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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding

De gemeente Steenwijkerland is bezig met de actualisatie en digitalisering van de vigerende bestemmingsplannen in de gemeente. De gemeente Steenwijkerland streeft daarbij naar
uniformiteit in haar bestemmingsplannen. Om binnen de kern Oldemarkt adequaat te
kunnen toetsen op bebouwings- en gebruiksmogelijkheden, wenst de gemeente te beschikken over een actuele planologische regeling. Tegelijkertijd wil de gemeente de bestemmingsplannen digitaliseren om te komen tot een betere interne en externe informatievoorziening.
De Wet ruimtelijke ordening voorziet in een herziening van bestemmingsplannen om de
10 jaar. Daar het merendeel van de geldende bestemmingsplannen voor Oldemarkt al
meer dan 10 jaar oud is, is herziening wenselijk.
In het plangebied zijn tot de vaststelling van dit bestemmingsplan, diverse bestemmingsplannen van kracht. Er is sprake van verschillende planvormen met een aantal verouderde
regelingen. Daarnaast zijn in de loop der jaren diverse ontwikkelingen mogelijk gemaakt
door middel van vrijstelling. Het bestemmingsplan ‘Oldemarkt’ vervangt de vigerende bestemmingsplannen in het plangebied. In onderstaande tabel zijn de bestemmingsplannen
opgenomen met daarbij de data van vaststelling en goedkeuring.
Bestemmingsplan
De Hare
Correctieve herziening De Hare
Oldemarkt
De Wheeën vervolg fase 2
De Wheeën fase 2b
Woon- en recreatieplan Mallegat
Zwartehofslaan
Multifunctioneel Centrum
Partiële en correctieve herziening Woon- en
recreatieplan Mallegat
Partiële herziening Woon- en recreatieplan
Mallegat
1.2

Vastgesteld
27 juni 1988
24 april 1989
3 juni 1991
28 maart 1994
24 juni 1996
23 februari 1998
31 augustus 1998
21 juli 2000
18 september 2001

Goedkeuring
11 oktober 1988
1 augustus 1989
14 januari 1992
31 mei 1994
4 september 1996
22 september 1998
23 november 1998
13 oktober 2000
7 december 2001

25 januari 2005

16 maart 2005

Uitgangspunten voor het plan

1.2.1
Doel
Middels deze bestemmingsplanactualisering wordt gekomen tot een actuele en uniforme
regeling voor het gehele plangebied. Het huidige beleid is verouderd en speelt niet in op
de recente maatschappelijke ontwikkelingen. Mensen hebben bijvoorbeeld de behoefte om
ruimer en luxer te wonen en ook de vraag naar mantelzorgvoorzieningen en levensloopbestendig wonen stijgt. De gemeente wil hieraan medewerking verlenen, maar wel op een
manier die stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is. Deze actualisering betekent in veel gevallen dus een verruiming van de huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden.
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1.2.2
Juridische planvorming
Dit bestemmingsplan is een zogenaamd gedetailleerd bestemmingsplan met een beheerskarakter. De keuze voor ‘mate van gedetailleerdheid’ uit zich vooral in een op perceelsniveau goed uitgewerkte verbeelding/plankaart. Op perceelsniveau is voor woningen en
voorzieningen afzonderlijk aangegeven wat waar gebouwd mag worden en wel op een
zodanige wijze dat het belang van de buren daarbij vooraf is meegewogen.
Door een uniforme regeling voor alle inwoners van het plangebied ontstaat rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Het bestemmingsplan Oldemarkt vervangt, na vaststelling,
voortaan meerdere oude bestemmingsplangebieden met een grote verscheidenheid aan
mogelijkheden en regels.
1.3

Plangebied

Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan bestaat uit de kern Oldemarkt. Oldemarkt ligt in het noordwesten van de gemeente Steenwijkerland. Het plangebied bevat
zowel de historische kern als de recentere planmatige woongebieden. Het bedrijventerrein
in het noordwesten van de kern maakt onderdeel uit van een revitaliseringsopgave en
wordt daarom niet meegenomen in dit bestemmingsplan. Hiervoor wordt een afzonderlijk
bestemmingsplan opgesteld.
In het noorden wordt het plangebied begrensd door de Eikklop. In het oosten wordt het
plangebied begrensd door de Telwal, de woningen aan de Ellenkamp, aan De Veentjes,
aan de Koningskamp, door De Krimpe en door de woningen aan de Koningin Julianaweg
tot aan de woonbuurt De Hare. De woonbuurt De Hare vormt de zuidelijke begrenzing en
de westelijke grens wordt gevormd door de Ossenzijlerweg.
1.4

Leeswijzer

Na dit inleidend hoofdstuk volgt een beschrijving van de huidige situatie binnen het plangebied. Vervolgens komen de relevante beleidskaders op rijks-, provinciaal, regionaal en
gemeentelijk niveau aan bod. In een hoofdstuk over de actuele waarden binnen het plangebied wordt nader ingegaan op de aspecten flora en fauna, cultuurhistorie en archeologie. Hierna volgen een uitgebreide waterparagraaf en de milieuparagraaf. In een hoofdstuk over de juridische opzet wordt het juridische deel van het bestemmingsplan (de planregels in combinatie met de verbeelding) nader toegelicht, waarna de aspecten handhaving en haalbaarheid (financieel en maatschappelijk) aan bod komen. Ter afsluiting van de
toelichting wordt de procedure die dit bestemmingsplan doorloopt beschreven.
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Plangebied (bron ondergrond: Google Maps)

Hoofdstuk 2
2.1

Huidige situatie

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van het plangebied. Eerst wordt een beschrijving gegeven van de ligging van het plangebied. De huidige situatie is het gevolg van veranderende natuurlijke omstandigheden en menselijke ingrepen gedurende vele eeuwen,
daarom wordt daarna een beschrijving gegeven van de ontstaansgeschiedenis van Oldemarkt. In deze paragraaf wordt ook aandacht besteedt aan de geomorfologie en de bodem.
Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de ruimtelijke structuur, waarbij ook het
omliggende landschap aan de orde komt, en van de functionele structuur van het plangebied.
2.2

Ligging plangebied

Het plangebied Oldemarkt ligt in het noordwesten van de gemeente Steenwijkerland, op
de uiterste punt van de stuwwal tussen Oldemarkt en De Eesse. Nationaal Park Wieden –
Weerribben ligt op korte afstand ten zuiden van de kern. Ook op korte afstand liggen kleine kernen als Ossenzijl, Paasloo en Blesdijke (Friesland).
Diverse landschappen komen bij Oldemarkt bijeen: de broekontginningen aan de noordzijde van Oldemarkt , het veenlandschap ten westen van Oldemarkt en het kampen- en essenlandschap aan de zuidzijde. Deze diversiteit is zichtbaar in de Hoofdstraat en omgeving: de houtwallen en de lommerrijke begroeiing aan de zuidkant versus het open en natte landschap in het noorden.

bestemmingsplan Oldemarkt – 19 maart 2013

3

Bodem Oldemarkt (bron: Landschapsontwikkelingsplan Steenwijkerland)

2.3

Ontstaansgeschiedenis

Aangenomen wordt dat de geomorfologische situatie van de gemeente Steenwijkerland is
ontstaan in de op een 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. 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 duidelijke zonering evenwijdig aan de voormalige Zuiderzeekust. Op de overgang met de polders is de voormalige
kust nog waarneembaar in de havenplaatsen Vollenhove, Kuinre en Blokzijl.
De zonering is ontstaan door landijs dat uit noordoostelijke richting kwam. Door de schurende en duwende werking van het ijs ontstonden stuwwallen in de vorm van heuvels en
keileembulten. Oldemarkt ligt op de uiterste punt van de stuwwal.
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 verschillende riviertjes, waaronder de Linde, die ten (noord)westen van Oldemarkt
ligt. De Linde voerde eerst het dooiwater van de gletsjer af en later het water van de hoger
gelegen omgeving. De Linde had een vrije verbinding met de toenmalige Zuiderzee. Dat is
nog te zien aan de dijken die zijn aangelegd om overstromingen te voorkomen.
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.
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Ontstaansgeschiedenis Oldemarkt (bron: Beleidsnotitie Ruimtelijke Kwaliteit Kernen)

Voor het landschap ten noorden van Oldemarkt is met name de vorming van veen van belang. Het gedeelte van Oldemarkt, dat op de stuwwal is gelegen, bestaat uit zand en keileem.
De eerste bewoners vestigden zich op de hogere zandgronden van het Hoge land van Vollenhove en rondom Steenwijk en Oldemarkt. Vanuit de gehuchten werden kampen en essen gelegd. Oldemarkt is aan het einde van de veertiende eeuw als buurtschap ontstaan.
Zoals de naam aangeeft, is het dorp vanouds een marktplaats, waarbij Oldemarkt vooral
bekend was om zijn boter- en biggenmarkten. De kern is ontstaan rond het Mallegat en het
Marktplein en concentreerde zich, na verloop van jaren, rond het Marktplein en de Marktstraat, de Hoofdstraat en de Kerkstraat. Vanouds is de woonfunctie hier gecombineerd
met maatschappelijke, dienstverlenende en detailhandelsfuncties.
De aanvankelijk geconcentreerde bebouwing ontwikkelde zich in de loop der jaren meer
en meer tot een patroon met het karakter van lintbebouwing langs de Hoofdstraat, waardoor het dorp de structuur van een wegdorp heeft gekregen. Tot het einde van de negentiende eeuw had Oldemarkt een haven (Mallegat en Marktsloot), die vooral gebruikt werd
voor de aan- en afvoer van turf en van akkerbouw- en veeteeltproducten. Uitbreiding van
de kernbebouwing vond plaats langs de uitlopers van het centrale deel: aan de wegen richting Wolvega (Frieseweg) en Steenwijk (Koningin Julianaweg). Het betrof hier merendeels
woonbebouwing, plaatselijk afgewisseld met bijzondere functies (scholen en bedrijven)
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog veranderde de structuur van het dorp door woningbouw aan de zuidoost-, de west- en de noordwestzijde en door de ontwikkeling van
bedrijvigheid en recreatie aan de noordzijde.

bestemmingsplan Oldemarkt – 19 maart 2013

5

De eerste planmatige uitbreiding de Zwartehofslaan vond aan de zuidoostzijde van de
kern plaats, rond de verbinding tussen de Frieseweg en de Koningin Julianaweg.
In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, werd na de aanleg van de Ossenzijlerweg (provinciale weg Steenwijk-Kuinre) een volgende planmatige uitbreiding gerealiseerd
in het gebied tussen de oude dorpskern en de nieuwe provinciale weg. In dezelfde periode
is de woonbuurt De Hare, ten zuiden van de kern, ontstaan. De woonbuurt is oorspronkelijk opgezet als terrein voor zomerhuizen. Het is aan het eind van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw ontwikkeld als recreatiepark.
Na voltooiing van het gebied tussen de dorpskern en de Ossenzijlerweg vond een volgende, planmatige uitleg plaats aan de noordoostzijde van het dorp in de vorm van het plan
De Wheeën. Hiermee werd in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw gestart.
In 1984 is het gedempte gedeelte van het Mallegat weer uitgegraven ten behoeve van waterrecreatie. In de jaren negentig zijn woningen en recreatieve voorzieningen gerealiseerd.
Ten tijde van het opstellen van dit bestemmingsplan worden nog een aantal woningen aan
het water gerealiseerd.
2.4

Ruimtelijke structuur

2.4.1
Algemeen
In de huidige ruimtelijke structuur van Oldemarkt is een aantal afzonderlijke ruimtelijke
eenheden te onderscheiden. Het hart van het dorp wordt nog altijd gevormd door de historische dorpskern die is gesitueerd rond het Marktplein en de Hoofdstraat.
De ruimtelijke structuur van dit historisch gegroeide deel van Oldemarkt contrasteert met
de structuur van de planmatig opgezette woonbuurten. De woongebieden weerspiegelen
de stedenbouwkundige uitgangspunten van de verschillende periodes waarin ze zijn gerealiseerd. In het noordwesten van de kern bevindt zich een bedrijventerrein. Dit bedrijventerrein maakt geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan.
Voordat ingegaan wordt op een beschrijving van het plangebied zal eerst het landschap
rondom Oldemarkt worden beschreven.
2.4.2
Landschap
Oldemarkt ligt deels op een stuwwal, op de grens van het veenlandschap en het zandlandschap. Door verschillende ontginnings- en gebruikswijzen zijn er in de loop van de tijd enkele nieuwe landschapstypen ontstaan. Aan de noordzijde van Oldemarkt is dat het broekontginningslandschap waar de waterloop de Linde zich bevindt. Dit gebied is te onderscheiden van de zeekleipolders door de bodem en verkavelingstructuur. De bebouwing is
verspreid in het gebied gelegen. Het betreft veelal jonge boerderijen uit de jaren zeventig
van de vorige eeuw. Aan de zuidzijde van Oldemarkt ligt het kampen- en essenlandschap
dat zich ontwikkeld heeft 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 kleinschalig en gevarieerd. Ten westen van Oldemarkt ligt een strook
dat behoort tot het randveenontginningslandschap. Dit landschap bestaat uit overgangsgebieden die worden gevormd door de randen langs hogere ruggen en die gekenmerkt
worden door de regelmatige strookvormige verkaveling (slagen) met houtwallen en singels, haaks op de richting van het stroomdal.
Zuidwestelijk van Oldemarkt ligt het laagveenmoerasgebied de Weerribben dat is aangewezen als vogel- en habitatrichtlijngebied.
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ruimtelijke structuur Oldemarkt

2.4.3
Historische kern
De kern van Oldemarkt wordt gevormd door vrijwel aaneengesloten lintbebouwing langs
de Hoofdstraat en een aantal dwarsstraten. Het straatprofiel is over het algemeen smal. De
meeste panden zijn in de rooilijn gelegen. De bebouwing in de kern is overwegend kleinschalig. De individueel vormgegeven woonhuizen zijn opgetrokken over één tot twee
bouwlagen met een zadeldak met wolfseind of met topgevel, maar andere kapvormen in
langs- en dwarsrichting komen ook voor.
De gevelopeningen zijn verticaal. Op de begane grond langs de Hoofdstraat zijn enkele
winkels gevestigd met uitgebroken puien, waardoor het oorspronkelijke beeld verstoord
is. Langs de dwarsstraten komen behalve woonhuizen ook ‘stadsboerderijtjes’ en kleine
ambachtelijke bedrijfjes voor. Deze zijn herkenbaar aan de schuren en de bedrijfsdeuren
aan de straatzijde. Ter plaatse van de twee kerken zijn openingen aanwezig in de stedelijke
wand. Bij de Nederlands Hervormde kerk ligt een pleinvormige ruimte met hoge bomen.
Het Veerhuis staat in de as aan het einde van het lint en markeert het begin van het Mallegat en het einde van de Hoofdstraat. De bebouwing langs de dwarsstraten van de Hoofdstraat is lager met meer tussenruimtes.
2.4.4
Planmatige woonbuurten
Rondom de historische kern hebben in alle richtingen uitbreidingen plaatsgevonden. Deze
bebouwing is ook kleinschalig, maar meer uniform per periode wanneer de woonbuurt
gerealiseerd is. De woningen bestaan voornamelijk uit één tot twee bouwlagen onder een
kap. De woningen zijn aaneengesloten, halfvrijstaand of vrijstaand. De woningen in de
woonbuurt De Hare, dat voorheen een recreatiedorp was, bestaan voornamelijk uit bungalows.
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In de woonbuurt het Mallegat staan woningen met lessenaarsdaken. Deze meest recente
uitbreiding vertoont een grotere stilistische variatie, de hoofdvorm van de bebouwing
wijkt sterk af van de oorspronkelijke bebouwing.
2.4.5
Verkeerstructuur
De externe ontsluiting van Oldemarkt vindt plaats via de Ossenzijlerweg – Koningin Julianaweg en de Frieseweg. Het tracé Ossenzijlerweg – Koningin Julianaweg, aan de zuidwestzijde van het dorp en onderdeel van de provinciale weg N761, verbindt Oldemarkt
met Steenwijk en de Noordoostpolder (via Ossenzijl en Kuinre). De Frieseweg sluit aan op
de verbindingen naar Wolvega en Meppel. De kern is via de Hoofdstraat en de Kruisstraat
aangesloten op deze wegen. Ten behoeve van de centrumfunctie van de Hoofdstraat geldt
grotendeels eenrichtingsverkeer.
De verbinding Klaas Muisstraat – Slingerland verbindt de westelijke en oostelijke dorpsgedeelten, via de Hoofdstraat, met elkaar. De Molenkamp vormt de ontsluiting van de
woonbuurt De Wheeën op de hoofdstraat. De woonbuurt De Hare wordt ontsloten via de
weg De Hare op de Hareweg. De nieuwbouw aan het Mallegat wordt ontsloten door de
Telwal – Oosterbroekweg.
De meeste straten binnen de bebouwde kom van Oldemarkt zijn aan te merken als erftoegangsweg/woonstraat en kennen een snelheidsregime van 30 km/h.
2.4.6
Groen- en waterstructuur
Binnen de bebouwde kom van Oldemarkt komt geen echte laanbeplanting voor. De Ossenzijlerweg, die tegen de kern aanligt, wordt wel begeleidt door boombeplanting. In de
kern zelf komt op enkele plaatsen structureel groen voor. Het groen rondom de kerk aan
het Marktplein vormt een belangrijk element. Andere belangrijke groenelementen in de
kern zijn de ijsbaan en omgeving in het noorden van het plangebied en het park ten westen van de woonbuurt De Hare. Daarnaast bevinden zich in de woonbuurten diverse
groenvoorzieningen.
De historische dorpskern van Oldemarkt wordt echter gekenmerkt door het stenige karakter. Het privégroen in de woonbuurten is daarentegen zeer belangrijk voor de groenstructuur, met name in de nieuwere woonbuurten en in De Hare is dit in ruime mate aanwezig. Ook bevinden zich diverse percelen in de kern die voorheen in agrarisch gebruik
zijn geweest. Deze percelen dragen bij aan het groene karakter van Oldemarkt.
In het noorden van het plangebied ligt de vaart het Mallegat. De woningen zijn hier om de
uitlopers van het Mallegat heen gebouwd, de woonbuurt wordt dan ook wel een ‘waterwoonwijk’ genoemd. Langs de Molenkamp en het Kampland bevindt zich een sloot met
daarlangs een bomenrij en in het park naast De Hare is een vijver aanwezig.
2.5
Functionele structuur
In de kern Oldemarkt overheerst de woonfunctie. Met name langs de Hoofdstraat en in de
omgeving bevinden zich tussen de woningen, nog enkele bedrijven, maatschappelijke
voorzieningen, detailhandelsvestigingen en horecagelegenheden. Maatschappelijke voorzieningen komen daarnaast ook verspreid over de kern voor.
Hierna worden de verschillende functies binnen het plangebied toegelicht.
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functionele structuur Oldemarkt

Wonen
De bebouwing in Oldemarkt heeft overwegend een woonfunctie. In het plangebied komen
vrijwel uitsluitend grondgebonden woningen voor. Aan de Hooge Maten is een appartementencomplex gelegen. In het centrum van het dorp en de nabijgelegen woonstraten bestaan grotendeels uit aaneengebouwde woningen. De planmatige woonbuurten bestaan
voornamelijk uit halfvrijstaande en vrijstaande woningen. In de woonbuurt De Hare zijn
voornamelijk vrijstaande woningen aanwezig.
Maatschappelijke voorzieningen
In het plangebied komen diverse maatschappelijke voorzieningen voor. De meeste maatschappelijke voorzieningen in Oldemarkt zijn geconcentreerd aan de Hoofdstraat of in de
omgeving daarvan. Hier zijn drie kerken, twee basisscholen en een bibliotheek gevestigd.
Verder bevinden zich in het plangebied nog een school aan de Burgemeester Kuiperslaan,
een huisartsenpraktijk aan de Platteweg en een verzorgingshuis aan de Klaas Muisstraat.
Detailhandel
In de kern Oldemarkt is een aantal detailhandelsvoorzieningen aanwezig. Deze bevinden
zich voornamelijk aan de Hoofdstraat. Hier bevinden zich onder andere een drogisterij,
een bloemenwinkel, een juwelier en een supermarkt. Voor een uitgebreider aanbod is men
aangewezen op andere plaatsen in de omgeving.
Dienstverlening
In de kern komt op een aantal locaties dienstverlening voor. Er is sprake van dienstverlening wanneer klanten rechtstreeks te woord worden gestaan en geholpen.
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Dienstverlening komt in Oldemarkt met name voor in het centrumgebied. Daarnaast liggen verschillende dienstverlenende bedrijven in de kern die onder de noemer aan huis
verbonden beroepen of bedrijven vallen en ondergeschikt aan de woonfunctie zijn.
Horeca
In de kern Oldemarkt is een aantal zelfstandige horecagelegenheden aanwezig. Aan de
Kruisstraat bevindt zich Recreatief Party Centrum Vaartjes. Daarnaast zijn aan de Hoofdstraat een restaurant, een cafetaria en cafés gevestigd. In het Multifunctioneel Centrum aan
de Friesweg is ook horeca aanwezig.
Bedrijven
In het noordwesten van de kern bevindt zich een bedrijventerrein. Dit terrein maakt geen
onderdeel uit van het plangebied. Aan de Frieseweg is een tankstation met garagebedrijf
aanwezig en aan de Koningin Julianaweg een agrarisch bedrijf. Daarnaast vinden ook
kleinschalige, aan de woonfunctie ondergeschikte bedrijfsactiviteiten plaats. Het betreft
kantoren aan huis en kleine bedrijfjes, die zijn aan te merken als aan huis verbonden beroepen en aan huis verbonden bedrijven. Het gaat hier om bedrijvigheid in lage milieucategorieën die goed inpasbaar is in de woonomgeving en waarbij nauwelijks sprake is van
hinder naar de omgeving. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op het aspect milieuzonering.
Recreatie, ontspanning en sport
In het noorden van het plangebied ligt een groengebied dat in de winter dienst doet als
ijsbaan. Hier bevindt zich ook een jachthaven. In het Multifunctioneel Centrum aan de
Friesweg in het oosten van de kern zijn sportvoorzieningen aanwezig. In het zuiden van
het plangebied zijn volkstuinen aanwezig. Ten oosten van Oldemarkt zijn sportvelden
aanwezig, deze maken geen onderdeel uit van het plangebied.
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Hoofdstuk 3
3.1

