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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Marco van Beek Holding (hierna: initiatiefnemer) heeft het voornemen om een nieuw au-
tobedrijf te vestigen aan de Ruxveenseweg 6 te Steenwijk. Het voornemen is om een 
nieuw bedrijfsgebouw met showroom en werkplaats te realiseren. 
 
De ontwikkeling is op enkele onderdelen niet mogelijk op basis van het geldende be-
stemmingsplan. Het gaat alleen om de detailhandelsfunctie (de verkoop van auto’s) en 
een deel van de herinrichting van het terrein buiten de bedrijfsbestemming. 
 
Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken wordt een omgevingsver-
gunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aangevraagd. De gemeente heeft 
aangegeven medewerking te willen verlenen aan het project middels deze procedure. Bij 
deze aanvraag moet worden onderbouwd dat sprake is van een goede ruimtelijke orde-
ning. De voorliggende onderbouwing voorziet daarin. 

1.   2. Ligging van het projectgebied 

Het projectgebied ligt in het zuidwesten van Steenwijk. In figuur 1 is de ligging van het 
projectgebied globaal weergegeven op een luchtfoto. 

 

 

Figuur 1. Ligging projectgebied 

1.   3. Planologische regeling 

Het projectgebied is momenteel gedeeltelijk juridisch-planologisch geregeld in het be-
stemmingsplan Bedrijventerrein, dat is vastgesteld op 28 januari 2014 een gedeeltelijk in 
het bestemmingsplan Veegplan Noordelijke Kernen, dat is vastgesteld op 10 mei 2016. Het 
projectgebied is  in het bestemmingsplan Bedrijventerrein bestemd als ‘Bedrijventerrein’ 
en ‘Groen’. 

 
Binnen de geldende bestemming zijn de gronden bestemd voor ter plaatse reeds legaal 
bestaande bedrijven en bedrijven tot en met milieucategorie 4.1. Er geldt een maximale 
bouwhoogte van 12 meter en een maximum bebouwingspercentage van 80%. Gebouwen 



blz 2 20180140    

 

 
 

Rho Adviseurs B.V.   Steenwijk – Ruxveenseweg 6 
 Status: Definitief / 12-06-2018 

moeten binnen het bouwvlak gebouwd worden. Detailhandel in volumineuze goederen, 
waaronder ook de verkoop van auto’s valt, is slechts toegestaan ter plaatse van de aan-
duiding ‘detailhandel volumineus’. Van deze aanduiding is geen sprake bij het projectge-
bied. 
 
Conform het bestemmingsplan is het via een binnenplanse afwijking, opgenomen in arti-
kel 9.6.2 wel mogelijk om detailhandel in volumineuze goederen toe staan met dien ver-
stande dat: 
a. Het aanbieden van nevenassortiment maximaal 10% van het winkelvloeroppervlak 

bedraagt, tot een maximum van 300 m²; 
b. Shop-in-shop formules niet zijn toegestaan; 
c. Verkoop van etenswaren, dranken en genotsmiddelen niet is toegestaan; 
d. In voldoende mate wordt voorzien in de parkeerbehoefte; 
e. Geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

1. Het straat- en bebouwingsbeeld; 
2. De sociale veiligheid; 
3. De verkeersveiligheid; 
4. De gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

 
Binnen de bestemming ‘Groen’ zijn de gronden bestemd voor groenvoorzieningen, water 
en waterhuishoudkundige voorzieningen, structurele beplantingen, recreatief medege-
bruik en openbare nutsvoorzieningen. 
 
Daarnaast geldt voor het projectgebied de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’. 
Voor gronden binnen deze bestemming geld dat voor het bouwen van bouwwerken bin-
nen de bebouwde kom vanaf een oppervlakte van 250 m2, en buiten de bebouwde kom 
vanaf een oppervlakte van 2.500 m2, archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 
 
Tot slot geldt voor het projectgebied ook nog de gebiedsaanduiding ‘wetgevingszone – 
wet geluidhinder’. Ter plaatse van deze aanduiding zijn de gronden aangewezen als gezo-
neerd industrieterrein in de zin van de Wet geluidhinder. 

 
In het bestemmingsplan Veegplan Noordelijke Kernen is het projectgebied bestemd als 
‘Agrarisch’. Binnen deze bestemming zijn de gronden bestemd voor agrarisch bedrijfs- en 
hobbymatig gebruik. Het is verboden om op de gronden binnen deze bestemming zonder 
of in afwijking van een verleende omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgen-
de werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren en/of te  laten 
uitvoeren: 

 Het aanbrengen van halfverhardingen ten behoeve van evenementen; 

 Het dempen van oppervlakte water; 

 Het vergraven van oevers; 

 Het verleggen van watergangen. 
Wanneer dit wel gebeurd is een omgevingsvergunning op basis van de activiteit ‘het uit-
voeren van werkzaamheden’ noodzakelijk. 
 
