 

dienen gewaarborgd te blijven. Indien wel indirect nieuwe ontwikkelingen mogelijk wor-

den gemaakt, door middel van een wijzigingsbevoegdheid, wordt bij het alsdan te nemen 

besluit getoetst aan de wettelijke regels ten aanzien van gebiedsbescherming. 

 

4.2.2 Soortenbescherming 

Behalve de mogelijke effecten op natuurgebieden moet ook duidelijk zijn of het betreffen-

de plan effecten heeft, en zo ja welke, op beschermde soorten. De soortenbescherming is 

vastgelegd in de Flora- en faunawet (Staatsblad 1999, 264, laatstelijk gewijzigd Staatsblad 

2009,617). Deze wet is de implementatie van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn voor 

wat betreft de soortenbescherming. Zoals reeds naar voren is gekomen ligt geen van de 

bedrijventerreinen waarop dit bestemmingsplan betrekking heeft binnen een Vogelricht-

lijngebied. Bovendien heeft het voorliggende bestemmingsplan overwegend een conserve-

rende werking waardoor er geen sprake is van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die een 

verstoring zouden kunnen vormen Wel is het zaak om bij de zonering en categorisering 

van de bedrijventerreinen rekening te houden met eventuele effecten van het type bedrijf 

op de nabijgelegen Vogelrichtlijngebieden. Waardevolle elementen van deze gebieden 

dienen gewaarborgd te blijven. Indien wel indirect nieuwe ontwikkelingen mogelijk wor-

den gemaakt, door middel van een wijzigingsbevoegdheid, wordt bij het alsdan te nemen 

besluit getoetst aan de wettelijke regels ten aanzien van beschermde dier- en plantensoor-

ten. 
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Bij de ontwikkelingen van nieuwe plannen dient onderzocht te worden of de handelingen 

niet leiden tot de schending van verbodsbepalingen van de artikelen 8 tot en met 14 van de 

Flora- en faunawet.  

 

Standaard geldt voor het gehele gebied de algemene zorgplicht zoals die in de Flora en 

faunawet centraal staat (artikel 2). Bovendien moeten de handelingen in logisch verband 

staan met het plan en geen doel op zich vormen. 

 

De gronden van de bedrijventerreinen zijn vooral in gebruik als erf, bij de aanwezige be-

bouwing, als groenvoorziening of als infrastrucuur. De groenvoorzieningen bestaan voor-

namelijk uit gras, al dan niet met bomen. Binnen het plangebied zijn geen nieuwe ontwik-

kelingen voorzien die nader onderzoek naar flora en fauna-aspecten noodzakelijk maken. 

Bij eventuele nieuwe ontwikkelingen dient een afzonderlijke afweging te worden gemaakt 

waarbij wordt beoordeeld of flora en fauna-aspecten in het geding zijn. 

 

4.3 Cultuurhistorie 

Het nationale beleid ten aanzien van cultuurhistorie is verankerd in de Visie Erfgoed en 

ruimte. In deze visie worden een aantal nationale belangen met betrekking tot cultuurhis-

torisch erfgoed benoemd. De bedrijventerreinen an sich hebben geen bijzondere cultuur-

historische kwaliteiten van nationaal belang. Ook op lokale of regionale schaal zijn er 

nauwelijks specifieke cultuurhistorische waarden aanwezig. Dit is af te lezen uit de Cul-

tuurhistorische Atlas van de provincie Overijssel. De informatie uit deze atlas is afkomstig 

van de rijksdienst voor monumentenzorg (RDMZ), rijksdienst voor het oudheidkundig 

bodemonderzoek (ROB), stichting Het Oversticht en de provincie Overijssel. 

 

Zoals te zien is op de uitsneden van de Cultuurhistorische Atlas van de provincie Overijs-

sel zijn alleen binnen de bedrijventerreinen Dolderkanaal-Hooidijk (Steenwijk) en De We-

ijert (Vollenhove) cultuurhistorisch waardevolle objecten aanwezig. In Steenwijk gaat het 

om De Dolder. Dit was van oorsprong een machinefabriek maar is thans als opslagruimte 

in gebruik. Als waardering wordt in de atlas vermeldt: “grote waarde; belangrijk object; 

plaatsing op de monumentenlijst kan worden overwogen; behoud en hergebruik nastre-

ven”. In Vollenhove gaat het enerzijds om de silo van het bedrijf Van Benthem. Deze heeft 

volgens de atlas echter een “lage waarde, niet van bijzonder belang”. Anderzijds gaat het 

om de het bedrijf Rondal, waar oorspronkelijk elektronicafabriek Hazemeijer was geves-

tigd. Deze locatie wordt in de atlas als volgt gewaardeerd: “waardevol; goed voorbeeld; 

bestudering van mogelijk hergebruik is aan te bevelen”  

 

In de naaste omgeving van de bedrijventerreinen zijn ook diverse cultuurhistorisch waar-

devolle objecten, buitenplaatsen en monumenten aanwezig. In Vollenhove en Steenwijk 

zijn daarnaast de dorpskernen als archeologisch monument aangeduid. Daarnaast vormt 

het kanaal dat bedrijventerrein Groot Verlaat in het noorden en westen inkadert een cul-

tuurhistorisch waardevolle structuur. 

 

Wat daarnaast in diverse lokale en provinciale beleidsdocumenten naar voren komt is het 

belang van de landschappelijke inpassing en het respecteren van kwaliteiten in de omge-

ving. Dat wil zeggen dat de bebouwing redelijkerwijs dient aan te sluiten bij de reeds be-

staande bebouwing, inclusief de cultuurhistorisch waardevolle objecten, gebieden en  
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structuren, en dat grootschalige ontwikkelingen uitgesloten dienen te worden. Een vitale 

kern of vitaal platteland, met een mix van functies en kwaliteiten is hierbij een vaak ge-

hoorde kreet. Deze doelstelling komt voor een groot deel overeen met een van de nationa-

le doelstellingen ten aanzien van cultuurhistorie, namelijk: ‘Levend landschap: synergie 

tussen erfgoed, economie, ecologie’. 

 

Gezien het bovenstaande zullen in onderhavig bestemmingsplan geen specifieke bestem-

mingen, aanduidingen of regelingen opgenomen worden ten behoeve van cultuurhistori-

sche waarden. Wel zullen in andere bestemmingsregels voorwaarden gesteld worden op 

basis waarvan een ontwikkeling plaats kan vinden, met name voor de bovengenoemde ob-

jecten. Als voorwaarde dient in ieder geval gesteld te worden het respecteren, behouden 

en versterken van cultuurhistorische waarden. Dit zal dan ook als zodanig in de planregels 

van dit bestemmingsplan opgenomen worden. Voor de genoemde objecten zullen de plan-

regels dusdanig vorm gegeven worden dat het streven naar behoud of hergebruik hiermee 

belichaamd wordt. 

4.4 Archeologie  

In 1992 is het Verdrag van Malta door de landen van de Europese Unie, waaronder Neder-

land, ondertekend. Dit verdrag verplicht de Europese overheden tot het beschermen van 

archeologisch erfgoed. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat archeologische 

waarden in situ (ter plekke) bewaard moeten blijven. Er dient te worden nagestreefd de 

waarden op de locatie te behouden. Als dit niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld bij bouwplan-

nen, dan moeten de waarden worden opgegraven en ex situ (elders) worden bewaard. Het 

Verdrag van Malta is via de Wet op de archeologische monumentenzorg doorvertaald in 

met name de Monumentenwet 1988, welke aangeeft dat de gemeente bevoegd gezag is op 

het gebied van cultuurhistorie en archeologie. 

   

Cultuurhistorie Steenwijk Cultuurhistorie Oldemarkt Cultuurhistorie Vollenhove 

   

Machinefabriek Den Dolder Electronicafabriek Hazemeijer Silo Van Benthem 
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De gemeente Steenwijkerland beschikt over een archeologische verwachtings- en beleids-

advieskaart. Op deze kaart (zie de hierboven weergegeven uitsneden) zijn de gronden 

binnen het plangebied aangeduid ‘Geen archeologische verwachting’(wit),‘Lage archeolo-

gische verwachting’ (groen) en ‘Hoge archeologische verwachting’ (oranje). Gronden met 

een ‘Archeologische waarde’ zijn met rood aangegeven en archeologische monumenten 

met een arcering, maar deze zijn beide niet aanwezig binnen het plangebied van onderha-

vig bestemmingsplan. Voor delen van de bebouwde kom (grijs) en het water (blauw) kan 

geen verwachtingswaarde worden gegeven, omdat hiervoor de gegevens ontbreken.  

 

Het beleid binnen deze gebieden is als volgt: 

 Archeologisch monument (arcering): Archeologische resten die vanuit nationaal oogpunt 

behouden dienen te blijven en derhalve als monument beschermd zijn ingevolge art.3 

van de Monumentenwet of waar deze wordt voorbereid. De wettelijke bescherming 

verbiedt hier de meeste bodemverstorende activiteiten, tenzij de Minister van Onder-

wijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hiervoor vooraf vergunning verleent. 

 Gebied of terrein van archeologische waarde (rood): In eerdere onderzoeken is reeds aange-

toond dat in deze zones hoge concentraties archeologische resten voorkomen, die als 

behoudenswaardig gekarakteriseerd kunnen worden.  

 Gebied met een hoge archeologische verwachting (oranje): In deze gebieden geldt op basis 

van geologische en bodemkundige opbouw en aangetroffen archeologische vondsten 

en relicten een hoge archeologische verwachting. Zones waar, op historische en archeo-

logische gronden archeologische resten vermoed worden zonder dat de exacte begren-

zing daarvan kan worden aangewezen, zijn eveneens als ‘met hoge verwachting’ aan-

gemerkt. 

 Gebied met een lage archeologische verwachting (groen): In deze gebieden geldt op basis van 

geologische en bodemkundige opbouw en het ontbreken van archeologische vondsten 

een lage archeologische verwachting. 

 Gebied of terrein zonder archeologische verwachting (wit): Het gaat hierbij om gebieden 

waar het bodemprofiel als gevolg van saneringen, ontgrondingen, onderkelderingen en 

zware funderingen zodanig verstoord is, dat eventuele archeologische resten als verlo-

ren beschouwd mogen worden, of in ieder geval zodanig zijn aangetast dat zij niet 

meer voor onderzoek of bescherming in aanmerking komen. Het gaat hier om gebieden 

waar al door middel van archeologisch onderzoek is aangetoond dat er geen archeolo-

gische waarden aanwezig zijn. 

 Gebied met onbekende archeologische verwachting (grijs en blauw): Bij gebrek aan gegevens 

kan voor bepaalde delen van de bebouwde kom en voor grotere wateroppervlakken 

geen archeologische verwachting worden vastgesteld. 

 

   

Archeologie Steenwijk Archeologie Oldemarkt Archeologie Vollenhove 
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Op basis van de Archeologische verwachtingen en beleidskaart voor het grondgebied van 

Steenwijkerland en het bepaalde in de Monumentenwet zijn in de regels en verbeelding de 

beschermende dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 1’ en ‘Waarde – Archeologie 

2’ opgenomen. De archeologische monumenten en de gebieden met een archeologische 

waarden vallen binnen ‘Waarde – Archeologie 1’. Dit betekent dat bij het bouwen en/of 

vergroten van gebouwen, waarbij de bestaande bebouwing wordt vergroot met een op-

pervlakte van meer dan 100 m² en de bestaande fundering niet wordt benut, een archeolo-

gisch onderzoek dient plaats te vinden. Gebieden met een hoge, lage en onbekende archeo-

logische verwachtingswaarde vallen binnen de bestemming ‘Waarde – Archeologie 2’. 

Hierbij dient een archeologisch onderzoek plaats te vinden voor het bouwen van bouw-

werken met een oppervlakte groter dan 250 m² binnen de bebouwde kom of met een op-

pervlakte groter dan 2.500 m² buiten de bebouwde kom. 

 

Elke archeologische vondst dient gemeld te worden aan de Minister (artikel 53 en 54 van 

de Monumentenwet) door middel van het officiële vondstmeldingsformulier. Dit kunnen 

bijvoorbeeld scherven zijn, pijpenkopjes of munten. Een vondstmelding kan veel informa-

tie verschaffen over de archeologische waarden en verwachtingen in een gebied. Het 

maakt het verhaal van het verleden completer. Om die reden is het volgens de Monumen-

tenwet wettelijk verplicht gesteld archeologische vondsten te melden. Het maakt niet uit of 

een archeologische vondst gedaan is tijdens archeologisch onderzoek of als toevalsvondst 

bij niet archeologisch onderzoek. 
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Hoofdstuk 5  Waterparagraaf 

5.1 Inleiding 

Het is verplicht om in de toelichting bij een bestemmingsplan te verantwoorden op welke 

wijze rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Dit 

is bepaald in artikel 3.1.6, eerste lid, sub b van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Deze 

verantwoording wordt ook wel de waterparagraaf genoemd. Dit hoofdstuk kan als zoda-

nig beschouwd worden.  

5.2 Watertoets 

Het grondgebied van de gemeente Steenwijkerland valt voor het overgrote deel binnen het 

werkgebied van Waterschap Reest en Wieden. Een klein deel van het gemeentelijk grond-

gebied (de Blokzijler Buitenlanden) ligt binnen het werkgebied van Waterschap Zuiderzee-

land. Dit gebied maakt echter geen onderdeel uit van het plangebied.  

 

Conserverende plannen die geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken, 

hebben in beginsel geen invloed op de waterhuishouding. Het waterschap gaat dan ook 

akkoord met dergelijke plannen onder de volgende voorwaarden: 

 In de waterparagraaf wordt een goede omschrijving van de waterhuishouding (ook 

van het bestaan van huidige knelpunten) opgenomen, alsook van het huidige waterbe-

leid.  

 In geval van ontwikkelingsmogelijkheden door middel van een wijzigingsbevoegdheid 

of een uitwerkingsbevoegdheid wordt als uitgangspunt genomen dat de bestaande wa-

terhuishouding niet mag verslechteren als gevolg van de ontwikkeling. Deze voor-

waarde dient in de planregels te worden opgenomen.  

 De belangrijkste waterlopen worden bestemd op de verbeelding. 

 

In het kader van de watertoets is onderhavige paragraaf voorgelegd aan Waterschap Reest 

en Wieden.  

5.3 Beleid ten aanzien van de waterhuishouding 

5.3.1 Nationaal Waterplan 

Het Nationaal Waterplan (V&W, 2009) heeft de status van een structuurvisie en is de op-

volger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998. Het plan vervangt alle voorgaande 

Nota's Waterhuishouding. Omdat ook voor de volgende generaties Nederland als veilig en 

welvarend waterland veiliggesteld moet worden, moet nu een oplossing worden gevon-

den ten aanzien van ontwikkelingen op het gebied van klimaat, demografie, economie en 

een duurzaam  waterbeheer. 

 

Een goede bescherming tegen overstromingen, het zoveel mogelijk voorkomen van water-

overlast en droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit zijn basisvoorwaarden 

voor welvaart en welzijn. Water levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de leef-

omgeving en behoud van biodiversiteit. Het doel is helder: Nederland, een veilige en leef-

bare delta, nu en in de toekomst. 

Voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem is het dan ook van belang bij ruim-

telijke ontwikkelingen rekening te houden met waterhuishoudkundige eisen op korte en 

lange termijn. Meer dan voorheen moet water bepalend zijn bij de besluitvorming. De ma-
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te waarin water bepalend is, hangt af van de wateropgave in relatie tot andere opgaven, 

aanwezige functies en bodemgesteldheid, en andere kenmerken in dat gebied. 

 

Gemeenten en provincies wordt gevraagd het generieke beleid lokaal en regionaal te ver-

talen en vast te leggen in structuurvisies, bestemmingsplannen en waterplannen. Bij de 

planuitwerking van dit bestemmingsplan dient dan ook rekening te worden gehouden 

met waterhuishoudkundige eisen op korte en lange termijn, gericht op duurzaam water-

beheer.  

 

5.3.2 Waterbeheerplan Waterschap Reest en Wieden 2010-2015 

Door het Waterschap Reest en Wieden is bovengenoemd plan vastgesteld op 24 november 

2009, conform de nieuwe Waterwet. De nieuwe Waterwet verplicht de waterschappen om 

waterbeheerplannen op te stellen met een looptijd van zes jaar. Door de invoering van de 

Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het deelstroom-

gebied Rijn-Oost wordt beheerd door een zestal waterschappen, waaronder waterschap 

Reest en Wieden. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water hebben de wa-

terschappen intensief samengewerkt. Dit heeft onder andere geresulteerd in het nieuwe 

waterbeheerplan. In het waterbeheerplan is het integrale beleid opgenomen inzake veilig-

heid, watersysteembeheer en afvalwaterketen.  

 

Er zal worden geïnvesteerd in het creëren van extra waterberging, aanpassing van de wa-

terhuishouding, de bestrijding van verdroging, het aanpassen van een aantal rioolwater-

zuiveringsinstallaties en het natuurlijk maken van beken. 

 

5.3.3 De Keur Waterschap Reest en Wieden 

De Keur van het Waterschap Reest en Wieden (verordening van het waterschap) is vastge-

steld op 17 december 2009, conform de nieuwe Waterwet. De Keur bevat gebods- en ver-

bodsbepalingen met betrekking tot waterstaatswerken en watersystemen en biedt een mo-

gelijkheid om uitvoering van het beleid uit het Waterbeheerplan af te dwingen. In de Keur 

zijn onder andere de volgende onderwerpen opgenomen: 

 regeling van onderhoud van waterstaatswerken (oppervlaktewaterlichamen, waterke-

ringen en ondersteunende kunstwerken); 

 watervergunning voor het gebruik van waterstaatswerken 

 verboden in geval van calamiteiten; 

 watervergunning voor het af- en aanvoeren, het onttrekken en lozen van oppervlakte-

water, het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water in de bodem; 

 vrijstellingen 

 zorgplicht voor het watersysteem. 
 

Rondom elke primaire watergang is een beschermzone opgenomen. Binnen deze zone 

mogen enkel bouwwerken van geringe omvang, welke noodzakelijk zijn voor het beheer 

en onderhoud van de watergang worden gebouwd. De beschermingszone is 5 meter 

breed, gemeten vanaf de grens van de watergang (insteek of buitenzijde van de aanwezige 

onderhoudsstrook). De beschermingszone heeft behalve voor het handhaven van de be-

reikbaarheid als 'nevenfunctie' om eventuele toekomstige herinrichtingen of verbeteringen 

(capaciteitsvergroting) mogelijk te houden 
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5.3.4 Beleidskader waterbeheer 

In het waterbeheer zijn drie grote beleidsthema’s waar het waterschap zich mee bezig-

houdt. 

 Voor het dagelijkse waterbeheer is dat het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Re-

gime (GGOR). Doel daarvan is gedurende een heel groot deel van het jaar die water-

omstandigheden te realiseren die het beste passen bij de functie zoals de provincies die 

hebben vastgesteld. Een aantal kernen liggen in de zone van hydrologische beïnvloe-

ding. De zone is bedoeld als signaal voor mogelijke knelpunten in het uitvoeren van het 

dagelijkse waterbeheer.  

 Om in extreem natte en extreem droge omstandigheden de schade als gevolg van wa-

teroverlast of watertekort te beperken, kennen we WB21. Hierin zit de trits vasthouden-

bergen-afvoeren als voorkeursvolgorde en afwegingskader en het principe van niet af-

wentelen. Doel is het watersysteem zo in te richten dat het in extreme omstandigheden 

en in de toekomst goed functioneert. In het beekdal kunnen extreme omstandigheden 

nadrukkelijk leiden tot wateroverlast en schade.  

 Voor het bereiken van de goede ecologische toestand van het water zijn er de Europese 

richtlijnen voor ecologie en waterkwaliteit. Dit thema bestaat uit de Europese Kader-

richtlijn Water (KRW) en de Vogel- en Habitatrichtlijnen (vertaald in Flora- en Fauna-

wet en Natuurbeschermingswet). Doel daarvan is dat alle Europese wateren, zowel 

oppervlaktewater als grondwater, zich in 2015 in een goede ecologische en goede che-

mische toestand bevinden. Met goede argumenten is uitstel mogelijk tot uiterlijk 2027. 

Voor de Natura 2000- gebieden is geen uitstel mogelijk.  

 

5.3.5 Gemeentelijk waterplan 

Met het waterplan beogen de gemeente en de waterschappen het water op een goede ma-

nier af te stemmen en te benadrukken in de ruimtelijke ordening en het beheer en onder-

houd. Het doel van het plan is het realiseren van een duurzaam watersysteem, waar een 

ieder op zijn of haar eigen manier gebruik van kan maken en genieten. Voorop staat “Het 

watersysteem samen integraal duurzaam inrichten, beheren en onderhouden, zodanig dat 

veiligheid en functies zo optimaal mogelijk gebiedspecifiek worden gerealiseerd, nu en in 

de toekomst". 

 

In het waterplan staan een viertal thema’s centraal. Per thema zijn vervolgens een aantal 

doelstellingen geformuleerd: 

1. Watersysteem 

 water verankeren in ruimtelijke plannen 

 realiseren stedelijke wateropgave 

 bestrijding van verdroging 

2. Waterketen 

 verbeteren waterkwaliteit 

3. Waterbeleving/recreatie en toerisme 

 vergroten en specificeren functionaliteit van het water 

 vergroten van de belevingswaarde van het water 

4. Waterorganisatie 

 structuren samenwerking 

 duidelijkheid over verantwoordelijkheden 

 maatschappelijk draagvlak voor duurzaam omgaan met bouwen 
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5.3.6 Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2009-2015 

Aanleg en beheer van riolering is een gemeentelijke taak die zijn wettelijke basis vindt in 

de Wet milieubeheer. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna GRP) beschrijft de 

beleidsvoornemens en maatregelen voor het afval, hemel- en grondwater in Steenwijker-

land voor de periode 2009-2015. Het GRP vertaalt de voorgenomen maatregelen in een 

kostendekkingsplan en geeft aan welke gevolgen dit heeft voor de rioolheffing. Het GRP 

moet een breed gedragen beleidsstuk zijn, zowel in de gemeentelijke organisatie als bij de 

externe partijen die belang hebben bij een adequate rioleringszorg in gemeente Steenwij-

kerland.  