Gebiedsvisie en uitgangspunten

Planologische kaders

Gemeenten zijn niet geheel vrij in het voeren van hun eigen beleid. Rijk en provincies geven met het door hen gevoerde en vastgelegde beleid de kaders aan waarbinnen gemeenten kunnen opereren. Hierna worden in het kort de voornaamste zaken uit het voor het
plangebied relevante (inter)nationale, provinciale en regionale beleid weergegeven, aangevuld met het van toepassing zijnde beleid van de gemeente Steenwijkerland zelf. Sommige 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 geformuleerd, ook het beleid dat vanuit de Europese Unie aan ons land wordt opgelegd, van toepassing. Het relevante Rijks- en Europees beleid is vervat in:
 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012);
 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (2011);
 Modernisering Monumentenzorg (2009);
 Verdrag van Malta (1992);
 Natura 2000 (2006);
 Nationaal Waterplan (2009).
3.2.1
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. Deze
nieuwe structuurvisie vervangt onder andere de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit.
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) speelt in op de volgende ontwikkelingen en uitdagingen:
 de veranderende behoefte aan wonen en werken;
 de mobiliteit van personen;
 economische positie tussen de tien meest concurrerende landen vasthouden voornamelijk in de sectoren logistiek, water, hightech, creatieve industrie, chemie en voedsel en
tuinbouw;
 de bijzondere waarden (compacte steden omringd door open en natuurrijk landelijk
gebied, cultuurhistorie en natuur) koesteren en versterken;
 waterveiligheid en beschikbaarheid van voldoende zoetwater in verband met de klimaatverandering en stedelijke ontwikkeling;
 aandeel duurzame energiebronnen als wind, zon, biomassa en bodemenergie moet
worden vergroot;
 deregulering.
Om goed op deze ontwikkelingen en eisen in te spelen is een beleid nodig dat toekomstbestendig is en de gebruiker ruimte geeft. Dit vraagt een grondige actualisatie van de bestaande beleidsnota’s voor ruimte en mobiliteit. De structuurvisie voorziet hierin door
overheden, burgers en bedrijven de ruimte te geven om oplossingen te creëren.
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Het Rijk gaat zich meer richten op het versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen van belangen voor Nederland als geheel. Het Rijk ziet verder toe op
de deregulering waarmee jaarlijks vele miljoenen euro’s kunnen worden bespaard.
De provincies en gemeenten zullen afspraken maken over verstedelijking, groene ruimte
en landschap. Gemeenten krijgen ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei en voor het
bouwen van huizen die aansluiten bij de woonwensen van mensen.
Het Rijk verbindt ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit en zet de gebruikers centraal. Het
zijn bewoners, ondernemers, reizigers en verladers die Nederland sterk maken. Provincies
en gemeenten krijgen de ruimte zelf maatwerk te leveren. Zo werkt het Rijk aan een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Hiertoe zijn voor de middellange termijn (2028) drie doelen gesteld:
 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de
ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
 Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker
voorop staat;
 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.
Het Rijk benoemt 13 nationale belangen; hiervoor is het Rijk verantwoordelijk en wil het
resultaten boeken. Deze belangen zijn gelijkwaardig aan elkaar en beïnvloeden elkaar onderling. In de SVIR is een eerste integrale afweging gemaakt van deze belangen. Dit heeft
als gevolg dat het Rijk in gebieden of projecten een gebieds- of projectspecifieke afweging
zal maken. Indien nodig maakt het Rijk duidelijk welke nationale belangen voorgaan.
Onderhavig bestemmingsplan betreft een conserverend plan waarin geen nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt. Bovendien voorziet de SVIR niet in onderwerpen die
op het plangebied van toepassing zijn. Dit houdt in dat voor het vaststellen van bestemmingsplan ‘Oldemarkt’ geen beperkingen vanuit de SVIR gelden.
3.2.2
Barro
De hiervoor beschreven SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
(Barro) bevestigt in juridische zin die kaderstellende uitspraken.
Met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft het Rijk algemene regels
voor bestemmingsplannen. Doel van dit Besluit is bepaalde onderwerpen uit de SVIR te
verwezenlijken.
Sinds de inwerkingtreding per 1 juli 2008 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn instrumenten zoals een planologische kernbeslissing (pkb) en concrete beleidsbeslissingen
(cbb) niet meer beschikbaar. Een bekend voorbeeld van een PKB is de Nota Ruimte.
Middels het Barro worden voor een aantal specifieke onderwerpen algemene regels gesteld ten behoeve van de verwerking in bestemmingsplannen. In het SVIR is aangegeven
wat het nationale belang is van het stellen van regels voor deze onderwerpen. Het Barro
stelt in eerste instantie regels voor het project Mainportontwikkeling Rotterdam, het kust-
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fundament, grote rivieren, de Waddenzee en het waddengebied, defensie en erfgoederen
van uitzonderlijke universele waarde. Op een later moment zal het besluit worden aangevuld met andere onderwerpen uit de SVIR.
De meeste onderwerpen waarvoor in het Barro regels zijn gesteld, zijn alleen van toepassing voor een bestemmingsplan dat na inwerkingtreding van het Barro van kracht wordt.
Een dergelijk bestemmingsplan zal dan wel voor het eerst een nieuwe ontwikkeling of
nieuwe bebouwing mogelijk moeten maken (zogenoemde nieuw-nieuwbepalingen).
De algemene regels in het Barro hebben vooral een conserverend/beschermend karakter
waardoor geformuleerde nationale belangen niet belemmerd worden door ontwikkelingen
die middels bestemmingsplannen mogelijk worden gemaakt. Voor een aantal onderwerpen geeft het Barro de opdracht dan wel de mogelijkheid aan provincies om bij provinciale
verordening regels te stellen.
Onderhavig bestemmingsplan betreft een conserverend plan waarin geen nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt. Bovendien voorziet het Barro niet in onderwerpen die
op het plangebied van toepassing zijn. Dit houdt in dat voor het vaststellen van bestemmingsplan ‘Oldemarkt’ geen beperkingen vanuit het Barro gelden.
3.2.3
Modernisering Monumentenzorg
Belangrijke doelen van de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) zijn het stimuleren en
ondersteunen van gebiedsgericht werken, het belang van cultuurhistorie laten meewegen
in de ruimtelijke ordening, het formuleren van een visie op erfgoed en het verminderen
van de administratieve lastendruk. Een concrete uitwerking is onder andere de (in ontwikkeling zijnde) Rijksstructuurvisie Cultureel Erfgoed.
Het ministerie van OC&W heeft in 2009 de beleidsbrief MoMo opgesteld. De beleidsbrief
geeft de nieuwe visie op de monumentenzorg weer. In november 2009 stemde de Tweede
Kamer hier mee in.
De modernisering monumentenzorg is gebaseerd op 3 pijlers:
Pijler 1: Cultuurhistorische belangen meewegen in ruimtelijke ordening.
Hierbij vindt een verschuiving plaats van objectgerichte bescherming naar een
gebiedsgerichte aanpak. De omgeving van het monument gaat een belangrijker
rol spelen.
Pijler 2: Krachtiger en eenvoudiger regelgeving.
Minder, kortere en eenvoudiger procedures, afstand tussen expert en leek kleiner, meer vrijheid en keuzemogelijkheden voor monumenteneigenaren.
Pijler 3: Bevorderen van herbestemmingen.
Historische gebouwen, complexen, terreinen en landschappen kunnen hun functie en daarmee hun gebruik verliezen. Dit kan leiden tot verval waardoor belangrijke cultuurhistorische waarden verloren gegaan. Het toekennen van een andere
bestemming bijdragen aan het behoud. Eigenaren kunnen hiervoor subsidie krijgen, zowel voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor een nieuwe bestemming als voor het wind- en waterdicht houden van de monumenten tijdens
de ontwikkeling.
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Concreet heeft de modernisering geleid tot aanpassing van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) per 1 januari 2012, de Visie erfgoed en ruimte, de afbouw van aanwijzing beschermde stads- en dorpsgezichten en, misschien wel het belangrijkst: een verandering in
de manier van de denken: cultureel erfgoed als belangrijke factor en kans in ruimtelijke
ontwikkelingen.
Het is dus essentieel dat RO en erfgoed elkaar in een vroeg stadium van het plantraject
vinden. De ‘RO’er’ zal zich bewust moeten zijn van het cultuurhistorische waarden en deze meenemen in de planvorming.
In dat kader krijgen de binnen het plangebied aanwezige cultuurhistorische waarden een
adequate beschermingsregeling (zie ook paragraaf 4.3 en 7.5).
3.2.4
Verdrag van Malta
Het Verdrag van Malta, ook wel de Conventie van Valletta genoemd, is een Europees verdrag 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 archeologische waarden die zich in de grond bevinden, zoals gebruiksvoorwerpen, grafvelden en nederzettingen. Deze archeologische waarden dienen op een integrale wijze beschermd 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 gehouden
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 alternatieven gezocht worden en wordt tevens een stukje onderzekerheid tijdens de bouw van de ontwikkelingen weggenomen, doordat vooraf duidelijk is of er al dan niet archeologische 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 is vertaald in de Monumentenwet. Ook kan het verdrag worden teruggevonden in onder andere de Ontgrondingswet. Het is dan ook belangrijk dat de ontwikkelingen in het plangebied conform het verdrag zijn, en daarmee dan ook conform de wet.
Aangezien dit bestemmingsplan actualisatie betreft van verouderde bestemmingsplannen
en nieuwe ontwikkelingen niet direct (alleen met een omgevingsvergunning) worden mogelijk gemaakt, zijn de consequenties ten aanzien van verstoring van archeologische waarden nagenoeg nihil.
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Oldemarkt

Natura 2000-gebied Weerribben (geel)

Wel houdt de gemeente Steenwijkerland er, gelet op de aanwezigheid van monumentale
en beeldbepalende gebouwen, rekening mee dat in bepaalde terreinen eventueel nog archeologische resten in de bodem kunnen worden aangetroffen. Op het moment dat een
omgevingsvergunning wordt aangevraagd kan verder worden ingezoomd op de eventueel aanwezige waarden (aanvullend onderzoek). Hiervoor zijn voorwaarden opgenomen
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 gebieden zijn aangewezen op basis van de Natuurbeschermingswet en de Vogel- en Habitatrichtlijnen.
Het beleid houdt echter niet bij de landsgrenzen op, vogels en planten trekken zich immers niets aan van de 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, gebruiken en beschermen:
 Beleven houdt in dat er ruimte wordt gecreëerd voor recreatie. Recreatie en natuurontwikkeling 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.
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Het ideaalbeeld wordt bereikt wanneer de drie thema’s in combinatie met elkaar zonder
problemen van toepassing kunnen zijn op natuurgebieden. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) neemt hierin het voortouw, door Natura 2000gebieden aan te wijzen. Bij het aanwijzen van een gebied wordt op basis van enkel ecologische argumenten bepaald welke natuurwaarden op welke locatie geholpen moeten worden en welke doelstellingen daarbij behaald moeten worden. Voor ieder definitief aangewezen natuurgebied dient een beheersplan opgesteld te worden met een looptijd van zes
jaar.
Een dergelijk beheersplan wordt opgesteld in goed overleg met eigenaren, beheerders en
betrokken overheden (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.
Ongeveer anderhalve kilometer ten zuiden van het plangebied bevindt zich het Natura
2000-gebied de Weerribben. In dit gebied bevindt zich het grootste laagveenmoeras van
Europa, waar het zogenaamde trilveen voorkomt. In de Weerribben en het ten zuiden
daarvan gelegen De Wieden, komen ook de zeldzame Grote Vuurvlinder en de Roerdomp
voor.
Gelet op de afstand tot het Natura-2000 gebied en het feit dat dit bestemmingsplan grotendeels een conserverend bestemmingsplan is, is er geen sprake van externe werking van
het plan op de Weerribben. Er zijn geen activiteiten die op grond van het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt die consequenties hebben voor het Natura 2000-gebied.
3.2.6
Nationaal Waterplan
In hoofdstuk 5 Waterparagraaf is het beleid uit het Nationaal Waterplan nader uitgeschreven.
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3.3

Provinciaal beleid

Het provinciaal beleid is hoofdzakelijk vastgelegd in:
 Omgevingvisie Overijssel (2009);
 Omgevingsverordening Overijssel (2009);
 Cultuurhistorische atlas Overijssel;
 Uitvoeringsprogramma externe veiligheid (2011).
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 beleidsambities. 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 omgeving zijn te onderscheiden in 4 lagen: een natuurlijke laag (in en op de bodem);
een laag van het agrarisch-cultuur landschap (grootschalig gebruik en inrichting van de
bodem); een stedelijke laag (bebouwing en infrastructuur) en een lust & leisure laag (toerisme, 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 voorraden te realiseren.
De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie
zijn geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke omgeving en de groene
omgeving. Voor het plangebied is het ontwikkelingsperspectief voor de stedelijke omgeving van belang.
Stedelijke omgeving:
 Steden als motor: herstructurering, transformatie, inbreiding, uitbreiding van het stedelijk gebied inzetten om de kwaliteit en de veerkracht van het stedelijk woon-, werk- en
voorzieningenmilieu te garanderen en te versterken.
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Legenda kaart beleidsperspectieven
Omgevinsgvisie Overjissel

Ontwikkelingsperspectief Oldemarkt

 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 werkmilieus toevoegen, dat de veelzijdigheid van de dorpse leefmilieus wordt versterkt 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 bedient.
Op de kaart met ontwikkelingsperspectieven is per kern aangegeven welk beleid specifiek
gevolgd moet worden. Het gehele plangebied valt, zoals aangegeven, binnen de ‘stedelijke
omgeving’. Binnen dit gebied is ruimte voor herstructurering, inbreiding en transformatie
naar diverse woon-, werk- en gemengde stadsmilieus. Binnen de stedelijke omgeving van
Oldemarkt zijn de Hoofdstraat en omgeving aangeduid als ‘historische kern, binnenstad’.
Het gebied daarom is aangeduid als ‘bebouwingsschil 1900-1955’en de woonwijken daar
omheen vallen binnen de aanduiding ‘woonwijk 1955 –nu’. Ten noorden van Oldemarkt is
een gebied aangeduid als geplande woonwijk. Dit deel valt niet binnen het plangebied.
Dit bestemmingsplan betreft een actualisatie van verouderde bestemmingsplannen. In de
meeste gevallen wordt de huidige situatie 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. Voor de voorzieningen is, conform de
bestaande regelingen, een ruime regeling opgenomen om deze onderling uitwisselbaar te
maken. Verder wordt het gegeven beleid van de provincie doorvertaald naar de regels en
op de verbeelding van dit bestemmingsplan. Een nadere uitleg over de verschillende bestemmingen is gegeven in paragraaf 7.4
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LEGENDA
RECREATIE
lange-afstand wandelpad
fietsroutenetwerk Overijssel
WATERVEILIGHEID
dijkringen
REGIONALE WATERKERINGEN
overschrijdingsfrequentie: 1/200
jaar
PEILBESLUITEN
gebieden waarvoor een peilbesluit
moet worden vastgesteld

Uitsnede kaart Omgevingsvisie Overijssel

Legenda Omgevingsvisie Overijssel

3.3.2
Omgevingsverordening Overijssel
De verordening is hét aangewezen instrument om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten 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 et cetera. Hierna wordt voor de kern Oldemarkt aangegeven wat op deze kaarten
is aangeduid.
Voor de kern Oldemarkt zijn de kaarten ‘Recreatie’, ‘Waterveiligheid’, ‘Regionale waterkeringen en Peilbesluiten’ van belang. Op de kaartuitsnede zijn de van belang zijnde aanduidingen te zien.
Door Oldemarkt lopen bovenlokale fiets- en wandelstructuren, zo is er een lange-afstand
wandelpad aanwezig en loopt een deel van het fietsroutenetwerk Overijssel door de kern.
De betreffende routes vallen binnen de bestemming ‘Verkeer’.
Het gehele plangebied ligt binnen het dijkringgebied Vollenhove (nr. 9). Een dijkringgebied is een gebied dat beschermd wordt tegen buitenwater door een primaire waterkering
of door hoge gronden. Gebieden zijn als dijkringgebied aangewezen in de Waterwet. In de
omgevingsverordening zijn regels opgenomen ten behoeve van ontwikkelingen in een
dijkringgebied. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een dergelijk gebied, dient
alleen te voorzien in nieuwe grootschalige ontwikkelingen binnen deze gebieden, als in
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het desbetreffende bestemmingsplan zodanige voorwaarden worden gesteld dat de veiligheid ook op lange termijn voldoende is gewaarborgd. Ook dient in de toelichting van
het bestemmingsplan een overstromingsrisicoparagraaf opgenomen te worden. Dit bestemmingsplan betreft de 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 opgenomen te worden.
Het water het Mallegat, in het noorden van het plangebied, is een regionale waterkering.
Voor elke regionale waterkering of voor elk deel daarvan is de veiligheidnorm aangegeven
als de gemiddelde overschrijdingskans per jaar van de hoogste waterstand waarop de regionale waterkering moet zijn berekend, mede gelet op overige waterkerende vermogen
bepalende factoren. Ten behoeve van de bescherming van de waterkering is de dubbelbestemming ‘Waterstaat - Waterkering’ opgenomen.
Oldemarkt ligt tevens in een gebied waarvoor een peilbesluit moeten worden vastgesteld.
3.3.3
Cultuurhistorische atlas Overijssel
De cultuurhistorische atlas biedt informatie over historische landschapsstructuren, bouwkundige monumenten en archeologische vindplaatsen in kaart, foto en toelichting. De gegevens 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 bestemmingsplan 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 veiligheidstaken. Kenmerkend is de nadruk op structurele verankering van uitvoering en samenwerking en het aantoonbaar maken van resultaten. Hierbij is het van belang dat externe veiligheidstaken op een zo effectief en efficiënt mogelijk schaalniveau wordt ingevuld.
In paragraaf 3.5.7 wordt ingegaan op het externe veiligheidbeleid van de gemeente Steenwijkerland. Paragraaf 6.6 geeft een beschrijving van de relevante externe veiligheidsaspecten in het plangebied.
3.4

Regionaal beleid

Als regionaal beleid geldt enkel het beleid van het Waterschap Reest en Wieden (Waterbeheerplan en de Keur). Het beleid ten aanzien van water is nader uiteengezet in hoofdstuk 5
‘Waterparagraaf’.
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3.5

