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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding en achtergrond 

Het onderhavige project heeft betrekking op de gebouwen aan de Bisschopstraat 72 en 74 in Vollenhove. 
Beide gebouwen betreffen woningen. De gebouwen/woningen bevinden zich nabij het centrum van het de 
kleine stad Vollenhove binnen de gemeente Steenwijkerland. De twee gebouwen staan nagenoeg tegen 
elkaar aan, en zijn beide in eigendom van de heer Brandsma. Het onderhavige project betreft het 
samenvoegen van het gebouw op de Bisschopstraat 74 met het gebouw op Bisschopstraat 72 door middel 
van een doorbraak en een kleine gang op de begane grond. Het gaat om een zeer kleine doorbraak van 
twee buitenmuren. Op afbeelding 1.1 is de beoogde situatie weergegeven. De voorgenomen samenvoeging 
komt voort uit de wens om te kunnen slapen op de begane grond en de onderdelen van het wonen samen 
te voegen. 
 
De gebouwen Bisschopstraat 72 en 74 liggen in het beschermd stadsgezicht van Vollenhove. Het pand 
Bisschopstraat 74 is onderdeel van een rijksmonument. Bisschopstraat 74 en 76 zijn één gebouw, maar 
het deel met nummer 76 behoort niet tot het onderhavige project. 
 
Het voorgenomen samenvoegen van de gebouwen Bisschopstraat 72 en 74  past niet binnen de kaders 
van het vigerende bestemmingsplan. Daarom is een omgevingsvergunning benodigd. De onderhavige 
aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op het afwijken van het bestemmingsplan, het 
(ver)bouwen van een bouwwerk en het wijzigen van een rijksmonument. 
 
Afbeelding 1.1 Beoogde situatie Bisschopstraat 74 en 72 in Vollenhove, plattegrond begane grond, en 

positie onderhavige gebouwen 
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1.2 Projectgebied/projectlocatie 

Het onderhavige project heeft betrekking op de gebouwen op de kavels met adressen Bisschopstraat 72 
en 74. Het projectgebied van de samenvoeging van de gebouwen Bisschopstraat 72 en 74 is op de 
afbeeldingen 1.2A en 1.2B weergegeven. Op afbeelding 1.1 zijn de onderhavige gebouwen gedraaid 
weergegeven. De onderhavige projectlocatie is gelegen in het centrum van Vollenhove en is deel van het 
beschermd stadsgezicht.  
 
Afbeelding 1.2A  Projectlocatie Samenvoeging gebouwen Bisschopstraat 72 en 74 te Vollenhove, met als 

projectgebied de percelen Bisschopstraat 72 en 74 weergegeven 

 
 



Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Onderbouwing 
 Samenvoeging gebouwen/woningen Bisschopstraat 72-74  

22-5-2018 Vollenhove, gemeente Steenwijkerland  6 

Afbeelding 1.2B  Projectlocatie Samenvoeging gebouwen Bisschopstraat 72 en 74 te Vollenhove 

 
 
Afbeelding 1.2C  Ligging Bisschopstraat 72 en 74 in Vollenhove 
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Het projectgebied van “samenvoeging gebouwen/woningen Bisschopstraat 72-74” is gesitueerd in het 
gebied van het bestemmingsplan “Vollenhove en Blokzijl”. Dit bestemmingsplan is op 17 september 2013 
vastgesteld door de gemeenteraad van Steenwijkerland, en is onherroepelijk. 
 
Het vigerende bestemmingsplan “Vollenhove en Blokzijl” kent ter plaatse van het onderhavige 
projectgebied voor het gebouw Bisschopstraat 72, de volgende bestemmingen en aanduidingen: 

 Bestemming ‘Wonen – Beschermd stadsgezicht’ (artikel 31 van de regels).  
 Dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 1’ (artikel 37 van de regels). 
 Dubbelbestemming ‘Waarde – Vollenhove Bisschopstraat’ (artikel 54 van de regels). 
 Maatvoering ‘Bouwhoogte (m): 7,5’. 
 Maatvoering ‘Goothoogte (m) 4’. 
 Gebiedsaanduiding overig ‘beschermd stadsgezicht Vollenhove’. 

 
Het vigerende bestemmingsplan “Vollenhove en Blokzijl” kent ter plaatse van het onderhavige 
projectgebied voor gebouw Bisschopstraat 74, de volgende bestemmingen en aanduidingen: 

 Bestemming ‘Centrum – Beschermd stadsgezicht’ (artikel 9 van de regels).  
 Dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 1’ (artikel 37 van de regels). 
 Dubbelbestemming ‘Waarde – Vollenhove Bisschopstraat’ (artikel 54 van de regels). 
 Maatvoering ‘Bouwhoogte (m): 8,5’. 
 Maatvoering ‘Goothoogte (m) 6’. 
 Specifieke bouwaanduiding ‘monument’. 
 Gebiedsaanduiding overig ‘beschermd stadsgezicht Vollenhove’. 

 
In hoofdstuk 3 van deze ruimtelijke onderbouwing wordt voor het onderhavige project “samenvoeging 
gebouwen/woningen Bisschopstraat 72-74” de toetsing aan het bestemmingsplan “Vollenhove en 
Blokzijl” beschreven. Uit de toetsing blijkt dat het voornemen/project niet past binnen (de specifieke 
gebruiksregels van de onderhavige bestemmingen van) het bestemmingsplan. In paragraaf 3.4 staat 
tevens de inhoud van de bestemmingen ‘Centrum – Beschermd stadsgezicht’ en ‘Wonen – Beschermd 
stadsgezicht’ aangegeven. 
 