 

Inzameling en transport van afvalwater 

Voor inzameling en transport van afvalwater naar de zuivering wordt een basiskwaliteit 

geambieerd. Dit sluit aan bij de wettelijke resultaatsverplichting die het Rijk eist en de re-

gelgeving van waterschap Reest & Wieden. Met het vorige GRP is op grote lijnen al invul-

ling aan deze ambitie gegeven. De risico’s blijven hiermee beperkt.  

 

Lozing/uitstoot van afvalwater 

Voor de lozing en uitstoot van afvalwater op oppervlaktewater wordt een hoog onder-

houdsniveau nagestreefd. Dit niveau beperkt de risico’s op calamiteiten, schade en stank 

tot een minimum. 

 

Omgang hemelwater 

Voor de omgang met de hemelwaterinzameling wordt een basiskwaliteit voorgesteld. De 

risico’s blijven hiermee beperkt. Ten aanzien van de aanpak van wateroverlast vanuit de 

riolering zijn er vanuit het vorige GRP reeds afspraken gemaakt. Het gewenste scenario 

borduurt hierop voort. Invulling van de stedelijke wateropgave (voldoende berging in het 

totale watersysteem) en de baggeropgave (baggeren oppervlaktewater in stedelijk gebied) 

maken onderdeel uit dit scenario. 

 

Omgang grondwater 

De hinder in de huidige situatie is minimaal en staat gelijk aan een basiskwaliteit. Er is 

geen signaal van bedrijven en bewoners waarbij overlast wordt ervaren. Daarnaast is de 

ondergrond in de gemeente zeer gevarieerd. Meldingen van grondwateroverlast worden 

onderzocht. Deze opstelling vergt beperkte inzet van middelen en benadrukt de rol van de 

gemeente als aanspreekpunt. 

5.4 Bestaande waterhuishouding 

5.4.1 Algemeen 

Als het gaat om de huidige waterkundige situatie wordt in eerste instantie gekeken naar 

de belangrijkste watersystemen in het gebied, te weten het oppervlaktewatersysteem en 

het grondwatersysteem. In paragraaf 2.2.3 is een beschrijving gegeven van de waterhuis-

houdkundige situatie van de gemeente Steenwijkerland. 

 

5.4.2 Invloed op de waterhuishoudkundige situatie  

Voorliggend bestemmingsplan is conserverend van aard en maakt in zeer beperkte mate 

ontwikkelingen mogelijk, alleen via een wijziging of afwijking van het bestemmingsplan. 

De consequenties ten aanzien van de waterhuishoudkundige situatie van eventuele nieu-

we ontwikkelingen dienen in de afzonderlijke procedures inzichtelijk gemaakt te worden. 

Aangegeven wordt hoe in de nieuwe situatie met water en riolering zal worden omge-
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gaan. Uitgangspunt daarbij is dat de voorgenomen ontwikkeling geen verslechtering van 

de waterhuishouding mag veroorzaken en indien nodig een verbetering tot stand moet 

brengen, indien zich in de huidige situatie problemen voordoen met betrekking tot de wa-

terhuishouding. Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen wordt het waterschap betrok-

ken. Dit is ook als voorwaarde opgenomen bij de afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden 

in de regels. 

5.5 Waterveiligheid 

De bedrijventerreinen Groot Verlaat, De Weijert-Schaarkampen en Boterberg zijn gelegen 

binnen dijkring 9, zoals opgenomen in bijlage I van de Waterwet. Bedrijventerrein Dolder-

kanaal-Hooidijk ligt tegen deze dijkring aan. Dijkring 9 kent een veiligheid met een over-

schrijdingskans 1/1250 jaar. Bij een eventuele zullen de gezamenlijke kernen Sint Jans-

klooster, Vollenhove en Heetveld als een eiland omringt zijn met water met een overstro-

mingsdiepte tot 2,0 meter. De bedrijventerreinen in Steenwijk kennen, als gevolg van de 

hoge ligging van Steenwijk, geen overstromingsdiepte. Ook in Oldemarkt wordt vanwege 

de hoge ligging geen overstromingsdiepte verwacht.  

 

In het verbreed gemeentelijke rioleringsplan 2009-2015 (GRP) heeft de gemeenteraad vast-

gesteld, dat bij een zeer intensieve regenbui de sloten en vijvers buiten hun oevers mogen 

treden. Dit mag wellicht tot hinder en af en toe tot overlast leiden, maar niet tot schade.  

 

Daarnaast zijn in het GRP enkele basisprincipes vastgelegd met betrekking tot waterber-

ging op straat ten tijde van een zeer intensieve regenbui. Zo dient de afvoercapaciteit van 

de riolering voldoende te zijn om wateroverlast te voorkomen, uitgezonderd in buitenge-

wone omstandigheden. Verder dient de bovengrond dusdanig te worden ingericht dat 

hemelwater in buitengewone omstandigheden redelijkerwijs kan worden afgevoerd. Ten 

slotte geldt dat bij ‘water-op-straat’ situaties de risico’s voor de volksgezondheid beperkt 

dienen te zijn. 

 

Verder is vastgesteld, dat bij de huidige knelpuntlocaties de wateroverlast wordt aange-

pakt en dat mogelijke nieuwe knelpunten tijdig in beeld gebracht worden. Het onderzoek 

naar de knelpuntlocaties zal binnen de planperiode uitgevoerd worden en verwacht wordt 

dat op het eind van de planperiode het gewenste kwaliteitsprofiel behaald is. 

5.6  (Grond)wateroverlast 

In het verbreed gemeentelijke rioleringsplan 2009-2015 heeft de raad besloten vooralsnog 

geen breed gemeentelijk onderzoek op te zetten naar grondwateroverlast. Bij grondwater-

problemen is de burger eerst zelf aan zet voor mogelijke oplossingen. Vanuit haar grond-

waterzorgplicht is de gemeente wel aanspreekpunt voor eventuele grondwaterproblemen. 

Vanuit deze hoedanigheid zijn bij de gemeente geen grondwaterproblemen bekend. 

5.7 Waterkwaliteit en ecologie 

Door periodiek de watergangen te baggeren zijn de sloten en vijvers in staat bij uitzonder-

lijke situaties het overtollig hemelwater afdoende te bergen, vasthouden en afvoeren. 

Daarnaast leidt het baggeren tot een verbetering van de waterkwaliteit en wordt stank-

overlast voorkomen.  
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5.8 Riolering 

In een deel van het plangebied is sprake van een gemengd stelsel. Dat wil zeggen dat het 

huishoudelijk afvalwater en het hemelwater verzameld worden in één buis en gezamenlijk 

afgevoerd worden richting een gemaal, welke het stedelijk afvalwater richting de afvalwa-

terzuiveringsinstallatie pompt. Bij hevige regenval kan het voorkomen dat het riool niet al 

het water kan verwerken. Daarom kent het gemengde stelsel op enkele punten een over-

stort, waarbij overtollig stedelijk afvalwater wordt geloosd op het oppervlaktewater. 

 

Verder is in het plangebied ook nog sprake van een (verbeterd) gescheiden stelsel. Dat wil 

zeggen dat het huishoudelijk afvalwater (DWA) en het hemelwater (HWA) apart ingeza-

meld afgevoerd worden. Hierbij gaat het DWA naar een gemaal, welke het (stedelijk) af-

valwater richting de afvalwaterzuiveringsinstallatie pompt, terwijl het HWA (deels) direct 

wordt geloosd op het oppervlaktewater. 
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Hoofdstuk 6  Milieuparagraaf 

6.1 Inleiding 

Milieubeleid wordt steeds meer geïncorporeerd in andere beleidsvelden. Verbreding van 

milieubeleid naar andere beleidsterreinen is dan ook een belangrijk uitgangspunt. Ook in 

de ruimtelijke planvorming is structureel aandacht voor milieudoelstellingen nodig. De 

milieudoelstellingen worden daartoe integraal en vanaf een zo vroeg mogelijk stadium in 

het planvormingsproces meegewogen. Een duurzame ontwikkeling van de gemeente is 

een belangrijk beleidsuitgangspunt dat zijn doorwerking heeft in meerdere beleidsterrei-

nen. In onderhavig hoofdstuk worden per bedrijventerrein afzonderlijk de milieuaspecten 

voor het planvoornemen besproken. 

6.2 Geluidhinder 

6.2.1 Inleiding 

Ten aanzien van geluid zijn de regels uit de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. De 

Wgh voorziet rond (gezoneerde) industrieterreinen, langs wegen en langs spoorwegen in 

zones. Ten aanzien van industrieterreinen is in de Wgh bepaald dat wanneer met het vast-

stellen van een bestemmingsplan een industrieterrein in de zin van deze wet ontstaat, te-

vens een rond het betrokken terrein gelegen zone vastgesteld dient te worden, waarbuiten 

de geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan. 

Dit gebeurt op basis van een akoestisch onderzoek. Het industrieterrein zelf maakt geen 

deel uit van de zone.  

 

In artikel 53 Wgh is bepaald dat buiten een bestaande zone de geluidbelasting vanwege 

het industrieterrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan. Bij de vaststelling 

van een bestemmingsplan voor gronden die krachtens die vaststelling deel uit gaan maken 

van de bestaande zone, kan ex artikel 55, vierde lid Wgh met betrekking tot geprojecteer-

de, aanwezige of in aanbouw zijnde woningen in dat gebied een hogere waarde dan 50 

dB(A) worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde voor geprojecteerde wo-

ningen de waarde 55 dB(A) en voor wat aanwezige of in aanbouw zijnde woningen betreft 

60 dB(A) niet te boven mag gaan.  

 

De zones langs wegen en spoorwegen volgen uit de Wet geluidhinder in samenhang met 

het Besluit geluidhinder en de Regeling Zonekaart spoorwegen. Indien men voornemens 

is nieuwe woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen te realiseren binnen deze zo-

nes, dan dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd waaruit blijkt dat aan de 

hoogst toelaatbare geluidsbelasting op de gevel, als opgenomen in de Wet geluidhinder 

c.q. het Besluit geluidhinder, kan worden voldaan. Bij de planologische realisatie van 

nieuwe geluidsbronnen in de vorm van een industrieterrein, weg of spoorweg dient te 

worden onderzocht of de hiervoor bedoelde hoogst toelaatbare geluidsbelasting op de ge-

vels van bestaande woningen binnen de nieuwe zone kunnen worden gehaald. 

 

Op 1 juli 2012 heeft een aanpassing van de Wet geluidhinder plaatsgevonden. Onder de 

noemer van SWUNG (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid) zijn voor 

de rijksinfrastructuur (hoofd(spoor)wegen) geluidproductieplafonds ingevoerd. Er gelden 

plafondwaarden die het geluid op vastgestelde referentiepunten langs de weg of het spoor 

niet mag overschrijden. Het wettelijk kader voor SWUNG is vastgelegd in hoofdstuk 11 

van de Wet milieubeheer. Daarop blijven voor de beoordeling van geluidhinder voorals-
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nog de regels van de Wet geluidhinder van toepassing. Ook op decentraal beheerde wegen 

en spoorwegen blijft de Wet geluidhinder van toepassing. Deze onderwerpen zullen on-

derdeel uitmaken van de volgende stap in de herziening van de geluidregelgeving. 

 

6.2.2 Bedrijventerrein Groot Verlaat 

Wegverkeerslawaai 

Voor de wegen binnen het bedrijventerrein Groot Verlaat geldt een maximum snelheid 

van 30 kilometer per uur. Deze wegen kennen daardoor geen geluidzone en hiervoor 

wordt vanuit de Wet geluidhinder dan ook geen onderzoek vereist. De wegen die rondom 

dit bedrijventerrein liggen, de Kanaaldijk, Ruxveenseweg, Blokzijlseweg en Zuidveen-

seweg, kennen een snelheid van 50, 60 of 80 kilometer per uur. Derhalve zijn deze wel zo-

neplichtig. Voor het gedeelte dat is gelegen binnen de bebouwde kom geldt een zone van 

200 meter, voor het deel dat buiten de bebouwde kom ligt geldt een zone van 250 meter.  

 

Spoorweglawaai 

In de nabijheid van het plangebied ligt de spoorlijn Zwolle – Leeuwarden. De spoorlijn ligt 

echter dusdanig ver weg (ruim een kilometer) dat het aspect spoorweglawaai niet aan de 

orde is voor dit deel van het bestemmingsplan. 

 

Industrielawaai 

Het industrieterrein Groot Verlaat / Dolderkanaal / Hooidijk is een bestaand gezoneerd 

industrieterrein als bedoeld in artikel 52 van de Wgh.  

 

Geluidzone 

Rond het industrieterrein te Steenwijk is op 7 november 1989 (no. MMI 89/3398) door Ge-

deputeerde Staten een geluidzone vastgesteld. Dit is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 

van 4 mei 1990 (no. 90.0101916). De geluidzone is herzien in het bestemmingsplan “indu-

strieterrein Groot Verlaat – gemeente Steenwijkerland”, vaststelling 5 oktober 1999. De ge-

luidzone is voor een tweede maal gewijzigd met een raadsbesluit “bestemmingsplan 

Steenwijkerdiep” op 16 oktober 2002. 

 

Op de zonegrens, op 5 meter hoogte boven het plaatselijke maaiveld, mag het totaal aan 

industrielawaai niet meer bedragen dan 50 dB(A). Binnen de zone, het gebied tussen de 

grens van het industrieterrein en de zonegrens, bevinden zich woningen en andere ge-

luidgevoelige objecten. Voor een deel daarvan gelden hogere waarden (maximaal toelaat-

bare waarden, afgekort MTG-waarden).  

 

In 2010 werd duidelijk dat de beschikbare geluidruimte volledig was verbruikt en was 

zelfs sprake van een overschrijding. Nieuwe ontwikkelingen die een toename van geluid 

meebrachten waren niet meer mogelijk. Het gebied kwam als het ware "op slot" te zitten. 

Vanaf dat moment is gewerkt aan een pakket van maatregelen om de beperkingen voor 

het functioneren op te lossen en het doorontwikkelen van het gebied voor de toekomst vei-

lig te stellen. 

 

Eén van de maatregelen is het optimaliseren van de vigerende zone. Die zone is, gezien de 

huidige akoestische situatie en de gewenste ontwikkelingen, soms te ruim en soms ook te 

krap. De Wgh bepaalt dat zonegrenzen voor industrielawaai door middel van herziening 

van het bestemmingsplan kunnen worden aangepast. Dit bestemmingsplan voorziet hier-

in. 
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Normstelling Wet geluidhinder 

Buiten een geluidzone mag de geluidbelasting als gevolg van de bedrijven op het gezo-

neerde industrieterrein gezamenlijk niet meer dan 50 dB(A) bedragen. Voor geluidgevoe-

lige functies, zoals woningen, binnen de geluidzone kan sprake zijn van MTG (maximaal 

toelaatbare geluidbelasting) of hogere waarden.  

 

Bij de wijziging van een geluidzone voor industrielawaai, die zorgt voor een hogere ge-

luidbelasting bij geluidgevoelige objecten (zoals woningen) dan in het verleden is vastge-

steld, mag deze waarde met ten hoogste 5 dB(A) worden verhoogd tot een maximum van 

60 dB(A). 

 

Wordt een bestaande zone aangepast, voor gronden die deel gaan uitmaken van de be-

staande zone, kan een hogere waarde voor ten tijde van de eerste zonevaststelling gepro-

jecteerde woningen 55 dB(A) worden vastgesteld en voor de bij de eerste zonevaststelling 

in aanbouw dan wel bestaande woningen 60 dB(A) worden vastgesteld. 

 

Aan De Werven zijn een aantal woonboten gelegen. Sinds 1 juli 2012 zijn ligplaatsen in het 

water, bestemd voor een woonschip, in het Besluit geluidhinder aangewezen als geluidge-

voelig terrein als bedoeld in artikel 1 van de Wet. Het gaat daarbij om legale en permanen-

te ligplaatsen.  

 

Overgangsrecht: ligplaatsen in het water die op 1 juli 2012 in een gemeentelijke verorde-

ning zijn aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen, kunnen tot 1 juli 

2022 bij de eerste toepassing van de volgende procedure van rechtswege worden opgeno-

men in het bestemmingsplan zonder dat ze worden getoetst als geluidgevoelig terrein (Ar-

tikel 59: ten hoogste toelaatbare geluidbelasting binnen een zone van een industrieterrein).  

 

Dit overgangsrecht is opgenomen, omdat het niet redelijk wordt geacht bestaande lig-

plaatsen te toetsen als ware het nieuwe ligplaatsen enkel omdat ze van het ene juridische 

instrument (verordening) worden overgeheveld naar het andere (bestemmingsplan).  

 

De op het gezoneerd industrieterrein gelegen bedrijfswoningen (of andere mogelijke ge-

luidgevoelige objecten) behoeven geen toetsing op grond van artikel 2.14, lid 1, sub c, on-

der 2° Wabo. Bescherming tegen geluidhinder van inrichtingen moet primair plaatsvinden 

via het traject van de ruimtelijke ordening. Milieuzonering, zoals hierna besproken zal 

worden, speelt hierbij een belangrijke rol. 

 

Geluidonderzoek  

In 2010 werd duidelijk dat de beschikbare geluidruimte volledig was verbruikt en was 

zelfs sprake van een overschrijding, waardoor er op het industrieterrein geen nieuwe ver-

gunningen mogen worden afgegeven. Sindsdien is gewerkt aan een oplossing voor deze 

problematiek. Het zonebeheermodel is geactualiseerd. Hierbij zijn alle aanwezige bedrij-

ven geïnventariseerd op basis van veldwerk en is een akoestische kwalificatie, op basis van 

onderstaande tabel, aan de inrichtingen toegekend. 

 

Indien bestaande inrichtingen gaan veranderen en/of uitbreiden, zal een melding moeten 

worden gedaan. De initiatiefnemer zal worden verzocht een checklist in te vullen met 

akoestisch relevante informatie. Op basis hiervan worden aan de inrichting maatwerk-

voorschriften opgelegd. 
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 Omschrijving Geluidbelasting op 50 mtr. van de inrichtingsgrens 

Dag 

07.00-19.00 uur 

Avond 

19.00-23.00 uur 

Nacht 

23.00-07.00 uur 

TYPE I Kleine kantoren (tot circa 600 m²) 30 dB(A) 25 dB(A) -- 

TYPE II Grote kantoren (tot circa 1200 m²) 35 dB(A) 30 dB(A) -- 

TYPE III Lichte bedrijven 40 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 

TYPE IV Middelzware bedrijven 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 

TYPE V Zware bedrijven 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

TYPE VP Vergunningsplichtig Overeenkomstig vergunning 

 

Eind 2011 is gestart met een inhaalslag om inrichtingen maatwerkvoorschriften, op basis 

van het Activiteitenbesluit, op te leggen. Tot en met januari 2012 zijn ruim zestig inrichtin-

gen aangeschreven en zij hebben de gemeente, door middel van het invullen van een 

checklist, inzicht gegeven in de akoestisch relevante activiteiten op hun terrein. Met een 

berekening heeft de gemeente de benodigde geluidruimte vastgesteld en maatwerkvoor-

schriften opgesteld. De geluidruimte is opgenomen in het beheermodel. De benodigde ge-

luidruimte is in veel gevallen iets lager dan de akoestisch kwalificaties die tijdens het 

veldwerk zijn vastgesteld. Het beheermodel geeft derhalve geen onderschatting van de ge-

luidruimte.  

 

Voor de braakliggende percelen op het industrieterrein is in het zonebeheermodel de be-

schikbare kavelruimte [dB(A)/m²] opgenomen. Deze ruimte is per kavel tevens terug te 

vinden in het zonebeheerplan. 

 

Aanpassing geluidzone 

Het geactualiseerde rekenmodel geeft aan dat er sprake is van een gedeeltelijke overschrij-

ding van de huidige zonegrens. Om toekomstig functioneren en de uitvoerbaarheid van de 

ambities van de revitalisering zeker te stellen, valt niet te ontkomen aan een aanpassing 

van de zonegrens. De zone dient vergroot te worden ten noorden van de Productieweg 

(ter hoogte van Dyka) en ten zuiden van de Blokzijlseweg (ter hoogte van De Weerd Spe-

cerijen). De positie van de nieuwe zonegrens en de begrenzing van het gezoneerde indu-

strieterrein is gegeven in onderstaand figuur. Daarin is tevens een vergelijking van de 

nieuwe zonegrens ten opzichte van de oude zonegrens weergegeven. 

 

Ter hoogte van Zuidveen wordt de geluidzone in de richting van het industrieterrein ver-

schoven (verkleind), dit om eventuele uitbreiding van de dorpskern Zuidveen eenvoudi-

ger mogelijk te maken. De berekende contour is uitgangspunt geweest voor de ligging van 

de nieuwe zonegrens. Hierbij is de vigerende zone zoveel mogelijk gehandhaafd. 

 

Geluidgevoelige objecten binnen de geluidzone 

Binnen zowel de vigerende als herziene geluidzone zijn geluidgevoelige objecten gelegen. 

Op 49 van deze objecten is reeds een hogere waarde vastgesteld van 55 dB(A). Dit is opge-

nomen in het Besluit MBG 04N94018/328 gedateerd 22 september 1995. 