Gemeentelijk beleid

3.5.1
Beleidsnotitie Facetbeleid
In de Beleidsnotitie Facetbeleid, vastgesteld op 1 maart 2011, is voor een breed scala aan
onderwerpen facetbeleid opgesteld. Deze facetten (beleidsaspecten) zijn ondergebracht 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 deze notitie is per thema achtereenvolgens het huidige Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid samengevat, waarna dit wordt toegepast op de facetten waarvoor nieuw dan
wel aanvullend 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 per thema de uitgangspunten genoemd die de richting van het nieuwe beleid aangeven en die van belang zijn voor voorliggend bestemmingsplan. Eén en ander is
overeenkomstig de beleidsnotitie in de regels en verbeelding van dit bestemmingsplan
verwerkt.
(Agrarische) bedrijven in de kernen
 Bestaande agrarische bedrijven:
Enkele agrarische bedrijven hebben nog uitbreidingsmogelijkheden of kunnen omschakelen naar een productiegerichte paardenhouderij. Een productiegerichte paardenhouderij
wordt gezien als agrarische functie, derhalve is omschakeling toegestaan. De vigerende
rechten worden gerespecteerd.
 Omschakeling:
De omschakeling van beëindigde (agrarische) bedrijfsactiviteiten naar lichte bedrijvigheid
(milieucategorie 1 en 2), statische opslag, hoogwaardige recreatievoorzieningen, groepsaccommodaties en zorggerelateerde activiteiten zijn gefaciliteerd in dit bestemmingsplan.
Hieraan worden goede randvoorwaarden gesteld, zoals een kwaliteitsverbetering door
een goede ruimtelijke inpassing van de (nieuwe) bebouwing.
 Nevenactiviteiten:
Nevenactiviteiten op het gebied van zorg of recreatie bij agrarische bedrijfsactiviteiten zijn
mogelijk middels een afwijkingsbevoegdheid, waaraan goede randvoorwaarden zijn gekoppeld. Een voorwaarde is dat de functies worden ondergebracht in de bestaande bedrijfsbebouwing, dan wel in nieuwe bebouwing die past binnen de mogelijkheden die het
vigerend bestemmingsplan biedt.
 Bestaande solitaire bedrijven:
Lichte bedrijvigheid in woongebieden (milieucategorie 1,2 eventueel 3) is positief bestemd.
Zwaardere categorie specifiek bestemmen en ter plaatse na beëindiging enkel nog lichte
bedrijvigheid toestaan.
 Beëindigde bedrijven:
Voor leegstaande bedrijfslocaties in woongebieden in beginsel een bedrijfsbestemming
voor lichte milieucategorieën handhaven. Bij moeizame invulling of ongewenste locatie
voor bedrijfsactiviteiten kan in samenspraak met de eigenaar naar een andere passende
bestemming worden gezocht. Een mogelijkheid is omzetting naar een woonbestemming,
waarbij bij de omzetting van een bedrijfswoning naar een burgerwoning eventueel ook extra woningen kunnen worden gerealiseerd in de voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen. Er is echter altijd maatwerk nodig. In het facetbeleid zijn randvoorwaarden gegeven
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voor het omzetten van een (agrarisch) bedrijf naar woningen. Deze randvoorwaarden zijn
in dit bestemmingsplan doorvertaald in een wijzigingsbevoegdheid.
Archeologie
 Verankeren archeologisch beleid:
Het reeds vastgestelde archeologiebeleid verwerken in nieuwe bestemmingsplannen conform de SVBP2008. Nieuwe ruimtelijke initiatieven in strijd met het geldende bestemmingsplan rechtstreeks toetsen aan het vastgestelde archeologisch beleid. Het archeologiebeleid van de gemeente Steenwijkerland is nader beschreven in paragraaf 4.4 van deze toelichting.
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. Hiertoe wordt een beschermende dubbelbestemming (Waarde – Cultuurhistorie Oldemarkt) opgenomen.
 Invulling panden:
Bij de bestemming van monumenten en karakteristieke panden is aandacht nodig voor de
invulling. Binnen dit bestemmingsplan gaat het vooralsnog om voortzetting van het bestaand gebruik binnen deze panden.
Detailhandel
 Clustering van winkels:
Clustering van detailhandel in winkelcentra nastreven en dat ruimtelijk mogelijk maken
door detailhandel binnen die gebieden rechtstreeks toe te staan, dan wel na afwijken van
de regels of wijziging van het bestemmingsplan. Op andere locaties, zoals in dit bestemmingsplan, waar vooralsnog een detailhandelsbestemming is opgenomen, maar geen detailhandel meer plaatsvindt moet een passende andere bestemming worden opgenomen.
De detailhandel voorzieningen binnen dit plangebied krijgen een ruime bestemming (Gemengd- 1 of Gemengd – 2), zodat onderlinge uitwisselbaarheid van verschillende functies
mogelijk is.
Horeca
 Clustering en categorisering:
Categorisering invoeren (1 t/m 5) en voor wat betreft de grotere kernen sturen op clustering in de centra dan wel in toekomstvisie aangewezen locaties. Nieuwe initiatieven in categorie 5 in beginsel buiten de centra realiseren, tenzij een positieve bijdrage aan het centrum kan worden geleverd.
 Terrassen:
De bestaande terrassen worden met een aanduiding binnen de bestemming mogelijk gemaakt. Terrassen worden mogelijk gemaakt in de relevante bestemmingen, zoals Gemengd – 1, Gemengd – 4 en eventueel aangrenzend openbaar gebied.
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Infrastructuur en openbare ruimte
 Verkeer:
Bij de bestemmingsplanactualisatie voorzien in een voldoende ruime bestemmingsplanregeling voor verkeer- en verblijfsgebieden zodat herinrichting mogelijk is.
De aanleg van groen moet mogelijk zijn binnen verkeers- en verblijfsgebieden. Ook daar
waar gewenst voorzien in een regeling voor evenementen, standplaatsen en terrassen.
 Parkeren:
Extra parkeerbehoefte door nieuwe ontwikkelingen door aanvrager op eigen terrein laten
creëren middels voorwaarden aan planologisch besluit of middels bestemmingsplanregeling. Voor gevallen waarin dat niet mogelijk is zal moeten worden onderzocht of kostenverhaal van bovenwijkse voorzieningen of de instelling van een parkeerfonds middels een
structuurvisie mogelijk is. Bij eventuele ontwikkelingen die worden mogelijk gemaakt via
een omgevingsvergunning voor afwijking van dit bestemmingsplan of via een wijzigingsbevoegdheid moet altijd aan het geldende parkeerbeleid (parkeernorm) voldaan worden.
Groen
Het multifunctioneel gebruik van groen voor onder meer spelen en waterberging en de
gewenste versterking van groenstructuren is mogelijk binnen de bestemming ‘Groen’. Ook
binnen de overige bestemmingen is de aanleg van groen mogelijk. Parkeren wordt juist
uitgesloten binnen de bestemming ‘Groen’. Alleen middels een afwijkingsbevoegdheid is
het mogelijk om parkeerplaatsen te realiseren.
Recreatie
 Hotels:
Bij nieuwe initiatieven wordt waar mogelijk medewerking verleend via een aparte procedure. Clustering van horeca in de centra van de verschillende kernen wordt nagestreefd.
 Bed & Breakfast:
De gewenste uitbreiding van bed & breakfastmogelijkheden faciliteren via een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan en medewerking verlenen aan
initiatieven. In de regels worden duidelijke randvoorwaarden geformuleerd.
 Camperovernachtingsplaatsen:
Bij nieuwe initiatieven wordt een beoordeling gemaakt aan de hand van een nog op te stellen afwegingskader, waarbij in elk geval rekening wordt gehouden met spreiding. De bestaande camperovernachtingsplaats wordt positief bestemd.
 Ligplaatsen recreatievaartuigen:
De gewenste zonering van ligplaatsen, als uitgesproken in de discussienota “Beleid Verblijfsaccommodaties” worden geïmplementeerd in het bestemmingsplan. Dit betekent dat
alleen de huidige locaties positief worden bestemd in dit bestemmingsplan.
Wonen
 Aan huis verbonden beroepen en bedrijven:
Aan huis verbonden beroepen zijn rechtstreeks toegestaan in het bestemmingsplan. Wel
zijn duidelijke specifieke gebruiksregels opgenomen. Aan huis verbonden bedrijven en
ondergeschikte detailhandel aan huis is slechts toegestaan via een omgevingsvergunning
voor afwijking van het bestemmingsplan, met daaraan duidelijke randvoorwaarden gekoppeld.
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 Mantelzorg:
Mantelzorg is mogelijk via een omgevingsvergunning voor afwijking van de gebruiksregels. Hieraan zijn duidelijke randvoorwaarden gekoppeld, gebaseerd op de regeling in het
ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2007, maar toegespitst op het stedelijk gebied.
 Woningsplitsing:
Ten aanzien van woningsplitsing wordt een afwijkingsbevoegdheid opgenomen, met
daaraan duidelijke randvoorwaarden gekoppeld
 Samenvoegen van woningen:
Samenvoeging van woningen is alleen toegestaan in de groeikernen Steenwijk, Vollenhove
en Oldemarkt.
 Bijgebouwen:
Een zo helder mogelijke bijgebouwenregeling opstellen door zoveel mogelijk regelen op
de verbeelding en zo min mogelijk in de regels. De oppervlakte dient te worden gekoppeld aan de oppervlakte van het (bouw)perceel , tot een maximum bebouwingspercentage.
De bijgebouwenregeling is nader uiteengezet in paragraaf 7.4 van deze toelichting.
 Saneringsregeling:
Voorzien in een stimulerende saneringsregeling voor overtollige bijgebouwen, door na
sloop van bijgebouwen boven het toegestane maximum aan vierkante meter, weer beperkte nieuwbouwmogelijkheden te bieden boven dat maximum.
• Wonen boven winkels:
Op basis van de vigerende bestemmingsplannen en vanuit beleidsmatige overwegingen,
wordt wonen boven winkels toegestaan. Door behoud van die mogelijkheid wordt het gebruik van de bovenverdiepingen voor bewoning behouden.
Duurzaamheid
 Ondergronds bouwen:
Ondergronds bouwen is mogelijk door aparte (algemene) bouwregels in het bestemmingsplan. Ondergronds bouwen is alleen onder bebouwing toegestaan.
 Bodemenergie:
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijkheden voor bodemenergiesystemen onderzoeken en een regeling opnemen in het bestemmingsplan of ander planologisch besluit
waarmee de ontwikkelingen planologisch worden ingepast. Voor bestaand stedelijk gebied een visie op de ondergrond opstellen en opnemen in structuurvisie(s).
3.5.2
Beleidsnotitie Ruimtelijke kwaliteit kernen
De gemeente Steenwijkerland heeft de Beleidsnotitie Ruimtelijke Kwaliteiten Kernen opgesteld, 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 stedenbouwkundige 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 afwijking 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.
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ruimtelijke kwaliteit Oldemarkt (bron: Beleidsnotitie Ruimtelijke Kwaliteit Kernen)

Voor Oldemarkt zijn gebieden aangegeven met een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit
(bruin op de kaart) en gebieden met een basiskwaliteit (geel op de kaart). De gebieden met
een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit betreffen de historische kernen en bebouwingslinten. De gebieden met een basiskwaliteit zijn de (planmatige) uitbreidingswijken. De beeldbepalende elementen zijn door middel van een ster aangegeven. Verder zijn gebieden met
afzonderlijke ruimtelijke kenmerken, zoals bedrijventerreinen, sportcomplexen en groen,
apart weergegeven. In bijlage 1. bij deze toelichting is een uitgebreide legenda van het
hierboven weergegeven kaartbeeld van de ruimtelijke kwaliteit.
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 bestemmingsplan. De uitgangspunten voor het behoud en versterken van de ruimtelijke
kwaliteit en karakteristieken van Oldemarkt zijn meegenomen bij het opstellen van dit bestemmingsplan. Zo is een beschermende dubbelbestemming ´Waarde - Cultuurhistorie
Oldemarkt´ opgenomen voor de gebieden met een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit.
3.5.3
Welstandsnota 2004
De Welstandsnota 2004, vastgesteld op 5 februari 2004, gaat over de kwaliteit van de bebouwing in de gemeente Steenwijkerland. Oude en nieuwe gebouwen in al hun verscheidenheid vormen met elkaar het aanzien van de gemeente. In de welstandsnota wordt beschreven hoe de gemeente om wil gaan met de gebouwde omgeving, hoe een welstandsadvies tot stand komt en op welke aspecten en criteria de welstandscommissie zich daarbij
baseert. Bovendien biedt de welstandsnota voor de welstandscommissie een beoordelingskader.
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In de welstandsnota worden negenentwintig samenhangende gebieden binnen de gemeente 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 landschapsaspecten. Binnen de hoofdgebieden zijn landschappelijke deelgebieden en kernen te onderscheiden. Iedere gebiedsbeschrijving is volgens een vast stramien opgezet: kaart, gebiedsbeschrijving (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 gehele kern Oldemarkt valt binnen één welstandsgebied, dit welstandsgebied valt binnen het hoofdgebied ‘Stuwwallandschap tussen Oldemarkt en De Eese’. Het beleid voor
de kern Oldemarkt in dit welstandsgebied is gericht op het behouden van de bebouwingskarakteristieken zoals die in de gebiedsbeschrijving in de welstandsnota zijn omschreven.
Vernieuwing is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.
Voor de woonwijken geldt dat bij verbouwingen en uitbreidingen de bebouwingskarakteristieken die in de gebiedsbeschrijving in de welstandsnota omschreven zijn, gerespecteerd
dienen te worden. Onder bepaalde voorwaarden is bij nieuwbouw en vervanging uitbreiding mogelijk en de bebouwing aan de randen van het buitengebied dient aan te sluiten
op de bebouwingskarakteristieken van het buitengebied.
Naast het bestemmingsplan biedt de welstandsnota het kader waarbinnen bouwplannen
ontworpen en beoordeeld moeten worden.
3.5.4
Archeologische verwachtingen en beleidskaart
De gemeente Steenwijkerland heeft voor het gehele grondgebied een archeologische inventarisatie 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 cultuurhistorische 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 archeologiebeleid’ vastgesteld op 22 januari 2008. Het beleid schrijft ondermeer voor dat in ieder nieuw bestemmingsplan een beschermende regeling voor archeologische waarden
dient te worden opgenomen.
Op de beleidskaart wordt onderscheid gemaakt tussen:
 archeologische monumenten;
 gebieden met een hoge archeologische verwachting;
 gebieden met een lage archeologische verwachting;
 gebieden zonder archeologische verwachting;
 gebieden met onbekende archeologische verwachting.
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archeologische verwachtingen en beleidskaart

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).
3.5.5
Gemeentelijk waterplan
Het gemeentelijk waterplan is nader uiteengezet in hoofdstuk 5 ‘Waterparagraaf’.
3.5.6
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
Het verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan (vGRP) 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 veiligheidsbeleid geformuleerd (16 januari 2007).
Doel van het externe veiligheidsbeleid is om duidelijk te maken welke externe veiligheidsrisico’s in de gemeente Steenwijkerland aanwezig zijn en hoe met deze en toekomstige risico’s om dient te worden gegaan. Dit betekent dat onder meer invulling wordt gegeven
aan de wettelijke verplichting om het groepsrisico en plaatsgebonden risico
(PR1066contour) te overwegen bij het nemen van besluiten.
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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 beoordelingsvrijheid heeft, maakt zij in dit beleidsdocument keuzes op het gebied van externe veiligheid. Die keuzes hebben de vorm van algemene uitgangspunten en gebiedsgerichte ambities.
Algemene uitgangspunten:
1. De gemeente legt de focus op wonen, werken en recreatie, en is terughoudend ten aanzien 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 bedrijventerreinen 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.
5. 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 bestemmingsplanwijziging uit het bestemmingsplan te worden gehaald.
6. Op bedrijventerreinen/landelijke gebied accepteert de gemeente een enigszins minder
streng veiligheidsregime en is de komst van inrichtingen met een geringe risicobelasting op de omgeving onder voorwaarden mogelijk.
7. 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.
8. 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 verantwoordingplicht groepsrisico.
Gebiedsgerichte ambities:
Op basis van de beschrijving en ligging van de risicobronnen, bedrijventerreinen, woongebieden, et cetera, is vanuit het perspectief van externe veiligheid een indeling gemaakt
in gebieden waarvoor het wenselijk is om een verschillend ambitieniveau op het gebied
van externe veiligheid na te streven.
Voor voorliggend bestemmingsplan is het ambitieniveau voor woongebieden van belang:
 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 grenswaarde beschouwd.
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In paragraaf 6.6 wordt specifiek ingegaan op het aspect externe veiligheid in de kern Oldemarkt.
3.5.8
Duurzaamheidsplan Steenwijkerland 2009-2012
De gemeente Steenwijkerland geeft hoge prioriteit aan duurzaamheid en wil duurzaamheid gebiedsgericht benaderen. Er is een gekozen voor een karakterisering van de verschillende gebieden binnen de gemeente. Per gebied is een beschrijving en een kwaliteitsprofiel
opgenomen. Per gebied zijn ook uitdagingen op het gebied van duurzaamheid genoemd.
Gebiedstype

Uitdagingen duurzaamheid

Historische centra van
steden
Kernen, buurtschappen en
lintbebouwing
Woonwijken
Bedrijventerreinen

Energieverbruik bestaande bouw. Combineren uiteenlopende
functies.
Behoud van functies. Beperken vervoersbehoefte. Energieverbruik
bestaande bouw.
Energieverbruik woningen. Beperken vervoersbehoefte.
Vervoerstromen mensen en goederen. Sluiten van kringlopen.

Landelijk gebied - agrarisch

Duurzame landbouw. Behoud streekeigenheid.

Landelijk gebied - gemengd

Combineren van functies. Vasthouden unieke kenmerken.

Natuurgebied

Beschermen en behouden. Informeren over en laten ervaren van
kwaliteiten.

In dit bestemmingsplan is rekening gehouden met de uitgangspunten uit het duurzaamheidsplan.
3.5.9
Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR)
In de IVOR wordt het wensbeeld voor de toekomstige inrichting en het gebruik van de
openbare ruimte van de gemeente gegeven. Er wordt ingegaan op inrichting, materiaalgebruik, onderhoud, toegankelijkheid et cetera. 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.

bestemmingsplan Oldemarkt – 19 maart 2013

29

3.5.10
Beleidsnota Groen
Deze beleidsnota, welke op 6 maart 2007 is vastgesteld door de raad geeft een samenhangende 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 landschapsbepalende groenstructuren te beschermen, te onderhouden en indien nodig te herstellen 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 zelfstandige plaats te krijgen in plan- en besluitvorming;
 de mogelijkheden voor recreatie in groen in woonomgevingen worden geoptimaliseerd, net als de mogelijkheden voor waterberging;
 beeldbepalende historische structuren worden hersteld en zichtbaar gemaakt;
 (grote) bomen worden gerespecteerd, monumentale en beeldbepalende bomen zijn geinventariseerd.
In dit bestemmingsplan hebben de structurele groenelementen een specifieke groenbestemming gekregen. De overige groenelementen zijn toegestaan binnen de verkeersbestemming.
3.5.11
Strategische Toekomstvisie Steenwijkerland 2030
‘Recreatie en toerisme’ wordt tegenwoordig aangeduid als een belevingseconomie die
steeds verder groeit. Er ontstaat seizoensverbreding en – verlenging. Recreatie is één van
de dragers van landelijk gebied, zeker in combinatie met herstel van natuurwaarden en
informatievoorziening. Recreatie kan geleid worden door een goede integratie met landschap en natuur en er kan zelfs een afname van de druk op de ‘echte’ natuur plaatsvinden.
Senioren vormen een steeds grotere doelgroep in de recreatiesector, mede door de toenemende vergrijzing.
Steenwijkerland beschikt over natuurgebieden welke zich goed lenen voor het concept van
beleving, informatie en verblijfsrecreatie. Bovendien zijn er veel kansen om nieuwe recreatie en toerisme te ontwikkelen in combinatie met water, woningbouw en leisure.
In dit bestemmingsplan zijn de bestaande recreatieve voorzieningen op de verbeelding
opgenomen.
3.5.12
Toekomstvisie Oldemarkt
Binnen het kader van de Strategische Toekomstvisie 2030 is een visie voor de kern Oldemarkt uitgewerkt, de toekomstvisie is vastgesteld op 30 juni 2009. Deze toekomstvisie
biedt inzicht in de ontwikkelingen tot 2020, met een doorkijk naar de periode tot 2030.
Voordat de ontwikkelingen in beeld worden gebracht, wordt aandacht besteed aan de positie van Oldemarkt binnen de gemeente vanuit verschillende perspectieven: de regionale
positionering, de landschappelijke ligging en de kwaliteiten van de kern zelf.
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Toekomstvisie Oldemarkt

Volgens de Toekomstvisie Oldemarkt bestaat het profiel 2030 van de kern uit drie pijlers:
het woonprofiel, het economisch profiel en het sociaal maatschappelijk niveau. Samen
vormen ze een integraal beeld van hoe Oldemarkt zich de komende twintig jaar gaat ontwikkelen. Het integrale beeld voor Oldemarkt in 2020 is weergegeven in de visiekaart.
Oldemarkt is een groeikern en er is ontwikkelruimte voor woningbouw. Tot 2020 ligt de
prioriteit bij intensivering aan de Hoofdstraat, de Markt en het oude gemeentehuis.
In de toekomstvisie worden een kwalitatieve impuls voor het centrum en de herstructurering van het bedrijventerrein de Boterberg als ontwikkelprojecten tot 2020 genoemd. Deze
ontwikkelprojecten maken geen onderdeel uit van voorliggend bestemmingsplan.
3.6