Afbeelding 1.3  Uitsnede vigerend bestemmingsplan “Vollenhove en Blokzijl” in de omgeving van 

Bisschopstraat 72 en 74, met daarop het onderhavige projectgebied aangegeven 
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1.4 Juridische procedures 

 

1.4.1 Algemeen 

Vanwege het feit dat het project ofwel het samenvoegen van de gebouwen Bisschopstraat 72 en 
Bisschopstraat 74 niet past binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan (zie paragraaf 1.3 en 
3.4) is er een juridisch planologische procedure noodzakelijk om het project te kunnen realiseren en om 
de benodigde omgevingsvergunning te kunnen verlenen. De juridisch planologische procedure betreft een 
afwijkingsprocedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Er wordt dus 
een omgevingsvergunningsprocedure gevoerd, op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), die hierna wordt beschreven in paragraaf 1.4.2. De strijdigheden ten aanzien van 
het bestemmingsplan worden beschreven in paragraaf 3.4. 
 

1.4.2 Omgevingsvergunningsprocedure voor het samenvoegen van de gebouwen/woningen 
Bisschopstraat 72 en 74 

Het bestemmingsplan “Vollenhove en Blokzijl” kent ter plaatse van het gebouw Bisschopstraat 72 de 
bestemming ‘Wonen – Beschermd stadsgezicht’ en ter plaatse van het gebouw Bisschopstraat 74 de 
bestemming ‘Centrum – Beschermd stadsgezicht’. Het voorgenomen samenvoegen van de twee gebouwen 
is in strijd met de regels van het bestemmingsplan. Derhalve is het samenvoegen van de gebouwen 
planologisch juridisch, zonder een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan, niet 
mogelijk. Om het project voor de samenvoeging van de gebouwen/woningen mogelijk te maken is een 
planologische afwijkingsprocedure noodzakelijk. 
Daartoe dient een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), juncto artikel 3.10 Wabo, de zogenoemde 
uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo, te worden gevoerd ten behoeve van de 
omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Deze procedure betreft de uitgebreide 
afwijkingsprocedure. Daarom is de onderhavige ruimtelijke onderbouwing opgesteld. 
De ontwerp-omgevingsvergunningsbeschikking c.q. het ontwerp-omgevingsvergunningsbesluit dient, 
tezamen met de ruimtelijke onderbouwing, overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) zes weken ter inzage te worden gelegd in het kader van de zienswijzenprocedure. 
 
De afwijkingsprocedure/omgevingsvergunningsprocedure voor de activiteit handelen in strijd met het 
bestemmingsplan, is gekoppeld aan de juridische procedure(s) voor de andere activiteiten waarvoor een 
omgevingsvergunning benodigd is, in dit geval de activiteiten (ver)bouwen en het wijzigen van een 
rijksmonument. Voor de betreffende activiteiten is sprake van een ‘gecombineerde’ 
omgevingsvergunningsprocedure; in dit geval een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure. 
 

1.5 Provinciale Ruimtelijke Verordening  

De onderhavige aanvraag omgevingsvergunning wordt gelijk gesteld aan het begrip ‘bestemmingsplan’ in 
de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel. Voor het onderhavige project legt de verordening, 
gezien het type project, geen beperkingen op. 
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2. Huidige situatie, en omgeving 

 

2.1 Ruimtelijke en stedenbouwkundige structuur 

De onderhavige gebouwen op de locatie Bisschopstraat 72-74 zijn gelegen in het centrum van Vollenhove. 
De Bisschopstraat is een lange straat, met lange rijen bebouwing, door en nabij het centrum van 
Vollenhove. Langs de Bisschopstraat staat aan weerszijden bebouwing, voornamelijk woningen. Verder 
bevinden zich enkele bedrijven langs de weg. De gehele Bisschopstraat maakt deel uit van het beschermd 
stadsgezicht. 
 
Afbeelding 2.1 Locatie Bisschopstraat 72-74 in de omgeving 

 
 

2.2 Functies 

De onderhavige gebouwen Bisschopstraat 72 en 74 kennen een woonfunctie. Veel van de nabij gelegen 
gebouwen hebben ook deze functie. Het gebouw Bisschopstraat 74 kent de bestemming ‘Centrum – 
beschermd stadsgezicht’, en kan daarmee verschillende functies hebben, waaronder dus wonen. Zie 
paragraaf 3.4 voor de functies die mogelijk zijn op basis van het bestemmingsplan. 
 
Het onderhavige project heeft enkel betrekking op de begane. Op afbeelding 3.2A zijn de huidige indeling 
en (sub)functies van de begane grond van de gebouwen Bisschopstraat 72 en 74 weergegeven. Alle 
ruimten zijn gerelateerd aan de functie wonen, ook op de etages.  
 

2.3 Verkeer 

De onderhavige gebouwen Bisschopstraat 72 en 74, alsook de andere gebouwen in de directe omgeving, 
worden logischerwijze ontsloten door de Bisschopstraat. Ten oosten van de projectlocatie gaat de 
Bisschopstraat over in de weg Voorpoort. Via de rotonde aan het einde van Voorpoort staan de 
Bisschopstraat en Voorpoort in verbinding met de Weg van Rollecate welke aan zowel de noordzijde als 
de oostzijde aansluit op de N331. 
 