 

Voor de overige woningen wordt op basis van artikel 48 een hogere waarde van 55 dB(A) 

vastgesteld. Deze waarde wordt met de vigerende uitgangspunten niet volledig benut, 

echter dit kan in de toekomst knelpunten voorkomen. Bij het vaststellen van een hogere 

waarde dient overeenkomstig artikel 111b, eerste lid, onder b, een binnenniveau van 35 

dB(A) gegarandeerd te worden. 
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Het gebied ten noorden van de Meester Zigher Ter Steghesstraat, voormalig Concrelit ter-

rein, is volop in ontwikkeling. Dit gebied hoorde voorheen tot het gezoneerde industrie-

terrein. De in dit gebied gerealiseerde ontwikkelingen liggen binnen de geluidzone. Deze 

ontwikkelingen bestaan onder andere uit een school, kinderdagverblijf en mogelijk nog 

andere te realiseren geluidgevoelige bestemmingen. Voor de betreffende kavels wordt een 

hogere waarde van 55 dB(A) vastgesteld. De reeds vastgestelde en nog vast te stellen ho-

gere waarden zijn opgenomen in de bijlagen bij het rapport van het uitgevoerde akoestisch 

onderzoek. Dit rapport is als separate bijlage beschikbaar. 

 

De geluidbelasting op de woonboten aan De Werven is vastgesteld. De geluidbelasting 

bedraagt bij een volledige benutting van de geluidruimte, overeenkomstig het zonebe-

heerplan, op een beoordelingshoogte van 1 meter, ten hoogste 50 dB(A) etmaalwaarde. De 

berekende waarden zijn opgenomen in de bijlagen bij het rapport van het uitgevoerde 

akoestisch onderzoek. Dit rapport is als separate bijlage beschikbaar. Voor de betreffende 

ligplaatsen wordt een hogere waarde van 55 dB(A) vastgesteld. Ook in deze situatie wordt 

deze waarde niet volledig benut, echter dit kan in de toekomst knelpunten voorkomen. 

 

Voor de woningen waar op basis van artikel 46 een hogere waarde wordt vastgesteld, 

dient overeenkomstig artikel 111b, eerste lid, onder b, een binnenniveau van 35 dB(A) ge-

garandeerd te worden. Bij woonboten gelden geen binnenwaarden.  

 

Om aan het binnenniveau te voldoen, dienen de woningen een geluidwering van mini-

maal 20 dB(A) (55-20) te hebben. In de praktijk blijkt dat circa dertig procent van de be-

staande woningen in Nederland een geluidwering bezit lager dan 20 dB(A). Het gaat in dit 

geval dan met name om woningen waarbij zich bijzondere situaties voordoen, zoals de 

aanwezigheid van stalen kozijnen, schuiframen, kantelramen, taatsramen, oude stolpra-

men of deuren, oudere dakramen, slecht geïsoleerde dakkapellen etc. Uit visuele waarne-

ming blijkt dat met betrekking tot de geluidwering geen knelpunten worden verwacht.  

 

Bij de aanvraag van de hogere waarde dient op grond van artikel 110f van de Wgh onder-

zoek te worden verricht naar de gecumuleerde geluidbelasting. Onder de gecumuleerde 

geluidbelasting wordt verstaan de gezamenlijk geluidbelasting van alle gezoneerde bron-

nen die de wettelijke voorkeurgrenswaarde overschrijden (dus geen 30 km/uur wegen). 

Op basis van de berekende waarde dient een waardeoordeel te worden gegeven over de 

kwaliteit van de leefomgeving. De gecumuleerde geluidbelasting zal bij het verzoek hoge-

re waarde worden toegevoegd.  

 

Geluidgevoelige objecten op het gezoneerd industrieterrein 

De geluidbelasting op de feitelijk aanwezige bedrijfswoningen op het gezoneerd terrein 

bedraagt bij volledige benutting niet meer dan 65 dB(A). De berekende waarden zijn op-

genomen in de bijlagen bij het rapport van het uitgevoerde akoestisch onderzoek. Dit rap-

port is als separate bijlage beschikbaar. 

 

De geluidbelasting op de bedrijfswoningen voldoet daarmee aan de richtwaarde van 65 

dB(A), die opgenomen is in de handreiking industrielawaai en vergunningverlening, d.d. 

21 oktober 1998. De richtwaarde representeert een toelaatbare waarde per inrichting. In de 

berekeningen is uitgegaan van de gecumuleerde geluidbelasting van alle op het gezoneer-

de terrein gelegen inrichtingen van derden. 

Hiermee wordt voldoende gewaarborgd dat er geen onleefbare situatie zal ontstaan. 
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Motivering herziening zone 

Een verklaring voor de overschrijdingen ligt in het feit dat de zone in 1989 met de toen 

aanwezige kennis is bepaald. Door nieuwe technieken is het thans mogelijk de akoestische 

situatie veel nauwkeuriger in beeld te brengen. Achteraf is gebleken dat in het verleden 

meer geluidruimte is vergund dan kon worden toegestaan. 

 

Het terugdringen van de geluidemissie van bestaande bedrijven is, gezien de recentelijk 

uitgevoerde actualisatie van bestaande bedrijven, geen realistische oplossing. Om de be-

staande bedrijvigheid en de te realiseren ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid op braak-

liggende kavels te waarborgen, is verruiming van de geluidzone noodzakelijk. Deze ver-

ruiming in noordelijke en zuidelijke richting, in combinatie met de uitvoering van het zo-

nebeheerplan, is de enige mogelijkheid een afdoende oplossing te bieden. 

 

Voor zover de aanpassing van de zone voortvloeit uit het corrigeren van de geconstateerde 

overschrijdingen, leidt dit Besluit niet tot een feitelijke toename van de hoeveelheid geluid, 

maar is slechts een vastlegging van een feitelijk al bestaande situatie. 

 

De gewijzigde geluidzone wordt tegelijk met onderhavig bestemmingsplan vastgesteld. In 

dit bestemmingsplan en de omliggende bestemmingsplannen wordt de zone als zodanig 

aangeduid met ‘geluidzone - industrie’. Het gezoneerde bedrijventerrein heeft de aandui-

ding ‘wetgevingzone - wet geluidhinder’. 

 

Milieuzonering 

In het noorden van bedrijventerrein Groot Verlaat zijn enkele woningen gelegen die in het 

vigerend bestemmingsplan bestemd zijn als ‘Woonhuizen A’. Ter bescherming van deze 

woningen is het bedrijventerrein in het vigerende bestemmingsplan reeds inwaarts gezo-

neerd. Deze zonering is aangebracht op basis van richtafstanden conform de VNG-

brochure “Bedrijven en milieuzonering”. De zonering houdt in dat lichte bedrijven (weinig 

hinder op het gebied van geur, stof, geluid en/of gevaar) aan de randen van het bedrijven-

terrein gevestigd mogen zijn en dat naar mate de bedrijvigheid in een zwaardere  

milieucategorie valt (meer hinder veroorzaakt), het bedrijf steeds verder binnen het terrein 

gevestigd dient te zijn. 

 

De bovengenoemde woningen zullen in onderhavig bestemmingsplan als ‘Wonen-1’ be-

stemd worden. Ook de inwaartse zonering wordt in onderhavig bestemmingsplan over-

genomen. Dit betekent dat in de zone rondom deze woningen bedrijven uit milieucatego-

rie 1 en 2 gevestigd mogen zijn. In de zones verder van deze woningen vandaan, mogen 

ook bedrijven uit hogere milieucategorieën gevestigd zijn. Op deze manier zijn de wonin-

gen beschermd tegen geluidhinder wegens industrielawaai. 

 

Zoals hiervoor reeds naar voren is gekomen, zijn er binnen de grens van het gezoneerde 

industrieterrein ook bedrijfswoningen aanwezig. Voor deze woningen is geen toetsing be-

nodigd op grond van artikel 2.14, lid 1, sub c, onder 2° Wabo, maar dient bescherming te-

gen geluidhinder van inrichtingen via het traject van ruimtelijke ordening plaats te vinden. 

In onderhavig plangebied is dit gebeurd door gebruik te maken van de inwaartse zonering 

die voor dit deelgebied geldt. De gebieden waar bedrijfswoningen aanwezig zijn kennen 

veelal een lage milieucategorie, waardoor deze woningen zijn beschermd tegen grote la-

waaimakers. In de zones waar zwaardere milieucategorieën (en dus lawaaimakers) toege-



bestemmingsplan Bedrijventerreinen – 28 januari 2014 77 

staan zijn, zijn nauwelijks bedrijfswoningen aanwezig. Nieuwe bedrijfswoningen worden 

in onderhavig bestemmingsplan uitgesloten. 

 

6.2.3 Bedrijventerrein Dolderkanaal-Hooidijk 

Wegverkeerslawaai 

Voor de wegen binnen het plangebied geldt over het algemeen een maximum snelheid van 

30 kilometer per uur. Deze wegen kennen daardoor geen geluidzone en hiervoor wordt 

vanuit de Wet geluidhinder dan ook geen onderzoek vereist. De belangrijkste ontslui-

tingswegen zijn de Hooidijk en de Tukseweg. Deze wegen hebben een maximum snelheid 

van 50 kilometer per uur. De Produktieweg kent eenzelfde maximum snelheid, maar deze 

is doodlopend en vervult dan ook geen ontsluitingsfunctie zoals de voorgaande twee  

 

wegen deze wel kennen. Vanwege het feit dat alle drie de wegen binnen de bebouwde 

kom liggen en een maximum snelheid van 50 kilometer per uur voor deze wegen geldt, 

zijn deze zoneplichtig. Het betreft hier een zone van 200 meter binnen stedelijk gebied. Dit 

betekent dat bij het oprichten van een gevoelige bestemming binnen deze zone altijd een 

akoestisch onderzoek is vereist, waarbij voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 

48 dB.  

 

Spoorweglawaai 

De spoorlijn Zwolle – Leeuwarden, die ten oosten van het plangebied loopt, is eveneens 

gezoneerd. De zone bedraagt hier 300 meter. Dit betekent dat bij het oprichten van een 

nieuwe gevoelige bestemming binnen deze zone altijd een akoestisch onderzoek is vereist, 

waarbij voldaan dient te worden aan de voorkeursgrenswaarde van 57 dB. Dit geldt niet 

voor de bestaande situatie. Bovendien voorziet onderhavig bestemmingsplan er niet in 

dergelijke gevoelige bestemmingen binnen het plangebied toe te laten, waardoor een 

akoestisch onderzoek ten behoeve van spoorweglawaai achterwege kan blijven. 

 

Industrielawaai  

Zoals gezegd zijn de bedrijventerreinen Groot Verlaat, Dolderkanaal en Hooidijk aan te 

merken als een industrieterrein in de zin van de Wgh en beschikken deze gezamenlijk over 

een bestaande geluidzone zoals bedoeld in artikel 52 van de Wgh. Voor een uiteenzetting 

van deze geluidzone wordt verwezen naar artikel 6.2.2 onder het kopje ‘Industrielawaai’. 

 

Ook voor dit deel van het gezoneerde industrieterrein geldt dat voor de aanwezige be-

drijfswoningen geen toetsing benodigd is op grond van artikel 2.14, lid 1, sub c, onder 2° 

Wabo, maar dat bescherming van deze woningen tegen geluidhinder van inrichtingen via 

het traject van ruimtelijke ordening plaats dient te vinden. In onderhavig bestemmings-

plan wordt hieraan invulling gegeven door de reeds bestaande inwaartse zonering over te 

nemen. De gebieden waar bedrijfswoningen aanwezig zijn kennen veelal een lage milieu-

categorie, waardoor deze woningen zijn beschermd tegen grote lawaaimakers. In de zones 

waar zwaardere milieucategorieën (en dus lawaaimakers) toegestaan zijn, zijn nauwelijks 

bedrijfswoningen aanwezig. Nieuwe bedrijfswoningen worden in onderhavig bestem-

mingsplan uitgesloten. 

 

6.2.4 Bedrijventerrein De Weijert-Schaarkampen 

Wegverkeerslawaai 

Het bedrijventerrein is grofweg op te verdelen in twee delen. Het gedeelte ten westen van 

de Oppen Swolle, De Weijert, is gelegen binnen de bebouwde kom van Vollenhove en 
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hiervoor geldt een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Deze wegen kennen 

daardoor geen geluidzone en hiervoor wordt vanuit de Wet geluidhinder dan ook geen 

onderzoek vereist.  

 

Het deel ten oosten van de Oppen Swolle, Schaarkampen, is gelegen buiten de bebouwde 

kom en hiervoor geldt een maximum snelheid van 60 kilometer per uur. Voor deze wegen 

geldt dat deze zoneplichtig zijn in de zin van de Wgh. Dit geldt ook voor de doorgaande 

en parallelweg Oppen Swolle, die het bedrijventerrein splitsen en waarvoor respectievelijk 

een maximumsnelheid van 80 en 60 kilometer per uur geldt. Doordat zowel de wegen Op-

pen Swolle en de wegen binnen Schaarkampen zoneplichtig zijn en gelegen zijn buiten de 

bebouwde kom, geldt hiervoor conform de Wgh een zone van 250 meter.  

 

Spoorweglawaai 

In de nabijheid van het plangebied ligt geen spoorlijn. Het aspect spoorweglawaai is dus 

niet aan de orde voor dit deel van het bestemmingsplan. 

 

Industrielawaai  

Zoals hierboven reeds is eerder is vermeld, bestaat bedrijventerrein De Weijert – Schaar-

kampen uit grofweg twee deelgebieden. Het westelijke deel, De Weijert is gelegen binnen 

de bebouwde kom van Vollenhove en is het oudste. Het nieuwe oostelijke deel heet 

Schaarkampen. 

 

Geluidzone 

Het industrieterrein De Weijert is een bestaand gezoneerd industrieterrein als bedoeld in 

artikel 52 van de Wet geluidhinder (hierna Wgh). Rond dit industrieterrein te Vollenhove 

is op 21 juni 1988 (no. MMI 88/1056) door Gedeputeerde Staten een geluidzone vastge-

steld. 

 

Op de zonegrens, op 5 meter hoogte boven het plaatselijk maaiveld, mag het totaal aan in-

dustrielawaai niet meer bedragen dan 50 dB(A). Binnen de bestaande zone, het gebied tus-

sen de grens van het industrieterrein en de zonegrens, bevinden zich woningen. 

 

In 2011 werd duidelijk dat de beschikbare geluidruimte volledig was verbruikt en was 

zelfs sprake van een overschrijding. Nieuwe ontwikkelingen die een toename van geluid 

meebrachten waren niet meer mogelijk. Het gebied kwam als het ware "op slot" te zitten. 

Vanaf dat moment is gewerkt aan een pakket van maatregelen om de beperkingen voor 

het functioneren op te lossen en het doorontwikkelen van het gebied voor de toekomst vei-

lig te stellen. 

 

Eén van de maatregelen is het optimaliseren van de in 1988 vastgestelde zone. Die zone is 

gezien de huidige akoestische situatie en de gewenste ontwikkelingen soms te ruim en 

soms ook te krap. De Wgh bepaalt dat zonegrenzen voor industrielawaai door middel van 

herziening van het bestemmingsplan kunnen worden aangepast. Dit bestemmingsplan 

voorziet hier in. 

 

Normstelling Wet geluidhinder 

Buiten een geluidzone mag de geluidbelasting als gevolg van de bedrijven op het gezo-

neerde industrieterrein gezamenlijk niet meer dan 50 dB(A) bedragen. Voor geluidgevoe-
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lige functies, zoals woningen, binnen de geluidzone kan sprake zijn van MTG (maximaal 

toelaatbare geluidbelasting) of hogere waarden. 

 

Bij de wijziging van een geluidzone voor industrielawaai, die zorgt voor een hogere ge-

luidbelasting bij geluidgevoelige objecten (zoals woningen) dan in het verleden is vastge-

steld, mag deze waarde met ten hoogste 5 dB(A) worden verhoogd tot een maximum van 

60 dB(A). 

 

Wordt een bestaande zone aangepast, voor gronden die deel gaan uitmaken van de be-

staande zone, kan een hogere waarde voor ten tijde van de eerste zonevaststelling gepro-

jecteerde woningen 55 dB(A) worden vastgesteld en voor de bij de eerste zonevaststelling 

in aanbouw dan wel bestaande woningen 60 dB(A) worden vastgesteld.  

 

De op het gezoneerd industrieterrein gelegen bedrijfswoningen (of andere mogelijke ge-

luidgevoelige objecten) behoeven geen toetsing op grond van artikel 2.14, lid 1, sub c, on-

der 2° Wabo. Bescherming tegen geluidhinder van inrichtingen moet primair plaatsvinden 

via het traject van de ruimtelijke ordening. 

 

Geluidonderzoek 

In 2011 werd duidelijk dat de beschikbare geluidruimte volledig was verbruikt en dat er 

sprake was van een overschrijding, waardoor er op het industrieterrein geen nieuwe ver-

gunningen mogen worden afgegeven. 

 

Sindsdien is gewerkt aan een oplossing voor deze problematiek. Het zonebeheermodel is 

geactualiseerd. Hierbij zijn alle aanwezige bedrijven geïnventariseerd op basis van veld-

werk en is een akoestisch kwalificatie, op basis van onderstaande tabel, aan de inrichtin-

gen toegekend. 

 

Indien bestaande inrichtingen gaan veranderen en/of uitbreiden, zal een melding moeten 

worden gedaan. De initiatiefnemer zal worden verzocht een checklist in te vullen met 

akoestisch relevante informatie. Op basis hiervan worden aan de inrichting maatwerk-

voorschriften opgelegd. 

 

RBS Omschrijving Geluidbelasting op 50 mtr. van de inrichtingsgrens 

Dag 

07.00-19.00 uur 

Avond 

19.00-23.00 uur 

Nacht 

23.00-07.00 uur 

TYPE I Kleine kantoren (tot circa 600 m²) 30 dB(A) 25 dB(A) -- 

TYPE II Grote kantoren (tot circa 1200 m²) 35 dB(A) 30 dB(A) -- 

TYPE III Lichte bedrijven 40 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 

TYPE IV Middelzware bedrijven 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 

TYPE V Zware bedrijven 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

TYPE VP Vergunningsplichtig Overeenkomstig vergunning 

 

Voor de braakliggende percelen op het industrieterrein is in het zonebeheermodel de be-

schikbare kavelruimte [dB(A)/m²] opgenomen. Deze ruimte is per kavel tevens terug te 

vinden in het zonebeheerplan. 

 

Aanpassing geluidzone 

Het geactualiseerde rekenmodel geeft aan dat er sprake is van een gedeeltelijke overschrij-

ding van de huidige zonegrens. Om toekomstig functioneren en de uitvoerbaarheid van de 
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ambities van de revitalisering zeker te stellen, valt niet te ontkomen aan een aanpassing 

van de zonegrens. De zone dient vergroot te worden in noordelijke en westelijke richting. 

Hierdoor komen er een tweetal woningen binnen de geluidzone te liggen. Het betreft de 

Turfsteeg nr. 2 en de Flevoweg nr. 7 waarvoor een hogere waarde van respectievelijk 55 en 

53 dB(A) wordt aangevraagd. Deze waarde wordt met de vigerende uitgangspunten niet 

volledig benut. Echter kan dit in de toekomst knelpunten voorkomen. De positie van de 

nieuwe ten opzichte van de oude zonegrens is gegeven in onderstaand figuur. 

 

Ten zuiden van de Weg van Rollecate wordt de geluidzone in de richting van het indu-

strieterrein verschoven (verkleind). In de bestaande situatie bevinden de woningen aan de 

Weg van Rollecate 48 t/m 74 en de woningen aan Het Engelse Bos 1 t/m 3 zich binnen de 

zonegrens. Door inkrimping hiervan komen deze buiten de geluidzone te liggen. 

 

Cumulatie 

Bij het aanvragen van een hogere waarde dient op grond van artikel 110f van de Wgh on-

derzoek te worden verricht naar de gecumuleerde geluidbelasting. De cumulatie rekenme-

thode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één gezoneerde ge-

luidbron. De cumulatie wordt alleen uitgevoerd als er sprake is van een overschrijding van 

de voorkeurgrenswaarde van de relevante afzonderlijke bronnen. De woning aan de Turf-

steeg 2 ligt binnen een 30 km/uur gebied. Wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur 

hebben geen geluidzone. Voor de woning aan de Turfsteeg 2 zijn daardoor geen andere 

gezoneerde bronnen dan industrielawaai aanwezig. Er is voor deze woning dan ook geen 

cumulatieberekening uitgevoerd.  

 

De Flevoweg betreft een gezoneerde weg met een snelheidsregime van 80 km/uur. Voor de 

woning aan de Flevoweg nr. 7 is sprake van twee gezoneerde bronnen. De cumulatiebere-

kening is opgenomen in de bijlagen bij het rapport van het uitgevoerde akoestisch onder-

zoek. Dit rapport is als separate bijlage beschikbaar. 

 

Voor de vast te stellen hogere waarde op de Flevoweg nr. 7 is beoordeeld of er sprake is 

van een significant hogere belasting dan zonder cumulatie. De toename bedraagt op de 

maatgevende gevel 1,5 dB en is nagenoeg niet met het menselijk oor waarneembaar. Er 

wordt geen belemmering geconstateerd de hogere waarde te verlenen. Een goede kwaliteit 

van de leefomgeving ter plaatse van de woningen blijft gewaarborgd. 