Ontwikkelingen

3.6.1
Nieuwe ontwikkelingen
In het plangebied zijn geen nieuwe ontwikkelingslocaties aan te wijzen. Onderhavig bestemmingsplan heeft een conserverend karakter.
3.6.2
Woningbouwmogelijkheden op basis van de vigerende bestemmingsplannen
Op basis van de vigerende bestemmingsplannen zijn de volgende woningbouwmogelijkheden aanwezig binnen het plangebied:
 de bouw van 6 woningen aan de Telwal.
Om de bestaande rechten te waarborgen, is er voor gekozen om de bouwmogelijkheden
voor deze woningen mogelijk te maken met een afzonderlijke woonbestemming (Wonen 4). Binnen deze bestemming is uitsluitend toegestaan wat op basis van het vigerende bestemmingsplan mogelijk is.
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Hoofdstuk 4
4.1

Actuele waarden

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, cultuurhistorie en archeologie.
4.2

Flora en fauna

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 gebieden die op grond van de beide Europese richtlijnen zijn aangewezen als speciale beschermingszones (de zogenoemde Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) onder het regime
van de Natuurbeschermingswet 1998. Het plangebied ligt ten noorden van de Natura
2000-gebieden de Wieden en Weerribben. Gezien de conserverende werking van voorliggend bestemmingsplan is geen sprake van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die een verstoring zouden kunnen vormen. Waar wel indirect nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden 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 betreffende 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. Gezien de conserverende werking van voorliggend bestemmingsplan is geen sprake van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die een verstoring
zouden kunnen vormen. Waar wel indirect nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, door middel van een wijzigingsbevoegdheid, wordt bij het alsdan te nemen besluit
getoetst aan de wettelijke regels ten aanzien van beschermde dier- en plantensoorten.
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.
Anderhalve kilometer ten zuiden van het plangebied bevinden zich de Natura 2000gebieden, de Wieden en Weerribben. Deze gebieden maken tevens onderdeel uit van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
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De gronden binnen de kern zijn vooral in gebruik als erf of tuin, bij de aanwezige bebouwing, als groenvoorziening of als agrarisch gebied. De groenvoorzieningen bestaan voornamelijk uit gras, al dan niet met bomen. Binnen het plangebied zijn geen nieuwe ontwikkelingen 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.
4.2.3
Natuurtoets
Omdat het mogelijk is dat onderhavig bestemmingsplan ruimte biedt voor ontwikkelingen
die eventueel negatieve effecten met zich meebrengen op beschermde gebieden en/of beschermde soorten, bijvoorbeeld op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000gebieden De Wieden en De Weerribben. In dat kader is voor het bestemmingsplan Oldemarkt een natuurtoets gedaan. In deze natuurtoets zijn effecten van de ruimte in het bestemmingsplan voor nieuwe bestemmingen en functies onderzocht. Het palet aan mogelijke effecten is kwalitatief beschreven. Een kwantitatieve analyse voor effecten op beschermde gebieden is uitgevoerd voor verschillende onderdelen op basis van verstoringscontouren rond het bestemmingsplangebied, scenarioberekeningen voor stikstofdepositie
en groei van het aantal verblijfsaccommodaties. Daarnaast is een risicoverkenning uitgevoerd voor beschermde soorten.
Het rapport ‘Natuurtoets Bestemmingsplan Oldemarkt' van Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek (nr. 1817, d.d. 20 september 2012) is als aparte bijlage beschikbaar.
Natuurbeschermingswet
 Verstoring door initiatieven binnen de kernen:
Nieuwe initiatieven, zoals bebouwing en recreatieve voorzieningen binnen Oldemarkt
kunnen in principe extra verstoring teweeg brengen in aangrenzend gebied. Dergelijke
initiatieven hebben hoogstens een beperkte afname tot gevolg van het areaal geschikt
foerageergebied voor broedende Purperreigers, ganzen, zwanen en Smienten in De
Weerribben en/of De Wieden. Het aan Oldemarkt grenzende foerageergebied ligt echter buiten bereik van ganzen en Smienten die slapen in De Wieden en de draagkracht in
de regio Steenwijkerland blijft ruimschoots voldoende voor de Purperreiger. Daarom is
er geen negatief effect van een eventuele verhoging van de verstoringsdruk vanuit Oldemarkt als gevolg van nieuwe initiatieven op de instandhoudingsdoelen van Natura
2000-gebieden in de omgeving, in het bijzonder De Weerribben en De Wieden.
 Stikstofdepositie:
Een verhoging van de stikstofemissie kan optreden als gevolg van nieuwe bedrijvigheid en/of een toename van autoverkeer. Negatieve effecten op stikstofgevoelige habitattypen in de nabijgelegen Rottige Meenthe & Brandemeer en De Weerribben als gevolg van nieuwe bedrijvigheid kan voorkomen worden door bij aanpassing van bedrijven emissiebeperkende maatregelen te nemen. Indien in Oldemarkt op bescheiden
schaal een tiental verblijfseenheden gerealiseerd zouden worden, dan zou dit op basis
van vuistregels voor verkeersbewegingen, bezettingsgraad van verblijfsaccommodaties
en de bijdrage van verkeer aan de totale stikstofdepositie geen meetbare verhoging van
het depositieniveau veroorzaken. De conclusie is daarom dat ruimte voor een beperkte
uitbreiding van de verblijfscapaciteit geen negatief effect heeft op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden in de omgeving.
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 Groei van recreatiedruk:
Effecten van een mogelijke toename van de recreatiedruk binnen De Weerribben en De
Wieden is onderzocht op basis van een scenariostudie. Indien een tiental verblijfseenheden gerealiseerd zouden worden, is ten opzichte van de totale capaciteit in de gemeente sprake van een geringe groei van 0,2%. Dit heeft geen meetbaar effect op verstoringsgevoelige moerasvogels, zoals Roerdomp en Bruine kiekendief in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Daarom is er geen negatief effect van een beperkte uitbreiding van verblijfscapaciteit op de instandhoudingsdoelen van De Weerribben en De
Wieden.
 Meervleermuis:
In Oldemarkt bevindt zich een kolonie Meervleermuizen. Het is daarom van belang dat
bij bouw- en sloopwerkzaamheden verblijfplaatsen gehandhaafd blijven. Bij uitbreiding of aanleg van nieuwe verblijfsaccommodaties kan verstoring door extra verlichting voorkomen worden door te kiezen voor naar beneden gerichte armaturen. Indien
aan deze voorwaarden voldaan wordt, is geen sprake van negatieve effecten op het instandhoudingsdoel voor de Meervleermuis.
 Cumulatieve effecten:
In de gebieden rond De Weerribben en De Wieden zijn verschillende initiatieven gaande die van invloed kunnen zijn op de instandhoudingsdoelen van nabijgelegen Natura
2000-gebieden, door grondbeslag, verstoring vanuit plangebieden en door recreatief
gebruik in de Natura 2000-gebieden en de omgeving. De effecten van nieuwe initiatieven binnen Oldemarkt en van een beperkte uitbreiding van verblijfsrecreatie in de omgeving op nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn echter afwezig of onmeetbaar klein.
Er is daarom geen sprake van cumulatie van effecten.
Ecologische hoofdstructuur
De plangebiedsgrens van Oldemarkt ligt hemelsbreed op minimaal 1,9 km afstand van
EHS-gebied in De Weerribben en minimaal 2,5 km afstand van de EHS binnen de Rottige
Meenthe & Brandemeer en Lendevallei. Gelet op deze afstand is geen sprake van enig effect van geluid, verlichting of zichtbare menselijk activiteiten in Oldemarkt. Verstoring als
gevolg van extra recreatiedruk via paden en wegen in nabijgelegen EHS-gebied zijn niet te
verwachten, omdat de bijdrage van een eventuele beperkte uitbreiding van verblijfsrecreatie op de totale recreatiedruk zeer beperkt is. Negatieve effecten op wezenlijke waarden in
de EHS treden daarom niet op.
Flora- en faunawet
Binnen het plangebied Oldemarkt kunnen verscheidene wettelijk beschermde soorten
aanwezig zijn. Zeker is dat niet, omdat de beschikbare verspreidingsgegevens in de meeste
gevallen niet voldoende gedetailleerd zijn. Het gaat om beschermde soorten uit alle drie de
beschermingscategorieën van de Flora- en faunawet.
Voor licht beschermde soorten geldt een vrijstelling van enkele verbodsbepalingen van de
Flora- en faunawet bij projecten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Ruimtelijke ingrepen in het plangebied veroorzaken daarom geen conflict met de Flora- en faunawet ten
aanzien van aanwezige licht beschermde soorten.
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Op dit moment is niet duidelijk of de mogelijk aanwezige middelzwaar en/of zwaar beschermde soorten daadwerkelijk in het plangebied voorkomen. Mogelijk geldt dit voor Rivierdonderpad, Kleine modderkruiper, Bittervoorn, Hazelworm, Eekhoorn en Steenmarter, omdat potentieel geschikt leefgebied aanwezig is en aanwezigheid in de (nabije) omgeving is vastgesteld.
Tevens is nog niet duidelijk of en waar ruimtelijke ingrepen zijn voorzien. Op locaties
waar in de toekomst ruimtelijke ingrepen worden uitgevoerd, is het daarom nodig om
voorafgaand aan de werkzaamheden aanvullend onderzoek uit te laten voeren naar de
aanwezigheid van de mogelijk aanwezige middelzwaar en/of zwaar beschermde soorten.
Op basis van de resultaten van dat onderzoek kan worden bepaald of en zo ja welke vervolgstappen volgens de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn.
Ondanks de mogelijke aanwezigheid van een aantal zwaarder beschermde soorten en de
mogelijke vervolgstappen volgens de Flora- en faunawet, wordt de kans op onoverkomelijke bezwaren vanuit deze wet zeer gering geacht. Om deze reden kunnen de bestemmingen en planregels in het nieuwe bestemmingsplan voor Oldemarkt worden vastgesteld, op
voorwaarde dat voorafgaand aan daadwerkelijke ruimtelijke ingrepen op basis van locatiespecifiek onderzoek wordt bepaald of vervolgstappen volgens de Flora- en faunawet
noodzakelijk zijn.
4.3

Cultuurhistorie

De cultuurhistorische waardevolle gebouwen zijn in veel gevallen aangewezen als rijksmonument dan gemeentelijk monument. In het mede daartoe strekkende Monumenten
Inventarisatie Project (MIP) zijn daarnaast nog diverse bouwwerken als historisch waardevol aangemerkt, zonder dat dit leidde tot een aanwijzing als (gemeentelijk) monument.
De aanwezige rijksmonumenten betreffen:
Adres
Monumentnummer
Hoofdstraat 92
39902
Hoofdstraat 96
39903
Marktplein 7
39904

Soort Object
R.K. kerk
Woning
Hervormde kerk

De aanwezige gemeentelijke monumenten betreffen:
Adres
Monumentnummer
Dal 5
YSH055
Friesweg 1
YSH031
Hoofdstraat 25
YSH016
Hoofdstraat 27
YSH015
Hoofdstraat 36
YSH033
Hoofdstraat 56
YSH035
Hoofdstraat 71-71a
YSH046
Hoofdstraat 73
YSH045
Hoofdstraat 75
YSH044
Hoofdstraat 77
YSH044
Hoofdstraat 93
YSH043
Hoofdstraat 99-101
YSH041

Soort Object
Begraafplaats
Woning
Woning
Woning
Woning/winkel
Woning
Woning/kantoor
Woning/winkel/kantoor
Woning
Woning
Woning
Woning
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Adres
Hoofdstraat 144
Koningin Julianaweg 1
Koningin Julianaweg 2a
Koningin Julianaweg 20
Koningin Julianaweg 50
Koningin Julianaweg 55-57-59-61
Kruisstraat 28-30
Kruisstraat 38
Marktplein 6
Westerdallaan 7
IJsselhammerweg 8

Monumentnummer
YSH039
YSH029
YSH018
YSH021
YSH052
YSH025
YSH005
YSH002
YSH001
YSH053
YSH048

Soort Object
Woning
Woning
Woning
Woning
Begraafplaats
Woning
Woning
Woning
Woning
Woning
Woning

Op de Rijksmonumenten is het bepaalde uit de Monumentenwet van toepassing. Voor de
gemeentelijke monumenten geldt de gemeentelijke Erfgoedverordening. De monumenten
zijn in dit bestemmingsplan aangeduid als ‘specifieke bouwaanduiding – monument’. Ook
de karakteristieke panden zijn, op basis van de vigerende bestemmingsplannen, aangeduid als ‘karakteristiek’. In Oldemarkt zijn geen gebieden aangewezen als beschermd
stads-/dorpsgezicht.
De planvorming in dit bestemmingsplan voorziet niet in ruimtelijke ingrepen die de aanwezige waardevolle cultuurhistorische elementen negatief beïnvloeden. Evenmin wordt
afbreuk gedaan aan de landschappelijke waarden in het binnen het plangebied gelegen
cultuurlandschap.
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Uitsnede Archeologische verwachtingen- en beleidskaart

4.4

Archeologie

In 1992 is het Verdrag van Malta door de landen van de Europese Unie, waaronder Nederland ondertekend. Dit verdrag verplicht de Europese overheden tot het beschermen van
archeologisch erfgoed. Hierbij wordt als uitgangspunt dat archeologische warden in situ
(ter plekke) bewaard moeten blijven. Er dient te worden nagestreefd de waarde op de locatie te behouden. Als dit niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld bij bouwplannen, dan de 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 de Monumenten 1998, welke aangeeft dat de gemeente bevoegd gezag is op het gebied van cultuurhistorie en archeologie.
De gemeente Steenwijkerland beschikt over een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart. Zoals op de uitsnede van de beleidskaart te zien is, hebben de gronden in het
noorden van het gebied een lage archeologische verwachting, de dorpskern is aangeduid
als ‘bebouwde kom’ en de gebieden daaromheen hebben een hoge archeologische verwachting. Voor de woonbuurt Zwartehofslaan is aangegeven dat er geen archeologische
verwachting geldt.
Het beleid binnen deze gebieden is als volgt:
 Gebied 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
gronden archeologische resten vermoed worden zonder dat de exacte begrenzing daarvan kan worden aangewezen, zijn eveneens als ‘met hoge verwachting’ aangemerkt.
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 Gebied met een lage archeologische verwachting: 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: 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 verloren 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 archeologische
waarden aanwezig zijn.
 Gebied met onbekende archeologische verwachting (bebouwde kom en water): Bij gebrek aan
gegevens kan voor bepaalde delen van de bebouwde kom en voor grotere wateroppervlakken geen archeologische verwachting worden vastgesteld.
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 (zie ook paragraaf 7.5).
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 oppervlakte van meer
dan 100 m² en de bestaande fundering niet wordt benut, een archeologisch onderzoek
dient plaats te vinden. Deze komen in het plangebied echter niet voor, derhalve is deze bestemming ook niet opgenomen in dit bestemmingsplan.
Gebieden met een hoge, lage en onbekende archeologische verwachtingswaarde vallen
binnen de bestemming ‘Waarde – Archeologie 2’. Hierbij dient een archeologisch onderzoek plaats te vinden voor het bouwen van bouwwerken met een oppervlakte groter dan
250 m² binnen de bebouwde kom of met een oppervlakte 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 informatie 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 Monumentenwet 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
5.1

Waterparagraaf

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 zodanig 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 grondgebied (de Blokzijler Buitenlanden) ligt binnen het werkgebied van Waterschap Zuiderzeeland. Het plangebied 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 waterbeleid.
 In geval van ontwikkelingsmogelijkheden door middel van een wijzigingsbevoegdheid
of een uitwerkingsbevoegdheid wordt als uitgangspunt genomen dat de bestaande waterhuishouding niet mag verslechteren als gevolg van de ontwikkeling. Deze voorwaarde dient in de planregels te worden opgenomen.
 De belangrijkste waterlopen worden bestemd op de verbeelding.
In het kader van de watertoets wordt 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 opvolger 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 gevonden 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 wateroverlast 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 leefomgeving en behoud van biodiversiteit. Het doel is helder: Nederland, een veilige en leefbare delta, nu en in de toekomst.
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Voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem is het dan ook van belang bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden met waterhuishoudkundige eisen op korte en
lange termijn. Meer dan voorheen moet water bepalend zijn bij de besluitvorming. De mate 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 vertalen 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 waterbeheer.
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 deelstroomgebied 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 waterschappen intensief samengewerkt.
Dit heeft onder andere geresulteerd in het nieuwe waterbeheerplan. In het waterbeheerplan is het integrale beleid opgenomen inzake veiligheid, watersysteembeheer en afvalwaterketen. Er zal worden geïnvesteerd in het creëren van extra waterberging, aanpassing
van de waterhuishouding, de bestrijding van verdroging, het aanpassen van een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties 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 vastgesteld op 17 december 2009, conform de nieuwe Waterwet. De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot waterstaatswerken en watersystemen en biedt een mogelijkheid 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, waterkeringen 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 oppervlaktewater, 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
breed, gemeten vanaf de grens van de watergang (insteek of buitenzijde van de aanwezige
onderhoudsstrook). De beschermingszone heeft behalve voor het handhaven van de bereikbaarheid als 'nevenfunctie' om eventuele toekomstige herinrichtingen of verbeteringen
(capaciteitsvergroting) mogelijk te houden. In de regels en verbeelding van het bestem-
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mingsplan wordt de beschermingszone als de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterlopen’ opgenomen.
Ten behoeve van de bescherming van de aanwezige regionale waterkering in het noorden
van het plangebied, is de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterkering’ opgenomen.
5.3.4
Beleidskader waterbeheer
In het waterbeheer zijn drie grote beleidsthema’s waar het waterschap zich mee bezighoudt.
 Voor het dagelijkse waterbeheer is dat het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR). Doel daarvan is gedurende een heel groot deel van het jaar die wateromstandigheden te realiseren die het beste passen bij de functie zoals de provincies die
hebben vastgesteld. Een aantal kernen liggen in de zone van hydrologische beïnvloeding. De zone is bedoeld als signaal voor mogelijke knelpunten in het uitvoeren van het
dagelijkse waterbeheer. Deze zone is opgenomen in Ossenzijl, Steenwijkerwold,
Scheerwolde en Zuiveen.
 Om in extreem natte en extreem droge omstandigheden de schade als gevolg van wateroverlast of watertekort te beperken, kennen we WB21. Hierin zit de trits vasthoudenbergen-afvoeren als voorkeursvolgorde en afwegingskader en het principe van niet afwentelen. 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 Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Vogel- en Habitatrichtlijnen (vertaald in Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet). Doel daarvan is dat alle Europese wateren, zowel
oppervlaktewater als grondwater, zich in 2015 in een goede ecologische en goede chemische toestand bevinden. Met goede argumenten is uitstel mogelijk tot uiterlijk 2027.
Voor de Natura 2000- gebieden is geen uitstel mogelijk. Ossenzijl bevindt zich in (of
nabij) een Natura2000 gebied.
5.3.5
Gemeentelijk waterplan
Met het waterplan beogen de gemeente en de waterschappen het water op een goede manier af te stemmen en te benadrukken in de ruimtelijke ordening en het beheer en onderhoud. 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
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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
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 Steenwijkerland 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 Steenwijkerland.
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 regelgeving van waterschap Reest & Wieden. Met het vorige GRP is op grote lijnen al invulling 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 onderhoudsniveau 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 bewonerssignaal waarbij overlast wordt ervaren. Daarnaast is de ondergrond in de
gemeente zeer gevarieerd. In een plaats als Giethoorn is acceptatie van enige overlast onvermijdelijk. Meldingen van grondwateroverlast worden onderzocht. Deze opstelling
vergt beperkte inzet van middelen en benadrukt de rol van de gemeente als aanspreekpunt.
Deze planperiode wordt aangewend om een technisch beeld van de werkelijke situatie
rond grondwater te krijgen. In het volgend verbreed GRP wordt vervolgens daadwerkelijk
invulling gegeven aan de vraag hoe de term structurele grondwateroverlast kan worden
ingevuld en wat doelmatig beheer is in de situatie van de gemeente Steenwijkerland.
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stroomgebieden Oldemarkt

5.4

Waterhuishoudkundige situatie

5.4.1
Bestaande waterhuishouding
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. Hierna volgt een beschrijving van de waterhuishoudkundige situatie binnen dit plangebied.
Het plangebied ligt in drie stroomgebieden, het westelijk deel stroomt af via het stroomgebied Ondiepe Polders NoordWest Overijssel, het oostelijk deel stroomt af via Friesland en
het zuidelijk deel via de Boezem (zie bovenstaande kaart).
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peilgebieden Oldemarkt