De Bisschopstraat biedt langs de gehele weg aan de noordzijde gelegenheid voor parkeren. Tevens is er op 
het nabijgelegen  Harmen Visserplein parkeergelegenheid. 
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Fietsers kunnen tevens gebruik maken van de rijbaan. Voetgangers kunnen gebruik maken van de 
trottoirs langs de rijbaan. 
 
De onderhavige gebouwen liggen op circa 500 meter afstand van bushalte Clarenberglaan.  
 

2.4 Cultuurhistorie en Archeologie 

 

2.4.1 Cultuurhistorie 

Vollenhove is een historische Zuiderzeestad en het centrum is daarom cultuurhistorisch waardevol. De 
binnenstad van Vollenhove is dan ook door het Rijk aangewezen als beschermd stadsgezicht om de 
cultuurhistorische waarde te behouden. De onderhavige gebouwen Bisschopstraat 72 en 74 vallen beiden 
onder dit beschermde stadsgezicht. 
 
Het onderhavige gebouw Bisschopstraat 74 betreft een rijksmonument. Dit gebouw, dat samen met 
Bisschopstraat 76 deel uitmaakt van één bouwlichaam, is een rijksmonument door haar karakteristieke 
uitstraling. Het gebouw heeft een afgeknotte gepleisterde 17e eeuwse gevel met een zandstenen waterlijst, 
sierankers en drie gevelstenen met er onder de tekst ‘Anno 1654’. 
 
Bij het onderhavige project, namelijk het samenvoegen van Bisschopstraat 72 en 74, is geen sprake van 
activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de monumentale waarde van Bisschopstraat 74 en de 
cultuurhistorische waarde van de onderhavige gebouwen. Zie ook paragraaf 5.5 van deze ruimtelijke 
onderbouwing.  
 

Ontstaansgeschiedenis 

De historische kern van Vollenhove kent een rijke geschiedenis. Het oudste document waarin Vollenhove 
als plaats genoemd wordt was al in 944. Het duurde tot 1380 voordat Vollenhove haar stadsrechten kreeg. 
Wellicht de belangrijkste periode voor de ontwikkeling van de stad was in de 15e eeuw. Vollenhove was 
destijds een Hanzestad waarbij de visserij begon te groeien. De visserij heeft tot en met de aanleg van de 
Afsluitdijk een prominente rol in het verleden van Vollenhove gespeeld.  
Wat betreft de geschiedenis van het pand op Bisschopstraat 74 is een interessant gegeven dat het pand 
reeds in 1654 is gebouwd. 

 
 

2.4.2 Archeologie 

Onderhavige gebouwen Bisschopstraat 72 en 74 hebben de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 1’. 
Eerder uitgevoerd onderzoek heeft aangetoond dat in de zone rondom onderhavig projectgebied hoge 
concentraties archeologische resten voorkomen. Deze archeologische resten kunnen als 
behoudenswaardig gekarakteriseerd worden. De waarde ‘Archeologie 1’ betekent dat bij het bouwen 
en/of vergroten van gebouwen, waarbij bestaande bebouwing wordt vergroot met een oppervlakte van 
meer dan 100 m2 en de bestaande fundering niet wordt benut, een archeologisch onderzoek dient plaats 
te vinden.  
 
Bij het onderhavige project, namelijk het samenvoegen van Bisschopstraat 72 en 74, is geen sprake van 
activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de archeologie of de archeologische waarde van de grond ter 
plaatse van Bisschopstraat 72 en 74. Zie ook paragraaf 5.5 van deze ruimtelijke onderbouwing.  
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3. Project 

 

3.1 Algemeen 

Het onderhavige project heeft betrekking op het samenvoegen van twee bestaande gebouwen. Het project 
beoogt de gebouwen Bisschopstraat 72 en 74 samen te voegen. Met het project worden twee woningen 
samengevoegd. De functies van beide gebouwen kunnen behouden blijven, maar met de samenvoeging 
ontstaat er één woning. 
 

3.2 Kenmerken project 

Het samenvoegen van de gebouwen Bisschopstraat 72 en 74 zal plaatsvinden door middel van een 
doorbraak tussen de twee buitenmuren. De ruimtelijke verandering en de doorbraak zijn weergegeven 
met en op de afbeeldingen 3.2A en 3.2B. Op afbeelding 3.2B is tevens de doorsnede van de doorbraak 
weergegeven. Met de afbeeldingen is te zien is dat de ruimtelijke ingreep zeer gering is. De doorbraak 
vindt achterin de zijgevels plaats, en is in breedte en hoogte niet veel groter dan de omvang van een deur. 
De samenvoeging van de woningen is in feite enkel een zeer korte gang met qua doorsnede het formaat 
van een deur. De gang wordt omhuld/overkluisd. Tussen de twee delen van de samengevoegde woning 
komt een deur. Door de samenvoeging kan en wordt een slaapkamer op de begane grond gesitueerd, 
namelijk in Bisschopstraat 72. De etages van de onderhavige gebouwen blijven ongewijzigd. 
 