Daarnaast geldt de gebiedsaanduiding ‘geluidzone – industrie’. Hiervoor geldt dat ter 
plaatse van deze gronden geen geluidsgevoelige objecten gerealiseerd mogen worden. 
Een uitsnede van beide bestemmingsplannen met de globale ligging van het projectgebied 
is weergegeven in figuur 2. 
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Figuur 2. Uitsnede geldende bestemmingsplannen 

 
Strijdigheid van het voornemen 
Het voornemen is op enkele punten strijdig met de geldende bestemmingsplannen. Voor 
wat betreft de gronden bestemd als ‘Bedrijventerrein’, voorziet het voornemen in volumi-
neuze detailhandel op gronden die niet zijn voorzien van de aanduiding detailhandel. Ter 
plaatse van de bestemming ‘Groen’ worden gronden gebruikt ten behoeve van parkeren, 
een inrit en detailhandel. Tot slot wordt een deel van de gronden die bestemd zijn als 
‘Agrarisch’ in gebruik genomen voor de aanleg van een vijver. 

1.   4. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie, de gewenste ont-
wikkelingen en de ruimtelijke inpassing daarvan. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspun-
ten getoetst aan de, voor het project relevante, beleid op rijks-, provinciaal- en gemeente-
lijk niveau. In hoofdstuk 4 wordt de voorgenomen ontwikkeling getoetst aan milieu- en 
omgevingsaspecten. In hoofdstuk 5 worden de maatschappelijke en economische uitvoer-
baarheid van het project besproken. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 een beknopte samen-
vatting en conclusie van de ruimtelijke onderbouwing weergegeven. 
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2. HET PROJECT 

In dit hoofdstuk wordt een omschrijving gegeven van de gewenste ontwikkeling binnen de 
context van de huidige situatie. 

2.   1. Beschrijving huidige situatie 

In de huidige situatie is het projectgebied onbebouwd. Het gebied is grotendeels ingericht 
als grasland. Het projectgebied ligt ten zuiden van de bebouwde kom van Steenwijk en ten 
westen van Zuidveen. Het projectgebied grenst met de zuidzijde aan de N334, de regiona-
le ontsluitingsweg. 
 
Het projectgebied vormt de zuidoostelijke hoek van het bedrijventerrein Ruxveenseweg. 
Ten noordwesten van het projectgebied is Rubitech gevestigd, Ten westen van het plan-
gebied is een tankstation met LPG-installatie gevestigd. Hierachter bevindt zich de rest van 
het gezoneerde industrieterrein Groot Verlaat. Het projectgebied maakt deel uit van dit 
industrieterrein. Ten oosten van het projectgebied is sprake van grasland, met daarachter 
de dorpsbebouwing van Zuidveen. Het projectgebied betreft een bijzondere zichtlocatie 
op de kruising van de N334 en de Zuidveenseweg en is grotendeels bestemd voor de ont-
wikkeling van bedrijven, gezien de bedrijfsbestemming die een deel van het plangebied in 
de huidige situatie heeft. 

2.   2. Toekomstige situatie 

Het voornemen van de initiatiefnemer is om een premium autobedrijf, waar auto’s uit het 
duurdere segment worden verkocht, te verplaatsen naar het projectgebied. Centraal op 
de kavel wordt één bedrijfsgebouw gerealiseerd, dat een bebouwingscluster vormt met de 
gebouwen van het naastgelegen bedrijf Rubitech. De nieuwbouw wordt binnen het gel-
dende bouwvlak geprojecteerd. Hierin komen onder meer een kantoor, showroom en 
werkplaats. Het perceel wordt middels een inrit met duiker, goedgekeurd door de Provin-
cie, ontsloten op de Ruxveenseweg. De gronden ten zuiden en oosten van het bedrijfsge-
bouw worden ingericht als verkoopplein. Hier worden auto’s bedoeld voor verkoop, uitge-
stald. De toegangsrit loopt vanaf het zuiden van het projectgebied, oostelijk langs de gara-
ge. 
 
Aan de noordkant, de achterzijde van het gebouw komt de ingang van de werkplaats. Ten 
westen hiervan wordt een parkeerterrein aangelegd waar zowel werknemers, klanten als 
auto’s bedoeld voor verkoop kunnen hier geparkeerd worden. 
 