Rond het plangebied liggen schouwsloten en watergangen van het waterschap. Het plangebied heeft verschillende peilgebieden (zie bovenstaande kaart). De peilgebieden hebben
allemaal een verschillend maximumpeil. Opgemerkt wordt dat dit peil de instelhoogte van
het kunstwerk is en zodoende voor het laagste deel van het peilvak de drooglegging garandeert. Lokaal kunnen dus (grote) verschillen optreden.
De bodem (deklaag) van het noordelijk plangebied bestaat voornamelijk uit een venige
ondergrond. Veengronden veranderen langzaam naar moerige gronden en moerige gronden veranderen langzaam naar zandgronden. De rest van het plangebied bestaat voornamelijk uit een zand met keileem ondergrond.
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waterhuishouding Oldemarkt

Op bovenstaande kaart worden de watergangen en schouwsloten verbeeld, respectievelijk
de donkerblauwe en lichtblauwe.
5.4.2
Invloed op de waterhuishoudkundige situatie
Voorliggend bestemmingsplan is grotendeels 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 nieuwe ontwikkelingen dienen in de afzonderlijke procedures inzichtelijk gemaakt te worden. Aangegeven wordt hoe in de nieuwe situatie met water en riolering zal
worden omgegaan. 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 waterhuishouding. Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen wordt het
waterschap betrokken. Dit is ook als voorwaarde opgenomen bij de afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden in de regels.
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5.5
Waterveiligheid
Het plangebied is gelegen in dijkring 9 zoals weergegeven in bijlage I van de Waterwet.
Deze dijkring kent een veiligheid met een overschrijdingskans 1/1250 jaar. Bij een eventuele dijkdoorbraak wordt in Oldemarkt gezien de hoogteligging echter geen overstromingsdiepte verwacht.
In het verbreed gemeentelijke rioleringsplan 2009-2015 heeft de gemeenteraad vastgesteld
dat bij een zeer intensieve regenbui de sloten en vijvers buiten hun oevers mogen treden,
wat wellicht tot hinder en af en toe tot overlast mag leiden, maar niet tot schade.
Verder is vastgesteld dat bij de huidige knelpuntlocaties de wateroverlast worden aangepakt en dat mogelijke nieuwe knelpunten tijdig in beeld gebracht worden. Momenteel
worden de knelpuntlocaties in kaart gebracht 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 grondwaterproblemen is de burger eerst zelf aan zet voor mogelijke oplossingen. Vanuit haar grondwaterzorgplicht 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 uitzonderlijke situaties het overtollig hemelwater afdoende te bergen, vasthouden en afvoeren.
Daarnaast leidt het baggeren tot een verbetering van de waterkwaliteit en wordt stankoverlast voorkomen.
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 afvalwaterzuiveringsinstallatie 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 overstort, waarbij overtollig stedelijk afvalwater wordt geloosd op het oppervlaktewater.
Gezien de doelstellingen vanuit de beleidskaders, is een gemengd rioolstelsel niet ideaal.
Door het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater, komt hier de waterkwaliteit in het
gedrang. Bovendien is het zo dat relatief schoon water terecht komt bij het afvalwater, wat
de rwzi’s weer extra, en min of meer onnodig, werk oplevert. Dit is in het kader van duurzaamheid geen goede ondervinding.
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 ingezameld afgevoerd worden. Hierbij gaat het DWA naar een gemaal, welke het (stedelijk)afvalwater richting de afvalwaterzuiveringsinstallatie pompt, terwijl het HWA (deels)
direct wordt geloosd op het oppervlaktewater.
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Tot slot is in het plangebied ook nog sprake van een infiltratiestelsel. Dat wil zeggen dat
het huishoudelijk afvalwater ingezameld en afgevoerd wordt naar de afvalwaterzuivering,
maar dat het hemelwater lokaal in de bodem geïnfiltreerd wordt.
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Hoofdstuk 6
6.1

Milieuparagraaf

Milieu

In dit hoofdstuk worden de relevante milieuhygiënische aspecten behandeld. Het bestemmingsplan ´Oldemarkt´ is met name gericht op het beheer van de bestaande situatie
en heeft grotendeels een conserverend karakter. De bestaande ruimtelijke en functionele
structuur van het plangebied zijn in voorliggend bestemmingsplan vastgelegd. Voor de
gebieden waar het bestemmingsplan slechts een beheersfunctie heeft, hoeven geen uitgebreide milieuonderzoeken te worden uitgevoerd. Voor ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt, dienen de verschillende milieuhygiënische aspecten wél in beeld te worden
gebracht. Het bestemmingsplan maakt een aantal ontwikkelingen mogelijk middels een
wijzigingsbevoegdheid. In het kader van de wijzigingsbevoegdheid zullen de milieuhygienische en omgevingsaspecten in beeld worden gebracht.
In het kader van de milieuwetgeving zijn diverse wetten van toepassing op het gebruik
van de gronden en de bouwmogelijkheden. Het betreft hier veelal zones die van belang
zijn of milieuvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. De ruimtelijk relevante regelingen zijn doorvertaald naar de planverbeelding en -regels.
6.2

Geluidhinder

6.2.1
Wet geluidhinder
Ten aanzien van geluid zijn de regels uit de Wet geluidhinder (verder: Wgh) van toepassing. De Wet geluidhinder voorziet rond (gezoneerde) industrieterreinen, langs wegen en
langs spoorwegen in zones. Een zone rond een industrieterrein moet tezamen met het bestemmingsplan dat de vestiging van geluidszoneringsplichtige bedrijven mogelijk maakt
worden vastgesteld op basis van een akoestisch onderzoek. Het industrieterrein zelf maakt
geen deel uit van de zone. 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 zones, 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 gevels van bestaande woningen binnen de nieuwe zone kunnen
worden gehaald.
Het bestemmingsplan Oldemarkt heeft grotendeels een conserverend karakter. Er worden
geen nieuwe woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen direct mogelijk gemaakt.
Derhalve heeft het planvoornemen geen gevolgen voor wat betreft het aspect geluidhinder
en bestaat er geen onderzoeksverplichting.
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6.2.2
Wegverkeerlawaai
Een aantal wegen om en in het plangebied zijn zone-plichtige wegen in het kader van de
Wet geluidhinder. De zone voor deze wegen bedraagt 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.
De overige wegen zijn gelegen binnen een 30 km- of voetgangersgebied en derhalve
niet zoneplichtig. 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 geschikt zijn
voor het beoogde gebruik.
6.2.3
Spoorweglawaai
In de nabijheid van het plangebied ligt geen spoorlijn. Het aspect spoorweglawaai is dus
niet aan de orde in het bestemmingsplan ‘Oldemarkt’.
6.2.4
Industrielawaai
In de nabijheid van het plangebied zijn geen gezoneerde bedrijventerreinen aanwezig. Het
aspect industrielawaai is dus niet aan de orde in het bestemmingsplan ‘Oldemarkt’.
6.2.5
Buitenschoolse opvang en stemgeluid
In onderhavig bestemmingsplan krijgen scholen de bestemming ‘Maatschappelijk’. Ook
kinderopvang (buitenschoolse opvang) is mogelijk binnen deze bestemming. Dit was in
het vigerende bestemmingsplan nog niet toegestaan. Hiermee wordt de vigerende bestemming voor de scholen dus verruimd. In dat kader dient een afweging te worden gemaakt ten aanzien van stemgeluid. Deze activiteiten vallen onder de werkingssfeer van het
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Activiteitenbesluit. De inrichting moet voldoen aan de voorwaarden en geluidsgrenswaarden die gesteld zijn in het
Activiteitenbesluit.
In het Activiteitenbesluit zijn in afdeling 2.8 voorschriften opgenomen ten aanzien van het
milieuaspect geluid. Ingevolge artikel 2.18 dient het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan
worden aangemerkt als een binnenterrein buiten beschouwing te blijven bij de beoordeling van het aspect geluid. Met ingang van 1 januari 2010 is het Activiteitenbesluit gewijzigd in die zin dat in artikel 2.18 is opgenomen dat bij het bepalen van geluidsbelasting
geen rekening meer hoeft te worden gehouden met het geluid van spelende kinderen op
schoolpleinen en terreinen bij instellingen voor kinderopvang. Deze aanpassing geldt voor
omsloten en andere buitenterreinen. Bij basisonderwijs wordt een uitzondering gemaakt
voor de periode van een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging
daarvan. Bij instellingen voor kinderopvang geldt de uitzondering tijdens openingstijden.
In dat kader wordt deze verruiming verantwoord en uitvoerbaar geacht.
6.3

Bodem

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 toekomstige gebruik van de bodem. Het uitgangspunt is dat een eventuele aanwezige bodemverontreiniging geen onaanvaardbaar risico mag opleveren voor de gebruikers van de
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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 bij het afwijken van de regels kan de voorwaarde worden verbonden dat een bodemonderzoek wordt uitgevoerd.
Het planvoornemen voorziet niet in nieuwe bestemmingen. De geldende bestemmingen
worden opnieuw vastgelegd en van een actuele regeling voorzien. Door het ontbreken van
nieuwe ontwikkelingen kan onderzoek naar de geschiktheid van de bodemkwaliteit en de
eventuele aanwezigheid van bodemverontreinigingen achterwege blijven.
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 geschikt zijn voor het beoogde gebruik.
6.4

Luchtkwaliteit

Sinds 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden en staan de hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet milieubeheer
(hoofdstuk 5 Wm). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 vervallen. Er zijn nu meer
mogelijkheden om kleine bouwprojecten door te laten gaan.
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 voorwaarden 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 grens- waarde;
b. een project leidt — al dan niet per saldo — niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
c. een project draagt ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging;
d. een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of binnen een regionaal programma van maatregelen.
Het besluit houdende regels omtrent het niet in betekenende mate bijdragen, bedoeld in
artikel 5.16, eerste lid, onder c, van de Wet milieubeheer (Besluit niet in betekenende mate
bijdragen) is een AMvB die vastlegt, wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof. Een project is NIBM, als aannemelijk is
dat het project een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3%
grens wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie
van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m³
voor zowel fijn stof en NO2.
Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen de
NIBMgrens blijft:
a. aantonen dat een project binnen de grenzen van een categorie uit de Regeling niet in
betekenende mate bijdragen valt. Er is dan geen verdere toetsing nodig, het project is in
ieder geval NIBM (artikel 4, lid 1, van het Besluit niet in betekenende mate bijdragen(luchtkwaliteitseisen);
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b. op een andere manier aannemelijk maken dat een project voldoet aan het 3% criterium.
Hiervoor kunnen berekeningen nodig zijn. Ook als een project niet kan voldoen aan de
grenzen van de Regeling niet in betekenende mate bijdragen, is het mogelijk om alsnog
via berekeningen aan te tonen, dat de 3% grens niet wordt overschreden.
Als de 3% grens voor PM10 of NO2 niet wordt overschreden, dan hoeft geen verdere toetsing aan grenswaarden plaats te vinden. Indien een project boven de getalsmatige grenzen
uitkomt, is een project in betekenende mate (IBM), tenzij alsnog aannemelijk te maken is
dat de bron minder dan 3% bijdraagt aan de concentratie. Behoort een project tot een niet
in de Regeling niet in betekenende mate bijdragen genoemde categorie dan zal steeds met
behulp van onderzoek dienen te worden aangetoond of het project NIBM is.
De NIBM-grens voor woningbouwlocaties, zoals opgenomen in het Besluit, is als volgt bepaald: 3% criterium: ≥ 1500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg, en ≥ 3000
woningen bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling.
Daarnaast is op 16 januari 2009 het Besluit houdende bepalingen ter voorkoming van de
toename van het aantal personen met een verhoogde gevoeligheid voor bepaalde verontreinigende stoffen in de buitenlucht die verblijven op bij die bepalingen aangewezen
plaatsen (Besluit gevoelige bestemmingen) in werking getreden.
Als een bestuursorgaan voornemens is een besluit te nemen over een gevoelige bestemming op een locatie binnen 300 meter vanaf de rand van rijkswegen (snelwegen en autowegen in beheer bij het rijk) of binnen 50 meter vanaf de rand van provinciale wegen (autowegen en overige wegen in beheer bij de provincie), dan moet het bestuursorgaan onderzoeken of op die locatie sprake is van een daadwerkelijke of een dreigende overschrijding van de grenswaarden voor zwevende deeltjes (fijn stof; PM10) en/of voor stikstofdioxide (NO2).
Blijkt uit het onderzoek dat sprake is van zo’n (dreigende) overschrijding, dan mag ter
plekke geen gevoelige bestemming worden gevestigd, ongeacht of het gaat om nieuwbouw ten behoeve van die gevoelige bestemming of om functiewijziging van een bestaand
gebouw. Wel wordt eenmalig een beperkte uitbreiding van een bestaande gevoelige bestemming toegestaan die leidt tot een toename van maximaal 10% van het aantal personen
dat ter plekke verblijft; hierbij is niet het feitelijk aantal verblijvende personen doorslaggevend, maar het aantal personen dat rechtens ter plaatse mag verblijven. Tot de gevoelige
bestemmingen behoren: scholen (voor onderwijs aan minderjarigen), kinderopvang, bejaarden-, verzorgings- en verpleegtehuizen.
Onderzoek naar de luchtkwaliteit is volgens de Wet luchtkwaliteit niet nodig indien geen
nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Overigens is de beïnvloeding door de aanwezige
provinciale wegen en (agrarische) bedrijven niet zodanig, dat een overschrijding van de
normen voor luchtkwaliteit woningbouw bij voorbaat onmogelijk zou maken.
Bij wijziging van een bestemming op basis van een in dit bestemmingsplan opgenomen
wijzigingsbevoegdheid wordt de voorwaarde toegevoegd, dat wijziging alleen is toegestaan, als uit de noodzakelijke milieuonderzoeken (waaronder onderzoek luchtkwaliteit)
blijkt dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde gebruik.
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6.5

Geurhinder

Geur kan hinder veroorzaken in de leefomgeving. Wanneer deze hinder wordt ondervonden, kan dit zelfs invloed hebben op de gezondheid. Het is derhalve zaak geurhinder 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).
Het beleid voor industriële geurhinder is door het ministerie van VROM beschreven in de
Herziene Nota Stankbeleid (1994) en aanvullend daarop de Brief rijksbeleid geur (30 juni
1995). Uitgangspunt voor het geurbeleid is het voorkomen van (nieuwe) hinder. Wettelijk
zijn er geen normen bepaald ten aanzien van de uitstoot van geur door bedrijven of de
aanwezigheid van geur in de leefomgeving. Voor bepaalde categorieën bedrijven is het algemene beleid opgenomen in de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). Voor bedrijfscategorieën waarvoor een dosis-effectrelatie vastgesteld is, zijn richtnormen vastgesteld
waarbij hinder verwacht kan worden (zie ook ‘Bedrijven en milieuzonering’, VNG). Om de
verwachte hinder voor de overige categorieën bedrijven te kunnen bepalen dient een specifiek geuronderzoek plaats te vinden. Daarnaast geldt voor enkele bedrijfscategorieën
naast een grenswaarde voor nieuwe situaties ook een maximale geurimmissieconcentratie
voor bestaande situaties. Het geurbeleid voor bedrijven in de agrarische sector is bepaald
in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv - 5 oktober 2006) en de bijbehorende Regeling
geurhinder en veehouderij. In deze wet worden normen gesteld voor de geurbelasting die
een veehouderij (het dierenverblijf, niet de opslag van bijproducten e.d.) mag veroorzaken
op een geurgevoelig object. Deze belasting wordt berekend en getoetst aan de hand van
een verspreidingsmodel (V-stacks model). Dit geldt echter alleen voor dieren waarvoor
geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij. Voor dieren zonder emissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden.
In de directe omgeving van het plangebied bevinden enkele inrichtingen die stank- of geuroverlast tot gevolg hebben. 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 geschikt zijn voor het beoogde gebruik.
6.6

Externe veiligheid

6.6.1
Externe veiligheid
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 inrichtingen (Bevi). Het besluit verplicht gemeenten en provincies bij het verlenen van milieuvergunningen 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 veiligheidsafstanden 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 gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd in de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (CRVGS). Op basis van deze nota geldt het Basisnet Vervoer voor zowel wegen, spoorlijnen als vaarwegen. Hiermee moet voorkomen worden dat zich externe veiligheidsknelpunten zullen gaan voordoen langs spoor- en waterwegen en het hoofdwegennet.
Het transport van gevaarlijke stoffen middels buisleidingen is gebaseerd op het Besluit externe 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 grenswaarden voor plaatsgebonden risico en een verantwoordingsplicht voor groepsrisico.
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 verplicht deze afstanden binnen het bestemmingsplan aan te houden. Dit geldt ook voor veiligheidsafstanden 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 groepsrisiconorm 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 maximaal toelaatbaar risico) en richtwaarden in het milieubeleid. De normen gelden bij het verlenen van milieuvergunningen en het vaststellen van ruimtelijke plannen.
Voor ontwikkelingen 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 mogen rekenen op een minimum beschermingsniveau (plaatsgebonden risico): er mogen zich
dus geen kwetsbare bestemmingen bevinden binnen de zone van het maximaal toelaatbaar risico. De kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers (groepsrisico) moet expliciet worden afgewogen en verantwoord.
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LEGENDA
VEILIGHEIDSAFSTANDEN
risicocontour 10-6/jr
ONGEVALLEN GEVAARLIJKE
STOFFEN
LPG
KWETSBARE OBJECTEN
hotel/pension
onderwijsinstelling
tehuis
kantoor/bedrijf
ander object

Risicokaart Oldemarkt (bron: Risicokaart provincie Overijssel)

6.6.2
Inrichtingen
Binnen het plangebied is één risicovolle inrichting gelegen aan de Frieseweg. Het gaat om
een autobedrijf/benzinestation met lpg. Voor het bedrijf gelden de volgende risicocontouren:
 risicocontour 10-6 van de LPG-afleverinstallatie bedraagt 15 meter;
 risicocontour 10-6 van het LPG-reservoir bedraagt 25 meter;
 risicocontour 10-6 van het vulpunt bedraagt 45 meter.
De risicocontour van het vulpunt is op de verbeelding en in de regels van het bestemmingsplan opgenomen. Binnen de risicocontour mogen geen nieuwe kwetsbare objecten of
beperkt kwetsbare objecten worden opgericht. Wel is in de regels een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt deze risicocontour te verwijderen, indien de verkoop/opslag van lpg op de locatie is beëindigd.
Onderzoek LPG-tankstations
Voor het groepsrisico geldt geen wettelijke grenswaarde, maar een richtinggevende oriëntatiewaarde. 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 artikel 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
de het LPG-tankstation binnen het plangebied aan de Frieseweg.
De resultaten worden uiteengezet in het plaatsgebonden risico en groepsrisico.
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 Plaatsgebonden risico:
Binnen de contouren zijn enkele beperkt kwetsbare objecten 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 dient voldoende te worden gemotiveerd.
 Groepsrisico:
 Het groepsrisico in de huidige situatie zonder hittewerende coating bedraagt 0,56 keer
de oriëntatiewaarde. Met hittewerende coating neemt het groepsrisico af tot 0,08 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.
6.6.3
Transport gevaarlijke stoffen
Het transport van gevaarlijke stoffen over de wegen in plangebied en in de directe omgeving van het plangebied is zodanig beperkt, dat dit niet relevant is. Ook zijn er in het plangebied geen buisleidingen waardoor transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.
6.6.4
Verantwoording groepsrisico
Gezien de aard van het plan (conserverend bestemmingsplan) is er geen sprake van gevolgen voor het groepsrisico van enige relevante risicobron. De 6 expliciet opgenomen kleinere bouwlocaties omvatten in verhouding tot de binnen het plangebied aanwezige personendichtheid geen toename van betekenis. Het zal geen waarneembare invloed hebben op
de hoogte van het groepsrisico ter plaatse van de in of nabij het plangebied aanwezige risicobronnen.
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
aanwezige risicobronnen niet aan de orde. Het groepsrisico wordt daarmee in voldoende
mate verantwoord geacht.
6.7