 

Geluidgevoelige objecten binnen de geluidzone 

Voor de woningen aan de Turfsteeg nr. 2 en de Flevoweg nr. 7 wordt op basis van artikel 

46 een hogere waarde van respectievelijk 55 en 53 dB(A) vastgesteld. Hierbij dient over-

eenkomstig artikel 111b, eerste lid, onder b, een binnenniveau van 35 dB(A) gegarandeerd 

te worden. Op basis van dossieronderzoek (aanwezige bouwtekeningen bij de gemeente) 

in combinatie met visuele opname is een gevelisolatieberekening uitgevoerd. De bereke-

ning is opgenomen in de bijlagen bij het rapport van het uitgevoerde akoestisch onder-

zoek. Dit rapport is als separate bijlage beschikbaar. Uit de berekening, waarbij een aantal 

worst-case aannames zijn gedaan, blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. 
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Geluidgevoelige objecten op het gezoneerde industrieterrein 

De geluidbelasting op de feitelijk aanwezige bedrijfswoningen op het gezoneerde terrein 

bedraagt bij volledige benutting niet meer dan 59 dB(A). De berekende waarden zijn op-

genomen als bijlage bij het rapport van het uitgevoerde akoestisch onderzoek. Dit rapport 

is als separate bijlage beschikbaar. De geluidbelasting op de bedrijfswoningen voldoet 

daarmee aan de richtwaarde van 65 dB(A) die opgenomen is in de handreiking industrie-

lawaai en vergunningverlening, d.d. 21 oktober 1998. De richtwaarde representeert een 

toelaatbare waarde per inrichting. In de berekeningen is uitgegaan van de gecumuleerde 

geluidbelasting van alle op het gezoneerde terrein gelegen inrichtingen van derden. Hier-

mee wordt voldoende gewaarborgd dat er geen onleefbare situatie zal ontstaan. 

 

Begraafplaats binnen de zonegrens 

Grenzend aan het industrieterrein is een begraafplaats gelegen. In het kader van de Wet 

geluidhinder zijn hieraan geen eisen gesteld. In het kader van de Wet ruimtelijke ordening 

is een zekere mate van bescherming wel wenselijk.  

 

Belangrijkste wet- en regelgeving is de Wet op de lijkbezorging en het Besluit op de lijkbe-

zorging. Voor begraafplaatsen zijn er geen specifieke locatie-eisen, behalve dat een locatie 

in een rustige omgeving aan te raden is. De in het Besluit op de lijkbezorging genoemde 

minimale afstand van één meter van een graf tot de erfscheiding van de begraafplaats 

houdt niet in dat op de grens van het perceel allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Het 

is bijvoorbeeld ongewenst dat een begrafenis(toespraak) door geluidhinder wordt ver-

stoord. In deze situatie dient dan ook aandacht besteed te worden aan de naast liggende 

begraafplaats. 

 

Aansluiting is gezocht bij de Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer, versie 2008, 

van Rijkswaterstaat. Op pagina 47 is aangegeven dat Rijkswaterstaat bij begraafplaatsen 

 

Berekende geluidcontouren ter plaatse van de begraafplaats op industrieterrein De Weijert te Vollenhove 
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een geluidbelasting van 60 dB(A) als aanvaardbaar acht. Hierbij wordt de dagperiode als 

maatgevende periode aangehouden op een waarneemhoogte van 1,5 meter.  

 

Uit berekeningen, onder maximale bezetting, blijkt dat het geluidniveau op de begraaf-

plaats niet hoger is dan de aanvaardbare waarde van 60 dB(A). De geluidniveaus zijn der-

halve aanvaardbaar. Een overzicht van de berekende geluidcontouren ter plaatse van de 

begraafplaats is gegeven in bovenstaand figuur. 

 

Motivering herziening zone 

Een verklaring voor de overschrijdingen ligt in het feit dat de zone in 1988 met de toen 

aanwezige kennis is bepaald. Door nieuwe technieken is het thans mogelijk de akoestische 

situatie veel nauwkeuriger in beeld te brengen. Achteraf is gebleken dat in het verleden 

meer geluidruimte is vergund dan kon worden toegestaan. 

 

Het terugdringen van de geluidemissie van bestaande bedrijven is, gezien de recentelijk 

uitgevoerde actualisatie, van bestaande bedrijven, geen realistische optie. Om de bestaan-

de bedrijvigheid en de te realiseren ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid op braaklig-

gende kavels te waarborgen, is verruiming van de geluidzone noodzakelijk. Deze verrui-

ming in noordelijke en westelijke richting, in combinatie met de uitvoering van het Zone-

beheerplan, is de enige mogelijkheid om een afdoende oplossing te bieden. 

 

Voor zover de aanpassing van de zone voortvloeit uit het corrigeren van de geconstateerde 

overschrijdingen, leidt dit Besluit niet tot een feitelijke toename van de hoeveelheid geluid, 

maar is slechts een vastlegging van een feitelijk al bestaande situatie. 

 

De gewijzigde geluidzone wordt tegelijk met onderhavig bestemmingsplan vastgesteld. In 

dit bestemmingsplan en de omliggende bestemmingsplannen wordt de zone als zodanig 

aangeduid met ‘geluidzone - industrie’. Het gezoneerde bedrijventerrein heeft de aandui-

ding ‘wetgevingzone - wet geluidhinder’. 

 

Milieuzonering 

In de nabijheid van bedrijventerrein De Weijert-Schaarkampen zijn een aantal woningen 

gelegen. Zo is deelgebied De Weijert direct gelegen tegen de kern van Vollenhove en is 

ook ten zuidwesten van het deelgebied Schaarkampen een woning gelegen. Bovendien is 

er binnen deelgebied De Weijert een woning aanwezig die ook als zodanig wordt bestemd 

in onderhavig bestemmingsplan. Deze woning valt echter wel buiten het gezoneerde in-

dustrieterrein zoals hierboven is genoemd.  

 

Ter bescherming van de genoemde woningen is in de vigerende bestemmingsplannen 

reeds een inwaartse zonering aangebracht op basis van de richtafstanden conform de 

VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering”. Deze zonering houdt in dat lichte bedrijven 

(weinig hinder op het gebied van geur, stof, geluid en/of gevaar) aan de randen van het 

bedrijventerrein gevestigd mogen zijn (dichtbij de woningen) en dat naar mate de bedrij-

vigheid in een zwaardere milieucategorie valt (meer hinder veroorzaakt), het bedrijf steeds 

verder binnen het terrein gevestigd dient te zijn. Concreet betekent dit dat in de zone 

rondom deze woningen bedrijven uit milieucategorie 1 en 2 gevestigd mogen zijn. In de 

zones verder van deze woningen vandaan, mogen ook bedrijven uit hogere milieucatego-

rieën gevestigd zijn. 
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Zoals hiervoor reeds naar voren is gekomen, zijn er binnen de grens van het gezoneerde 

industrieterrein ook bedrijfswoningen aanwezig. Voor deze woningen is geen toetsing be-

nodigd op grond van artikel 2.14, lid 1, sub c, onder 2° Wabo, maar dient bescherming te-

gen geluidhinder van inrichtingen via het traject van ruimtelijke ordening plaats te vinden. 

In onderhavig plangebied is dit gebeurd door gebruik te maken van de inwaartse zonering 

die voor dit deelgebied geldt. De gebieden waar bedrijfswoningen aanwezig zijn kennen 

veelal een lage milieucategorie, waardoor deze woningen zijn beschermd tegen grote la-

waaimakers. In de zones waar zwaardere milieucategorieën (en dus lawaaimakers) toege-

staan zijn, zijn nauwelijks bedrijfswoningen aanwezig. Nieuwe bedrijfswoningen worden 

in onderhavig bestemmingsplan uitgesloten. 

 

6.2.5 Bedrijventerrein Boterberg 

Wegverkeerslawaai 

De wegen binnen bedrijventerrein Boterberg zijn allen gelegen binnen de bebouwde kom 

van Oldemarkt en hiervoor geldt een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Deze 

wegen kennen daardoor geen geluidzone en hiervoor wordt vanuit de Wet geluidhinder 

dan ook geen onderzoek vereist.  

 

Spoorweglawaai 

In de nabijheid van het plangebied ligt geen spoorlijn. Het aspect spoorweglawaai is dus 

niet aan de orde voor dit deel van het bestemmingsplan. 

 

Industrielawaai  

Het industrieterrein Boterberg is niet aan te merken als een industrieterrein in de zin van 

de Wgh en beschikt dan ook niet over een geluidzone zoals bedoeld in artikel 52 van de 

Wgh. Derhalve hoeft met het vaststellen van onderhavig bestemmingsplan geen geluidzo-

ne voor dit deelgebied vastgesteld dient te worden. 

 

Op het bedrijventerrein zelf komen geen woningen voor die aan te merken zijn als geluid-

gevoelig object. Wel zijn er enkele bedrijfswoningen aanwezig, maar deze zijn niet aan te 

merken als geluidgevoelig object in de zin van de Wgh. Het vigerende bestemmingsplan 

voorziet in de vestiging van bedrijven tot en met categorie 3, conform de VNG-publicatie 

“Bedrijven en milieuzonering”. Hiermee wordt de vestiging van grote lawaaimakers uit-

gesloten en wordt de omgeving beschermd van industrielawaai. Het bedrijventerrein is 

niet gezoneerd.  

 

6.2.6 Conclusie 

Het onderhavige bestemmingsplan is conserverend van aard en maakt enkel ontwikkelin-

gen mogelijk in het kader van herstructurering. De realisatie van nieuwe (zoneplichtige) 

wegen of geluidgevoelige objecten is niet aan de orde. Een akoestisch onderzoek in het ka-

der van de Wgh is dan ook niet noodzakelijk. De bestaande inwaartse zoneringen en ge-

wijzigde geluidzones rondom de verschillende industrieterreinen volstaan om de omge-

ving en bedrijfswoningen te beschermen tegen industrielawaai.  

 

De hoeveelheid te vergunnen geluidruimte voor de industrieterreinen is beperkt. De ont-

wikkelingsmogelijkheden die geboden worden in het kader van herstructurering dienen 

aan te sluiten bij de activiteiten die mogelijk zijn binnen de bepaalde zone waarbinnen de-

ze locatie is gelegen. Indien een bestaand bedrijf conform deze richtafstanden niet binnen  
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de betreffende zone past, dient deze specifiek te worden bestemd. In het vigerende plan is 

dit reeds gebeurd op een aantal locaties. Deze worden overgenomen in onderhavig be-

stemmingsplan. 

 

Op bedrijventerrein Boterberg mogen bedrijven tot maximaal milieucategorie 3 zich vesti-

gen. De richtafstanden conform de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” worden 

hierbij in acht genomen. Derhalve wordt ook hier de omgeving voldoende beschermd te-

gen industrielawaai en is akoestisch onderzoek niet noodzakelijk. 

 

Bij wijziging van een bestemming op basis van een in het plan opgenomen wijzigingsbe-

voegdheid wordt de voorwaarde toegevoegd, dat wijziging alleen is toegestaan, als uit de 

noodzakelijke milieuonderzoeken blijkt dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde ge-

bruik. 

6.3 Bodem 

6.3.1 Inleiding 

Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan moet op basis van artikel 3.1.6. Besluit 

ruimtelijke ordening worden onderzocht of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het toe-

  

  

Bodemkwaliteitskaart Steenwijk Legenda Bodemkwaliteitskaart  

Bodemkwaliteitskaart Vollenhove Bodemkwaliteitskaart Oldemarkt 
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komstige gebruik van de bodem. Het uitgangspunt is dat een eventuele aanwezige bo-

demverontreiniging geen onaanvaardbaar risico mag opleveren voor de gebruikers van de 

bodem en dat de bodemkwaliteit niet verslechtert door grondverzet. Bij het opnemen van 

wijzigingsbevoegdheden kan die onderzoeksverplichting vooruit worden geschoven tot  

het moment van toepassing daarvan. Ook aan het afwijken van de regels kan de voor-

waarde worden verbonden dat een bodemonderzoek wordt uitgevoerd.  

 

De gemeente Steenwijkerland beschikt over een bodembeheerplan (2007) met bodemkwa-

liteitskaart. De bedrijventerreinen uit onderhavig bestemmingsplan zijn grotendeels aan-

geduid als ‘I1 Industrie voor 1970’ en ‘I2 Industrie na 1970’. Uit het bodembeheerplan blijkt 

dat deze gronden milieuhygiënisch schoon zijn bevonden, zowel qua ondergrond als bo-

vengrond. Voor de gebieden aangeduid als ‘B2 Weide/natuur veen’ geldt dat de streef-

waarde EOX overschreden wordt. Echter, uit het bodembeheerplan blijkt dat de gemid-

deld verhoogde waarde voor EOX per deelgebied veelal duidelijk een relatie heeft met het 

gehalte organische stof (humus) in de grond. Daardoor heeft deze verhoogde waarde zeer 

waarschijnlijk een natuurlijke oorzaak. Om die reden worden de gebieden met aanduiding 

B2, evenals de gebieden binnen het plangebied met aanduiding ‘B3 Weide/natuur zand’, 

milieuhygiënisch schoon verklaard. 

 

Het bodembeleid van de provincie Overijssel is iets recenter dan het bodembeheerplan 

van de gemeente Steenwijkerland en gaat in op specifieke locaties. Het bodembeleid komt 

terug in de Visie op de Ondergrond, die een bijlage is bij de Omgevingsvisie Overijssel 

2009. De kaart Bodemverontreiniging uit de Bodematlas van de provincie Overijssel be-

hoort tot het thema Bodemkwaliteit uit deze visie. Op deze kaart is aangegeven welke 

gronden verdacht worden van bodemverontreiniging en welke dan ook gesaneerd dienen 

te worden. Ook wordt aangegeven als nader onderzoek naar bodemverontreiniging ver-

richt dient te worden. Ten slotte wordt ook vermeld welke gronden reeds gesaneerd zijn 

en waarvoor bodemonderzoek dan ook achterwege kan blijven. 

 

6.3.2 Bedrijventerrein Groot Verlaat 

Op de kaart Bodemverontreiniging uit de Bodematlas van de provincie Overijssel is voor 

twee locaties binnen het plangebied aangegeven dat bodemonderzoek vereist is. Dat wil 

zeggen dat vooronderzoek of historisch onderzoek aanleiding geeft om bodemonderzoek 

te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek. Momenteel zijn op 

deze locaties nog actieve bedrijven met bedrijfsruimten gevestigd. Indien middels een wij-

ziging of afwijking van het bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt 

worden, zal op dat moment het vereiste bodemonderzoek uitgevoerd moeten worden. 

Ook indien op een later tijdstip overgegaan wordt tot nieuw- of herbouw op deze locatie is 

in het kader van de vergunningverlening een bodemonderzoek vereist. 

 

Een andere locatie op de kaart Bodemverontreiniging wordt aangeduid als ‘geen werk-

vooraad (meer)’. Hiermee wordt bedoeld dat de locatie op basis van de UBI score (Uni-

forme Bron Indeling potentieel bodemvervuilende activiteiten) niet tot de werkvoorraad 

van de provincie Overijssel behoort of voldoende is onderzocht of gesaneerd. Onderzoek 

voor deze locatie is dan ook in geen geval noodzakelijk. 
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6.3.3 Bedrijventerrein Dolderkanaal-Hooidijk 

Op de kaart Bodemverontreiniging uit de Bodematlas van de provincie Overijssel is voor 

een aantal locaties binnen het plangebied aangegeven dat bodemonderzoek vereist is. Dat 

wil zeggen dat vooronderzoek of historisch onderzoek aanleiding geeft om bodemonder-

zoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek. Momenteel zijn 

op deze locaties nog actieve bedrijven met bedrijfsruimten gevestigd. Indien middels een 

wijziging of afwijking van het bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt 

worden, zal op dat moment het vereiste bodemonderzoek uitgevoerd moeten worden. 

Ook indien op een later tijdstip overgegaan wordt tot nieuw- of herbouw op deze locatie is 

in het kader van de vergunningverlening een bodemonderzoek vereist. 

 

Een andere locatie op de kaart Bodemverontreiniging wordt aangeduid als ‘geen werk-

vooraad (meer)’. Hiermee wordt bedoeld dat de locatie op basis van de UBI score (Uni-

forme Bron Indeling potentieel bodemvervuilende activiteiten) niet tot de werkvoorraad 

van de provincie Overijssel behoort of voldoende is onderzocht of gesaneerd. Onderzoek 

voor deze locatie is dan ook in geen geval noodzakelijk. 

 

Ten slotte is op de kaart te zien dat een aantal locaties reeds gesaneerd is. Indien dit het 

geval is wordt door het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Wanneer aan de 

saneringsdoelstelling is voldaan en het bevoegd gezag hier mee instemt hoort de locatie 

niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Het kan echter nog wel zijn dat nazorg 

dient plaats te vinden, bijvoorbeeld door het verplicht melden van gewijzigd gebruik. 

 

6.3.4 Bedrijventerrein De Weijert-Schaarkampen 

Op de kaart Bodemverontreiniging uit de Bodematlas van de provincie Overijssel is voor 

een locatie binnen het plangebied aangegeven dat bodemonderzoek vereist is. Dat wil 

zeggen dat vooronderzoek of historisch onderzoek aanleiding geeft om bodemonderzoek 

te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek. Momenteel zijn op 

deze locatie nog bedrijfsruimten aanwezig. Het bestemmingsplan voorziet er niet in hier 

verandering in te brengen. Indien middels een wijziging of afwijking van het bestem-

mingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden, zal op dat moment het ver-

eiste bodemonderzoek uitgevoerd dienen te worden. Ook indien op een later tijdstip  

  

Kaart Bodemverontreining: Bedrijventerrein 

Groot Verlaat 

Legenda bij de kaart Bodemverontreiniging Bo-

dematlas provincie Overijssel 



NL.IMRO.1708.BTvlhstwoldBP-VA01 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wordt overgegaan tot nieuw- of herbouw op deze locatie is in het kader van de vergun-

ningverlening een bodemonderzoek vereist. 

 

Daarnaast is voor een locatie aangegeven dat sanering en/of evaluatie uitgevoerd moet 

worden. Dat wil zeggen dat het saneringsplan is goedgekeurd en dat overgegaan kan 

worden op de daadwerkelijke sanering. Indien dit reeds is gebeurt dient de sanering ge-

evalueerd te worden. De bevindingen worden vastgelegd in een evaluatierapport. De sa-

nering is op deze locatie reeds uitgevoerd (werkelijke start 17-5-2001, einddatum onbe-

kend). 

 

Ten slotte is op de kaart te zien dat een aantal locaties reeds gesaneerd is. Indien dit het 

geval is wordt door het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Wanneer aan de 

saneringsdoelstelling is voldaan en het bevoegd gezag hier mee instemt hoort de locatie 

niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Het kan echter nog wel zijn dat nazorg 

dient plaats te vinden, bijvoorbeeld door het verplicht melden van gewijzigd gebruik. 

 

  

Kaart Bodemverontreining: Bedrijventerrein 

Dolderkanaal-Hooidijk 

 

Kaart Bodemverontreining: Bedrijventerrein De 

Weijert-Schaarkampen 

 

Kaart Bodemverontreining: Bedrijventerrein Bo-

terberg 

Legenda bij de kaart Bodemverontreiniging Bo-

dematlas provincie Overijssel 
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6.3.5 Bedrijventerrein Boterberg 

Op de kaart Bodemverontreiniging uit de Bodematlas van de provincie Overijssel is te zien 

dat er weinig verdachte locaties met bodemverontreiniging zijn. Slechts voor een locatie is 

aangegeven dat sanering en/of evaluatie uitgevoerd moet worden. Dat wil zeggen dat het 

saneringsplan is goedgekeurd en dat overgegaan kan worden op de daadwerkelijke sane-

ring. Indien dit reeds is gebeurt dient de sanering geëvalueerd te worden. De bevindingen 

worden vastgelegd in een evaluatierapport. De sanering is op deze locatie reeds uitge-

voerd. Volgens de Bodematlas van de provincie Overijssel dient voor de locatie nog wel 

een evaluatie uitgevoerd te worden. 

 

6.3.6 Conclusie 

Het planvoornemen voorziet niet in de realisering van nieuwe bestemmingen. De gelden-

de bedrijfsbestemmingen worden opnieuw vastgelegd en van een actuele regeling voor-

zien. Door het ontbreken van nieuwe ontwikkelingen kan onderzoek naar de geschiktheid 

van de bodemkwaliteit en de eventuele aanwezigheid van bodemverontreinigingen ach-

terwege blijven.  

 

Bij wijziging van een bestemming op basis van een in het plan opgenomen wijzigingsbe-

voegdheid wordt de voorwaarde toegevoegd, dat wijziging alleen is toegestaan, als uit de 

noodzakelijke milieuonderzoeken blijkt dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde ge-

bruik. Indien op basis van de Bodematlas een onderzoek naar bodemverontreiniging of 

concreet sanering noodzakelijk is, zal dit onderzoek of de sanering pas verricht worden ten 

tijde van de wijzing van het plan of in het kader van de vergunningsaanvraag die beno-

digd is voor concrete bouwactiviteiten op de betreffende locatie. 

6.4 Luchtkwaliteit en het besluit NIBM 

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden, waarmee de hoofdlij-

nen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen zijn beschreven in de Wet milieubeheer 

(hoofdstuk 5 Wm). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 vervallen.  

 

Artikel 5.16 Wm (lid 1) geeft weer, onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde 

bevoegdheden (uit lid 2) mogen uitoefenen. Als aan minimaal één van de volgende voor-

waarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor 

het uitoefenen van de bevoegdheid:  

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

b. een project leidt — al dan niet per saldo — niet tot een verslechtering van de luchtkwa-

liteit; 

c. een project draagt ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging; 

d. een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwali-

teit), of binnen een regionaal programma van maatregelen. 