Tevens wordt een grote waterpartij aangelegd in het zuiden en zuidoosten van het pro-
jectgebied. In figuur 3 is een situatietekening van de inrichting van het projectgebied 
weergegeven. In figuur 4 zijn impressies van het bedrijfsgebouw weergegeven. 
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Figuur 3. Toekomstige inrichting van het projectgebied 

 

 

Figuur 4. Impressies van het bedrijfsgebouw 

 

Landschappelijke inpassing 
De ontwikkeling vindt plaats in een groene zone tussen het woongebied van Steenwijk en 
Zuidveen en het industrieterrein Groot Verlaat. De initiatiefnemer wil hier zijn bedrijf op 
een mooie manier inbedden waarbij de zichtbaarheid van zijn bedrijf is gewaarborgd, een 
hoge ruimtelijke kwaliteit wordt behaald en het terrein een hoogwaardige uitstraling 
krijgt. Dit wordt op twee manieren gedaan, namelijk door een architect in te huren om 
een hoogwaardig bedrijfsgebouw te realiseren en door een landschapsarchitect in te zet-
ten voor de terreininrichting.  
 
De terreininrichting is zo ontworpen dat een fraaie overgang ontstaat van een parkachtige 
groenzone naar het agrarische gebied en een aantrekkelijk voorterrein voor de presenta-
tie van de premiumauto’s en het uit het zicht plaatsen van het B-segment. Belangrijke be-
staande elementen als de brede singel zuileiken ten westen van Rubitech en twee beeld-
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bepalende elzenbomen ten noordoosten van de beoogde garage, zullen behouden blijven. 
Daarnaast worden een groot aantal elementen aan het projectgebied toegevoegd om het 
geheel landschappelijk passend te maken. Dit plan is opgenomen als bijlage 1. 

 
Verkeer en parkeren 
 
Verkeersstructuur 
Het projectgebied wordt via een inrit en met duiker ontsloten op de parallelweg van de 
Ruxveenseweg. Via de parallelweg van de Ruxveenseweg kan in zuidelijke richting de N333 
worden bereikt. Dit betreft de zuidelijke ontsluitingsweg van Steenwijk. Via deze wegen is 
het projectgebied goed ontsloten en bereikbaar. De parallelweg van de Ruxveenseweg be-
treft een 60 km/u-weg.  
 
Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 
Op basis van de CROW publicatie 317, bedraagt de verkeersgeneratie voor een arbeidsex-
tensief/bezoekersextensief bedrijf met een bedrijfsvloeroppervlakte van 1.500 m², met 
een ligging in de rest van de bebouwde kom en een stedelijkheidsgraad ‘weinig stedelijk’, 
78 motorvoertuigbewegingen per etmaal. Echter hierbij wordt uitgegaan van een “regulier 
autobedrijf”. De verwachting is dat in deze situatie sprake zal zijn van een lagere verkeers-
generatie aangezien het hier een “premium autobedrijf” betreft. Hierbij zijn er minder 
klantbezoeken maar is sprake van hogere bestedingen waardoor de verkeersgeneratie la-
ger uitvalt dan gemiddeld. Hoewel de verkeersgeneratie als gevolg van het type bedrijf en 
het segment waar het bedrijf zich in bevindt lager zal liggen dan op basis van de CROW 
richtlijnen, hebben de Ruxveenseweg en de N333, via waar het gebied ontsloten wordt, 
voldoende capaciteit om de toenemende verkeersgeneratie op te vangen. Ook als deze 
wel zou toenemen met 78 mvt/etmaal. Deze hoeveelheid verkeer zal opgaan in de dage-
lijkse fluctuatie van het verkeer. 
 
Parkeren 
De gemeente hanteert voor de berekening van de parkeernormen haar eigen Nota Par-
keernormen gemeente Steenwijkerland. Het specifieke type bedrijf wat in het projectge-
bied wordt ontwikkeld, waar auto’s uit het duurdere segment worden verkocht, is echter 
niet in de nota opgenomen. Daarom is voor dit type bedrijf gebruik gemaakt van publica-
tie 317 van het CROW. Hierbij is eveneens uitgegaan van een ligging in de rest van de be-
bouwde kom met de stedelijkheidsgraad ‘weinig stedelijk’. Voor het bedrijf geldt, op basis 
van een bedrijfsvloeroppervlakte van 1.500 m², een parkeerbehoefte van 12 parkeerplaat-
sen. Op het terrein worden 7 parkeerplaatsen naast het bedrijfsgebouw aangelegd, die 
bestemd zijn voor de bezoekers. Gezien het feit dat in dit bedrijf auto’s uit het duurdere 
segment worden verkocht, is het niet waarschijnlijk dat er een groot aantal bezoekers per 
dag komt op hetzelfde moment. Dergelijke auto’s trekken een specifieke doelgroep aan. 
Bovendien betreft het een arbeidsextensief bedrijf, waar niet veel werknemers aanwezig 
zijn. Het aantal parkeerplaatsen is om die reden als voldoende te beschouwen. Wanneer 
er incidenteel toch sprake is van meer bezoekers op hetzelfde moment, kan worden uit-
geweken naar de extra parkeerplaatsen die gerealiseerd worden ten behoeve van de uit-
stalling van de auto’s. Deze reservecapaciteit zal altijd beschikbaar zijn. 
 