Afbeelding 3.2A Bestaande situatie begane grond Bisschopstraat 74 en 72 
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Afbeelding 3.2B Nieuwe situatie begane grond Bisschopstraat 74 en 72 

 
 
Het onderhavige gebouw(deel) Bisschopstraat 74 is, samen met het gebouwdeel Bisschopstraat 76, een 
rijksmonument. Met de doorbraak van een klein deel van de westelijke buitenmuur van Bisschopstraat 74 
is er sprake van een wijziging van een rijksmonument. Hiervoor is een omgevingsvergunning 
aangevraagd. De welstands/-monumentencommissie heeft akkoord gegeven op de doorbraak en daarmee 
de wijziging van het monument. Het advies/akkoord van de welstands/-monumentencommissie Het 
Oversticht, betreffende het samenvoegen van de twee woningen Bisschopstraat 72 en 74, is als bijlage 1 
bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. Zie ook paragraaf 5.5.1 van deze ruimtelijke onderbouwing. 
 

3.3 Nut van het project 

Door de doorbraak van de buitenmuren tussen/van de gebouwen Bisschopstraat 72 en 74 worden de 
twee woningen in deze gebouwen samengevoegd. Hierdoor ontstaat één woning. Met de grotere woning is 
het mogelijk de slaapkamer op de begane grond te hebben. De slaapkamer van de samengevoegde woning 
wordt hiermee toegankelijker. Met de doorbraak en tussenbouw vormen de woonkamer en slaapkamer 
een geheel. Zonder de verbinding van de gebouwen zou het hebben van de slaapkamer op de begane 
grond in feite niet zinvol zijn, want via buitenom de slaapkamer benaderen is niet wenselijk. 
Er wordt met het project een levensloopbestendige woning gecreëerd.  
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3.4 Toetsing aan de regels van het bestemmingsplan “Vollenhove en Blokzijl” 

Op het gebouw en perceel Bisschopstraat 74 ligt de bestemming ‘Centrum – Beschermd stadsgezicht’. De 
functie wonen van het onderhavige project sluit aan bij de bestemmingsomschrijving van de bestemming  
‘Centrum – Beschermd stadsgezicht’ ter plaatse van het project. Het onderhavige project is op dit punt niet 
in strijd met het bestemmingsplan. 
Artikel 9, lid 5.1, onder f van het bestemmingsplan geeft aan dat het samenvoegen van hoofdgebouwen in 
strijd is met het bestemmingsplan (zie ook onderstaand kader). Het onderhavige project gaat over het 
samenvoegen van twee woningen, oftewel twee hoofdgebouwen. Op dit punt is het onderhavige project 
wel in strijd met het bestemmingsplan.  
 
Op het gebouw en perceel Bisschopstraat 72 ligt de bestemming ‘Wonen – Beschermd stadsgezicht’. De 
functie wonen van het onderhavige project sluit aan bij de bestemmingsomschrijving van de bestemming  
‘Wonen – Beschermd stadsgezicht’ ter plaatse van het project. Het onderhavige project is op dit punt niet 
in strijd met het bestemmingsplan. 
Artikel 31, lid 5.1, onder f van het bestemmingsplan geeft aan dat het samenvoegen van woningen in strijd 
is met het bestemmingsplan (zie ook onderstaand kader). Het onderhavige project gaat over het 
samenvoegen van twee woningen, oftewel twee hoofdgebouwen. Op dit punt is het onderhavige project 
wel in strijd met het bestemmingsplan.  
 
Voor de voorgenoemde strijdigheid met het bestemmingsplan dient een omgevingsvergunning te worden 
aangevraagd en verkregen om het onderhavige project te kunnen en mogen realiseren.  
In artikel 31, lid 5 van de regels van het bestemmingsplan is een (binnenplanse) afwijkingsmogelijkheid 
ten aanzien van samenvoeging opgenomen, maar in artikel 9, lid 5 niet. Er is sprake van een buitenplanse 
afwijking.  
 
Artikel 9 ‘Centrum - Beschermd stadsgezicht’, Regels bestemmingsplan Vollenhove en Blokzijl 
 
9.1 Bestemmingsomschrijving 
9.1.1 Algemeen 
De voor 'Centrum - Beschermd stadsgezicht' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. culturele voorzieningen, uitsluitend op de begane grond; 
b. detailhandel en de montage van ter plaatse verkochte artikelen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel 

uitgesloten', en uitsluitend op de begane grond; 
c. horeca tot en met categorie 1; 
d. (zakelijke) dienstverlening, uitsluitend op de begane grond; 
e. kantoren, uitsluitend op de begane grond; 
f. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend op de begane grond; 
g. een supermarkt, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt'; 
h. wonen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'wonen - uitgesloten'; 
i. horeca tot en met categorie 2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 2'; 
j. horeca tot en met categorie 3, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 3'; 
k. horeca tot en met categorie 4, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 4'; 
met daaraan ondergeschikt: 
[…] 

 
9.5 Specifieke gebruiksregels 
9.5.1 Strijdig gebruik 
Onder gebruiken of het laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en 
bouwwerken voor en/of als: 

a. het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen, van al dan niet afgedankte voer- en vaartuigen en van wagens, 
anders dan bedoeld in artikel 9.1; 

b. horeca, anders dan bedoeld in artikel 9.1; 
c. een aan huis verbonden beroep of bedrijf in de woning en/of in de vrijstaande bijgebouwen anders dan bedoeld in artikel 