 

In het geval een planvoornemen strekt tot het realiseren of wijzigen van bronnen van 

luchtverontreiniging, die leiden tot een toename van de hoeveelheid luchtverontreiniging, 

dient onderzoek naar de exacte gevolgen voor de luchtkwaliteit uitgevoerd te worden. In 

het kader van dit planvoornemen worden ten opzichte van de huidige situatie geen nieu-

we bronnen van luchtverontreiniging gerealiseerd of gewijzigd. Een luchtkwaliteitsonder-

zoek is daarom niet nodig. 
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6.5 Geurhinder 

6.5.1 Inleiding 

Geur kan hinder veroorzaken in de leefomgeving. Wanneer deze hinder inderdaad onder-

vonden wordt, kan dit zelfs invloed hebben op de gezondheid. Het is derhalve zaak geur-

hinder zoveel mogelijk te beperken, door regels te stellen aan de uitstoot van geuremissies 

en afstanden ten opzichte van geurgevoelige objecten. Gezien het vigerende beleid is het 

belangrijk onderscheid te maken tussen geurhinder uit de agrarische sector en industriële 

geurhinder (geurhinder van bedrijven die niet behoren tot de agrarische sector). In onder-

havig bestemmingsplan gaat het om industriële geurhinder.  

 

Dit bestemmingsplan is conserverend van aard en voorziet dan ook in het actualiseren van 

het vigerende bestemmingsplan. De bestaande bedrijvigheid wordt dan ook zoveel moge-

lijk als zodanig bestemd en nieuwe bedrijvigheid is enkel in het kader van revitalisering 

van het bedrijventerrein mogelijk. In eerste instantie worden er dan ook geen nieuwe 

geurproducerende activiteiten toegestaan. 

 

6.5.2 Bedrijventerrein Groot Verlaat 

In het vigerende plan zijn twee woningen aanwezig die niet tot een inrichting behoren. 

Ook zijn er binnen het plangebied woonboten gelegen. Zowel de genoemde woningen als 

de woonboten zijn aan te merken als geurgevoelige objecten. Om deze woningen te be-

schermen is het bedrijventerrein reeds gezoneerd op basis van de richtafstanden zoals be-

paald in de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’. Dat wil zeggen dat bedrijven 

die relatief weinig hinder veroorzaken qua geur, stof, geluid of gevaar in een zone dicht bij 

de woningen gevestigd mogen zijn, en dat bedrijven die meer hinder veroorzaken in een 

zone verder weg gevestigd horen te zijn. 

 

In onderhavig bestemmingsplan worden de betreffende woningen alsmede de woonboten 

positief bestemd. Ter bescherming van deze woningen, woonboten en woningen buiten 

het plangebied zal de huidige milieuzonering overgenomen worden. Met de genoemde 

milieuzonering zijn de woonboten en woningen in de nabijheid van het industrieterrein 

voldoende beschermd tegen industriële geurhinder. Aangezien geen nieuwe ontwikkelin-

gen worden opgenomen is verder onderzoek naar geurhinder achterwege gebleven. Bij 

wijziging van een bestemming op basis van een in het plan opgenomen wijzigingsbe-

voegdheid wordt de voorwaarde toegevoegd, dat wijziging alleen is toegestaan, als uit de 

noodzakelijke milieuonderzoeken blijkt dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde ge-

bruik. 

 

6.5.3 Bedrijventerrein Dolderkanaal-Hooidijk 

Om de woningen in de omgeving van het bedrijventerrein te beschermen zijn de deelter-

reinen Hooidijk en het Novac-terrein in de huidige situatie reeds gezoneerd op basis van 

de richtafstanden zoals bepaald in de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’. Dat 

wil zeggen dat bedrijven die relatief weinig hinder veroorzaken qua geur, stof, geluid of 

gevaar in een zone dicht bij de woningen gevestigd mogen zijn, en dat bedrijven die meer 

hinder veroorzaken in een zone verder weg gevestigd horen te zijn. 

 

Met de genoemde milieuzonering zijn woningen in de nabijheid van het industrieterrein 

voldoende beschermd tegen industriële geurhinder. Derhalve zal deze milieuzonering 

overgenomen worden in onderhavig bestemmingsplan.  
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6.5.4 Bedrijventerrein De Weijert-Schaarkampen 

In het vigerende plan zijn in het zuidwesten van het deelgebied De Weijert een aantal wo-

ningen aanwezig die niet tot een inrichting behoren. Deze woningen zijn dan ook aan te 

merken als geurgevoelige objecten. Daarnaast grenst het plangebied aan een woonwijk in 

Vollenhove en een aantal separate woningen. Ook deze woningen zijn aan te merken als 

geurgevoelige objecten. Om deze objecten te beschermen is het bedrijventerrein gezoneerd 

op basis van de richtafstanden zoals bepaald in de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieu-

zonering’. Dat wil zeggen dat bedrijven die relatief weinig hinder veroorzaken qua geur, 

stof, geluid of gevaar in een zone dicht bij de woningen gevestigd mogen zijn, en dat be-

drijven die meer hinder veroorzaken in een zone verder weg gevestigd horen te zijn. 

 

In onderhavig bestemmingsplan worden de betreffende woningen positief bestemd. Ter 

bescherming van deze woningen en woningen buiten het plangebied zal de huidige mili-

euzonering overgenomen worden. Met de genoemde milieuzonering zijn woningen in de 

nabijheid van het industrieterrein voldoende beschermd tegen industriële geurhinder.  

 

6.5.5 Bedrijventerrein Boterberg 

Zoals gezegd is op bedrijventerrein Boterberg geen milieuzonering aanwezig. Wel is op 

basis van het vigerende bestemmingsplan bedrijvigheid toegestaan tot maximaal categorie 

3 van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”. Hierdoor is de vestiging van ern-

stige geurproducerende inrichtingen in principe uitgesloten. Bovendien is de afstand tot 

geurgevoelige objecten zoals woningen voldoende groot voor de toegestane bedrijvigheid. 

Alleen in het oosten van het plangebied grenst het bedrijventerrein direct aan woongebied. 

Om geuroverlast ook in de toekomst te voorkomen zal in onderhavig bestemmingsplan 

een inwaartse zonering worden opgenomen vanuit dit punt.  

 

6.5.6 Conclusie 

De bescherming van geurgevoelige objecten binnen de bedrijventerreinen alsmede in de 

naaste omgeving van de bedrijventerreinen is middels milieuzonering op de meeste be-

drijventerrein gewaarborgd. Op het bedrijventerrein Boterberg is in de huidige situatie 

nog geen milieuzonering aanwezig. In onderhavig bestemmingsplan zal deze wel opge-

nomen worden. 

 

Aangezien geen nieuwe ontwikkelingen worden opgenomen is verder onderzoek naar 

geurhinder achterwege gebleven. Bij wijziging van een bestemming op basis van een in het 

plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid wordt de voorwaarde toegevoegd, dat wijziging 

alleen is toegestaan, als uit de noodzakelijke milieuonderzoeken blijkt dat de gronden ge-

schikt zijn voor het beoogde gebruik. 

6.6 Externe veiligheid 

6.6.1 Inleiding 

Bij de ruimtelijke planvorming moet rekening gehouden worden met het aspect externe 

veiligheid. De risico’s voor de bevolking, die verbonden zijn aan gevaar veroorzakende 

activiteiten moeten in beeld worden gebracht. De volgende bronnen kunnen aan de orde 

zijn: 

 inrichtingen; 

 transportactiviteiten met gevaarlijke stoffen; 

 vuurwerkopslagplaatsen; 

 opslagplaatsen ontplofbare stoffen voor civiel gebruik. 
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De risiconormen voor inrichtingen zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrich-

tingen (Bevi). Het besluit verplicht gemeenten en provincies bij het verlenen van milieu-

vergunningen en het maken van bestemmingsplannen rekening te houden met bepaalde 

eisen ten aanzien van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. In de Regeling externe 

veiligheid inrichtingen (Revi) zijn voorts regels opgenomen betreffende de veiligheidsaf-

standen en berekening van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. De normen voor 

het risico welke burgers mogen lopen als gevolg van een ongeval met transport van ge-

vaarlijke stoffen zijn vastgelegd in de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stof-

fen (CRVGS). Op basis van deze nota geldt het Basisnet Vervoer voor zowel wegen, spoor-

lijnen als vaarwegen. Hiermee moet voorkomen worden dat zich externe veiligheidsknel-

punten zullen gaan voordoen langs spoor- en waterwegen en het hoofdwegennet. 

 

Het transport van gevaarlijke stoffen middels buisleidingen is gebaseerd op het Besluit ex-

terne veiligheid buisleidingen (Bevb). Dit besluit verplicht gemeenten en provincies om 

buisleidingen op te nemen in het bestemmingsplan, inclusief een belemmerende zone. Het 

Bevb gaat niet uit van bebouwings-, veiligheids- of toetsingsafstanden, maar van grens-

waarden voor plaatsgebonden risico en een verantwoordingsplicht voor groepsrisico. 

Hiermee is het vergelijkbaar met het Bevi. 

 

De opslag van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik is gereguleerd in de circulaire opslag 

ontplofbare stoffen voor civiel gebruik. Hierin worden veiligheidsafstanden gegeven ten 

opzichte van inrichtingen waar dergelijke stoffen opgeslagen worden. De gemeente is ver-

plicht deze afstanden binnen het bestemmingsplan aan te houden. Dit geldt ook voor vei-

ligheidsafstanden ten behoeve van de opslag van vuurwerk, welke in het Vuurwerkbesluit 

zijn vastgelegd. 

 

Zoals hiervoor al aangegeven wordt, is er sprake van een plaatsgebonden- en een groeps-

risiconorm die bepalen wat de maximale kans op dodelijke slachtoffers mag zijn in geval 

van een incident. Deze normen hebben het karakter van grenswaarden (zijnde het maxi-

maal toelaatbaar risico) en richtwaarden in het milieubeleid. De normen gelden bij het ver-

lenen van milieuvergunningen en het vaststellen van ruimtelijke plannen. Voor ontwikke-

lingen die plaatsvinden binnen het invloedsgebied van de risicovolle activiteit geldt een 

verantwoordingsplicht ten aanzien van het groepsrisico. Deze verantwoordingsplicht 

geldt ongeacht of normen worden overschreden.  

 

Uitgangspunt voor het beleid is dat burgers voor de veiligheid in hun woonomgeving mo-

gen rekenen op een minimum beschermingsniveau (plaatsgebonden risico): er mogen zich 

dus geen kwetsbare bestemmingen bevinden binnen de zone van het maximaal toelaat-

baar risico. De kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers (groepsrisico) moet expli-

ciet worden afgewogen en verantwoord. 

 

6.6.2 Bedrijventerrein Groot Verlaat 

Binnen het plangebied zijn drie risicovolle bronnen aanwezig, te weten het LPG-

tankstation aan de Ruxveenseweg, de vuurwerkopslagplaats aan de KorteVenen en de 

gasleiding van de Gasunie die onder het plangebied doorloopt. 
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Inrichtingen 

Voor het groepsrisico geldt geen wettelijke grenswaarde, maar een richtinggevende oriën-

tatiewaarde. Van de oriëntatiewaarde mag worden afgeweken. Dit gebeurt in de vorm van 

een verantwoording van het groepsrisico door het bevoegd gezag. Volgens artikel 13 van 

het BEVI is een verantwoording van het groepsrisico benodigd indien een besluit als in ar-

tikel 3.1 lid 1 van de Wet Ruimtelijke Ordening, het vaststellen van een bestemmingsplan, 

wordt genomen. In dat kader is onderzoek gedaan naar de externe veiligheidssituatie van 

het LPG-tankstation nabij het plangebied. De resultaten worden uiteengezet in het plaats-

gebonden risico en groepsrisico: 

 Ruxveenseweg 2 te Steenwijk, benzineservicestation met lpg: 

o risicocontour 10-6 van de LPG-reservoir bedraagt 25 meter; 

o risicocontour 10-6 van de LPG-afleverinstallatie bedraagt 15 meter; 

o risicocontour 10-6 van het vulpunt bedraagt 40 meter ; 

o afstand tot grens invloedsgebied verantwoording groepsrisico van het 

LPG-reservoir en het vulpunt bedraagt 150 meter. 

 Plaatsgebonden risico: 

Binnen de contouren is een beperkt kwetsbaar object gelegen. Het betreft hier de op-

slagloods (< 1000 m²) behorende bij het tankstation. Voor beperkt kwetsbare objecten 

geldt de PR 10-6 contour als richtwaarde. Van richtwaarden kan uitsluitend om gewich-

tige redenen worden afgeweken. Er wordt in deze situatie voldaan aan de grenswaarde 

van het PR maar afgeweken van de richtwaarde. Het afwijken van de richtwaarde 

wordt verantwoord geacht gelet op de aard van de functie en de zeer beperkte aanwe-

zigheid van aanwezigen. Het betreffende object kan snel ontruimd worden, de eventue-

le aanwezige kan goed zelfredzaam zijn en vluchtroute is van de risicobron af gericht. 

 Groepsrisico: 

Het groepsrisico in de huidige situatie zonder hittewerende coating bedraagt 0,05 keer 

de oriëntatiewaarde. Met hittewerende coating neemt het groepsrisico af tot 0,01 keer 

de oriëntatiewaarde. 

 

Het rapport ‘Bepalen externe veiligheidssituatie 9 LPG-tankstations binnen de Gemeente 

Steenwijkerland’ (d.d. 30 juli 2012, Tauw bv, rapport nr. R001-1209567RUD-kwe-V01-NL) 

is als bijlage bij de toelichting opgenomen. 

 

Transport gevaarlijke stoffen 

Het transport van gevaarlijke stoffen over de wegen in het plangebied en in de directe om-

geving van het plangebied is zodanig beperkt, dat dit niet relevant is. In of nabij het plan-

gebied ligt geen spoorlijn of kanaal waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. 

Wel ligt er binnen het plangebied een ondergrondse buisleiding van de N.V. Nederlandse 

Gasunie ten behoeve van het transport van aardgas. De leiding loopt ongeveer gelijk met 

de straten Oevers en Wheermaten. De leiding kent een 10-6 risicocontour van dertig meter 

en een vrijwaringszone van 4 meter aan beide zijden van de leiding. Binnen deze zone is 

het niet toegestaan kwetsbare objecten te realiseren. 

 

In de regels en verbeelding van dit bestemmingsplan wordt rekening gehouden met de ri-

sicoafstanden behorende bij de hiervoor genoemde risicobronnen. Zo is de aardgasleiding, 

inclusief vrijwaringszone, als dubbelbestemming ‘Leiding’ opgenomen. 
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Vuurwerkopslagplaats 

Aan de Korte Venen 42 is de vuurwerkopslagplaats van het bedrijf Van der Nat gelegen. 

Waar voorheen zelf vuurwerk gefabriceerd werd, dient deze locatie tegenwoordig enkel 

als opslagplaats voor consumentenvuurwerk. Een dergelijke opslagplaats is geen in-

richting in de zin van het Bevi, maar wel een risicovol bedrijf waar het vuurwerkbesluit op 

van toepassing is. Op basis van artikel 4.1 in combinatie met bijlage 3 van dit besluit kan 

geconcludeerd worden dat een veiligheidsafstand van 30 meter in acht genomen dient te 

worden. Deze afstand geldt vanaf de bewaarplaats in voorwaartse richting, tot een (gepro-

jecteerd) beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object en houdt rekening met een grootte van de 

deuropening van de bewaarplaats van 6 tot 8 m². In de bufferplaats is de opslag van 1000 

tot 2000 kg toegestaan, waarbij de volgende veiligheidsafstanden in acht genomen dienen 

te worden:  

 33 meter gemeten vanaf de bufferbewaarplaats in voorwaartse richting, tot een (gepro-

jecteerd) beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object; 

 25 meter gemeten vanaf de bufferbewaarplaats in zijwaartse richting, tot een (geprojec-

teerd) beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object; 

 6 meter gemeten vanaf de bufferbewaarplaats in achterwaartse richting, tot een (gepro-

jecteerd) beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object. 

 

Voor het opslag- en verkooppunt van vuurwerk aan de Korte Venen 42  is een gebieds-

aanduiding ‘veiligheidszone – vuurwerkopslag’ opgenomen. Op deze wijze wordt een te 

hoog veiligheidsrisico voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten tegengegaan vanwe-

ge de aanwezigheid van een risicovolle inrichting. Het is dan ook niet toegestaan om bin-

nen deze aanduiding (beperkt)kwetsbare op te richten. 

 

Daarnaast vindt een aantal keren per jaar (in de periode november t/m januari ) transport  

van vuurwerk plaats. Hiervoor wordt elk jaar een ontheffing verleend in het kader van de  

Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Dit transport heeft geen gevolgen voor het voorliggende  

plan.  

 

Uitsnede risicokaart: Bedrijventerrein Groot Verlaat 
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6.6.3 Bedrijventerrein Dolderkanaal-Hooidijk 

Binnen het plangebied zijn drie risicovolle bronnen aanwezig, te weten 

 Produktieweg 7, vervaardiging van producten van kunststof; 

 Dolderweg 40, productie en distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en warm water; 

 De gasleiding van de Gasunie die onder het plangebied doorloopt. 

 

Inrichtingen 

Produktieweg 7 

Het bedrijf aan de Produktieweg 7 vervaardigd producten van kunststof. Volgens de risi-

cokaart bedraagt risicocontour 10-6 vanwege de opslag van brandbare vaste stoffen 0 me-

ter. Het bedrijf is niet aan te merken als een Bevi-inrichting en valt eveneens niet onder de 

werking van het acitiviteitenbesluit. Derhalve dient voor de beoordeling van de veilig-

heidsafstand gekeken te worden naar de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”. 

Het bedrijf is in de bijlage ‘Staat bedrijfsactiviteiten bedrijventerreinen’ die bij deze publi-

catie is bijgevoegd aan te merken als een kunststofverwerkend bedrijf. Aangezien binnen 

dit bedrijf geen fenolharsen worden verwerkt levert dit een richtafstand inzake gevaar op 

van 100 meter. Binnen deze gevarenzone zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig 

of geprojecteerd.  

 

Dolderweg 40 

Het bedrijf aan de Dolderweg 40 is verantwoordelijk voor de productie en distributie van 

elektriciteit, aardgas, stoom en warm water. De risicocontour 10-6 vanwege opslag van 

brandbare vaste stoffen is niet bekend. Het bedrijf is niet aan te merken als een Bevi-

inrichting en valt eveneens niet onder de werking van het acitiviteitenbesluit. Derhalve 

dient voor de beoordeling van de veiligheidsafstand gekeken te worden naar de VNG-

publicatie “Bedrijven en milieuzonering”. Daarin is voor dit type bedrijf een richtafstand 

voor veiligheid opgenomen van 30 meter. Binnen deze zone komen geen (geprojecteerde) 

kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten voor. Derhalve vormt het positief bestemmen van 

deze inrichting vanuit het oogpunt gevaar geen belemmering voor de omgeving. 

 

Uitsnede risicokaart: Bedrijventerrein Dolderkanaal-Hooidijk 
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Transport gevaarlijke stoffen 

Het transport van gevaarlijke stoffen over de wegen in het plangebied en in de directe om-

geving van het plangebied is zodanig beperkt, dat dit niet relevant is. In of nabij het plan-

gebied ligt geen spoorlijn of kanaal waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.  

 

Wel ligt er binnen het plangebied een ondergrondse buisleiding van de N.V. Nederlandse 

Gasunie ten behoeve van het transport van aardgas. De leiding ligt ongeveer gelijk met de 

Hooidijk en splitst zich bij het spoor, waarna een deel vervolgens in noordelijke richting 

langs het spoor af loopt en een deel in zuidelijke richting naar de binnenstad van Steenwijk 

loopt. De leiding kent een 10-6 risicocontour van dertig meter en een vrijwaringszone van 4 

meter aan beide zijden van de leiding.  

 

In de regels en verbeelding van dit bestemmingsplan wordt rekening gehouden met de ri-

sicoafstanden behorende bij de hiervoor genoemde risicobronnen. Zo is de aardgasleiding, 

inclusief vrijwaringszone, als dubbelbestemming ‘Leiding’ opgenomen. 

 

6.6.4 Bedrijventerrein De Weijert-Schaarkampen 

Binnen het plangebied zijn twee risicovolle bronnen aanwezig, te weten het gasontvangst-

station van de Gasunie en de aardgasleiding hier naartoe. Daarnaast ligt er aan de Fle-

voweg een LPG-tankstation binnen het plangebied en een aardgasleiding ten noorden van 

het plangebied. 

 

Inrichtingen 

Gasontvangststation, Industrieweg 1 te Vollenhove 

Het gasontvangststation aan de Industrieweg 1 te Vollenhove is een installatie waar aard-

gas ontvangen wordt. Het ontvangststation (G.O.S. N-181) is niet aan te merken als een 

Bevi-inrichting, maar valt onder de werking van het Activiteitenbesluit. De risicocontour 

10-6 is generiek bepaald op 15 meter. Binnen deze zone komen geen (geprojecteerde) 

kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten voor. Derhalve vormt het positief bestemmen van 

deze inrichting vanuit het oogpunt gevaar geen belemmering voor de omgeving. 