Conclusie 
De ontsluiting van het projectgebied is goed. De nieuwe ontwikkeling leidt niet tot pro-
blemen in de verkeersafwikkeling en parkeren. Het aspect verkeer staat het plan dan ook 
niet in de weg.  
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3. BELEIDSKADER 

In dit hoofdstuk staat een beschrijving van het voor het projectgebied van toepassing zijn-
de beleid, dat een direct verband houdt met de gewenste ontwikkeling. Daarbij wordt in-
gegaan op rijks-, provinciaal-, en gemeentelijk beleid. Wanneer van toepassing kan het 
overige beleid nadere uitgangspunten voor de gewenste ontwikkeling in het projectgebied 
opleveren. 

3.   1. Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking getreden. 
Met de structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijk beleid. Om de 
verantwoordelijkheden te leggen waar deze het beste passen draagt het Rijk de ruimtelij-
ke ordening meer over aan gemeenten en provincies. Het Rijk kiest voor een selectievere 
inzet van rijksbeleid op slechts 14 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk ver-
antwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 14 belangen hebben decentrale 
overheden beleidsvrijheid. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 14 aan-
gewezen nationale belangen zoals genoemd in de SVIR. 
 
De beoogde ontwikkelingen binnen het projectgebied raken geen van de nationale belan-
gen.  
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
In de SVIR is de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ geïntroduceerd. De ladder is ook 
als procesvereiste opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dat betekent dat 
overheden nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten motiveren met oog voor de behoef-
te en de beschikbare ruimte binnen stedelijk gebied. 
 
In dit project wordt invulling gegeven aan een bedrijfslocatie. Planologisch gezien is alleen 
sprake van een terreinuitbreiding. Het bedrijf en de bedrijfsbebouwing zelf zijn al toege-
staan. Daarmee is geen sprake van een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in de ladder 
voor duurzame verstedelijking. Toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking is 
daarom niet noodzakelijk. 
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3.   2. Provinciaal beleid 

Omgevingsvisie Overijssel 2017 
De Omgevingsvisie Overijssel 2017 is een integraal beleidsplan voor de fysieke leefomge-
ving. ' Een vitale samenleving in een mooi landschap vraagt om een toekomstvaste groei 
van welvaart en welzijn, waarbij een verantwoord beslag wordt gelegd op natuurlijke 
voorraden'. Met deze ambitie wil Overijssel voorbereid zijn op de toekomst door te voor-
zien in behoeften van de huidige generatie, zonder de mogelijkheden voor toekomstige 
generaties in gevaar te brengen (duurzaamheid). De provincie wil de kwaliteit van de leef-
omgeving verbeteren met het oog op een goed vestigingsklimaat, en veilige en aantrekke-
lijke woonomgeving en een fraai buitengebied. Deze leefomgeving moet geschikt zijn voor 
de grote diversiteit aan activiteiten die mensen in onze provincie willen ondernemen 
(ruimtelijke kwaliteit). 
 
Generieke beleidskeuzes 
In de generieke beleidskeuzes is het concentratiebeleid opgenomen. Dit beleid houdt in 
dat stedelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk geconcentreerd worden in de stedelijke 
netwerken. De kern Steenwijk mag daarbij bouwen voor de regionale behoefte. Het pro-
jectgebied ligt op een aangewezen bedrijventerrein bij de kern Steenwijk. Daarbij hanteert 
de provincie het principe ‘inbreiding gaat voor uitbreiding’. Volgens dit principe moet bij 
een stedelijke ontwikkeling eerst waar mogelijk locaties worden benut binnen gebieden 
die al een stedelijke functie hebben. Hier wordt op aangesloten doordat het bedrijfsge-
bouw wordt gerealiseerd op gronden die zijn bestemd voor bedrijven. Voor het overige 
gelden geen specifieke beleidskeuzes voor deze locatie. 
 
Ontwikkelingsperspectief 
Op de overzichtskaart ontwikkelingsperspectieven is het projectgebied aangemerkt als 
'Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap’. Van de ruimtelijke kwaliteitsambitie 
staat in dit ontwikkelingsperspectief de ambitie 'voortbouwen aan de kenmerkende struc-
turen van de agrarische cultuurlandschappen' voorop. Daarnaast gelden - net als voor alle 
andere ontwikkelingsperspectieven - de ruimtelijke kwaliteitsambities: 
 zichtbaar en beleefbaar mooi landschap; 
 sterke ruimtelijke identiteiten als merken voor Overijssel; 
 continu en beleefbaar watersysteem. 
Het ontwikkelingsperspectief Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap richt 
zich op het in harmonie met elkaar ontwikkelen van de diverse functies in het buitenge-
bied. Aan de ene kant melkveehouderij, akkerbouw en opwekking van hernieuwbare 
energie als belangrijke vormen van landgebruik. aan de andere kant gebruik voor natuur, 
recreatie, wonen en andere bedrijvigheid. 
 