Bedrijven en milieuzonering

6.7.1
Agrarische bedrijven
Binnen de grenzen van het plangebied komt één agrarisch bedrijf voor. Het betreft een
melkveebedrijf met 63 melkkoeien ouder dan twee jaar en 37 stuks vrouwelijk jongvee tot
twee jaar. Ten aanzien van dit bedrijf wijzigt niks ten opzichte van de bestaande situatie.
De huidige rechten worden gerespecteerd.
Naast het plangebied, aan de Hareweg 3 en 6, liggen twee agrarische bedrijven die van invloed zijn op het plangebied. Deze bedrijven vallen onder het Besluit landbouw milieubeheer. In het kader van het besluit landbouw milieubeheer geldt een afstandsnorm van 100
meter tussen het emissiepunt van de bedrijven en een te beschermen object (woning) gele-
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gen in de bebouwde kom. In werkelijkheid bedraagt de afstand tussen het emissiepunt
van het bedrijf aan de Hareweg 3 en enkele woningen gelegen aan De Hare, circa 30 meter.
De afstand tussen het emissiepunt van het bedrijf aan de Hareweg 6 en enkele woningen
gelegen aan De Hare bedraagt circa 80 meter. Aan de afstandsnormen uit het besluit kan
niet worden voldaan. Om de bedrijven niet nog verder te beperken is ervoor gekozen om
de woningen aan De Hare geen uitbreidingsruimte te geven.
6.7.2
Niet agrarische bedrijven
De toelaatbaarheid van bedrijvigheid kan globaal worden beoordeeld met behulp van de
methodiek van de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009). In deze brochure is
een bedrijvenlijst opgenomen, die informatie geeft over de milieukenmerken van verschillende typen bedrijven. In de lijst is op basis van een aantal factoren (waaronder geluid,
geur en gevaar) een indicatie gegeven van de afstand tussen bedrijven en hindergevoelige
functies (zoals woningen) waarmee gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening
kunnen houden.
Milieuzonering is erop gericht een ruimtelijke scheiding aan te brengen tussen milieubelastende en milieugevoelige activiteiten. Over het algemeen gebeurt dit door de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten via de planregels te koppelen aan een zogenaamde Staat
van Bedrijfsactiviteiten. Voor bedrijventerreinen kan daarnaast een zonering worden opgenomen. Hierbij wordt bedrijvigheid in een hogere milieucategorie op grotere afstand
van woningen toegestaan dan bedrijven in een lagere categorie. In de VNG-brochure worden twee omgevingstypen onderscheiden, namelijk ‘rustige woonwijk’/ ‘rustig buitengebied’ en ‘gemengd gebied’. De indicatieve afstanden uit de bedrijvenlijst zijn de afstanden
die in principe moeten worden aangehouden tot de gevels van woningen in een ‘rustige
woonwijk’. Voor woningen in een ‘gemengd gebied’ mag deze afstand worden gecorrigeerd en kan de indicatieve afstand met één trede worden verlaagd. Een correctie is alleen
mogelijk voor de aspecten geluid, geur en stof. Voor het aspect gevaar is verlaging van de
indicatieve afstand niet mogelijk.
Door het opnemen van een zonering en een Staat van Bedrijfsactiviteiten kan op bestemmingsplanniveau worden voorzien in voldoende afstand tussen hinderproducerende en
hindergevoelige functies (grofmazige toetsing). Wanneer daadwerkelijk sprake is van de
vestiging van een nieuw bedrijf vindt in het kader van de milieuvergunning (of de algemene regelgeving op het gebied van milieuhinder) altijd een nadere (fijnmazige) toetsing
plaats.
6.7.3
Bestemmingsplan Oldemarkt
Er bevindt zich één bedrijf in het plangebied dat onder de bestemming ‘Bedrijf’ valt. Binnen deze bestemming zijn bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2 algemeen toegestaan.
Het bedrijf is een autobedrijf met tankstation met LPG aan de Frieseweg. Een tankstation
met LPG valt onder milieucategorie 3.1. Ten behoeve van het tankstation is daarom de
aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen met lpg’ opgenomen. In de regels is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de aanduiding te verwijderen indien het gebruik als
verkooppunt voor motorbrandstoffen ter plaatse niet meer aanwezig is.
De toelaatbaarheid van bedrijven is gekoppeld aan een lijst van bedrijfstypen zoals opgenomen in bijlage 1 bij de regels. In de Lijst van Bedrijfsactiviteiten is een selectie gemaakt
van toegestane bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2.
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Daarnaast vinden in het plangebied ook kleinschalige, aan de woonfunctie ondergeschikte
bedrijfsactiviteiten plaats. Het betreft kantoren aan huis en kleine bedrijfjes, die zijn aan te
merken als aan huis verbonden beroepen en aan huis verbonden bedrijven. Het gaat hier
om bedrijvigheid in lage milieucategorieën die goed inpasbaar zijn in de woonomgeving
en waarbij nauwelijks sprake is van hinder naar de omgeving.
In bijlage 2 bij de regels is een overzicht opgenomen van consumentverzorgende en/of
ambachtelijke bedrijvigheid (aan huis verbonden bedrijven) en aan huis gebonden beroepen die zijn toegestaan. Aan huis verbonden beroepen zijn onder bepaalde voorwaarden
toegestaan, voor aan huis verbonden bedrijven moet een omgevingsvergunning worden
verleend.
6.8

Kabels en leidingen

In het plangebied bevinden zich geen planologisch relevante kabels en/of leidingen.
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Hoofdstuk 7
7.1

Juridische opzet

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 bestemmingsplan 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 ordening 2008. Het bestemmingsplan dient te voldoen aan de als bijlage bij de voornoemde
Regeling opgenomen Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP2008). Dit
betekent dat bestemmingsplannen kwalitatief gelijkwaardig zijn en uniform in aanpak,
uitvoering, uitwisseling van gegevens en raadpleging daarvan.
7.2.2
Planonderdelen
Het bestemmingsplan Oldemarkt bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. 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 opgenomen en
toegepast. Bij de regels zijn voorts vier bijlagen gevoegd (bedrijvenlijst, lijst van aanwezige
detailhandel, overzicht bedrijven aan huis, overzicht monumenten).
Op de verbeelding 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 verbeelding te vergroten,
zoals een topografische ondergrond. Alle letters, aanduidingen en lijnen worden verklaard
in de legenda op de verbeelding. Bij eventuele verschillen tussen de digitale 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 Oldemarkt zijn opgebouwd conform de door het
SVBP2008 voorgeschreven systematiek en omvatten inleidende regels, bestemmingsregels,
algemene regels, en ten slotte de overgangs- en slotregels.
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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 interpretatieverschillen 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 gedeelte 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 interpretatieverschillen 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bestemmingsomschrijving
Bouwregels
Nadere eisen
Afwijken van de bouwregels
Specifieke gebruiksregels
Afwijken van de gebruiksregels
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 toepassing, worden ook de aan de hoofdfunctie ondergeschikte functies mogelijk gemaakt. De
ondergeschiktheid kan worden aangegeven door de woorden ‘met daaraan ondergeschikt’. De ondergeschikte functies staan ten dienste van de hoofdfunctie binnen de betreffende bestemming.
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Bouwregels
In de bouwregels is bepaald welke bouwwerken mogen worden opgericht, waarbij in ieder geval een onderscheid wordt gemaakt tussen de regeling van gebouwen en bouwwerken, 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 sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. De nadere
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 nadere 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 afwijkingsbevoegdheden gelden voor meerdere bestemmingen dan wel een algemene strekking hebben, 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 verboden gebruik. Ook het laten gebruiken moet specifiek worden genoemd.
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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 bestemming. 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 afwijken
van de gebruiksregels dient te zien op kleinere, planologisch minder ingrijpende onderwerpen. Functiewijzigingen en grotere, ruimtelijke ingrepen dienen te worden geregeld
via een wijzigingsbevoegdheid of bestemmingsplanherziening.
Wijzigingsbevoegdheid
Door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om het bestemmingsplan te wijzigen (binnenplanse wijziging). In de meeste gevallen zal het gaan om het wijzigen van de op een perceel gelegde bestemming.
Het gaat hier om wijzigingsbevoegdheden voor specifieke bestemmingen. Indien wijzigingsbevoegdheden gelden voor meerdere bestemmingen dan wel een algemene strekking
hebben, zijn ze opgenomen in hoofdstuk 3 (algemene regels).
7.4
7.4.1

Bestemmingen
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 hobbymatig 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, voederruiven, drinkbakken en/of picknickplaatsen worden gebouwd.
Bebouwing
Voor het overige mag er binnen de voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden niet worden gebouwd. Alleen de bouwmogelijkheden ten behoeve van de ijsbaan zijn conform het vigerend bestemmingsplan gerespecteerd. In de regels zijn hiervoor nadere bebouwingsregels
gegeven.
7.4.2

Bestemming Agrarisch – Agrarisch bedrijf

Het beleid
De gemeente richt haar beleid op duurzame voortzetting van agrarische bedrijven en bedrijfsvoering, 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 conserverende karakter staat daarbij voorop. Nieuwe agrarische bedrijven zijn in het plangebied
niet gewenst.
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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 ondergeschikte nevenactiviteiten naast de agrarische bedrijfsfunctie, waaronder bedrijven
van categorie 1 en 2, statische opslag, hoogwaardige recreatieve voorzieningen, groepsaccommodaties, complementaire daghoreca, logiesverstrekking en bed & breakfast,
toonzalen, expositieruimten, ateliers, praktijkruimten en boerderijkamers.
5. Bij beëindiging van de agrarische bedrijfsactiviteiten is het via een wijzigingsbevoegdheid mogelijk andere activiteiten op de betreffende locatie uit te voeren, zoals wonen,
welness en daaraan ondergeschikte activiteiten (wijziging in bestemming ‘Wonen – 1’,
‘Wonen – 2’ en ‘Gemengd’), lichte bedrijvigheid (wijziging in bestemming ‘Bedrijf’),
statische opslag (wijziging in bestemming ‘Bedrijf’), hoogwaardige recreatieve voorzieningen (wijziging in bestemming ‘Recreatie – Dagrecreatie’), groepsaccommodaties
(wijziging in bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’), overige activiteiten op het
gebied van logiesverstrekking en dagrecreatie (wijziging in de bestemming ‘Recreatie –
Dagrecreatie’ en ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’) en zorggerelateerde activiteiten (wijziging in de bestemming ‘Maatschappelijk).
Bebouwing
Binnen de bestemming is alleen een bouwvlak opgenomen. Hierbinnen mogen gebouwen,
geen woning zijnde, één bedrijfswoning en mestopslagplaatsen worden opgericht. De bestaande bebouwing is binnen het bouwvlak opgenomen. De bestaande bouwmogelijkheden zijn behouden.
7.4.3

Bestemming Agrarisch met waarden

Het beleid
1. Ten behoeve van het duurzaam agrarisch grondgebruik is het beleid gericht op een
meer duurzame en grondgebonden agrarische structuur.
2. Inzake de natuurlijke, landschappelijk, cultuurhistorische en archeologische waarden
wordt gestreefd naar behoud en herstel van het historisch patroon van verkaveling,
ontsluiting en kleinschalige landschapselementen. De bestemming ‘Agrarisch met
waarden’ is tevens bestemd voor het realiseren en in stand houden van natuur- en
landschapselementen zoals houtopstanden, houtwallen, houtsingels, sloten, beken, waterlopen en overige waterpartijen, water- en oevervegetaties. Ter bescherming van
aanwezige waarden is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen voor het uitvoeren
van een werk, geen bouwwerk zijnde, en/of van werkzaamheden (voorheen aanlegvergunningstelsel).
3. Oppervlaktewaterbeheersing en erosiebestrijding hebben binnen de bestemming de
hoogste prioriteit. Bescherming van lijnvormige elementen is het belangrijkste middel
ter verbetering van de oppervlaktewaterbeheersing en erosiebestrijding.
4. Ter zake de buffering wordt gestreefd naar:

het terugdringen van de milieueffecten van het agrarisch gebruik binnen het kader
van de milieuwetgeving, dan wel omschakeling naar minder milieubelastende agrarische productierichtingen en -technieken;
 het zoveel mogelijk vrijwaren van verdere bebouwing.
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5. Ten aanzien van de ontsluiting van de afzonderlijke percelen wordt gestreefd naar
handhaving van de bestaande wegen. Deze worden qua maatvoering afgestemd op de
agrarische functie dan wel de functie van aangrenzende bestemmingen. Waar mogelijk worden wegen onttrokken aan het overig gemotoriseerd verkeer. De aanleg van
nieuwe wegen wordt niet noodzakelijk geacht en derhalve uitgesloten.
6. Ter zake het recreatief medegebruik wordt gestreefd naar uitbreiding van de paden- en
wegenstructuur ten behoeve van het langzaam verkeer, door hernieuwd gebruik van
wegen die oorspronkelijk kadastraal bekend waren, en realisering van aanvullende
eenvoudige recreatieve voorzieningen. Het gebruik van de gronden als kampeerterrein, wordt niet toegelaten.
Bebouwing
Op de gronden binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen
zijnde worden gebouwd. Hiervoor zijn bepalingen opgenomen.
7.4.4

Bestemming Bedrijf

Het beleid
Voor bedrijven is een gemeentelijke visie over het te voeren beleid opgesteld. De volgende
punten zijn hier uit van belang voor dit bestemmingsplan:
1. Het beleid is gericht op continuering van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Bedrijven
worden daartoe voorzien van een reële uitbreidingsmogelijkheid, benodigd voor de
continuïteit en het doorvoeren van milieuhygiënische verbeteringen.
2. Bij bedrijfsbeëindiging kan in de bestaande bedrijfsgebouwen een nieuw bedrijf gevestigd worden, onder de voorwaarde dat de milieuhygiënische situatie niet verslechterd
(uitwisseling van milieucategorie 1 of 2 mogelijk) en een toename van de parkeerdruk
binnen de woonomgeving wordt voorkomen.
3. Het plangebied bestaat uit een woonkern, dit betekent dat niet alle bedrijven zomaar in
de woonomgeving passen. De toelaatbaarheid van bedrijven is gekoppeld aan een lijst
van bedrijfstypen zoals opgenomen in bijlage 1 bij de regels.
4. Nieuwvestiging van categorie 3-bedrijven (of meer) wordt niet toegestaan, ook niet
door het afwijken van de regels met een omgevingsvergunning. Gelet op het karakter
van plangebied, bepaald door woningen en enkele voorzieningen, is nieuwvestiging
van deze categorie bedrijven door de te verwachten bezwaren van milieutechnische
aard ongewenst. Enkel de vigerende bedrijfsactiviteiten mogen worden voortgezet op
deze locaties. Ten behoeve van het in het plangebied aanwezige tankstation is de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen met lpg’ opgenomen. Bij beëindiging van de
bedrijfsactiviteiten is alleen nieuwvestiging van een zelfde soort bedrijf toegestaan.
5. Per bedrijf is maximaal één bedrijfswoning toegestaan, uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding ‘bedrijfswoning’.
Bebouwing
Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd. Het bouwvlak mag
voor maximaal 80% worden bebouwd. In de regels zijn voor bebouwing binnen het bouwvlak, de bedrijfswoning, bijgebouwen bij de bedrijfswoning en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, steeds aparte bepalingen opgenomen. Burgemeester en wethouder kunnen
nadere eisen stellen aan de inrichting van de bestemming.
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7.4.5

Bestemming Bedrijf – Nutsvoorziening

Het beleid
Sommige bestemmingen/functies spreken qua beleid voor zich. Het zijn functionele onderdelen van het plangebied, zoals de nutsvoorzieningen. Binnen deze bestemming staat
het conserverende karakter voorop. Gewijzigde inzichten, die leiden tot herinrichting, zijn
binnen de begrenzing van de bestemming, zonder meer en zonder bestemmingsplanprocedure mogelijk.
Bebouwing
Binnen de bestemming ‘Bedrijf – Nutsvoorziening’ is een bouwvlak opgenomen. Hierbinnen mogen de nutsgebouwen opgericht worden. De bestaande bebouwing is binnen het
bouwvlak opgenomen. Gezien de aanwezige fysieke ruimte is uitbreiding beperkt mogelijk.
7.4.6

Bestemming Centrum – 1

Het beleid
Het centrumgebied van Oldemarkt is geregeld binnen de bestemming Centrum – 1. De
gemeente Steenwijkerland wenst enige mate van flexibiliteit in de wijze van exploitatie en
het doel waartoe de voorzieningen binnen het centrumgebied van Oldemarkt worden gerealiseerd en in stand gehouden.
1. Binnen de bestemming Centrum –1 is het beleid gericht op een grote flexibiliteit in gebruik. De diverse functies in de vorm van culturele voorzieningen, detailhandel, (zakelijke) dienstverlening, daghoreca, kantoren en maatschappelijke doeleinden zijn vrij
uitwisselbaar. Dit draagt bij aan de noodzakelijke dynamiek van deze voorzieningen in
het centrumgebied. Hierdoor is het altijd mogelijk om af te stemmen op het aanwezige
draagvlak. Cafés en bars zijn alleen toegestaan op de bestaande locaties. Deze zijn nader aangeduid op de verbeelding van het plan.
2. Binnen de bestemming Centrum – 1 mogen de panden tevens worden gebruikt voor
wonen.
3. Het merendeel van de verschillende functies binnen de centrumbestemming is alleen
op de begane grond toegestaan. Alleen wonen is op de verdieping(en) toegestaan.
4. Aan huis verbonden bedrijven en mantelzorg zijn slechts toegestaan na een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan.
Bebouwing
Binnen het bouwvlak mogen de hoofdgebouwen en bijgebouwen worden opgericht. De
bestaande bebouwing (in twee of meer lagen) is binnen dit bouwvlak opgenomen. Een
eventuele uitbreiding in twee bouwlagen is per perceel ingetekend. In de regels zijn nadere bebouwingsregels gegeven.
De aanduiding ‘bijgebouwen’
Bij de percelen is tevens een vlak voor bijgebouwen ingetekend, de aanduiding ‘bijgebouwen’. Binnen dit vlak mogen bijgebouwen in 1 bouwlaag opgericht worden. In de regels
zijn nadere bebouwingsregels gegeven. 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’.
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7.4.7

Bestemming Gemengd – 1

Het beleid
De gemeente Steenwijkerland wenst geen onderscheid meer te maken in de wijze van exploitatie en het doel waartoe (dorps)voorzieningen worden gerealiseerd en in stand gehouden. Als bijvoorbeeld ergens de detailhandelfunctie van een pand wordt beëindigd,
bestaan er geen bezwaren hier bijvoorbeeld een dienstverlenende functie te vestigen. Echter niet elke functie is zondermeer uitwisselbaar. Zo is horeca van categorie 3 alleen toegestaan op de bestaande locaties.
1. Het beleid is gericht op een grote flexibiliteit in gebruik. Naast wonen mag de bebouwing tevens gebruikt worden voor culturele voorzieningen, (zakelijke) dienstverlening, horeca (categorie 3 alleen ter plaatse van de aanduiding), kantoren, maatschappelijke doeleinden en een sporthal (uitsluitend ter plaatse van de aanduiding).
2. De fysiek geboden ruimte (bouwgrenzen) is zodanig dat revitalisering en bouwkundige
vernieuwing gemakkelijk mogelijk is.
3. De ontwikkelingen worden steeds in relatie met de verkeersafwikkeling en parkeerbehoefte beoordeeld.
4. Alle onder 1. genoemde functies zijn toegestaan op de begane grond. Op de verdieping(en) is alleen de functie wonen toegestaan.
5. Aan huis verbonden beroepen, zoals genoemd in bijlage 2 van regels, zijn onder voorwaarden toegestaan. Aan huis verbonden bedrijven en mantelzorg zijn slechts toegestaan na een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan.
Bebouwing
Binnen het bouwvlak mogen de hoofdgebouwen en bijgebouwen opgericht worden. De
bestaande bebouwing is binnen dit bouwvlak opgenomen. Een eventuele uitbreiding is
per perceel ingetekend. In de regels zijn nadere bebouwingsregels gegeven.
7.4.8