 

LPG-tankstation, Flevoweg 2 te Vollenhove 

Voor het groepsrisico geldt geen wettelijke grenswaarde, maar een richtinggevende oriën-

tatiewaarde. Van de oriëntatiewaarde mag worden afgeweken. Dit gebeurt in de vorm van 

een verantwoording van het groepsrisico door het bevoegd gezag. Volgens artikel 13 van 

het BEVI is een verantwoording van het groepsrisico benodigd indien een besluit als in ar-

tikel 3.1 lid 1 van de Wet Ruimtelijke Ordening, het vaststellen van een bestemmingsplan, 

wordt genomen. In dat kader is onderzoek gedaan naar de externe veiligheidssituatie van 

het LPG-tankstation nabij het plangebied. De resultaten worden uiteengezet in het plaats-

gebonden risico en groepsrisico: 

 Flevoweg 2 te Vollenhove, benzineservicestation met lpg: 

o risicocontour 10-6 van de LPG-reservoir bedraagt 25 meter; 

o risicocontour 10-6 van de LPG-afleverinstallatie bedraagt 15 meter; 

o risicocontour 10-6 van het vulpunt bedraagt 35 meter ; 

o afstand tot grens invloedsgebied verantwoording groepsrisico van het 

LPG-reservoir en het vulpunt bedraagt 150 meter. 
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 Plaatsgebonden risico: 

Binnen de contouren is een beperkt kwetsbaar object gelegen. Voor beperkt kwetsbare 

objecten geldt de PR 10-6 contour als richtwaarde. Van richtwaarden kan uitsluitend om 

gewichtige redenen worden afgeweken. Er wordt in deze situatie voldaan aan de 

grenswaarde van het PR maar afgeweken van de richtwaarde. Het afwijken van de 

richtwaarde wordt verantwoord geacht gelet op de aard van de functie en de zeer be-

perkte aanwezigheid van aanwezigen. Het betreffende object kan snel ontruimd wor-

den, de eventuele aanwezige kan goed zelfredzaam zijn en vluchtroute is van de risico-

bron af gericht. 

 Groepsrisico: 

Het groepsrisico in de huidige situatie zonder hittewerende coating bedraagt 0,48 keer 

de oriëntatiewaarde. Met hittewerende coating neemt het groepsrisico af tot 0,03 keer 

de oriëntatiewaarde. 

 

In het rapport ‘Bepalen externe veiligheidssituatie 9 LPG-tankstations binnen de Gemeente 

Steenwijkerland’ (d.d. 30 juli 2012, Tauw bv, rapport nr. R001-1209567RUD-kwe-V01-NL) 

zijn de bevindingen beschreven. 

 

Transport gevaarlijke stoffen 

Het transport van gevaarlijke stoffen over de wegen in het plangebied en in de directe om-

geving van het plangebied is zodanig beperkt, dat dit niet relevant is. In of nabij het plan-

gebied ligt geen spoorlijn of kanaal waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.  

 

Wel ligt er binnen het plangebied een ondergrondse buisleiding van de N.V. Nederlandse 

Gasunie ten behoeve van het transport van aardgas. De leiding loopt ongeveer gelijk met 

de Industrieweg. De leiding kent een 10-6 risicocontour van dertig meter en een vrijwa-

ringszone van 4 meter aan beide zijden van de leiding. Ten noorden van het plangebied, 

parallel aan de Flevoweg, loopt eveneens een aardgasleiding van de Gasunie. Voor deze 

leiding geldt eenzelfde risicocontour. 

 

Uitsnede risicokaart: Bedrijventerrein De Weijert-Schaarkampen 
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In de regels en verbeelding van dit bestemmingsplan wordt rekening gehouden met de ri-

sicoafstanden behorende bij de hiervoor genoemde risicobronnen. Zo is de aardgasleiding, 

inclusief vrijwaringszone, als dubbelbestemming ‘Leiding’ opgenomen. 

 

6.6.5 Bedrijventerrein Boterberg 

Binnen het plangebied zijn geen risicovolle bronnen aanwezig waarvoor een verantwoor-

ding van het plaatsgebonden- of groepsrisico benodigd is. Ook is er geen sprake van 

vuurwerkopslagplaatsen of opslaplaatsen van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik. Het 

transport van gevaarlijke stoffen over de wegen in het plangebied en in de directe omge-

ving van het plangebied is zodanig beperkt, dat dit niet relevant is. In of nabij het plange-

bied ligt geen spoorlijn of kanaal waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. 

 

Wel is er een aantal kwetsbare objecten in de zin van het Bevi aanwezig binnen het bedrij-

venterrein. Het betreft hier loodsen ten behoeve van opslag met een oppervlakte van meer 

dan 1000 m². Deze loodsen worden in onderhavig bestemmingsplan beschermd op basis 

van een milieuzonering conform de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”. 

 

6.6.6 Conclusie: Verantwoording groepsrisico 

Gezien de aard van het plan (conserverend bestemmingsplan) is er geen sprake van gevol-

gen voor het groepsrisico van enige relevante risicobron. Binnen het plangebied zijn geen 

ontwikkelingslocaties opgenomen. 

 

Indien middels een omgevingsvergunning of wijzigingsbevoegdheid medewerking wordt 

verleend aan voorgenomen functiewijzigingen zal aan de geldende voorwaarden op het 

gebied van de regelgeving met betrekking tot externe veiligheid moeten worden voldaan. 

 

Gezien het feit dat er met vaststelling van dit bestemmingsplan geen ontwikkelingen van 

enige betekenis mogelijk worden gemaakt is nadere analyse van de mogelijkheden voor 

beheersing van de risico's en/of beperking van de gevolgen van een calamiteit vanuit de 

 

Uitsnede risicokaart: Bedrijventerrein Boterberg 



bestemmingsplan Bedrijventerreinen – 28 januari 2014 99 

aanwezige risicobronnen niet aan de orde. Het groepsrisico wordt daarmee in voldoende 

mate verantwoord geacht. 

6.7 Milieubescherming 

6.7.1 Bedrijventerrein Groot Verlaat 

Het plangebied is niet gelegen in een milieubeschermingsgebied, grondwaterbescher-

mingsgebied, stiltegebied of ecologische hoofdstructuur. Wel behoort het kanaal in het 

noorden van het plangebied tot de ecologische hoofdstructuur en fungeert deze als ro-

buuste verbindingszone.  

 

6.7.2 Bedrijventerrein Dolderkanaal-Hooidijk 

Het plangebied is niet gelegen in een milieubeschermingsgebied, grondwaterbescher-

mingsgebied, stiltegebied of ecologische hoofdstructuur. Wel behoort het kanaal ten zui-

den van het plangebied tot de ecologische hoofdstructuur en fungeert deze als robuuste 

verbindingszone. Ook het gebied ten oosten van het spoor behoort tot een concreet be-

grensd EHS-gebied (beheersgebied). 

 

Ten behoeve van een veilige afwikkeling van de railverkeerstroom op de spoorlijn die ten 

oosten van het bedrijventerrein loopt, moet conform de Spoorwegenwet (artikelen 19 t/m 

21) langs spoorwegen een bebouwingsvrije afstand worden aangehouden van 8 meter. 

Waar de spoorlijn een bocht maakt moet aan de binnenzijde van de bocht een bebou-

wingsvrije afstand van 20 meter worden aangehouden. Deze zone is op de verbeelding en 

in de regels opgenomen met de aanduiding ‘geluidzone - spoor’. 

 

6.7.3 Bedrijventerrein De Weijert-Schaarkampen 

Het plangebied is niet gelegen in een milieubeschermingsgebied, grondwaterbescher-

mingsgebied, stiltegebied of ecologische hoofdstructuur. Wel behoort het gebied ten noor-

den van de Flevoweg tot een concreet begrensd EHS-gebied (beheersgebied). 

 

Binnen het plangebied De Weijert is een begraafplaats aanwezig. De VNG-publicatie “Be-

drijven en Milieuzonering” beveelt voor begraafplaatsen in relatie tot een rustige woon-

wijk een afstand aan van 10 m vanuit het oogpunt van geluidhinder. De VNG aanbeveling 

van 10 m wordt hier reëel geacht en gehaald.  

 

6.7.4 Bedrijventerrein Boterberg 

Het plangebied is niet gelegen in of nabij een milieubeschermingsgebied, grondwaterbe-

schermingsgebied, stiltegebied of ecologische hoofdstructuur. 

 

6.7.5 Conclusie 

Aangezien geen nieuwe ontwikkelingen worden opgenomen vormt onderhavig bestem-

mingsplan geen belemmering voor de begraafplaats in Vollenhove en de EHS-gebieden in 

Vollenhove en Steenwijk. Ook de bebouwingsvrije zone ten behoeve van het spoor vormt 

geen belemmering voor onderhavig bedrijventerrein.  

 

Bij wijziging van een bestemming op basis van een in het plan opgenomen wijzigingsbe-

voegdheid wordt de voorwaarde toegevoegd, dat wijziging alleen is toegestaan, als uit de 

noodzakelijke milieuonderzoeken blijkt dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde ge-

bruik. Een blik op ecologie (flora en fauna) maakt hier ook onderdeel van uit. 
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6.8 Kabels en leidingen 

Binnen de bedrijventerreinen Groot Verlaat, Dolderkanaal-Hooidijk en De Weijert Schaar-

kampen liggen ondergrondse buisleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie ten behoe-

ve van het transport van aardgas. De leidingen kennen een 10-6 risicocontour van dertig 

meter en een vrijwaringszone van 4 meter aan beide zijden van de leiding. Deze leidingen, 

inclusief vrijwaringszones, zijn in de regels en verbeelding van onderhavig bestemmings-

plan opgenomen met dubbelbestemming ‘Leiding’.  

 

Binnen bedrijventerrein Boterberg zijn geen kabels of leidingen aanwezig die in het kader 

van milieu planologische bescherming behoeven. 

6.9 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

Toetsingskader 

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof  betreffende de toepassing van 

drempelwaarden (HvJ EG 15 oktober 2009, zaak C-255/08 - Commissie tegen Nederland) en de moderni-

sering van de m.e.r. wetgeving in 2010 is een nieuw Besluit milieueffectrapportage in wer-

king getreden op 1 april 2011. 

Ingevolge het Besluit m.e.r. wordt getoetst of het bestemmingsplan voorziet in, of een ka-

der vormt voor, activiteiten die (mogelijk) belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben  

voor het milieu. Hiervoor zijn in de bijlage bij het Besluit m.e.r. lijsten opgenomen waarin 

activiteiten zijn aangewezen die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het 

milieu (lijst C) of ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrij-

ke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (lijst D). In de lijsten zijn (indicatie-

ve) drempelwaarden opgenomen.  

Een belangrijke wijziging die in het Besluit m.e.r. is aangebracht, is dat voor de vraag of 

een m.e.r.-beoordelingsprocedure moet worden doorlopen, toetsing aan de drempel-

waarden in kolom 2 van de D-lijst niet toereikend is. Indien een activiteit een omvang 

heeft die onder de grenswaarden ligt, dient op grond van de selectiecriteria in de EEG-

richtlijn milieubeoordeling te worden vastgesteld of belangrijke nadelige gevolgen van de 

activiteit voor het milieu kunnen worden uitgesloten. Pas als dat het geval is, is de activi-

teit niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig. Deze motivering moet zijn gebaseerd op een toets 

die qua inhoud (dat wil zeggen: op basis van dezelfde criteria) aansluit bij m.e.r.-

beoordeling, de diepgang kan echter anders zijn en er zijn geen vormvereisten. 

In het kader van de wijziging van het Besluit m.e.r. is een handreiking opgesteld over de 

vraag hoe moet worden vastgesteld of een activiteit met een omvang onder de drempel-

waarde toch belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. In de handreiking 

is opgenomen dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voor-

komen op de D-lijst en die een omvang hebben die beneden de drempelwaarde liggen een 

toets moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uit-

gesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gebruikt. Uit de 

toets kunnen tweeconclusies volgen: belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten  

of belangrijke nadelige milieueffecten zijn niet uitgesloten. In het eerste geval is de activi-

teit niet m.e.r.(beoordelings)plichtig in het andere geval dient een m.e.r.-beoordeling te 

worden uitgevoerd en de bijbehorende procedure te worden gevolgd. De toetsing in het 

kader van de vormvrije-m.e.r.-beoordeling dient te geschieden aan de hand van de selec-

tiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden 

betreffen: 
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A.   Kenmerken van het project 
  omvang van het project 

  cumulatie met andere projecten 

  gebruik van natuurlijke grondstoffen 

  productie van afvalstoffen 

  verontreiniging en hinder 

  risico van ongevallen, mede gelet op de gebruikte stoffen en technologieën 

B.   Plaats van het Project 
  bestaand grondgebruik 

  relatieve rijkdom aan kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het 

gebeid 

  het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, met in het bijzonder aandacht voor gevoelige gebie-

den (wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken, Habitat- en Vogel-

richtlijngebieden), gebieden waarin bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake mili-

eukwaliteit al worden overschreden, gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid, landschappen van 

historisch, cultureel of archeologisch belang. 

c.   Kenmerken van het potentiële effect 
  bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking) 

  grensoverschrijdende karakter van het effect 

  waarschijnlijkheid van het effect 

  duur, frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. 

 

Onderzoek en conclusies 

Onderhavig bestemmingsplan voorziet voornamelijk in de uitbreiding en nieuwvestiging 

van bedrijven op bestaande bedrijventerrein op basis van de vigerende juridisch-

planologische regeling. Gelet op de kenmerken van het project (zoals het karakter in ver-

gelijking met de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de 

kenmerken van de potentiële effecten zullen er géén belangrijke negatieve milieueffecten 

optreden. Dit blijkt ook uit de onderzoeken van de verschillende milieuaspecten zoals de-

ze in de voorafgaande paragrafen zijn beschreven. Voor de in voorliggend bestemmings-

plan besloten ontwikkeling is dan ook géén m.e.r.-procedure of m.e.r.-

beoordelingsprocedure noodzakelijk conform het Besluit m.e.r. 
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Hoofdstuk 7  Juridische opzet 

7.1 Inleiding 

In een bestemmingsplan zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor een bepaald gebied 

opgenomen. Het onderhavige bestemmingsplan regelt de inrichting van het gebied door 

voor de gronden bestemmingen aan te wijzen. Het juridische deel van het bestemmings-

plan bestaat uit de verbeelding (kaart) in samenhang met de regels. In deze paragraaf 

wordt het juridische deel van het bestemmingsplan nader toegelicht.  

7.2 Uitgangspunten 

7.2.1 Wettelijk kader 

Het wettelijk kader wordt sinds 1 juli 2008 gevormd door de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro). De wettelijke regeling voor bestemmingsplannen is vervolgens verder ingevuld 

door het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Regeling standaarden ruimtelijke orde-

ning 2012. Het bestemmingsplan dient te voldoen aan de als bijlage bij de voornoemde 

Regeling opgenomen Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012). Dit 

betekent dat bestemmingsplannen kwalitatief gelijkwaardig zijn en uniform in aanpak, 

uitvoering, uitwisseling van gegevens en raadpleging daarvan.  

 

7.2.2 Planonderdelen 

Het bestemmingsplan Zuidelijke kernen bestaat uit een verbeelding, regels en een toelich-

ting. De verbeelding en de regels tezamen vormen het juridisch bindende deel van het 

plan. Verbeelding en regels dienen te allen tijde in onderlinge samenhang te worden op-

genomen en toegepast. Bij de regels zijn voorts twee bijlagen gevoegd (bedrijvenlijst, over-

zicht beroepen en bedrijven aan huis). 

 

Op de verbeelding, zowel digitaal als analoog, krijgen alle gronden binnen het plangebied 

een bestemming. Binnen een bestemming kunnen nadere aanduidingen zijn aangegeven. 

De juridische betekenis van deze bestemmingen en aanduidingen zijn terug te vinden in 

de regels. Een gedeelte van de informatie op de analoge verbeelding heeft geen juridische 

betekenis, maar is slechts opgenomen om de leesbaarheid van en oriëntatie op de verbeel-

ding te vergroten, zoals een topografische ondergrond. Alle letters, aanduidingen en lijnen 

worden verklaard in de legenda op de verbeelding. Bij eventuele verschillen tussen de di-

gitale en analoge verbeelding is de digitale verbeelding juridisch bindend. 

 

De regels bepalen de gebruiksmogelijkheden van de gronden binnen het plangebied en 

geven tevens de bouw- en gebruiksmogelijkheden met betrekking tot bouwwerken aan. 

De regels van het bestemmingsplan Zuidelijke kernen zijn opgebouwd conform de door 

het SVBP2012 voorgeschreven systematiek en omvatten inleidende regels, bestemmings-

regels, algemene regels, en ten slotte de overgangs- en slotregels. 

7.3 Toelichting op de planregels 

7.3.1 Inleidende regels 

In de begripsbepalingen worden omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan 

gebruikte begrippen. Deze zijn opgenomen om onduidelijkheid door interpretatieverschil-

len te voorkomen. Er zijn alleen begripsbepalingen opgenomen die gebruikt worden in de 

regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Een ge-
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deelte van de begrippen is omschreven in het SVBP en dient letterlijk daaruit te worden 

overgenomen. Deze begrippen en de voorgeschreven omschrijvingen zijn overgenomen. 

 

Ook over de bepaling van afstanden, hoogtes en oppervlaktes kunnen interpretatiever-

schillen ontstaan. Om op een eenduidige manier afstanden, hoogtes en oppervlakten te 

bepalen, wordt in de ‘wijze van meten’ uitleg gegeven wat onder de diverse begrippen 

wordt verstaan. Ten aanzien van de wijze van meten op de verbeelding geldt steeds dat 

het hart van een lijn moet worden aangehouden. Ook voor de wijze van meten worden in 

de SVBP2008 regels gegeven, welke in het plan letterlijk zijn overgenomen. 

 

7.3.2 Bestemmingsregels 

Per bestemming, die op de verbeelding wordt gebruikt, worden gebruiks- en bouwregels 

opgenomen. De opbouw van de bestemmingen ziet er in beginsel als volgt uit: 

 

1. Bestemmingsomschrijving 

2. Bouwregels 

3. Nadere eisen 

4. Afwijken van de bouwregels 

5. Specifieke gebruiksregels 

6. Afwijken van de gebruiksregels 

7. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden 

8. Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

9. Wijzigingsbevoegdheid 

10. Specifieke procedureregels 

 

Niet alle onderdelen komen bij elke bestemming voor. Van de meest gebruikte onderdelen 

volgt hieronder een korte toelichting. 

 

Bestemmingsomschrijving 

In de bestemmingsomschrijving wordt een omschrijving gegeven van de aan de gronden 

toegekende functie(s). De hoofdfunctie(s) worden als eerste genoemd. Indien van toepas-

sing, worden ook de aan de hoofdfunctie ondergeschikte functies mogelijk gemaakt. De 

ondergeschiktheid kan worden aangegeven door de woorden “met daaraan onderge-

schikt”. De ondergeschikte functies staan ten dienste van de hoofdfunctie binnen de betref-

fende bestemming.  

 

Bouwregels 

In de bouwregels is bepaald welke bouwwerken mogen worden opgericht, waarbij in ie-

der geval een onderscheid wordt gemaakt tussen de regeling van gebouwen en bouwwer-

ken, geen gebouwen zijnde en daar waar van toepassing ook tussen hoofdgebouwen en 

bijgebouwen. Voorts bevatten de bouwregels, voor zover van toepassing, minimale en 

maximale maatvoeringen voor de diverse bouwwerken zoals goothoogtes, bouwhoogtes, 

oppervlaktes en dakhellingen. 

 

Nadere eisen 

Nadere eisen kunnen worden gesteld aan bijvoorbeeld de situering van bouwwerken ten 

behoeve van bepaalde criteria, zoals een goede woonsituatie, de verkeersveiligheid, de so-

ciale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. De nadere  



NL.IMRO.1708.BTvlhstwoldBP-VA01 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eisenregeling biedt de mogelijkheid om in concrete situaties in het kader van het verlenen 

van een bouwvergunning sturend op te treden door het opnemen van nadere eisen in de 

bouwvergunning. Nadere eisen kunnen alleen worden gesteld als er in de regels ook een 

primaire eis wordt gesteld. De nadere eisen moeten verband houden met deze eis. De na-

dere eisenregeling hoeft niet in alle bestemmingen te worden geregeld. 

 

Afwijken van de bouwregels 

Door het opnemen van afwijkingsbevoegdheden wordt flexibiliteit in bestemmingsregels 

gecreëerd door mogelijkheden te bieden om in beperkte mate af te wijken van de algemeen 

toegestane bouwregelingen. Deze bevoegdheden zijn niet bedoeld voor afwijkingen van 

de bouwregels, waarvan de verwachting is, dat ze veelal kunnen worden verleend. In dat 

geval zijn de bouwregels hierop aangepast. Voor elke afwijking is aangegeven waarvan 

een omgevingsvergunning voor het afwijken van de bouwregels wordt verleend, de 

maximale afwijking die met de omgevingsvergunning kan worden toegestaan en meestal 

de situaties of voorwaarden waaronder een omgevingsvergunning wordt verleend. Het 

gaat hier om afwijkingsbevoegdheden voor specifieke bestemmingen. Indien afwijkings-

bevoegdheden gelden voor meerdere bestemmingen dan wel een algemene strekking heb-

ben, zijn ze opgenomen in hoofdstuk 3 (algemene regels). 

 

Specifieke gebruiksregels 

Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is artikel 7.10 

Wet ruimtelijke ordening vervallen. In dit artikel was het verbod opgenomen om gronden 

te gebruiken op een manier die in strijd is met het bestemmingsplan. Derhalve moeten in 

de specifieke gebruiksregels bepaalde functies concreet worden genoemd als zijnde ver-

boden gebruik. Ook het laten gebruiken moet specifiek worden genoemd. 