Binnen het projectgebied wordt een vorm van ‘andere bedrijvigheid’ gerealiseerd door 
het ontwikkelen van een autobedrijf. Door een goede landschappelijke inpassing wordt er 
geen afbreuk gedaan aan het landschap. Daarmee is het voornemen in overeenstemming 
met het ontwikkelingsperspectief. 
 
Gebiedskenmerken 
In een toelichting moet inzichtelijk worden gemaakt, hoe is omgegaan met de provinciale ' 
vierlagenbenadering' uit de catalogus Gebiedskenmerken. 
 
Natuurlijke laag: 
De natuurlijke laag waarin het projectgebied valt betreft ‘Dekzandvlakte en ruggen’. De 
ambitie behorend in deze laag is de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en tussen 
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droog en nat functioneel meer sturend en beleefbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door 
een meer natuurlijk watersysteem en door beplanting met ‘natuurlijke soorten’. In het 
landschappelijk inpassingsplan is opgenomen dat er een grote waterpartij wordt ontwik-
keld en het projectgebied wordt met natuurlijke soorten beplant. 
 
Laag van het agrarische cultuurlandschap: 
het projectgebied valt, wat betreft de laag van het agrarische cultuurlandschap, in het Es-
senlandschap. De ambitie is het behouden van de es als ruimtelijke eenheid en het ver-
sterken van de contrasten tussen de verschillende landschapsonderdelen. Als ontwikke-
lingen plaatsvinden in het essenlandschap, dan krijgen deze in de flanken een plaats, met 
respect voor en bijdragend aan de aanwezige bebouwingsstructuren (lint, erf) en verster-
king van het landschappelijk raamwerk. 
 
In dit geval vindt de ontwikkeling niet op een es plaats en bevindt het projectgebied zich 
slechts in de flank van de es. Daarmee worden geen waarden van het essenlandschap ge-
schaad. 
 
Stedelijke laag: 
Het projectgebied valt, wat betreft de stedelijke laag binnen het Bedrijventerrein. Als 
ontwikkelingen op of rond een bedrijventerrein plaatsvinden moeten ze bijdragen aan 
versterking van het vitale karakter en de kwaliteit van bedrijventerreinen en aan het ver-
binden van het terrein met de omgeving. 
 
Door het landschappelijk inpassingsplan wordt het bedrijventerrein goed verbonden met 
de omgeving. Door het ontwikkelen van een nieuw bedrijf in het projectgebied wordt bo-
vendien bijgedragen aan het vitale karakter van het bedrijventerrein. 
 
Laag van de beleving: 
Het projectgebied is niet opgenomen in een specifiek landschapstype in de laag van de be-
leving. 
 
Omgevingsverordening Overijssel 2017 
Hoe aan het beleid uit de omgevingsvisie uitvoering moet worden gegeven is vastgelegd in 
de Omgevingsverordening. De Omgevingsverordening richt zich net zo breed als de Om-
gevingsvisie op de fysieke leefomgeving in de provincie Overijssel. De Omgevingsverorde-
ning is een uitvoeringsmodel van de Omgevingsvisie en is opgesteld in de vorm van regels. 
In veel regels is gekozen voor proces- en motiveringsvereisten. In de Omgevingsverorde-
ning moet elk  inhoudelijk thema geregeld zijn, waar de provincie de mogelijkheid op wil 
hebben om juridische instrumenten in te kunnen zetten. Het inzetten van juridische in-
strumenten vindt plaats op basis van de interventieladder. 
 
In het projectgebied wordt een autobedrijf gerealiseerd. Hierin wordt onder meer een 
showroom voor auto’s gerealiseerd. Dit betreft volumineuze detailhandel. In de Omge-
vingsverordening is hierover in artikel 2.4.3 lid 1 opgenomen dat bestemmingsplannen 
niet voorzien in nieuwe mogelijkheden om detailhandel uit te oefenen op bedrijventerrei-
nen. Echter is in artikel 2.4.3 lid 3 opgenomen dat in afwijking van het bepaalde in lid 1, 
plannen voor bedrijventerreinen in streekcentra en stedelijke centra de mogelijkheid 
wordt geboden voor de vestiging van volumineuze detailhandel met een regionale uitstra-
ling. Hiervoor dient wel aan een drietal voorwaarden te worden voldaan: 
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De behoefte moet aannemelijk worden gemaakt. 
 
In de huidige situatie is het betreffende bedrijf in Steenwijkerwold gevestigd. Deze locatie 
is op circa 2 kilometer van het projectgebied gelegen. Er is behoefte aan een nieuwe be-
drijfslocatie waar een nieuw bedrijfsgebouw gerealiseerd kan worden, die voldoet aan de 
moderne eisen. Daarnaast moet voldoende ruimte zijn voor uitstalling van het assorti-
ment. Deze locatie is gevonden aan de Ruxveenseweg 6. Daarmee is de behoefte aan de 
bedrijfsontwikkeling op deze locatie voldoende onderbouwd. 
 