9.5.2;  
d. wonen ter plaatse van de aanduiding 'wonen - uitgesloten'; 
e. woningsplitsing; 
f. het samenvoegen van hoofdgebouwen; 
g. mantelzorg in de woning en/of in de bijgebouwen; 
h. gebouwen voor recreatieve bewoning; 
i. detailhandel, anders dan bedoeld in artikel 9.1; 
j. detailhandel en de montage van ter plaatse verkochte artikelen ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel uitgesloten'; 
k. gebruik van gronden voor de naar de weg gekeerde bouwgrens voor het stallen van voertuigen, caravans en dergelijke, 

anders dan op een oprit; 
l. buitenopslag, behalve als dit noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte tijdelijke gebruik en anders dan bedoeld 

in artikel 9.1. 
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Artikel 31 ‘Wonen - Beschermd stadsgezicht’, Regels bestemmingsplan Vollenhove en Blokzijl 
 
31.1 Bestemmingsomschrijving 
31.1.1 Algemeen 
De voor 'Wonen - Beschermd stadsgezicht' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'wonen - uitgesloten' niet gewoond mag worden; 
b. wonen in gestapelde woningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld'; 
met daaraan ondergeschikt: 
[…] 

 
31.5 Specifieke gebruiksregels 
31.5.1 Strijdig gebruik 
Onder gebruiken of het laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en 
bouwwerken voor en/of als: 

a. het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen, van al dan niet afgedankte voer- en vaartuigen en van wagens, 
anders dan bedoeld in artikel 31.1; 

b. een aan huis verbonden beroep of bedrijf in de woning en/of in de vrijstaande bijgebouwen anders dan bedoeld in artikel 
31.5.2; 

c. wonen, ter plaatse van de aanduiding 'wonen - uitgesloten'; 
d. woningsplitsing; 
e. het samenvoegen van woningen; 
f. mantelzorg in de woning en/of in de bijgebouwen; 
g. gebouwen voor recreatieve bewoning; 
h. gebouwen voor zelfstandige bewoning ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten'; 
i. detailhandel, anders dan bedoeld in artikel 31.1; 
j. horeca; 
k. buitenopslag, behalve als dit noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte tijdelijke gebruik en anders dan bedoeld 

in artikel 31.1. 
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4. Beleidskader 

 
 

4.1 Provinciaal beleid 

 

4.1.1 Omgevingsvisie Overijssel 

Op 12 april 2017 heeft de provincie Overijssel de “Omgevingsvisie Overijssel 2017. Beken kleur” 
vastgesteld. 
Het onderhavige project ligt onder meer in het gebied dat door de provincie in de omgevingsvisie is 
aangekaart als ‘Historische centra, binnensteden’. 
Het beleid en de ruimtelijke kwaliteitsambities in de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel hebben 
geen betrekking op het specifieke karakter van het onderhavige project. Het onderhavige project voldoet 
aan het beleid ten aanzien van de instandhouding van historische bebouwing, omdat het project geen 
invloed heeft op het historische karakter van de twee onderhavige gebouwen. 
 

4.1.2 Omgevingsverordening Overijssel 

Op 21 november 2009 heeft de provincie Overijssel de “Omgevingsverordening Overijssel” ten eerste 
male vastgesteld. Deze omgevingsverordening is een belangrijk instrument voor het laten doorwerken 
van de “Omgevingsvisie Overijssel”. Inmiddels is de “Omgevingsverordening Overijssel 2017” vastgesteld 
en per 1 mei 2017 in werking getreden.  
Het onderhavige projectgebied ligt in een gebied dat door de provincie in de omgevingsverordening is 
aangekaart als: Stedelijke laag: ‘Historische centra, binnensteden’. 
 
Het beleid en de regels in de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel hebben geen betrekking 
op het onderhavige project. Een ‘overstromingsrisicoparagraaf’ zoals voorgeschreven in de 
omgevingsverordening is voor het onderhavige project niet van toepassing omdat de samenvoeging van 
de gebouwen Bisschopstraat 72 en 74 geen veranderingen geeft ten aanzien van de waterhuishouding en 
overstromingsrisico’s. 

 
 

4.2 Gemeentelijk beleid 

 

4.2.1 Strategische toekomstvisie Steenwijkerland 2030 

Voor het gehele grondgebied van de gemeente Steenwijkerland is de visie “Strategische Toekomstvisie 
Steenwijkerland 2030” gemaakt. Dit beleidsdocument kent geen detailniveau dat te koppelen is aan het 
detailniveau van het onderhavige project, en heeft verder dan ook geen betrekking op het onderhavige 
project. 
 

4.2.2 Toekomstvisie Vollenhove 

De “Strategische Toekomstvisie Steenwijkerland 2030” voor de gemeente Steenwijkerland als geheel is 
voor Vollenhove verder uitgewerkt in de “Toekomstvisie Vollenhove”. Dit beleidsdocument beschrijft de 
gewenste ontwikkeling van Vollenhove tot en met 2020, en kijkt door naar 2030. Dit beleidsdocument 
kent geen detailniveau dat te koppelen is aan het detailniveau van het onderhavige project. De 
“Toekomstvisie Vollenhove” heeft dan ook geen betrekking op het onderhavige project. 
 