 

Afwijken van de gebruiksregels 

Door middel van een omgevingsvergunning voor het afwijken van de gebruiksregels kan 

van de gebruiksregels in het plan worden afgeweken ten behoeve van een concrete vorm 

van grondgebruik. Dit mag echter niet leiden tot een feitelijke wijziging van de bestem-

ming. Dat wil zeggen dat wel kan worden afgeweken van de gebruiksregels ten behoeve 

van functies die inherent zijn aan de in de bestemmingsomschrijving opgenomen functies, 

maar dat via het afwijken geen “nieuwe” functies kunnen worden toegestaan. Het afwij-

ken van de gebruiksregels dient te zien op kleinere, planologisch minder ingrijpende on-

derwerpen. Functiewijzigingen en grotere, ruimtelijke ingrepen dienen te worden geregeld 

via een wijzigingsbevoegdheid of bestemmingsplanherziening. 

 

bestemming bouwvlak aanduiding ‘bijgebouwen’ 
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Wijzigingsbevoegdheid 

Door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om het bestemmings-

plan te wijzigen (binnenplanse wijziging). In de meeste gevallen zal het gaan om het wijzi-

gen van de op een perceel gelegde bestemming. Het gaat hier om wijzigingsbevoegdheden 

voor specifieke bestemmingen. Indien wijzigingsbevoegdheden gelden voor meerdere be-

stemmingen dan wel een algemene strekking hebben, zijn ze opgenomen in hoofdstuk 3 

(algemene regels).  

7.4 Bestemmingen 

7.4.1 Bestemming Agrarisch 

Het beleid 

Het betreft hier aangrenzende restgebieden binnen het plangebied als overgang naar het 

buitengebied. Het beleid voor deze gebieden is primair gericht op: 

1. Het behoud van cultuurgronden als basis voor de agrarische bedrijfsvoering. Ook hob-

bymatig gebruik van cultuurgronden is toegestaan in deze restgebieden. 

2. Tevens is sprake van handhaving van de bestaande voorzieningen ten behoeve van de 

ijsbaan. Binnen deze bestemming is een ijsbaan en de daarbij behorende voorzieningen 

toegestaan. 

3. Met het oog op het agrarisch gebruik mogen, omheiningen en/of erfafscheidingen, voe-

derruiven, drinkbakken en/of picknickplaatsen worden gebouwd. 

 

Bebouwing 

Voor het overige mag er binnen de voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden niet worden ge-

bouwd. Alleen de bouwmogelijkheden ten behoeve van dierenverblijf binnen een op de 

verbeelding aangeduid bouwvlak zijn toegestaan. In de regels zijn hiervoor nadere be-

bouwingsregels gegeven. 

 

7.4.2 Bestemming Agrarisch – Agrarisch bedrijf 

Het beleid 

De gemeente richt haar beleid op duurzame voortzetting van agrarische bedrijven en be-

drijfsvoering, waarbij het volgende geldt: 

1. Het beleid is primair gericht op het voeren van een volwaardig agrarisch bedrijf met 

een geheel of in hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfsvoering. Het beheerska-

rakter staat daarbij voorop. Nieuwe agrarische bedrijven zijn niet gewenst.  

2. Dat het beleid is gericht op het behoud van de bestaande rechten.  

3. Per bedrijf is maximaal één bedrijfswoning toegestaan, uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding ‘bedrijfswoning’. 

4. Om agrarische bedrijven zoveel mogelijk te behouden is verbreding van de activiteiten 

mogelijk. Daarom is binnen de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ een regeling 

opgenomen voor afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van diverse onder-

geschikte nevenactiviteiten naast de agrarische bedrijfsfunctie, waaronder bedrijven 

van categorie 1 en 2, statische opslag, hoogwaardige recreatieve voorzieningen, groeps-

accommodaties, complementaire daghoreca, logiesverstrekking en bed & breakfast, 

toonzalen, expositieruimten, ateliers, praktijkruimten en boerderijkamers. 

5. Bij beëindiging van de agrarische bedrijfsactiviteiten is het via een wijzigingsbevoegd-

heid mogelijk andere activiteiten op de betreffende locatie uit te voeren, zoals lichte be-

drijvigheid en statische opslag (wijziging in bestemming ‘Bedrijventerrein). 
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Het bouwvlak 

Binnen de bestemming is alleen een bouwvlak opgenomen. Hierbinnen mogen gebouwen, 

geen woning zijnde, bedrijfswoningen en mestopslagplaatsen worden opgericht. De be-

staande bebouwing is binnen het bouwvlak opgenomen. De bestaande bouwmogelijkhe-

den zijn behouden. 

 

7.4.3 Bestemmingen Bedrijf - Gasontvangstation en Bedrijf - Nutsvoorziening 

Het beleid 

Sommige bestemmingen/functies spreken qua beleid voor zich. Het zijn functionele on-

derdelen van het plangebied, zoals de nutsvoorzieningen en een gasontvangstation: 

1. Binnen deze bestemming staat het beheerskarakter voorop. Gewijzigde inzichten, die 

leiden tot herinrichting, zijn binnen de begrenzing van de bestemming, zonder meer en 

zonder bestemmingsplanprocedure mogelijk. 

2. Om het gebruik van het binnen het plangebied gelegen gasontvangstation veilig te stel-

len is hiervoor een specifieke bestemming opgenomen. De Gasunie heeft het beleid om 

binnen bestemmingsplannen de gasontvangstations op een eenduidige en uniforme 

wijze te bestemmen, mede gelet op de veiligheidsaspecten zoals veiligheidsafstanden 

uit het Activiteitenbesluit, bedrijfszeker gastransport en veiligheid van personen, goe-

deren en milieu in de directe omgeving. 

 

Het bouwvlak 

Binnen de bestemmingen Bedrijf – Gasontvangstation en Bedrijf – Nutsvoorziening is een 

bouwvlak opgenomen. Hierbinnen mogen de nutsgebouwen opgericht worden. De be-

staande bebouwing is binnen het bouwvlak opgenomen. Gezien de aanwezige fysieke 

ruimte is uitbreiding meestal niet mogelijk. 

 

7.4.4 Bestemmingen Bedrijf – Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg en Bedrijf – Verkooppunt 

motorbrandstoffen zonder lpg 

Het beleid 

Het beleid is gericht op continuering van de bestaande bedrijfsactiviteiten van de aanwe-

zige tankstations. Hiervoor is een toegesneden bestemming opgenomen.  

De verkoop en opslag van lpg is alleen toegestaan binnen de bestemming ‘Bedrijf – Ver-

kooppunt motorbrandstoffen met lpg’ en niet binnen de bestemming ‘Bedrijf – Verkoop-

punt motorbrandstoffen zonder lpg’. 

 

Het bouwvlak 

Binnen de bestemmingen is alleen een bouwvlak opgenomen. Hierbinnen mogen de ge-

bouwen opgericht worden. De bestaande bebouwing is binnen het bouwvlak opgenomen. 

De bestaande rechten zijn gerespecteerd. In de regels zijn nadere bebouwingsregels gege-

ven. 

 

7.4.5 Bestemming Bedrijventerrein 

Het beleid 

Deze gronden zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven met de daarbij behorende 

voorzieningen, bouwwerken en terreininrichtingen. Er worden mogelijkheden geboden 

voor bedrijven tot en met categorie 4.2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten. Deze lijst bevat 

een indeling van bedrijfstypes in categorieën. Naast een omschrijving van de soort/aard 

van de toelaatbaar te achten bedrijven bevat de lijst indicaties voor de in acht te nemen af-

standen ten opzichte van een rustige woonwijk. Deze afstanden hebben betrekking op dan 
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wel vloeien voort uit bepaalde activiteiten van het gemiddelde bedrijf in die sector. De op 

de verbeelding aangegeven zones vloeien voort uit deze afstanden. De specifiek aange-

duide zones gegeven  aan waar de bedrijven met de daarbij behorende milieucategorie 

rechtstreeks toegestaan zijn 

Omdat de in de Staat van bedrijfsactiviteiten opgenomen indeling voortvloeit uit activitei-

ten van het gemiddelde bedrijf in de betreffende sector, moge duidelijk zijn dat (aanzien-

lijke) afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde bedrijf mogelijk zijn. Ter ondervanging 

van eventuele onvolkomenheden van de gekozen systematiek en om op eenvoudige wijze 

te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, is hieromtrent een afwijkingsbevoegdheid 

voor burgemeester en wethouders opgenomen. Hierdoor kunnen bedrijven worden toege-

laten die naar de aard van de bedrijvigheid evenals qua bedrijfsomvang vergelijkbaar zijn 

met de bedrijven, die in de betreffende categorieën zijn genoemd. Voorwaarde is wel dat 

deze bedrijven qua hinder en/of gevaar geen onevenredige afbreuk doen aan het woon-

/leefmilieu. Raadpleging van een milieudeskundige wordt hierbij aanbevolen. 

Ten aanzien van bedrijven als genoemd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen is een 

verbod opgenomen 

 

Specifieke bestaande bedrijven die niet passen binnen de reguliere bedrijvenbestemming 

zijn specifiek bestemd door middel van een aanduiding. Naast de bovengenoemde regu-

liere bedrijven/bedrijvigheid welke algemeen toelaatbaar zijn binnen de bestemming, zijn 

de betreffende gronden dan tevens bestemd voor het specifieke bestaande bedrijf.  

 

Op het bedrijfsterrein mogen geen nieuwe bedrijfswoningen worden gerealiseerd. Deze 

terughoudendheid bestaat vanwege de belemmerende werking die hiervan uit kan gaan 

richting omringende bedrijven.  

Binnen de bestemming zijn uitsluitend bestaande bedrijfswoningen toegestaan, deze zijn 

nader aangeduid op de verbeelding van het plan, dan wel bedrijfswoningen die volgens 

de vigerende planologische-juridische regeling toegestaan zijn (aangeduid met ‘specifieke 

vorm van bedrijventerrein - woon-werklocaties’). 

 

Zelfstandige kantoren zijn eveneens niet toegestaan. Ondergeschikte kantoorruimten die 

deel uitmaken van de bedrijfsvoering zijn uiteraard wel toegestaan. 

 

Detailhandel is in beginsel niet toegestaan, waarbij geldt dat de bestaande gevestigde lega-

le detailhandel positief is bestemd. Volumineuze detailhandel is op bepaalde plekken toe-

gestaan of kan onder bepaalde voorwaarden mogelijk worden gemaakt door middel van 

het afwijken bij een omgevingsvergunning. De planregels bevatten de criteria waaraan 

wordt getoetst. 

Een specifieke vorm van detailhandel is de verkoop van motorbrandstoffen. Deze is alleen 

toegestaan waar dit op de verbeelding is aangegeven. Voor de verkoop van LPG geldt een 

veiligheidszone; deze is op de verbeelding aangegeven en in een afzonderlijk artikel gere-

geld. 

 

Het bouwvlak 

Voor de bestemming ‘Bedrijventerrein’ zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de ge-

bouwen moeten worden gerealiseerd. De bouwvlakken zijn ruim. In de regels zijn nadere 

bebouwingsregels gegeven, zoals een maximum bebouwingspercentage en maximale 

bouwhoogte. Om te kunnen voldoen aan de bouwkundige eisen ten behoeve van de hier 

gevestigde bedrijven is een maximale bouwhoogte van hoofdzakelijk 10 meter toegestaan 
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tenzij op de verbeelding een lager bouwhoogte is aangegeven en via afwijking tot 15 me-

ter.  

 

Bedrijven dienen op eigen terrein te voorzien in voldoende parkeergelegenheid.  

 

7.4.6 Bestemming Groen 

Het beleid 

Groen is voor de gemeente een identiteitsbepalend bestemmingsplanelement. De omge-

vingskwaliteit is van zo’n essentieel belang, dat doorwerking in het bestemmingsplan ver-

eist is, wil de voorsprong in woonomgevingskwaliteit gegarandeerd blijven.  

1. Structuurbepalende groenzones zijn derhalve als ‘Groen’ bestemd. Overige groenzones, 

zoals bermgroen, worden als ‘Verkeer’ bestemd. 

2. Binnen de bestemming ‘Groen’ zijn groenvoorzieningen, zoals trapvelden, speelplaat-

sen, plantsoenen toegestaan, maar ook waterpartijen met de daarbij behorende voet- en 

fietspaden en andere voorzieningen, structurele beplantingen, recreatief medegebruik, 

water en waterhuishoudkundige voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.  

3. Om het verbreden van wegen mogelijk te maken is een afwijkingsbevoegdheid van het 

bestemmingsplan opgenomen. 

 

7.4.7 Maatschappelijk   

Het beleid 

De bestaande maatschappelijke doeleinden, in dit geval een school, worden in dit be-

stemmingsplan gehandhaafd: 

1. Voorkomen moet worden dat de bebouwing van deze voorziening in de toekomst voor 

niet op de aard en omvang van het plangebied afgestemde voorzieningen kan worden 

gebruikt.  

2. Vanwege de ruimtelijke uitstraling is de bestaande maatschappelijk gebruiksvorm (on-

derwijs en/of educatieve doeleinden) niet uitwisselbaar en uitsluitend toegestaan bin-

nen de betreffende aanduiding ‘onderwijs’ op de verbeelding. 

 

Het bouwvlak 

Voor de gebiedsregeling Maatschappelijk zijn de bouwmogelijkheden uit het vigerende 

bestemmingsplan gerespecteerd. Het bouwvlak is dan ook overeenkomstig ingetekend. In 

de regels zijn nadere bebouwingsregels gegeven. 

 

7.4.8 Bestemming Maatschappelijk – Begraafplaats  

Het beleid 

Sommige bestemmingen/functies spreken qua beleid voor zich. Het zijn functionele on-

derdelen van het plangebied, zoals de begraafplaatsen. 

1. Binnen deze bestemming staat het beheerskarakter voorop. Gewijzigde inzichten, die 

leiden tot herinrichting, zijn binnen de begrenzing van de bestemming, zonder meer en 

zonder bestemmingsplanprocedure mogelijk. 

 

Het bouwvlak 

Binnen de bestemming Maatschappelijk - Begraafplaats is een bouwvlak opgenomen. 

Hierbinnen mogen de gebouwen opgericht worden. De bestaande bebouwing is binnen 

het bouwvlak opgenomen.  
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7.4.9 Bestemming Recreatie – Dagrecreatie  

Het beleid 

Er is sprake van handhaving van de bestaande dagrecreatieve voorzieningen. Het huidige 

ruimtebeslag wordt als het maximaal daarvoor benodigde ruimtebeslag beschouwd. 

 

Het bouwvlak 

Binnen de bestemming is een bouwvlak opgenomen. Hierbinnen mogen de gebouwen op-

gericht worden. De bestaande bebouwing is binnen het bouwvlak opgenomen.  

 

7.4.10 Bestemming Sport 

Het beleid 

Binnen deze bestemming is sprake van handhaving van de bestaande sportaccommoda-

ties, zoals de sportparken met sportvelden inclusief kleedruimtes en kantines. Het huidige 

ruimtebeslag wordt als het maximaal daarvoor benodigde ruimtebeslag beschouwd. 

 

Het bouwvlak 

Voor deze bestemming zijn de bouwmogelijkheden uit het vigerende bestemmingsplan 

gerespecteerd. Het bouwvlak is dan ook overeenkomstig ingetekend. In de regels zijn na-

dere bebouwingsregels gegeven. 

 

7.4.11 Bestemming Tuin 

Het beleid 

De gronden binnen deze bestemming zijn bedoeld voor onbebouwde tuinen bij woningen. 

Het betreft (delen van) percelen behorende bij een woning, maar waarop bebouwing niet 

gewenst is, meestal de voortuinen.  

 

Bebouwing 

Op deze gronden mogen alleen gebouwen in de vorm van erkers, luifels, balkons en der-

gelijke worden gebouwd en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.  

 

7.4.12 Bestemming Verkeer  

Het beleid 

Sommige bestemmingen/functies spreken qua beleid voor zich. Het zijn functionele on-

derdelen van het plangebied, zoals verkeersruimte en verblijfsruimte. 

1. Binnen deze bestemming staat het beheerskarakter voorop. Gewijzigde inzichten, die 

leiden tot herinrichting, zijn binnen de begrenzing van de bestemming, zonder meer en 

zonder bestemmingsplanprocedure mogelijk. 

2. Deze bestemming is gericht op de afwikkeling van het verkeer. Naast wegverkeer zijn 

onder meer ook voet- en rijwielpaden, groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige 

voorzieningen en parkeervoorzieningen toegestaan. De (ontsluitings)wegen en paden, 

alsmede de parkeervoorzieningen binnen het plangebied krijgen de bestemming ‘Ver-

keer’. 

 

7.4.13 Bestemming Water 

Het beleid 

Verschillende open wateren zijn voorzien van de bestemming ‘Water’ en bestemd voor de 

aanleg en/of instandhouding van waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals watergan-

gen, waterbergingen met de bijbehorende bermen en taluds, watersportvoorzieningen, 
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bruggen, behoud en ontwikkeling van ecologische waarden in relatie tot de waterhuis-

houdkundige voorzieningen. 

 

Bebouwing 

Op de gronden mogen in beginsel geen gebouwen worden gebouwd. Verder mogen er al-

leen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in de vorm van bruggen, verkeerstekens e.d. 

worden gebouwd. 

 

7.4.14 Bestemming Wonen-1 

Het beleid 

1. Bestaande woningen worden voorzien van een redelijke uitbreiding ter realisering van 

de, naar de eisen van deze tijd, bedoelde vergroting van het woongenot. Het daarvoor 

benodigde ruimtebeslag wordt tot uitdrukking gebracht in de omvang van het bouw-

vlak en/of het vlak voor bijgebouwen (aanduiding ‘bijgebouwen’). Daarbij wordt be-

houd van de herkenbaarheid als vrijstaande woning nagestreefd. Nieuwe (ter vervan-

ging van bestaande) woningen zullen ook binnen dit regime moeten passen. 

2. Onder de woonbestemming valt op grond van jurisprudentie ook het aan huisgebon-

den beroep. Een aan huis verbonden beroep is rechtstreeks toegestaan onder de voor-

waarde dat maximaal 35% van de toegestane bebouwde oppervlakte van de woning en 

de bijgebouwen wordt gebruikt voor een aan huis verbonden beroep. Aan huisgebon-

den beroepen zijn dus vrij, voor zover de woonfunctie volledig gehandhaafd blijft. In 

bijlage 2 bij de regels is een overzicht met aan huis verbonden beroepen opgenomen. 

3. Een aan huis verbonden bedrijf is alleen na afwijking toegestaan onder de voorwaarde 

dat maximaal 35% van de toegestane bebouwde oppervlakte van de woning en de bij-

gebouwen wordt gebruikt voor een aan huis verbonden bedrijf tot een maximum van 

25 m2. In bijlage 2 bij de regels is een overzicht met aan huis verbonden bedrijven op-

genomen. 

4. Het uitoefenen van een bed & breakfast van maximaal 10 slaapplaatsen per bouwper-

ceel ten behoeve van een gelijktijdig nachtverblijf van maximaal 10 personen is slechts 

toegestaan via een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan, 

mits de slaapplaatsen worden gerealiseerd in het hoofdgebouw, maximaal 35% van het 

vloeroppervlak van het hoofdgebouw voor bed- en breakfastactiviteiten wordt gebruikt 

en geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de verkeersveiligheid, het woon- en 

leefklimaat, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden. 

5. Als extra voorwaarde geldt dat niet meer dan 35% van de toegestane bebouwde opper-

vlakte wordt gebruikt ten behoeve van de verschillende nevenactiviteiten tezamen; 

6. Het realiseren van een nieuwe woning door middel van inpandig bouwen (woning-

splitsing) is onder voorwaarden, toegestaan. Daarbij gelden de voorwaarden dat het 

oorspronkelijke gebouw een inhoud van ten minste 600 m3 dient te hebben, dat de af-

zonderlijke woningen na splitsing een inhoud van tenminste 250 m3 dienen te bezitten 

en voldaan wordt aan de Wet geluidhinder.  

7. Het beleid is gericht op de realisering van een integraal toegankelijke en sociaal veilige 

woonomgeving. Voor de woningen betekent dit: 

 menging van tuin- en straatgericht wonen; 

 vermijding van blinde eindgevels bij woningen. 

8. Het beleid is gericht op intensief ruimtegebruik en ondergronds bouwen.  
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9. Het beleid is gericht op parkeren op eigen terrein. Een garage dient te functioneren ten 

behoeve van de bijbehorende woning (gelegen op hetzelfde perceel). Verhuur van ga-

rages is uitgesloten. 

10. Het realiseren van mantelzorgvoorzieningen binnen de bestemming Wonen is onder 

voorwaarden mogelijk, wanneer dit aaneengesloten bebouwing betreft (woning met 

aangebouwd bijgebouw).  

 

Het bouwvlak 

1. De geconstateerde behoefte aan uitbreiding is veelal te realiseren binnen het opgeno-

men bouwvlak. 

2. Bij vrijstaande woningen dient de afstand van het bouwvlak tot de zijdelingse perceels-

grens minimaal 3 meter te bedragen. Indien de woning reeds op kortere afstand tot de 

zijdelingse perceelsgrens staat is deze bestaande afstand gerespecteerd.  

3. Het bouwvlak is op maat afgestemd op het bouwperceel en mag in zijn geheel worden 

bebouwd tot een maximale goot- en bouwhoogte.. De goot- en bouwhoogte zijn in 

hierna volgend schema aangegeven. 

 

 maximale goothoogte maximale bouwhoogte 

Wonen – 1 3,50 m 7,50 m 

 

4. Ondergeschikte bouwdelen in de vorm van erkers (aangebouwd bijgebouw), luifels en 

balkons zijn toegestaan voor de voor- of zijgevel, mits ze niet meer dan 1,00 m voor de 

voorgevel uitsteken. 