Bestemming Gemengd – 2

Het beleid
Bij beëindiging van de agrarische bedrijfsactiviteiten is het via een wijzigingsbevoegdheid
mogelijk andere activiteiten op de betreffende locatie uit te voeren. Binnen het plangebied
zijn momenteel geen locaties aanwezig waar deze bestemming voor geldt. Omdat wel een
wijziging in deze bestemming mogelijk is, is het beleid hierna beschreven. De betreffende
bestemmingsregels zijn in bijlage 4. bij de regels opgenomen.
1. Voor zover geen sprake meer is van een agrarisch bedrijf, maar van een (gedeeltelijk)
vrijkomend agrarisch bedrijf kunnen agrarische, hoveniers- en rietteeltbedrijven wijzigen in de bestemming ‘Gemengd – 2’.
2. In het kader van de plattelandsvernieuwing en de daaruit voortkomende noodzaak van
nieuwe economische dragers voor het (buiten)gebied, wordt gestreefd naar een zo
doelmatig mogelijk hergebruik van vrijgekomen (agrarische) bedrijfsgebouwen, zoals
wonen en wellness, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘wellness’.
3. Het streven naar het meest doelmatig gebruik houdt in dat niet bij voorbaat al gebruiksvormen worden uitgesloten. Met het oog op de dynamische ontwikkeling van
het landelijk gebied en de versterking van de recreatieve functie van het (buiten)gebied
kunnen ook een aantal functies, ondergeschikt aan de woonfunctie of de wellnessfunctie worden toegestaan, zoals het bewerken en/of verkopen van agrarische producten als
nevenactiviteit, dagrecreatie in de vorm van het bieden van dagarrangementen en excursie, culturele en artistieke activiteiten waaronder cursussen en exposities, praktijk
en kantoor aan huis, ambachtelijke en consumentverzorgende en daarmee qua milieu-
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belasting en ruimtelijke effecten vergelijkbare (bedrijfs)activiteiten en horeca, zoals een
kantine, restaurant, terras en daarmee vergelijkbare voorziening.
4. Gebruiksvormen die de aanwezige waarden en belangen aantasten of beperken dan
wel een extra belemmering vormen voor de bestaande landbouw worden niet toegestaan. Eveneens worden gebruiksvormen die een dusdanig verkeersaantrekkende werking hebben, dat verkeersoverlast ontstaat en daardoor het treffen van infrastructurele
maatregelen (herinrichten/aanleg wegen en/of parkeervoorzieningen) noodzakelijk
wordt, geweerd. Tot slot worden ook die gebruiksvormen, die een aantasting van de
leefbaarheid, in de zin van de woon- en verblijfskwaliteit in de directe omgeving, betekenen niet toegelaten. In de doeleindenomschrijving worden deze beperkingen aan de
gebruiksvormen vastgelegd.
5. Elk doelmatig hergebruik wordt getoetst aan het algeheel principe van omgevingsverbetering. Kwalificeerbare milieueffecten inzake geur, stof, gevaar, geluid, bodemverontreiniging en verkeersaantrekking moeten per saldo verbeteren. De oude en nieuwe
milieusituatie worden naast elkaar gelegd.
Bebouwing
Binnen de bestemming ‘Gemengd - 2’ wordt een bouwvlak opgenomen. Hierbinnen mogen de gebouwen opgericht worden. In de regels zijn nadere bebouwingsregels gegeven.
7.4.9

Bestemming Gemengd – 4

Het beleid
De bestemming ‘Gemengd - 4’ is specifiek opgenomen voor de horecagelegenheid aan De
Boterberg. Omdat binnen de bestemming op basis van het vigerende bestemmingsplan
meer mogelijk is dan alleen horeca, is gekozen voor een gemengde bestemming.
1. Binnen ‘Gemengd – 4’ zijn sport, zalenverhuur, een kampeerterrein en horeca van categorie 5 toegestaan.
2. Wonen is alleen in een bedrijfswoning toegestaan binnen deze bestemming.
Bebouwing
Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd. Ter plaatse
van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ is de bedrijfswoning toegestaan. In de regels zijn voor
bebouwing binnen het bouwvlak, bijgebouwen bij de bedrijfswoning en bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, steeds aparte bepalingen opgenomen.
7.4.10
Bestemming Groen
Het beleid
Groen is voor de gemeente een identiteitsbepalend bestemmingsplanelement. De omgevingskwaliteit is van zo’n essentieel belang, dat doorwerking in het bestemmingsplan vereist is, wil de voorsprong in woonomgevingkwaliteit 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, speelplaatsen, 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. Ter bescherming van het waardevolle groen (boomsingels, houtwallen) is de aanduiding ‘specifieke vorm van groen – waardevol groen’ opgenomen. Ter bescherming van
de waarde van dit groen is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen voor het uit-
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voeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, en/of van werkzaamheden (voorheen
aanlegvergunningstelsel).
Bebouwing
Op deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen worden gebouwd en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Hiervoor zijn nadere bepalingen
opgenomen.
7.4.11
Bestemming Maatschappelijk
Het beleid
Maatschappelijke doeleinden zijn zaken die goed passen en noodzakelijk zijn binnen de
kern Oldemarkt, daarom zijn ze qua beleid primair te handhaven:
1. Voorkomen moet worden dat de bebouwing van deze voorzieningen in de toekomstvoor niet op de aard en omvang van het plangebied afgestemde voorzieningen kunnen
worden gebruikt.
2. Maatschappelijke voorzieningen zijn onderling uitwisselbaar, zodat de benodigde dynamiek verzekerd is, ten einde de functie te kunnen versterken.
Bebouwing
Voor de bestemming ‘Maatschappelijk’ zijn de bouwmogelijkheden uit het vigerende bestemmingsplan gerespecteerd. Het bouwvlak is dan ook overeenkomstig ingetekend. In de
regels zijn nadere bebouwingsregels gegeven.
7.4.12
Bestemming Recreatie – Dagrecreatie
Binnen het plangebied zijn geen locaties aanwezig waar deze bestemming voor geldt.
Omdat wel een wijziging in deze bestemming mogelijk is, is het beleid hierna beschreven.
Het beleid
Binnen deze bestemming zijn voorzieningen om te recreëren op een bepaalde plaats zonder overnachtingsmogelijkheden mogelijk.
Bebouwing
Hoofdgebouwen en bijgebouwen mogen worden opgericht binnen het bouwvlak. In de
regels zijn nadere bebouwingsregels gegeven.
7.4.13
Bestemming Recreatie – Jachthaven
Het beleid
Er is sprake van handhaving van de bestaande voorzieningen ten behoeve van de jachthaven.
1. Binnen de bestemming Recreatie – Jachthaven is een jachthaven en de daarbij behorende voorzieningen toegestaan.
2. In de jachthaven is recreatief nachtverblijf toegestaan voor de duur van 2 x 24 uur.
Bebouwing
Voor deze bestemming zijn de bouwmogelijkheden uit het vigerend bestemmingsplan gerespecteerd. In de regels zijn nadere bebouwingsregels gegeven.
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7.4.14
Bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatie
Binnen het plangebied zijn geen locaties aanwezig waar deze bestemming voor geldt.
Omdat wel een wijziging in deze bestemming mogelijk is, is het beleid hierna beschreven.
Het beleid
1. Binnen deze bestemming zijn voorzieningen om te recreëren op een bepaalde plaats,
waarbij recreatief nachtverblijf centraal staat mogelijk.
2. Op het terrein zijn voorzieningen, zoals een receptie en bergruimtes toegestaan. Daarnaast zijn verspreid over het terrein sanitaire en andere kleinschalige, ten dienste van
de bestemming staande voorzieningen toegestaan.
Bebouwing
Voor (het oprichten van) bebouwing is een bouwvlak opgenomen. In de regels zijn nadere
bebouwingsregels gegeven.
7.4.15
Bestemming Recreatie – Volkstuin
Het beleid
Het aanwezige volkstuinencomplex vraagt om een specifieke regeling gezien de aard van
de activiteiten. Het beleid is gericht op handhaving van de bestaande voorziening en activiteiten en daarmee voorzien in de behoefte van volkstuinen.
Bebouwing
Op de gronden binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen
zijnde worden gebouwd. Schuurtjes voor de opslag van tuinartikelen, met een oppervlakte
van maximaal 6 m², mogen door middel van een afwijking van de bouwregels worden gebouwd.
7.4.16
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 dergelijke worden gebouwd en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Het oprichten van steigers is mogelijk ter plaatse van een aanduiding opgenomen op de verbeelding. In de regels
zijn nadere bouwregels opgenomen.
7.4.17
Bestemming Verkeer
Het beleid
Sommige bestemmingen/functies spreken qua beleid voor zich. Het zijn functionele onderdelen van het plangebied, zoals verkeersruimte en verblijfsruimte.
1. Binnen deze bestemming staat het conserverende karakter 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.
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De (ontsluitings)wegen en paden, alsmede de parkeervoorzieningen binnen het plangebied krijgen de bestemming ‘Verkeer’. De bouwmogelijkheden zijn beperkt.
3. Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – muziekkoepel’ is een
muziekkoepel toegestaan.
4. Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – camperovernachtingsplaatsen’ zijn camperovernachtingsplaatsen gedurende de periode vanaf 16 maart tot
en met 31 oktober en voor maximaal 48 uur aaneengesloten.
Bebouwing
Op deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen worden gebouwd en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Hiervoor zijn nadere bepalingen
opgenomen.
7.4.18
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 watergangen, waterbergingen met de bijbehorende bermen en taluds, watersportvoorzieningen,
bruggen, behoud en ontwikkeling van ecologische waarden in relatie tot de waterhuishoudkundige voorzieningen.
Bebouwing
Op de gronden mogen in beginsel geen gebouwen worden gebouwd. Verder mogen er alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in de vorm van bruggen, verkeerstekens e.d.
worden gebouwd.
7.4.19
Bestemming Wonen – 1, Wonen -2 en Wonen - 3
Woningen zijn, afhankelijk van de goot- en bouwhoogte, opgenomen in de bestemmingen
‘Wonen -1’, ‘Wonen – 2’ of ‘Wonen – 3’. Voor het overige is de inhoud van de verschillende bestemmingen hetzelfde.
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 bouwvlak en/of het vlak voor bijgebouwen (aanduiding ‘bijgebouwen’). Daarbij wordt behoud van de herkenbaarheid als vrijstaande, blok van twee of geschakelde woning nagestreefd. Nieuwe (ter vervanging van bestaande) woningen zullen ook binnen dit regime moeten passen.
2. Onder de woonbestemming valt op grond van jurisprudentie ook aan huis verbonden
beroepen. Een aan huis verbonden beroep is rechtstreeks toegestaan onder de voorwaarde dat in totaal maximaal 35% van de toegestane bebouwde oppervlakte van de
woning en de bijgebouwen wordt gebruikt voor een aan huis verbonden beroep. Aan
huis verbonden beroepen zijn dus vrij, voor zover de woonfunctie volledig gehandhaafd blijft.
3. Het realiseren van een nieuwe woning door middel van inpandig bouwen (woningsplitsing) 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-
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zonderlijke woningen na splitsing een inhoud van ten minste 250 m3 dienen te bezitten
en voldaan wordt aan de Wet geluidhinder.
4. Het samenvoegen van woningen is onder voorwaarden toegestaan. De samenvoeging
dient vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar te zijn en mag de verschijningsvorm van karakteristieke bebouwing niet aantasten. Het samenvoegen van woningen in een rij aaneengesloten soortgelijke woningen is niet toegestaan.
5. Het uitoefenen van een bed & breakfast van maximaal 10 slaapplaatsen per bouwperceel 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.
6. 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.
7. Het beleid is gericht op het beperken van de aantasting van de aanwezige cultuurhistorische waarden. Er is een dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie Oldemarkt’
opgenomen en de monumentale en karakteristieke panden zijn aangeduid.
8. Het beleid is gericht op intensief ruimtegebruik en ondergronds bouwen. Er is een regeling opgenomen ten behoeve van ondergronds bouwen.
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 garages is uitgesloten.
10. Het realiseren van mantelzorgvoorzieningen binnen de woonbestemming is onder
voorwaarden mogelijk, wanneer dit aaneengesloten bebouwing betreft (woning met
aangebouwd bijgebouw).
Bebouwing
1. De geconstateerde behoefte aan uitbreiding is veelal te realiseren binnen een standaard
woningdiepte van 15 meter bij vrijstaande woningen en 12 meter bij halfvrijstaande en
aaneengesloten woningen. Bij een grotere diepte komt het uitgangspunt van voldoende
licht- en luchttoetreding in de knel. De standaard woningdiepte is per bouwperceel ingetekend, tenzij de diepte van de betreffende percelen ontoereikend is. In deze gevallen
wordt uitgegaan van de vigerende woningdiepte (indien de perceelsdiepte hier nog ontoereikend is). Een afstand van circa 8 meter tussen de (potentiële) achtergevel van de
woning (bouwvlak) en het volgende perceel is steeds gehanteerd als garantie voor een
redelijke (achter)tuin.
2. Bij vrijstaande woningen is een uitbreidingsruimte van maximaal 5 meter in zijwaartse
richting toegepast. Hierbij dient tevens de afstand van het bouwvlak tot de zijdelingse
perceelsgrens minimaal 3 meter te bedragen. Indien de woning reeds op kortere afstand tot de zijdelingse perceelsgrens staat is deze bestaande afstand gerespecteerd.
Wanneer de zijdelingse perceelsgrens schuin wegloopt ten opzichte van de voorgevel is
er voor gekozen om de bouwgrens haaks op de voorgevelrooilijn in te tekenen. De minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens blijft hierbij 3 meter. Hiermee wordt
voorkomen dat er bouwvlakken ontstaan met schuine hoeken die niet rendabel zijn om
te bebouwen ten behoeve van het hoofdgebouw. Tevens worden hierdoor ongewenste
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stedenbouwkundige situaties voorkomen. Bij halfvrijstaande en aaneengesloten woningen is niet voorzien in uitbreidingsruimte in zijwaartse richting. Hier wordt de bestaande afstand van de woning tot de zijdelingse perceelsgrens aangehouden.
3. De genoemde maten zijn concreet vertaald in bouwvlakken in de verbeelding van het
plan. Het voordeel hiervan is dat men gelijk kan zien waar de woning opgericht kan
worden. Het bouwvlak is daarbij op maat afgestemd op het bouwperceel en mag in zijn
geheel worden bebouwd tot een maximale goot- en bouwhoogte. Hierin onderscheiden
de drie woonbestemmingen zich van elkaar. De goot- en bouwhoogtes zijn in onderstaand schema per woonbestemming aangegeven.

Wonen – 1
Wonen – 2
Wonen – 3

maximale goothoogte
3,50 m
5,00 m
7,00 m

maximale bouwhoogte
7,50 m
9,00 m
11,00 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 bijgebouwen in één bouwlaag mogen worden gebouwd, de aanduiding ‘bijgebouwen’. De positie en omvang van het vlak voor bijgebouwen worden toegekend op grond van de volgende 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 aanduiding ‘bijgebouwen’ en de aan de weg gelegen perceelsgrens is steeds gehanteerd als
garantie voor parkeren op eigen terrein.
3. Bij monumentale panden is terughoudendheid betracht bij het toekennen van de aanduiding ‘bijgebouwen’, omdat binnen het bestaande volume reeds voldoende ruimte
aanwezig is. Daarnaast kan een toevoeging van een bijgebouw afbreuk doen aan de
(steden)bouwkundige identiteit.
4. Ook de aanduiding ‘bijgebouwen’ is op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten in de verbeelding van het plan ingetekend om onduidelijkheden te voorkomen.
5. 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’.
6. De goothoogte van bijgebouwen mag binnen de bestemming Wonen – 1, Wonen – 2 en
Wonen – 3 maximaal 3,50 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte
maximaal 80% bedraagt van de bouwhoogte van het hoofdgebouw.
7. Naast het bestemmingsplan is het ook mogelijk om vergunningsvrij nog vrijstaande of
aangebouwde bijgebouwen op te richten op basis van het Besluit omgevingsrecht.
8. Ook mogen in bijgebouwen aan huis gebonden beroepen uitgeoefend worden (praktijkvestiging).
Een en ander is in de bestemmingsregeling (bouwregels) nader geformuleerd.
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7.4.20
Bestemming Wonen – 4
Het beleid
Voor de vigerende woningbouwmogelijkheden die nog niet gerealiseerd zijn, is de bestemming ‘Wonen – 4’ opgenomen. Met betrekking tot beleid kan aangesloten worden bij
het beleid van de overige woonbestemmingen.
Bebouwing
Voor deze bestemming zijn de bouwmogelijkheden uit het vigerende bestemmingsplan
gerespecteerd. Het bouwvlak is dan ook overeenkomstig ingetekend. In de regels zijn nadere bebouwingsregels gegeven.
7.4.21
Bestemming Wonen – Garage
Beleid
Voor garageboxen in aparte complexen is een aparte bestemming gekozen, de bestemming
‘Wonen - Garage'. Immers daarin moet tot uitdrukking komen, dat er geen verband zal en
mag zijn, met activiteiten (gebruik) die men thuis wel in de garage mag doen (hobby’s en
dergelijke). Alleen de stalling van motorvoertuigen, fietsen en opslag inherent aan de
woonfunctie is het uitgangspunt.
Bebouwing
Voor deze bestemming zijn de bouwmogelijkheden uit het vigerende bestemmingsplan
gerespecteerd. Het bouwvlak is dan ook overeenkomstig ingetekend. In de regels zijn nadere bebouwingsregels gegeven.
7.4.22

Bestemming Wonen – Gestapeld

Het beleid
Vanwege de afwijkende verschijningsvorm zijn de gestapelde woningen is een afzonderlijke bestemming opgenomen, namelijk ‘Wonen – Gestapeld’. Het beleid is binnen deze bestemming gericht op behoud van de vigerende rechten.
Bebouwing
Voor de bestemming ‘Wonen – Gestapeld’ zijn de bouwmogelijkheden uit het vigerende
bestemmingsplan gerespecteerd. Het bouwvlak is dan ook overeenkomstig ingetekend. De
goot- en bouwhoogtes zijn per bouwvlak aangeduid op de verbeelding. In de regels zijn
nadere bebouwingsregels gegeven.
In tegenstelling tot de overige woonbestemmingen is er geen aanduiding voor bijgebouwen opgenomen. Eventuele bijgebouwen zijn uitsluitend in het bouwvlak toegestaan.
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 dubbelbestemming op gespannen voet staat met de regels van de onderliggende bestemming, het bepaalde in de dubbelbestemming voor gaat.
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7.5.1
Bestemming 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 waardevolle elementen en terreinen van terreinen met een archeologische waarde.
2. 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 gronden archeologische resten vermoed worden zonder dat de exacte begrenzing daarvan
kan worden aangewezen, zijn eveneens als ‘met hoge verwachting’ aangemerkt.
3. Ter bescherming van aanwezige waarden is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, en/of van werkzaamheden (voorheen aanlegvergunningstelsel).
Bebouwing
Ter bescherming van de waarden kunnen aan de omgevingsvergunning voor het bouwen
nadere voorwaarden worden gekoppeld, zoals de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, 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 deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd
gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
7.5.2
Bestemming Waarde – Cultuurhistorie Oldemarkt
Het beleid
Ten behoeve van het behoud van cultuurhistorisch waardevolle elementen en structuren
wordt het volgende gesteld:
1. In deze dubbelbestemming is benoemd hoe de cultuurhistorische waarden tot uitdrukking komen. Gestreefd wordt naar behoud, herstel en versterking van deze cultuurhistorische waarden door het tegengaan van verdere versnippering van historische
patronen, het zo mogelijk verwijderen van incidentele objecten zonder enig verband
met de oorspronkelijke situatie en het voorkomen van het toevoegen van nieuwe elementen, anders dan bedoeld ter reconstructie van de oorspronkelijke situatie.
2. Binnen de dubbelbestemming Waarde – Cultuurhistorie Oldemarkt heeft, ten aanzien
van de onderliggende bestemmingen, het te voeren beleid mede betrekking op behoud,
herstel, aanpassing, verbouwing, en reconstructie van de ter plaatse aanwezige bebouwing. Ter zake wordt advies ingewonnen bij Monumentenzorg en/of een deskundige.
3. Op de binnen de bestemming gelegen beschermde rijksmonumenten, aangewezen ingevolge artikel 3 van de Monumentenwet 1988, is tevens het dienaangaande bepaalde
uit de Monumentenwet van toepassing.
4. Voorop staat de instandhouding van de afzonderlijke monumentale gebouwen, beeldbepalende panden en bouwwerken voor wat betreft kapvorm, hoogtematen en gevelen raamindeling, zoals deze zijn vastgelegd in de aanwijzing tot rijks- of gemeentelijk
monument.
5. De karakteristieke panden zoals die zijn opgenomen in de vigerende bestemmingsplannen, zijn nader aangeduid als ‘karakteristiek’. De Rijks- en gemeentelijke monumenten zijn nader aangeduid als ‘specifieke bouwaanduiding – monument’ en opgenomen in bijlage 3. bij de regels.
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6. Naast de instandhouding van de afzonderlijke monumentale gebouwen en bouwwerken wordt gestreefd naar bescherming van de samenhangende cultuurhistorische
waarden en het stedenbouwkundige beeld van de straatwanden.
7. Ter bescherming van aanwezige waarden is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, en/of van werkzaamheden (voorheen aanlegvergunningstelsel) en een omgevingsvergunningstelsel voor het
slopen.
8. Op de verbeelding is de dubbelbestemming op perceelsniveau ingetekend op basis van
historisch kaartmateriaal. Veelal betreft het de historische dorpskern. Indien monumenten of karakteristieke panden buiten de historische dorpskern zijn gelegen, is over het
gehele perceel de dubbelbestemming opgenomen. Dit is omdat het pand samen met het
perceel een cultuurhistorisch en oudheidkundig waardevol object vormt, waarvoor het
behoud, herstel en versterking van de cultuurhistorische waarden als samenhangend
geheel uitgangspunt zijn.
Bebouwing
Op de voor 'Waarde – Cultuurhistorie Oldemarkt' aangewezen gronden mag ter plaatse
van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument' en ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' slechts worden gebouwd indien en voor zover zulks nodig is voor
het behoud en/of herstel van de bestaande bebouwing.
7.5.3
Bestemming Waterstaat – Waterkering
Het beleid
Ten behoeve van de bescherming van de waterkeringen in het plangebied is de dubbelbestemming ‘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 toegestaan als hiervoor een omgevingsvergunning is verleend. Deze wordt verleend als de waterkeringsbelangen 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.
7.5.4
Bestemming Waterstaat – Waterlopen
Het beleid
Ter zake bescherming, beheer en onderhoud is op de dubbelbestemming ‘Waterstaat –
Waterlopen’, behorende bij primaire wateren en regenwaterbuffers, de regelgeving van de
Keur van het waterschap van toepassing.
Bebouwing
Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd en uitsluitend bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, van geringe omvang welke noodzakelijk zijn voor het beheer en
onderhoud van primaire wateren.
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7.6