4.2.3 Beleidsnotitie Facetbeleid 

Op 1 maart 2011 is door de gemeente Steenwijkerland de “Beleidsnotitie Facetbeleid” vastgesteld. De 
verschillende facetten zijn ondergebracht in een aantal thema’s. Per thema zijn vervolgens enkele 
uitgangspunten opgesteld. Enkele van deze thema’s en uitgangspunten hebben betrekking op het 
onderhavige project. De betreffende uitgangspunten zijn als volgt: 
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Cultuurhistorie 

Beeldkwaliteit: 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen is aandacht nodig voor de beeldkwaliteit in met name de 
beschermde stads- en dorpsgezichten en andere cultuurhistorisch relevante omgevingen. Behalve de 
panden zelf verdient ook de omgeving van monumenten en karakteristieke panden aandacht, aangezien 
ze voor een groot deel de belevingswaarde van die panden bepalen maar daaraan ook afbreuk kunnen 
doen. Voor de beschermde stadsgezichten van Vollenhove en Blokzijl is per kern een beschermende 
dubbelbestemming (Waarde – Beschermd stadsgezicht) opgenomen. 
 
Invulling panden: 

Bij de bestemming van monumenten en karakteristieke panden is aandacht nodig voor de invulling. 
Binnen het bestemmingsplan “Vollenhove en Blokzijl” gaat het volgens de Toelichting op het 
bestemmingsplan vooralsnog om voortzetting van het bestaand gebruik binnen deze panden. 
 
Wonen 

Samenvoegen van woningen: 

Samenvoeging van woningen is alleen toegestaan in de groeikernen Steenwijk, Vollenhove en Oldemarkt. 
Hiervoor is een afwijkingsbevoegdheid met duidelijke voorwaarden opgenomen in het bestemmingsplan 
“Vollenhove en Blokzijl”, maar niet voor woningen in de bestemming ‘Centrum – Beschermd stadsgezicht’. 
De voorwaarden voor de afwijkingsbevoegdheid in de bestemming ‘Wonen – Beschermd stadsgezicht’   
staan in paragraaf 3.4 van deze ruimtelijke onderbouwing. 
 
Project samenvoeging gebouwen/woningen Bisschopstraat 72 en 74 

Het onderhavige project bevindt zich in het gebied met beschermd stadsgezicht, en Bisschopstraat 74 is 
een monumentaal pand. Er is dus aandacht voor de beeldkwaliteit nodig. Het samenvoegen van de twee 
woningen is echter een geringe ingreep die niet of nauwelijks buiten de betreffende panden te zien zal 
zijn. De beeldkwaliteit wordt dus niet geschaad. Verder is het pand op Bisschopstraat 74 een monument 
en is er dus aandacht nodig voor de invulling. De invulling als woning heeft geen negatieve gevolgen op de 
karakteristieke uitstraling van het pand. Het samenvoegen van woningen is in Vollenhove onder 
voorwaarden toegestaan. Voor de woning Bisschopstraat 72 geldt dat deze kan worden samengevoegd 
met de binnenplanse afwijking. Voor de woning ernaast, Bisschopstraat 74, gelegen in de bestemming 
‘Centrum – Beschermd stadsgezicht’ is de binnenplanse afwijking(bevoegdheid) echter niet van 
toepassing. Derhalve is een buitenplanse afwijking nodig. Aangezien de samenvoeging voldoet aan de 
voorwaarden voor binnenplanse afwijking, is het aanvaardbaar om van het beleid af te wijken en de 
woning Bisschopstraat 74 in de bestemming ‘Centrum – Beschermd stadsgezicht’ samen te voegen met de 
woning Bisschopstraat 72 in de bestemming ‘Wonen – Beschermd stadsgezicht’.  
 

4.2.4 Woonvisie Steenwijkerland 2017-2021 – Goed wonen komt met elkaar voor elkaar 

De onderhavige gebouwen Bisschopstraat 72 en 74 kennen reeds woningen, en hebben in het vigerende 
bestemmingsplan ook de functie wonen. Het onderhavige project levert geen extra woningen op. Met het 
project, de samenvoeging van twee woningen, wordt een levensloopbestendige woning gerealiseerd. 
Levensloopbestendige woningen komen als speerpunt naar voren in de Woonvisie, waarmee het 
onderhavige project in lijn is met het gemeentelijke woonbeleid. 
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5. Omgevingsaspecten 

 
 

5.1 Algemeen 

Een project kan gevolgen hebben voor de omgeving, het milieu, de natuur, de waterhuishouding en de 
externe veiligheid. Een goede ruimtelijke ordening vereist daarom dat er aandacht wordt besteed aan de 
diverse relevante milieu- en omgevingsaspecten, die bij de ruimtelijke afwegingen een rol spelen. Het 
bestuursorgaan dient bij de voorbereiding van een project, waarbij met een omgevingsvergunning wordt 
afgeweken van het vigerende bestemmingsplan, te onderzoeken welke waarden er bij het plan/project in 
het geding zijn en wat de gevolgen van het plan/project zijn voor deze waarden.  
 
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de omgevingsaspecten geluid(hinder), water, externe veiligheid 
en cultuurhistorie en archeologie aan de orde. Aangezien het onderhavige project slechts een geringe 
aanpassing van twee gebouwen, zonder een functieverandering, betreft, behoeft enkel een kleine selectie 
van omgevingsaspecten behandeld te worden. 
 