 

De aanduiding ‘bijgebouwen’ 

1. Buiten het bouwvlak is een vlak voor bijgebouwen aangeduid waarbinnen bijgebou-

wen in één bouwlaag mogen worden gebouwd, de aanduiding ‘bijgebouwen’. De posi-

tie en omvang van het vlak voor bijgebouwen worden toegekend op grond van de vol-

gende uitgangspunten:  

• de bestaande regelingen in de vigerende bestemmingsplannen; 

• herkenbaarheid van de stedenbouwkundige identiteit; 

• ruimte laten voor parkeren op eigen terrein. 

2. De aanduiding ‘bijgebouwen’ is ingetekend op 3 meter achter de voorgevel, tenzij deze 

afstand van het bijbouwvlak tot de aan de weg gelegen perceelsgrens ontoereikend is 

voor parkeren op eigen terrein. Een minimale afstand van circa 6 meter tussen de aan-

duiding ‘bijgebouwen’ en de aan de weg gelegen perceelsgrens is steeds gehanteerd als 

garantie voor parkeren op eigen terrein. 

3. Ook de aanduiding ‘bijgebouwen’ is op basis van de hiervoor genoemde uitgangspun-

ten  in de verbeelding van het plan ingetekend om onduidelijkheden te voorkomen.  

4. Aan de hand van een in de regels opgenomen tabel wordt bepaald welke oppervlakte 

aan bijgebouwen mag worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’. 

5. De goothoogte van bijgebouwen mag binnen de bestemming Wonen – 1 maximaal 3,50 

meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte maximaal 80% bedraagt van 

de bouwhoogte van het hoofdgebouw. 

6. Het is ook mogelijk om vergunningsvrij nog vrijstaande of aangebouwde bijgebouwen 

op te richten op basis van het Besluit omgevingsrecht. 

7. Ook mogen in bijgebouwen aan huis verbonden beroepen uitgeoefend worden (prak-

tijkvestiging).  

Een en ander is in de bouwregels nader geformuleerd. 
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7.4.15 Bestemming Wonen-Woonschepen 

Het beleid 

Voor wonen in woonschepen, woonboten of woonarken is gekozen voor een aparte be-

stemming ten behoeve van voortzetting van het bestaand gebruik. Binnen deze bestem-

ming zijn de vigerende rechten gerespecteerd. 

7.5 Dubbelbestemmingen 

Dubbelbestemmingen zijn veelal een toevoeging op de onderliggende bestemming. Een 

dubbelbestemming is primair. Dit houdt in dat indien het bepaalde in de dubbelbestem-

ming op gespannen voet staat met de regels van de onderliggende bestemming, het be-

paalde in de dubbelbestemming voor gaat. 

 

7.5.1 Dubbelbestemming Leiding 

Het beleid 

1. Ter plaatse van het directe ruimtebeslag van de ondergrondse leidingen worden activi-

teiten, die het bedrijfszeker en -veilig functioneren van leidingen kunnen schaden, ge-

weerd. Daarom worden beperkingen opgelegd aan de mogelijkheden tot bebouwing en 

gebruik van de grond, die tot beschadiging van de leidingen kunnen leiden. 

2. Binnen deze dubbelbestemming mogen, in afwijking van het bepaalde in de afzonder-

lijke artikelen, uitsluitend bouwwerken van geringe omvang ten dienste van of ter in-

standhouding van de betreffende leiding worden gebouwd. 

 

7.5.2 Dubbelbestemming Waarde – Archeologie 1 en Waarde – Archeologie 2 

Het beleid 

Ten behoeve van de bescherming van archeologische waarden wordt het volgende gesteld: 

1. Gestreefd wordt naar instandhouding en bescherming van oudheidkundig waardevol-

le elementen en terreinen van terreinen met een archeologische waarde. 

2. De bestemming Waarde – Archeologie 1 is gericht op bescherming van gebieden of ter-

reinen met archeologische waarden. In deze gebieden is op basis van eerdere onder-

zoeken reeds  aangetoond dat in deze zones hoge concentraties archeologische resten 

voorkomen, die als behoudenswaardig gekarakteriseerd kunnen worden. 

3. De bestemming Waarde – Archeologie 2 is gericht op bescherming van gebieden met 

een hoge archeologische verwachting. In deze gebieden geldt op basis van geologische 

en bodemkundige opbouw en aangetroffen archeologische vondsten en relicten een 

hoge archeologische verwachting. Zones waar, op historische en archeologische gron-

den archeologische resten vermoed worden zonder dat de exacte begrenzing daarvan 

kan worden aangewezen, zijn eveneens als ‘met hoge verwachting’ aangemerkt. 

4. Op de binnen de bestemming gelegen archeologische monumenten is tevens het dien-

aangaande uit de Monumentenwet van toepassing. 

 

Bebouwing 

Ter bescherming van de waarden kunnen aan de omgevingsvergunning voor het bouwen 

nadere voorwaarden worden gekoppeld, zoals de verplichting tot het treffen van techni-

sche maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden be-

houden, of de verplichting tot het doen van opgravingen, of de verplichting de werken of 

werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskun-

dige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd 

gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties. 
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7.5.3 Dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering 

Het beleid 

Ten behoeve van de bescherming van de waterkeringen in het plangebied is de dubbelbe-

stemming ‘Waterstaat – Waterkering’ opgenomen. 

 

Bebouwing 

Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd en uitsluitend bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, van geringe omvang ten dienste van de bestemming. 

Het bebouwen van deze gronden ten behoeve van de bestemmingen is uitsluitend toege-

staan als hiervoor een omgevingsvergunning is verleend. Deze wordt verleend als de wa-

terkeringsbelangen hierdoor niet onevenredig worden geschaad. Het bevoegd gezag wint 

hiervoor, met het oog op een zorgvuldige voorbereiding van het besluit, advies in bij de 

beheerder van de waterkering, voordat ze beslist over het verzoek. 

7.6 Algemene aanduidingsregels (gebiedsaanduidingen) 

7.6.1 geluidzone – industrie 

De aanduiding ‘geluidzone – industrie’ is een geluidzone afkomstig van de gezoneerde 

industrieterreinen (Groot Verlaat / Dolderkanaal / Hooidijk en De Weijert). De aanduiding 

is bedoeld om te voorkomen dat binnen de geluidszone van het terrein nieuwe geluidge-

voelige bebouwing wordt gerealiseerd of dat bestaande geluidgevoelige bebouwing wordt 

uitgebreid en daardoor een te hoge geluidbelasting optreedt. Voor eventuele realisatie van 

nieuwe geluidgevoelige bebouwing en of uitbreidingen van bestaande geluidgevoelige 

bebouwing zal vooraf eerst bekeken moeten worden of realisatie of uitbreiding mogelijk is 

binnen de gestelde geluidswaarden dan wel of het mogelijk is om een hogere grenswaarde 

geluid vast te stellen.  

 

7.6.2 geluidzone – spoor 

Over een deel van het plangebied ligt een geluidzone afkomstig van de spoorlijn Leeu-

warden-Zwolle. De aanduiding ‘geluidzone- spoor’ heeft de bedoeling te voorkomen dat 

geluidgevoelige gebouwen en ruimten worden gerealiseerd binnen de geluidzone van een 

spoorweg. In het bestemmingsplan wordt in beginsel geen uitbreidingen van geluidgevoe-

lige bestemmingen in de geluidzones mogelijk gemaakt. Voor eventuele realisatie van 

nieuwe geluidgevoelige bebouwing en of uitbreidingen van bestaande geluidgevoelige 

bebouwing zal vooraf eerst bekeken moeten worden of realisatie of uitbreiding mogelijk is 

binnen de gestelde geluidswaarden dan wel of het mogelijk is om een hogere grenswaarde 

geluid vast te stellen.  

 

7.6.3 veiligheidszone – gasontvangstation 

In verband met het in het plangebied gelegen Gasontvangstation (G.O.S. N-181) is een ge-

biedsaanduiding ‘veiligheidszone – gasontvangstation’ opgenomen met een veiligheidsaf-

stand van 15 meter vanaf de gevel van de G.O.S. Op deze wijze wordt een te hoog veilig-

heidsrisico voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten tegengegaan vanwege de aan-

wezigheid van een risicovolle inrichting. Het is dan ook niet toegestaan om binnen deze 

aanduiding (beperkt)kwetsbare te bouwen. 

 

7.6.4 veiligheidszone – lpg 

In verband met de in het plangebied gelegen LPG-tankstations is een gebiedsaanduiding 

‘veiligheidszone – lpg’ opgenomen. Op deze wijze wordt een te hoog veiligheidsrisico 

voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten tegengegaan vanwege de aanwezigheid 
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van een risicovolle inrichting. Het is dan ook niet toegestaan om binnen deze aanduiding 

(beperkt)kwetsbare te bouwen. 

 

7.6.5 veiligheidszone – vuurwerk 

Aan de Korte Venen 42 is de vuurwerkopslagplaats van het bedrijf Van der Nat gelegen. 

Waar voorheen zelf vuurwerk gefabriceerd werd, dient deze locatie tegenwoordig enkel 

als opslagplaats voor consumentenvuurwerk. Een dergelijke opslagplaats is geen in-

richting in de zin van het Bevi, maar wel een risicovol bedrijf waar het vuurwerkbesluit op 

van toepassing is.  

In verband met de in het plangebied gelegen opslag- en verkooppunt van vuurwerk (de 

Korte Venen 42)  is een gebiedsaanduiding ‘Veiligheidszone – vuurwerkopslag’ opgeno-

men. Op deze wijze wordt een te hoog veiligheidsrisico voor kwetsbare en beperkt kwets-

bare objecten tegengegaan vanwege de aanwezigheid van een risicovolle inrichting. Het is 

dan ook niet toegestaan om binnen deze aanduiding (beperkt)kwetsbare te bouwen. 

 

7.6.6 wetgevingzone – wet geluidhinder 

De gronden gesitueerd binnen de aanduiding ‘wetgevingzone – wet geluidhinder’ worden 

aangemerkt als behorende bij een gezoneerd industrieterrein volgens de Wet geluidhinder, 

waar geluidzoneringsplichtige inrichtingen (zgn. zware lawaaimakers) zijn toegestaan. Dit 

zijn inrichtingen, zoals genoemd in bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht 

(de zogenaamde zware lawaaimakers). 

Door zonering wordt voorkomen dat bedrijven te veel lawaai mogen maken op de wonin-

gen buiten dit industrieterrein: de geluidsbelasting van alle bedrijven op een gezoneerd 

industrieterrein mag namelijk op een vastgestelde afstand de norm van 50dB(A) niet over-

schrijden. 

Wanneer een nieuw bedrijf zich wil vestigen op een gezoneerd industrieterrein of wanneer 

een bedrijf daar wil uitbreiden moet de gemeente er voor zorgen dat de bedrijven geza-

menlijk de geluidsnorm niet overschrijden, een inrichting, zoals genoemd in bijlage I, on-

derdeel D van het Besluit omgevingsrecht, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rond-

om het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een geluidszone als bedoeld in die 

wet moet worden vastgesteld. 

7.7 Algemene regels 

7.7.1 Anti-dubbeltelregel 

Overeenkomstig het Besluit ruimtelijke ordening is de anti-dubbeltelregel opgenomen. 

Deze regel wordt opgenomen om bijvoorbeeld te voorkomen dat, wanneer volgens een be-

stemmingsplan bepaalde bouwwerken niet meer dan een bepaald deel of een bepaalde 

oppervlakte van een bouwperceel mogen beslaan, het resterende onbebouwde terrein ook 

nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soort-

gelijke eis wordt gesteld.  

 

7.7.2 Algemene bouwregels 

Voor het hele plangebied, en dus alle bestemmingen, gelden een aantal algemene bouwre-

gels, conform de Bro. Deze hoeven dus niet opgenomen te worden in het bestemmings-

plan.  

 

In de algemene bouwregels van dit bestemmingsplan is enkel een regeling opgenomen 

omtrent ondergronds bouwen ten behoeve van bijvoorbeeld zwembaden. 
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7.7.3 Algemene afwijkingsregels 

In deze regels wordt aangegeven in welke gevallen burgemeester en wethouders bevoegd 

zijn om af te wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. Hier-

bij gaat het om, tenzij anders vermeld, afwijkingsregels die gelden voor alle bestemmingen 

in het plan.  

 

7.7.4 Algemene wijzigingsregels 

In deze regels wordt aangegeven in welke gevallen burgemeester en wethouders bevoegd 

zijn het bestemmingsplan te wijzigen. De voorwaarden, die bij toepassing van de wijzi-

gingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn daarbij aangegeven. 

 

7.7.5 Algemene procedureregels 

In deze bepaling wordt aangegeven welke procedure moeten worden doorlopen bij het 

stellen van nadere eisen. De procedure voor het wijzigen of het afwijken van het bestem-

mingsplan is al bij wet geregeld. 

7.8 Overgangs- en slotregels 

7.8.1 Overgangsrecht 

In deze regels wordt het overgangsrecht, zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke 

ordening, overgenomen. 

 

7.8.2 Slotregel 

Als laatste wordt de slotregel opgenomen, ook zoals voorgeschreven in het Besluit ruimte-

lijke ordening. Deze regel schrijft voor hoe het plan kan worden aangehaald. 
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Hoofdstuk 8  Financiële paragraaf 

8.1 Financiële haalbaarheid  

Het bestemmingsplan is een beheersplan. Het betreft de actualisatie van verouderde be-

stemmingsplannen. In de meeste gevallen wordt de huidige situatie weergegeven. Dit 

heeft geen financiële consequenties. 

 

De financiële haalbaarheid van mogelijke ontwikkelingen op grond van wijzigingen of af-

wijkingen van het bestemmingsplan dient afzonderlijk te worden aangetoond in de op te 

stellen ruimtelijke onderbouwingen van deze ontwikkelingen.  

8.2 Planschade 

In de Wet ruimtelijke ordening (artikel 6.1) is bepaald dat burgemeester en wethouders 

degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van 

een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een bestemmingsplan, op 

aanvraag een tegemoetkoming toekennen, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor 

rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet vol-

doende anderszins is verzekerd. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan is echter naar zijn aard hoofdzakelijk een conserve-

rend bestemmingsplan, waardoor het risico van toewijsbare planschade gering is. Daar-

naast heeft de gemeente Steenwijkerland het planvoornemen tijdig gepubliceerd waardoor 

burgers de mogelijkheid wordt gegeven om voor inwerkingtreding van het bestemmings-

plan alsnog hun maximale bouwmogelijkheden te realiseren. 

8.3 Exploitatieplan 

In de Wet ruimtelijke ordening (artikel 6.12) wordt voorgeschreven dat tegelijk met het 

vaststellen van een bestemmingsplan een exploitatieplan vastgesteld moet worden voor 

het plangebied of delen ervan, tenzij: 

 het kostenverhaal anderszins verzekerd is; 

 er geen noodzaak tot het stellen van locatie-eisen of eisen aan type woningbouw is; 

 er geen noodzaak is voor het bepalen van een tijdvak of fasering. 

  

In artikel 6.2.1 Bro worden de bouwplannen aangewezen waarvoor de gemeenteraad een 

exploitatieplan moet vaststellen. Onder een bouwplan wordt onder andere verstaan de 

bouw van één of meerdere woningen. Wijziging van het gebruik van een bestaand ge-

bouw kan dan ook niet worden aangemerkt als een bouwplan.  

 

Een exploitatieplan wordt gelijktijdig vastgesteld met het ruimtelijk plan of besluit waarop 

het betrekking heeft. Dat kan een bestemmingsplan, een wijzigingsplan, een projectbesluit 

en een buiten toepassingverklaring van een beheersverordening zijn.  

 

Dit bestemmingsplan is conserverend en is niet aan te merken als een ‘bouwplan’ in de zin 

van artikel 6.2.1 Bro. Derhalve bestaat geen exploitatieplanverplichting.  

  

Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het plan economisch uit-

voerbaar is.  



bestemmingsplan Bedrijventerreinen – 28 januari 2014 117 

8.4 Maatschappelijke haalbaarheid 

Naast de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is het ook belangrijk dat het 

plan maatschappelijk uitvoerbaar is. Daarom zal een bestemmingsplanprocedure worden 

doorlopen. In het kader van deze procedure zal het plan ter inzage worden gelegd. Even-

tuele reacties en zienswijzen kunnen tijdens deze termijn worden ingediend. 

  

In het kader van het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan is vroegtijdig over-

leg gevoerd met burgers en andere belanghebbenden. In het kader van het vooroverleg is 

het voorontwerp bestemmingsplan toegezonden aan diverse ambtelijke organisaties.  

 

De resultaten van het overleg zijn in hoofdstuk 10 weergegeven. Daar waar mogelijk is re-

kening gehouden met de ingekomen opmerkingen. 
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Hoofdstuk 9  Inspraak en vooroverleg 

9.1 Te volgen procedure 

Het bestemmingsplan doorloopt als (voor)ontwerp respectievelijk vastgesteld en onher-

roepelijk bestemmingsplan de volgende procedure: 

a. Voorbereiding: 

 vooroverleg met overheidsinstanties: betrokken diensten van rijk en provincie, wa-

terschap (watertoets), eventueel buurgemeenten 

 inspraak 

b.  Ontwerp: 

 publicatie en terinzagelegging overeenkomstig afdeling 3.4 Awb en Wro 

 een ieder kan gedurende deze terinzagelegging een zienswijze indienen bij de ge-

meenteraad 

c.  Vaststelling: 

 vaststelling door de raad 

 mogelijkheid reactieve aanwijzing (dat gedeelte waarvoor een reactieve aanwijzing 

is gegeven treedt niet in werking) 

 publicatie en terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan gedurende de beroeps-

termijn 

d. Inwerkingtreding: 

 na afloop van de beroepstermijn (tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om 

voorlopige voorziening wordt gedaan) 

e.  Beroep: 

 Beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

 Beroep bij Raad van State 

 

In het kader van deze procedure is een inspraakprocedure mogelijk waarbij eenieder 

zijn/haar inspraakreactie (bij de gemeenteraad) kenbaar kan maken. In publicaties met be-

trekking tot de diverse stappen die het plan moet doorlopen wordt daarvan steeds mel-

ding gemaakt. Wanneer beroep wordt ingesteld, beslist uiteindelijk (in hoogste instantie) 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan. 

9.2 Vooroverleg 

Tot de voorbereiding van dit bestemmingsplan behoort het overleg met de daarvoor in 

aanmerking komende besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met dien-

sten van het Rijk (waaronder de Inspectie VROM) en provincie (Het Besluit ruimtelijke or-

dening - artikel 3.1.1). Instanties die blijkens hun werkterrein, belangen vertegen-

woordigen of bevoegdheden krachtens de Wro hebben worden bij de totstandkoming van 

bestemmingsplannen betrokken bij het overleg conform artikel 3.1.1. Bro.  

 

Het voorontwerpbestemmingsplan is conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke or-

dening in vooroverleg gezonden naar de betreffende personen en instanties. De reacties 

van de betreffende instanties worden in het ontwerp bestemmingsplan verwerkt. 

 



bestemmingsplan Bedrijventerreinen – 28 januari 2014 119 

9.3 Uitkomsten vooroverleg 

Op het voorontwerp bestemmingsplan is gereageerd door drie instanties: 

1. N.V. Nederlandse Gasunie  

2. Veiligheidsregio IJsselland  

3. Provincie Overijssel 

 

De reacties van de instanties zijn in bijlage 1 bij de toelichting weergegeven.  

Het standpunt van burgemeester en wethouders ten aanzien van de reacties is gegeven in 

de ‘Reactienota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Bedrijventerreinen’. Deze is 

opgenomen in bijlage 2 bij de toelichting.  

 

9.4 Inspraak 

Inspraak is in de Wet ruimtelijke ordening niet verplicht gesteld. Dit neemt niet weg dat 

het gemeenten vrijstaat toch inspraak te verlenen. Het is uiteraard van groot belang dat 

burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden betrokken bij de totstandko-

ming van een bestemmingsplan. 

 

Het bestemmingsplan heeft als voorontwerp van 14 november 2012 tot en met 27 decem-

ber 2012  voor iedereen ter inzage gelegen.  

 

Tijdens de terinzagelegging heeft eenieder de mogelijkheid gehad om zowel mondeling als 

schriftelijk zijn/haar inspraakreactie in te dienen. 

9.5 Uitkomsten inspraak 

Van de mogelijkheid om op het voorontwerp bestemmingsplan schriftelijk een inspraakre-

actie in te dienen, hebben 36 personen gebruik gemaakt. De inspraakreacties zijn beoor-

deeld en van een reactie voorzien in de ‘Reactienota inspraak en vooroverleg bestem-

mingsplan Bedrijventerreinen’. Deze nota is in bijlage 2 bij de toelichting opgenomen. 
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Hoofdstuk 10 Zienswijzen 

 

10.1 Ontwerp   

Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen vanaf 21 augustus 2013 tot en met 

1 oktober 2013. Van de mogelijkheid om op het ontwerp bestemmingsplan schriftelijk een 

zienswijze in te dienen, hebben 23 personen/instanties gebruik gemaakt. De zienswijzen 

zijn beoordeeld en van een reactie voorzien in de ‘Reactienota zienswijzen ontwerpbe-

stemmingsplan Bedrijventerreinen’. In bijlage 4 bij de toelichting is de reactienota opge-

nomen.    

   

Daarnaast hebben ambtshalve wijzigingen plaatsgevonden. In bijlage 5 bij de toelichting  

staan de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan vermeld. Naar aan- 

leiding van ingebrachte zienswijzen en ambtshalve wijzigingen is het bestemmingsplan  

aangepast.    

 

10.2   Vaststelling bestemmingsplan door Raad   

Het bestemmingsplan is in de raadsvergadering van 28 januari 2014 behandeld. Tijdens 

deze vergadering is het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ vastgesteld.  