Algemene regels

7.6.1
Anti-dubbeltelregel
Overeenkomstig het Besluit ruimtelijke ordening is de anti-dubbeltelregel opgenomen.
Deze regel wordt opgenomen om bijvoorbeeld te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan 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 soortgelijke eis wordt gesteld.
7.6.2
Algemene bouwregels
Voor het hele plangebied, en dus alle bestemmingen, gelden een aantal algemene bouwregels, conform de Bro. Deze hoeven dus niet opgenomen te worden in het bestemmingsplan. In de algemene bouwregels van dit bestemmingsplan is enkel een regeling opgenomen omtrent ondergronds bouwen ten behoeve van bijvoorbeeld zwembaden.
7.6.3
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. Hierbij gaat het om, tenzij anders vermeld, afwijkingsregels die gelden voor alle bestemmingen
in het plan.
7.6.4
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 wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn daarbij aangegeven.
7.6.5
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 bestemmingsplan is al bij wet geregeld.
7.7

Overgangs- en slotregels

7.7.1
Overgangsrecht
In deze regels wordt het overgangsrecht, zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke
ordening, overgenomen. Het gaat hier om beschermingsbepalingen voor bebouwing en
gebruik, wat ooit rechtsgeldig tot stand is gekomen/ontstaan, maar nu niet meer positief is
bestemd. Dit omdat binnen de planperiode wordt verwacht dat het betreffende gebruik of
de aanwezige bebouwing zal ophouden te bestaan. Tot die tijd mogen dit gebruik en deze
bebouwing gewoon voort bestaan.
7.7.2
Slotregel
Als laatste wordt de slotregel opgenomen, ook zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening. Deze regel schrijft voor hoe het plan kan worden aangehaald.
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Hoofdstuk 8
8.1

Financiële paragraaf

Financiële haalbaarheid

Het bestemmingsplan is een beheersplan. Het betreft de actualisatie van verouderde bestemmingsplannen. 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 afwijkingen 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 voldoende anderszins is verzekerd.
Het voorliggende bestemmingsplan is echter naar zijn aard hoofdzakelijk een conserverend bestemmingsplan, waardoor het risico van toewijsbare planschade gering is. Daarnaast heeft de gemeente Steenwijkerland het planvoornemen tijdig gepubliceerd waardoor
burgers de mogelijkheid wordt gegeven om voor inwerkingtreding van het bestemmingsplan 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 gebouw 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, afwijking van het
bestemmingsplan (artikel Wabo) en een buiten toepassingverklaring van een beheersverordening zijn.
Dit bestemmingsplan is grotendeels conserverend en is niet aan te merken als een ‘bouwplan’ in de zin van artikel 6.2.1 Bro. Derhalve bestaat geen exploitatieplanverplichting.
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Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het plan economisch uitvoerbaar is.
8.4

Maatschappelijke haalbaarheid

Naast de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is het ook belangrijk dat het
plan maatschappelijk uitvoerbaar is. Daarom zal het voorontwerpbestemmingsplan ‘Oldemarkt’ conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening in vooroverleg worden
gezonden naar de betreffende personen en instanties. Daarnaast zal het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd.
Na inspraak en vooroverleg zal het plan de procedure van artikel 3.8 en verder van de
Wet ruimtelijke ordening doorlopen.
De resultaten van deze procedures zullen te zijner tijd in hoofdstuk 9 van deze toelichting
worden vermeld.
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Hoofdstuk 9
9.1

Inspraak en vooroverleg

Te volgen procedure

Het bestemmingsplan doorloopt als (voor)ontwerp respectievelijk vastgesteld en onherroepelijk bestemmingsplan de volgende procedure:
a. Voorbereiding:
 vooroverleg met overheidsinstanties: betrokken diensten van rijk en provincie, waterschap (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 gemeenteraad
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 beroepstermijn
d. Inwerkingtreding:
 na afloop van de beroepstermijn (tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek omvoorlopige voorziening wordt gedaan)
e. Beroep:
 Beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 Reactieve aanwijzing
In het kader van deze procedure is een inspraakprocedure mogelijk waarbij eenieder
zijn/haar inspraakreactie (bij de gemeenteraad) kenbaar kan maken. In publicaties met betrekking tot de diverse stappen die het plan moet doorlopen wordt daarvan steeds melding 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 diensten van het Rijk en provincie Overijssel. Instanties die blijkens hun werkterrein, belangen
vertegenwoordigen of bevoegdheden krachtens de Wro hebben worden bij de totstandkoming van bestemmingsplannen betrokken bij het overleg conform artikel 3.1.1. Bro. Het
plan aan de betrokken instanties gestuurd met het verzoek om advies.
Op de volgende pagina’s zijn de reacties uit het vooroverleg opgenomen. In de ‘Antwoordnotitie vooroverleg en inspraak’ zijn de standpunten/reacties van de gemeente op
de reacties uit het vooroverleg vastgelegd. De antwoordnotitie is integraal in paragraaf 9.5
weergegeven.
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9.3
Inspraak
Het bestemmingsplan heeft als voorontwerp van 16 mei 2012 tot en met 23 juni 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.
9.4
Uitkomsten inspraak en vooroverleg
Van de mogelijkheid om op het voorontwerp bestemmingsplan schriftelijk een inspraakreactie in te dienen, hebben 5 personen gebruik gemaakt. De inspraakreacties zijn beoordeeld en van een reactie voorzien in de ‘Antwoordnotitie vooroverleg en inspraak bestemmingsplan Oldemarkt’. Ditzelfde geldt voor de reacties uit het vooroverleg. De antwoordnotitie is op de volgende pagina’s integraal weergegeven.
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Antwoordnotitie vooroverleg en inspraak
bestemmingsplan Oldemarkt
Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Oldemarkt’ heeft van 16 mei 2012 tot en met 23 juni
2012 ter inzage gelegen in het gemeentehuis van de gemeente Steenwijkerland. Tevens
was het bestemmingsplan digitaal in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl,
waarnaar via een link op de gemeentelijke website werd verwezen.
Daarnaast is op 23 mei 2012, in Zalencentrum Dalzicht, een inloopmiddag/-avond georganiseerd. Op deze dag waren enkele pc’s beschikbaar, waarop inwoners en andere belanghebbenden het bestemmingsplan digitaal konden raadplegen. Ook was het analoge exemplaar van het bestemmingsplan in te zien. Bij deze dag waren enkele medewerkers van het
team Beleid, afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling aanwezig om vragen te
beantwoorden en een nadere toelichting op het plan te geven.
Tot de voorbereiding van dit bestemmingsplan behoort het overleg met de daarvoor in
aanmerking komende instanties; instanties die blijkens hun werkterrein belangen vertegenwoordigen of bevoegdheden krachtens de Wro hebben. In het kader van artikel 3.1.1
van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) zijn deze instanties bij de totstandkoming
van bestemmingsplannen betrokken. De reacties van deze instanties worden in deze notitie behandeld en van een standpunt voorzien.
Tijdens de 6 weken dat het bestemmingsplan ter inzage lag, heeft eenieder de mogelijkheid gehad om schriftelijk zijn inspraakreactie in te dienen. Gedurende de inzage termijn
zijn 5 inspraakreacties ingediend. De persoonlijke gegevens en de strekking van de inspraakreacties zijn in deze notitie beknopt en zakelijk weergegeven. Vervolgens is het
standpunt van burgemeester en wethouders daarbij geformuleerd.
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Vooroverleg
In het kader van het vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro, is onderhavig voorontwerp bestemmingsplan ‘Oldemarkt’ voorgelegd aan een aantal belanghebbende instanties.
Hierna zullen de reacties kort worden samengevat en besproken. Indien deze reacties leiden tot aanpassingen van het voorontwerp bestemmingsplan zal dit worden aangeven.
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Oldemarkt’ is voor advies voorgelegd aan de volgende instanties:
 Het Oversticht;
 Seniorenraad Steenwijkerland;
 Cliëntenraad Gehandicapten Steenwijkerland;
 Vintens Overijssel N.V.;
 Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie;
 GLTO Steenwijkerland;
 Kamer van Koophandel Oost Nederland;
 KopTop;
 Natuur en Milieu Overijssel;
 Staatsbosbeheer, directie Oost;
 Nationaal Park Weerribben-Wieden;
 Vereniging Natuurmonumenten (vestiging Ronduite);
 Stichting Natuur- en Milieuplatform Steenwijkerland;
 Natuurvereniging De Noordwesthoek;
 Woonconcept Vastgoed;
 Wetland Wonen;
 Brandweer;
 Omnia Wonen;
 Rijksdienst voor het cultureel erfgoed;
 Het bestuur van Plaatselijk Belang Oldemarkt;
 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
 Ministerie van Defensie;
 Rijkswaterstaat;
 Waterschap Reest en Wieden.
Van de volgende instanties is een reactie op het bestemmingsplan binnengekomen:
A. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Postbus 1600, 3800BP Amersfoort,
d.d. 21 mei 2012, ingekomen 22 mei 2012.
B. Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000GB Zwolle,
d.d. 16 mei 2012, ingekomen per mail.
C. Waterschap Reest en Wieden, Postbus 120, 7940 AC Meppel,
d.d. 13 juni 2012, ingekomen per mail.
D. Plaatselijk Belang Oldemarkt,
d.d. 8 juni 2012, ingekomen per mail.
E. Het Oversticht, Postbus 531, 8000 AM Zwolle,
d.d. 12 juni 2012, ingekomen 14 juni 2012.
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A. Samenvatting
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft aan dat per 1 januari 2012 wijzigingen
zijn opgetreden in de rol van het Rijk met betrekking tot plannen als onderhavige. Dit
betekent onder andere, dat de Rijksdienst niet meer zal reageren op standaardmeldingen en toezendingen zoals deze. Vanzelfsprekend is de Rijksdienst nog wel beschikbaar
voor advies in de voorbereidingsfase, wanneer zich vragen voordoen met betrekking
tot de verankering van cultuurhistorie in een ruimtelijk plan.
De Rijksdienst heeft verder geen opmerkingen op onderhavig voorontwerp bestemmingsplan.
Reactie gemeente
De gemeente heeft kennis genomen van deze reactie.
De reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft geen aanleiding het plan
aan te passen.
B. Samenvatting
De provincie Overijssel geeft aan dat het plan bijdraagt aan het provinciale ruimtelijk
beleid. Indien het plan ongewijzigd in procedure wordt gebracht ziet de provincie dan
ook vanuit het provinciale belang geen beletselen voor het verdere vervolg van deze
procedure.
Reactie gemeente
De gemeente heeft kennis genomen van de positieve reactie.
De reactie van de provincie geeft geen aanleiding het plan aan te passen.
C. Samenvatting
Waterschap Reest en Wieden geeft aan dat in de toelichting nog gerefereerd wordt aan
het waterbeheerplan van het waterschap van 2007-2012. Dit waterbeheerplan is echter
achterhaald. Sinds 1 januari heeft het waterschap een nieuw waterbeheerplan, ‘Waterbeheerplan 2010-2015’. Graag ziet het waterschap dit veranderd in het bestemmingsplan
Tevens is door het waterschap een beschrijving van de bestaande waterhuishouding
van het plangebied gegeven.
Wanneer beide opmerkingen verwerkt worden in het bestemmingsplan kan het waterschap Reest en Wieden akkoord gaan met het bestemmingsplan.
Reactie gemeente
De opmerkingen van het waterschap zullen worden verwerkt in de toelichting van het
bestemmingsplan; in hoofdstuk 5 Waterparagraaf.
De reactie van Waterschap Reest en Wieden geeft aanleiding het plan aan te passen.
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D. Samenvatting
Het Plaatselijk Belang Oldemarkt heeft kennis genomen van het bestemmingsplan ’Oldemarkt’ en kan zich met het plan verenigen, nadat antwoord is gekregen op de volgende vragen:
1. Waarom wordt er in het bestemmingsplan onderscheid gemaakt tussen het evenemententerrein in Oldemarkt en het Marktplein (verkeersbestemming)?
2. Waarom wordt aan de locatie oude gemeentehuis (Marktplein 4) niet tevens de bestemming ‘Wonen’ gegeven in verband met eventuele nieuwbouwprojecten.
Reactie gemeente
1. Voor het evenemententerrein van Oldemarkt en het Marktplein dient inderdaad dezelfde regeling te worden opgenomen in het bestemmingsplan. Het Marktplein
krijgt dan ook de aanduiding ‘evenemententerrein’ op de verbeelding met daaraan
gekoppeld in de planregels dezelfde regeling als voor het evenemententerrein van
Oldemarkt geldt.
2. Het bestemmingsplan ‘Oldemarkt’ is een conserverend bestemmingsplan waarin
uitsluitend de bestaande situatie wordt geregeld. Nieuwe ontwikkelingen worden
hierin niet mogelijk gemaakt. Omdat momenteel nog niet bekend is wat met de oude locatie gemeentehuis gaat gebeuren, zijn hiervoor uitsluitend de vigerende rechten overgenomen. Te zijner tijd zal voor deze locatie een afzonderlijke procedure
worden opgestart. Onderhavig bestemmingsplan wordt hierop niet aangepast.
De reactie van Plaatselijk Belang Oldemarkt geeft gedeeltelijk aanleiding het plan aan
te passen.
E. Samenvatting
Het Oversticht heeft het plan beoordeeld en geeft aan geen opmerkingen op het plan te
hebben.
Reactie gemeente
De gemeente heeft kennis genomen van de positieve reactie.
De reactie van Het Oversticht geeft geen aanleiding het plan aan te passen.
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Inspraak
Van de in het kader van de inspraak binnengekomen reacties wordt hierna in het kort verslag gedaan. Per reactie is ook steeds het gemeentelijk standpunt weergegeven, alsmede de
eventueel daaruit voortvloeiende aanpassing(en) van het plan.
De volgende personen/bedrijven hebben een inspraakreactie ingediend:
A. Dhr. van Beek, Burgemeester Kuiperslaan 136, 8375 BP Oldemarkt en
Dhr. Vroklage, Platteweg 30, 8275 GN Oldemarkt,
d.d. 23 mei 2012, ingekomen 23 mei 2012.
B. Dhr. J. van Beek, Burgemeester Kuiperslaan 136, 8375 BP Oldemarkt
d.d. 23 mei 2012, ingekomen 23 mei 2012.
C. Mevr. Pasma, Ellenkamp 15, 8375 HD Oldemarkt,
d.d. 23 mei 2012, ingekomen 23 mei 2012.
D. G.B.M. ten Have, De Hare 53, 8357 GE Oldemarkt,
d.d. 8 juni 2012, ingekomen 12 juni 2012.
E. Dhr. Threels, De Hare 78, 8375 GG Oldemarkt,
d.d. 23 mei 2012, ingekomen 23 mei 2012.
A. Samenvatting
Het Marktplein (bij de muziekkoepel) heeft alleen de bestemming ‘Verkeer’. Op deze
locatie worden in de feitelijke situatie evenementen gehouden. Hier moet dezelfde regel omtrent evenementen worden opgenomen als in de bestemming ‘Groen’.
Reactie gemeente
Voor het Marktplein dient inderdaad dezelfde regeling te worden opgenomen, zoals
deze is opgenomen in de bestemming ‘Groen’. Het Marktplein krijgt dan ook de aanduiding ‘evenemententerrein’ op de verbeelding met daaraan gekoppeld in de planregels dezelfde regeling als voor het evenemententerrein binnen de bestemming ‘Groen’
geldt.
De inspraakreactie geeft aanleiding het plan aan te passen.
B. Samenvatting
Tussen de Kruisstraat en de Burgemeester Kuiperslaan 136 is het aanwezige groen bestemd als ‘Verkeer’. Dit moet openbaar groen zijn.
Reactie gemeente
Het openbaar groen ter plaatse krijgt de bestemming ‘Groen’. De verbeelding zal hierop worden aangepast.
De inspraakreactie geeft aanleiding het plan aan te passen.
C. Samenvatting
De groenstrook achter Ellenkamp 15 is feitelijk het perceel direct grenzend aan de sloot.
Waarom heeft de sloot de bestemming ‘Groen’ op de verbeelding?
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Reactie gemeente
Achter de percelen Ellenkamp 9 tot en met 19 (oneven) loopt inderdaad een sloot. Deze
sloot had in het voorontwerp bestemmingsplan, achter de percelen Ellenkamp 11, 13
en 15 de bestemming ‘Groen’. De gehele sloot krijgt, net als achter de percelen Ellenkamp 9, 17 en 19, de bestemming ‘Water’. De verbeelding zal hierop worden aangepast.
De inspraakreactie geeft aanleiding het plan aan te passen.
D. Samenvatting
Het bouwvlak op het perceel De Hare 53 is niet ingetekend conform het voorstel van
inspreker. Op verzoek van de gemeente heeft inspreker bij brief van 27 april 2010 aangegeven een schuur te willen bouwen. Om de schuur op de destijds aangegeven locatie
te kunnen bouwen is het nodig de aanduiding ‘bijgebouwen’, zoals deze in het oude
bestemmingsplan was aangegeven, aan te passen. Op een bij de inspraakreactie gevoegde kaart is het voorstel nogmaals ingetekend. Inspreker verzoekt de bebouwingsgrens c.q. rooilijn voor het perceel De Hare 53 zoals aangegeven aan te passen.
Reactie gemeente
In 2010 heeft de gemeente alle inwoners van de kernen een formulier toegestuurd
waarop ze hun toekomstige bouwplannen konden aangeven. Inspreker heeft op dit
formulier aangegeven dat hij bouwplannen heeft. Vervolgens is door de gemeente een
algemene brief opgesteld voor alle burgers met relatief kleinschalige bouwplannen.
Deze brief heeft inspreker ook ontvangen. In deze brief zijn een aantal mogelijkheden
aangeven die voor beoogde bouwplannen van toepassing zou kunnen zijn om een
bouwplan te kunnen realiseren met of zonder een omgevingsvergunning. In de brief
wordt onder andere gerefereerd aan vergunningsvrij bouwen, bouwen met omgevingsvergunning en de beleidsnotitie facetbeleid. De brief geeft in ieder geval geen
recht aan inspreker om een bijgebouw te mogen plaatsen op de plek waar hij deze wil
realiseren.
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het ook niet wenselijk, dat er in de toekomst bijgebouwen voor de voorgevel worden gebouwd. De aanduiding ‘bijgebouwen’ op de
verbeelding zal dan ook niet worden aangepast.
De inspraakreactie geeft geen aanleiding het plan aan te passen.
E. Samenvatting
De hemelwaterafvoer van De Hare is bij zware regenbuien problematisch.
Reactie gemeente
De gemeente heeft het probleem doorgegeven aan de afdeling Openbare Werken. Deze
afdeling geeft aan dat ze weten dat het voormalige vakantiepark gevoelig is voor hevige neerslag, maar voor zover bij hun bekend er in de afgelopen weken geen klachten
vanuit ‘De Hare’ zijn gemeld.
De inspraakreactie geeft geen aanleiding het plan aan te passen.
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Hoofdstuk 10

Zienswijzen

10.1 Ontwerp
Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen vanaf 5 december 2012 tot en met
15 januari 2013. Van de mogelijkheid om op het ontwerp bestemmingsplan schriftelijk een
zienswijze in te dienen, hebben 7 personen gebruik gemaakt. De zienswijzen zijn beoordeeld en van een reactie voorzien in de ‘Nota beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Oldemarkt’. In bijlage 4 bij de toelichting is de reactienota opgenomen.
Daarnaast hebben ambtshalve wijzigingen plaatsgevonden. In bijlage 5 bij de toelichting
staan de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan vermeld. Naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen en ambtshalve wijzigingen is het bestemmingsplan
aangepast.
10.2 Vaststelling bestemmingsplan door Raad
Het bestemmingsplan is in de raadsvergadering van 19 maart 2013 behandeld. Tijdens deze vergadering is het bestemmingsplan ‘Oldemarkt’ vastgesteld.
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