Er moet worden aangetoond dat de vestiging niet leidt tot onevenredige aantasting van 
het voorzieningenniveau in de betreffende regio en het woon-, leef- en ondernemerskli-
maat in de betreffende kernen. 
 
De vestiging van het premium-autobedrijf leidt niet tot onevenredige aantasting van de 
genoemde aspecten. Een dergelijke bedrijf is nu nog niet in de regio aanwezig. Met deze 
nieuwvestiging van het bedrijf in de regio doet geen afbreuk aan het bestaansrecht van de 
andere aanwezige bedrijven, maar vormt een positieve toevoeging op het bestaande aan-
bod. Een specifiek segment van de automarkt kan nu vanuit deze regio worden bediend. 
 
Er dient regionale afstemming plaats te vinden met de buurgemeenten en Gedeputeerde 
Staten. 
 
In dit geval betreft dit project de plaatsing van een bedrijf dat in de huidige situatie slechts 
2 kilometer verderop is gevestigd. Het bedrijf is derhalve reeds aanwezig binnen de regio. 
Omdat het een bedrijf is dat zich slechts 2 kilometer vanaf haar huidige locatie verplaatst, 
zal dit geen gevolgen hebben voor de werkgelegenheid of de concurrentie van bedrijven 
onderling in de regio. Afstemming met buurgemeenten is daarom niet noodzakelijk. 
 
Er is reeds contact geweest met de provincie betreffende het verplaatsen van een tijdelij-
ke maaiopslag uit het projectgebied en de aanleg van een nieuwe inrit bij het perceel. Wat 
betreft de verplaatsing van de tijdelijke maaiopslag heeft de provincie een ontheffing ver-
leend om dit te realiseren. Daarnaast heeft de provincie ingestemd met de aanleg van de 
nieuwe inrit naar het bedrijfsperceel. Op deze wijze is de provincie betrokken bij dit plan. 
 
Het project is in overeenstemming met het gesteld in de provinciale verordening. 

3.   3. Gemeentelijk beleid 

Omgevingsvisie Steenwijkerland 
De Omgevingsvisie richt zich op de fysieke omgeving: de ruimte waarin bewoners, bezoe-
kers, instellingen en ondernemingen van de gemeente zich bevinden en het leefgebied 
van mensen, planten en dieren. De gemeente Steenwijkerland wil met de Omgevingsvisie 
de omgevingskwaliteit van Steenwijkerland naar een hoger plan tillen. Omgevingskwaliteit 
definieert de gemeente als de integrale kwaliteit van ruimtes. De Omgevingsvisie is het 
strategisch kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. 
 
De gemeente wil de bestaande kwaliteit benutten om haar ambitie te realiseren. Daarop 
ontwikkelt de gemeente geen nieuwe bedrijventerreinen, maar wordt voor nieuwe bedrij-
ven ruimte gezocht op de bestaande terreinen. Vanwege de streekfunctie die Steenwijk 
heft, is het daarnaast mogelijk om bedrijven van buiten de gemeente te vestigen op be-
drijventerreinen in Steenwijk. De ontwikkeling in het projectgebied vindt plaats op een 
bestaand bedrijventerrein. Bovendien betreft het een bedrijventerrein in Steenwijk, waar 
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bedrijven van buiten de gemeente gevestigd mogen worden. Daarmee wordt aangesloten 
bij de Omgevingsvisie van de gemeente Steenwijkerland. 
 
Beleidsnotitie bestemmingsplan Buitengebied 
Het voornaamste doel van de beleidsnotitie bestemmingsplan Buitengebied is het naar ie-
dereen toe verschaffen van helderheid over uitgangspunten van gebruiks- en bouwmoge-
lijkheden in het bestemmingsplan Buitengebied. De beleidsnotitie geeft voor een aantal 
aspecten aan hoe de gemeente, voor het buitengebied, hiermee in te toekomst om wil 
gaan. De beleidsnotitie geeft uitgangspunten en randvoorwaarden en bepaalt daarmee 
het kader waar binnen in een later stadium keuzes gemaakt kunnen worden. 
 
Voor niet-agrarische bedrijven is in de beleidsnotitie opgenomen dat bedrijven van milieu-
categorie 1 en 2 over het algemeen goed inpasbaar zijn in het buitengebied. Bij ruimtelijke 
plannen kunnen dergelijke bedrijven worden toegestaan op solitaire bedrijfslocaties, 
evenals aansluitend op bedrijventerreinen. Hiervoor geldt wel dat het woon- en leefkli-
maat gewaarborgd blijft, de uitvoerbaarheid is aangetoond, geen onevenredige afbreuk 
mag worden gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en er mag 
geen sprake zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking. 
 