 

5.2 Geluid(hinder) 

Als een gemeente via een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan de bouw van 
geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk maakt, is sprake van een ‘nieuwe situatie’ in de zin van de Wet 
geluidhinder. Aangezien er bij het onderhavige project geen sprake is van een nieuwe woning, immers, 
beide gebouwen kennen al een woning en hebben al een bestemming die wonen toestaat, is er geen 
akoestisch onderzoek of toetsing van het project aan de Wet geluidhinder nodig. Er vindt geen 
verandering in de geluidsbelasting plaats. 
 
In de nabije omgeving van de onderhavige gebouwen/woning bevinden zich geen bedrijven die 
geluidhinder ter plaatse van Bisschopstraat 72 en 74 zullen veroorzaken. 
 
 

5.3 Water 

 
Waterwet 

De acht voormalig bestaande wetten op watergebied, waaronder de Wet Gemeentelijke Watertaken, zijn 
vervangen door de Waterwet. Deze Waterwet is inclusief de invoeringsregeling en de invoeringswet op 22 
december 2009 in werking getreden. De Waterwet stelt een integraal waterbeheer op basis van de 
‘watersysteembenadering’ centraal. De verantwoordelijkheden in het grondwaterbeheer van Rijk, 
provincie, waterschappen en gemeenten zijn in de Waterwet helderder vastgelegd. De belangrijkste 
veranderingen zijn de invoering van de watervergunning en een verbeterde doorwerking van water in 
andere beleidsterreinen, met name in het ruimtelijke domein. Verschillende vergunningenstelsels zijn met 
de invoering van de Waterwet gebundeld tot een watervergunning voor alle handelingen in het 
watersysteem. Hierin zijn de vergunningenstelsels uit de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de 
Wet verontreiniging zeewater, de Wet op de waterhuishouding, de Grondwaterwet, de Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken en de verordeningen (de Keur) van de waterschappen samengevoegd.  
Veel handelingen in het watersysteem vallen onder algemene regels en dan is er geen watervergunning 
nodig. Een melding is vaak wel noodzakelijk. Vergunningplichtige handelingen volgen uit de Waterwet en 
uit de Keur van het Waterschap. 
 
Afvalwater en riolering 

Bij het onderhavige project is geen sprake van een functieverandering. Het onderhavige project leidt niet 
tot meer afvalwater, en mogelijk zelfs tot minder afvalwater, omdat twee woningen worden 
samengevoegd. Wat betreft de riolering vinden er geen relevante veranderingen plaats, omdat het gaat om 
slechts één woning. In overleg met de gemeente wordt bepaald of en hoe de rioolaansluitingen van de 
twee bestaande woningen kunnen worden samengevoegd. 



Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Onderbouwing 
 Samenvoeging gebouwen/woningen Bisschopstraat 72-74  

22-5-2018 Vollenhove, gemeente Steenwijkerland  18 

Hemelwater 

Het onderhavige project heeft een verwaarloosbare invloed op de hoeveelheid af te voeren hemelwater en 
heeft geen invloed op de kwaliteit van het nabij neergevallen regenwater. De extra hoeveelheid verhard 
oppervlak beperkt zich tot maximaal 1 m2 waardoor het effect op de infiltratie van hemelwater in de 
bodem nihil is. Tevens wordt in de huidige situatie tussen de onderhavige gebouwen het regenwater al 
opgevangen met een goot, waarmee het regenwater vervolgens via een buis bij de straat (en in het riool) 
terechtkomt. 
 
Grondwater 

Gezien de zeer geringe ruimtelijke verandering die het onderhavige project met zich mee brengt, zal de 
grondwaterstand niet of nihil veranderen.  
 
Watertoets en Waterschap 

Bij een ruimtelijke ontwikkeling dient de waterhuishouding in het kader van de goede ruimtelijke 
ordening te worden beschouwd. In Vollenhove gelden het beleid en de regels van het Waterschap 
Zuiderzeeland. Aangezien er bij het onderhavige project geen sprake is veranderingen ten aanzien van de 
waterhuishouding, hoeft er geen watertoets te worden gemaakt. Vooroverleg met het Waterschap 
Zuiderzeeland, dan wel het aanvragen van een wateradvies via ‘dewatertoets.nl’, is niet aan de orde. 
 
 

5.4 Externe Veiligheid 

Externe veiligheid gaat over de risico’s die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke 
stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. 
De externe risicobronnen, in de omgeving van het onderhavige project, worden in beeld gebracht aan de 
hand van de landelijke dan wel provinciale risicokaart. Op afbeelding 5.4 is de risicokaart ter plaatse van 
Vollenhove weergegeven. Uit de risicokaart blijkt dat er geen risicobronnen liggen in de (directe) 
omgeving van de Bisschopstraat 72 en 74. De dichtstbijzijnde risicobron, een buisleiding, ligt op meer dan 
200 meter afstand van het onderhavige gebouwen. 
Aangezien er in het onderhavige project geen sprake is van een functiewijziging, zullen er geen 
veranderingen in de risico’s plaatsvinden. 
 
Afbeelding 5.4 Risicokaart, ter plaatse van Vollenhove 
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5.5 Cultuurhistorie en Archeologie 

 

5.5.1 Cultuurhistorie 

De gebouwen Bisschopstraat 72 en 74 zijn deel van het beschermd stadsgezicht en hebben 
cultuurhistorische waarden. Met name het pand op Bisschopstraat 74 heeft een belangrijke 
cultuurhistorische waarde, het is dan ook een rijksmonument. Het pand heeft een bouwjaar van 1654 en 
haalt haar cultuurhistorische waarde vooral uit de afgeknotte gepleisterde 17e eeuwse gevel met 
zandstenen waterlijst, sierankers en drie gevelstenen. Ook de tekst daaronder, “anno 1654” geeft het pand 
een cultuurhistorische waarde. 
 