In het projectgebied wordt een bedrijf van milieucategorie 2 gerealiseerd. Dit is conform 
de beleidsnotitie inpasbaar in het buitengebied. Bovendien wordt de bedrijfsbebouwing 
grotendeels in het stedelijk gebied gerealiseerd. Een deel van de ontwikkeling vindt plaats 
in het buitengebied. In hoofdstuk 4 is onderbouwd dat deze ontwikkeling geen afbreuk 
doet aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, er geen sprake is van een 
onevenredige verkeersaantrekkende werking en dat het woon- en leefklimaat in en rond-
om het projectgebied gewaarborgd blijft. In hoofdstuk 5 is onderbouwd dat het project 
uitvoerbaar is. Daarmee is deze ontwikkeling in overeenstemming met de beleidsnotitie 
bestemmingsplan Buitengebied. 
 
Beleidsnotitie Facetbeleid 
De beleidsnotitie facetbeleid is opgesteld ten behoeve van de bestemmingsplanactualisa-
tie in 2008 voor de kernen binnen de gemeente Steenwijkerland. Nieuwe initiatieven die-
nen getoetst te worden aan deze beleidsnotitie. 
 
De toetsing aan de milieu- en omgevingsaspecten die in de beleidsnotitie Facetbeleid 
worden behandeld is opgenomen in hoofdstuk 4. Ten aanzien van volumineuze detailhan-
del, waaronder ook de verkoop van auto’s valt, is in de beleidsnotitie facetbeleid opge-
nomen dat gestreefd wordt naar een clustering in duidelijk herkenbare nevencentra. Er 
wordt geadviseerd deze clustering te laten plaatsvinden op Woldmeentherand en bedrij-
venterrein Groot Verlaat. Op andere plekken dient volumineuze detailhandel te worden 
uitgesloten. Het nevenassortiment dient te worden beperkt tot een maximum van 300 m² 
en shop-in-shop formules zijn uitgesloten. 
 
In dit geval wordt het autobedrijf gevestigd op bedrijventerrein Groot Verlaat. De detail-
handel in het nevenassortiment betreft een kleinere oppervlakte dan 300 m² en er is geen 
sprake van shop-in-shop formules. Daarmee is het voornemen in overeenstemming met 
de beleidsnotitie facetbeleid. 
 
Welstandsnota Steenwijkerland 
In de welstandsnota wordt beschreven hoe de gemeente om wil gaan met de gebouwde 
omgeving en op welke aspecten en criteria de welstandscommissie zich daarbij baseert. 
De welstandsnota biedt voor de welstandscommissie een beoordelingskader. 
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Het voornemen is getoetst door de welstandscommissie en akkoord bevonden. Dit toont 
aan dat wordt voldaan aan de criteria vanuit de welstandsnota. 
 
Bestemmingsplan Bedrijventerreinen 
In het geldende bestemmingsplan Bedrijventerreinen heeft het projectgebied een be-
drijfsbestemming en is er een bouwvlak aanwezig. Het realiseren van een bedrijf in het 
projectgebied is daarom in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Het is 
echter niet toegestaan om volumineuze detailhandel op deze gronden uit te oefenen. 
Hiervoor is in het geldende bestemmingsplan echter wel een binnenplanse afwijking op-
genomen die het mogelijk maakt om detailhandel in volumineuze goederen uit te oefenen 
binnen het projectgebied. Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 
Deze voorwaarden worden hieronder getoetst: 
a. Het aanbieden van nevenassortiment maximaal 10% van het winkelvloeroppervlak 

bedraagt, tot een maximum van 300 m²; 
Hieraan wordt voldaan door niet meer dan 300 m² van het winkelvloeroppervlak voor de 
verkoop van nevenassortiment te benutten. 

 
b. Shop-in-shop formules niet zijn toegestaan; 
Er is geen sprake van een shop-in-shop formule. 

 
c. Verkoop van etenswaren, dranken en genotsmiddelen niet is toegestaan; 
Er is geen sprake van verkoop van etenswaren, dranken en genotsmiddelen. 

 
d. In voldoende mate wordt voorzien in de parkeerbehoefte; 
In paragraaf 2.2 is gemotiveerd dat wordt voldaan aan de parkeerbehoefte. 
 
e. Geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

1. Het straat- en bebouwingsbeeld; 
2. De sociale veiligheid; 
3. De verkeersveiligheid; 
4. De gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