Beide panden kunnen als beeldbepalend gekarakteriseerd worden. Het is dan ook belangrijk om daar bij 
een project rekening mee te houden. Het onderhavige project betreft het samenvoegen van de gebouwen 
op Bisschopstraat 72 en 74 door het weghalen van een klein deel van een muur bij beide panden. Dit zal 
vanaf de buitenkant, en vanaf de straat, niet te zien zijn. Het vooraanzicht van de gebouwen zal dus 
hetzelfde blijven. Het beeldbepalende karakter noch de cultuurhistorische waarde zal door het 
onderhavige project worden verminderd. 
 
Het onderhavige gebouw(deel) Bisschopstraat 74 is, samen met het gebouwdeel Bisschopstraat 76, een 
rijksmonument. Met de doorbraak van een klein deel van de westelijke buitenmuur van Bisschopstraat 74 
is er sprake van een wijziging van een rijksmonument. De welstands/-monumentencommissie heeft 
akkoord gegeven op de doorbraak en daarmee de wijziging van het monument. Het advies/akkoord van 
de welstands/-monumentencommissie Het Oversticht, betreffende het samenvoegen van de twee 
woningen Bisschopstraat 72 en 74, is als bijlage 1 bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. De 
commissie heeft het volgende aangegeven en geconcludeerd: “De commissie heeft geen bedenking tegen 
de beoogde doorgang tussen de twee panden. Dat is een relatief kleine ingreep in het monument. De 
commissie concludeert dat het ingediende plan niet leidt tot een onaanvaardbare aantasting van 
monumentale waarden en tevens niet in strijd is met redelijke eisen van welstand.” 
 

5.5.2 Archeologie 

Voor het grondgebied van Vollenhove is een archeologische waarde- en verwachtingskaart gemaakt. Deze 
kaart is op afbeelding 5.5 weergegeven. 
 
Afbeelding 5.5 Archeologische waarde- en verwachtingskaart Vollenhove 
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De betreffende gebouwen Bisschopstraat 72 en 74 liggen beiden in een gebied met archeologische 
waarde. Ter plaatse van de gebouwen ligt dan ook de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 1’ (artikel 
37 van de regels van het bestemmingsplan). De gronden met deze bestemming zijn aangewezen voor de 
bescherming van archeologische waarden. In het geval van het onderhavige project hoeft er nauwelijks en 
ondiep te worden gegraven. Hierdoor komt de archeologische waarde ter plaatse niet in het geding. 
 
 

5.6 Kabels, leidingen, straalpaden en andere belemmeringen 

In sommige gevallen kunnen kabels, leidingen, straalpaden en andere belemmeringen invloed hebben op 
het verloop van ruimtelijke projecten. Het is dan ook nodig om hier aandacht aan te besteden.  
Op de grond waar de voorgenomen doorbraak plaats zal vinden zijn, behoudens mogelijk eigen kabels en 
leidingen, geen kabels, leidingen, straalpaden of andere belemmeringen aanwezig. Ook zal er nauwelijks 
en ondiep gegraven hoeven te worden waardoor eventuele ondergrondse kabels of leidingen geen 
relevante invloed ondervinden van, of hebben op, het onderhavige project. 
 



Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Onderbouwing 
 Samenvoeging gebouwen/woningen Bisschopstraat 72-74  

22-5-2018 Vollenhove, gemeente Steenwijkerland  21 

6. Uitvoerbaarheid 

 

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De onderhavige ruimtelijke onderbouwing voor project samenvoeging gebouwen Bisschopstraat 72 en 74  
is opgesteld voor een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° 
Wabo. Daarbij wordt voor het onderhavige project, en in het kader van de uitgebreide 
omgevingsvergunningsprocedure op grond van de Wabo, een ontwerp-besluit (ontwerp-beschikking) 
opgesteld. Het ontwerp-besluit zal samen met de ruimtelijke onderbouwing zes weken ter inzage worden 
gelegd volgens afdeling 3.4 Awb. De zienswijzen, die in die periode worden ingediend, zullen bij het 
nemen van het besluit omtrent de omgevingsvergunning worden betrokken. 
 

6.2 Economische uitvoerbaarheid 

Beide panden in het onderhavige project, te weten Bisschopstraat 72 en 74, zijn in het eigendom van de 
aanvrager van de omgevingsvergunning. De kosten van het project komen voor rekening van de aanvrager 
van de omgevingsvergunning. 
Er zullen geen kosten ontstaan met betrekking tot de openbare ruimte. 
Er zal door de zeer beperkte ruimtelijke ingreep, namelijk het samenvoegen van de onderhavige 
gebouwen Bisschopstraat 72 en 74, geen sprake zijn van planschade. 
 
 



Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Onderbouwing 
 Samenvoeging gebouwen/woningen Bisschopstraat 72-74  

22-5-2018 Vollenhove, gemeente Steenwijkerland  22 

Bijlagen 

 
1. Welstands-/monumentencommissie Het Oversticht, Advies betreffende samenvoegen van twee 

woningen Bisschopstraat 72 en 74, d.d. 16 mei 2018. 
 
 
 
 
 
 
 