Het straat- en bebouwingsbeeld wordt niet aangetast doordat sprake is van een welover-
wogen ontwerp van de bedrijfsbebouwing en een goede landschappelijke inpassing. Voor 
de ontwikkeling is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Door onder meer bo-
menrijen en hagen aan te brengen wordt het perceel op een goede wijze landschappelijk 
ingepast. Het landschappelijke inpassingsplan is opgenomen als bijlage bij deze ruimtelijke 
onderbouwing. Ook zorgt de ontwikkeling niet voor een verminderde sociale veiligheid en 
verkeersveiligheid. In paragraaf 4.2 is beschreven hoe wordt voldaan aan de milieuzone-
ring. Gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van aangrenzende gronden worden hierbij 
niet aangetast. 
 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden voor de binnenplanse afwijking, waardoor vanuit 
het gemeentelijk beleid geen belemmering bestaat voor het toestaan van de volumineuze 
detailhandel binnen het projectgebied. 
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4. MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

Voor het project is het van belang dat tijdens de uitvoering en in de nieuwe situatie sprake 
is van een goede omgevingssituatie. Deze omgevingstoets gaat in op de milieuaspecten en 
om andere sectorale regelgeving. 

4.   1. Geluid 

Toetsingskader 
De Wet geluidshinder (Wgh) stelt eisen met betrekking tot de geluidbelasting van geluids-
gevoelige gebouwen en terreinen door drie verschillende geluidbronnen: wegverkeer, 
spoorverkeer en industrie. Indien er binnen een geluidzone een geluidgevoelige functie 
gerealiseerd wordt, dient getoetst te worden aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh. 
 
Toetsing 
In dit project worden geen geluidsgevoelige gebouwen gerealiseerd, daarom hoeft dit pro-
ject niet getoetst te worden aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder. Een 
akoestisch onderzoek is om die reden niet noodzakelijk. 

4.   2. Bedrijven en milieuzonering 

Toetsingskader 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening  is het van belang dat bij de aanwezigheid 
van bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies zoals bijvoorbeeld woningen 
een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd. Hierbij dient rekening gehouden 
te worden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 
 
Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en (nieuwe) mi-
lieugevoelige functies in voldoende mate mee te nemen, wordt in deze rapportage ge-
bruikgemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG-publicatie Be-
drijven en milieuzonering (editie 2009). Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand 
waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan 
worden uitgesloten. Voor de richtafstanden wordt onderscheid gemaakt tussen rustige 
woongebieden/rustige buitengebieden en gemengde gebieden. 
 
Toetsing 
Binnen het projectgebied wordt een autobedrijf met kantoor, showroom en werkplaats 
gerealiseerd. Op dit perceel is reeds een bedrijf in ten hoogste de milieucategorie 4.1 toe-
gestaan. Deze categorie wordt niet overschreden met de komst van het beoogde bedrijf.  
 
Wel wordt het terrein van het bedrijf groter en komt daarmee dichter op de woonbebou-
wing van Steenwijk te liggen. Binnen het projectgebied wordt een autobedrijf gereali-
seerd. Een dergelijke type bedrijf valt in milieucategorie 2. Hiervoor geldt een richtafstand 
van 30 meter. Binnen deze afstand is geen sprake van bedrijfshindergevoelige objecten. 
 
Het project is daarom, vanuit milieuzonering gezien, inpasbaar en stuit niet op belemme-
ringen.  
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4.   3. Bodem 

Toetsingskader 
Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te 
worden gehouden met de bodemkwaliteit in het projectgebied. Bij functiewijzigingen 
dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de functie. In de Wet 
bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet 
aan de norm voor de functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan 
worden gebruikt voor de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Voor een nieuw 
geval van bodemverontreiniging geldt in tegenstelling tot oude gevallen (voor 1987), dat 
niet functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. 
 
Toetsing 
Het toekomstige bedrijfsgebouw wordt binnen het bouwvlak gerealiseerd, dat is opgeno-
men in het geldende bestemmingsplan. Het is al mogelijk om hier bedrijfsbebouwing te 
realiseren.  
 
Om te onderzoeken of de bodem van voldoende kwaliteit is voor de voorgenomen functie 
is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. In de grond zijn, met uitzondering van 
licht verhoogde gehalten aan kwik en lood in één mengmonster van de bovengrond, geen 
verontreinigingen aangetoond. In het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aan on-
derzochte componenten gemeten. De gemeten gehalten aan zware metalen in de boven-
grond overschrijden de achtergrondwaarden in geringe mate. De herkomst is niet exact 
aan te duiden. 
 
Bij de gemeten gehalten zullen geen risico’s voor milieu en volksgezondheid voorkomen 
en hoeft geen vervolgonderzoek plaats te vinden. Met de gevolgde onderzoeksstrategie is 
de algemene milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van het projectgebied vol-
doende vastgelegd. Voor wat betreft de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem hoeven 
er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen beperkingen te worden gesteld aan het gebruik 
van het perceel en bestaan er geen bewaren tegen ingebruikname van het perceel als be-
drijfsterrein en de bouw van het autobedrijf op het perceel. Het bodemonderzoek is als 
bijlage 2 opgenomen bij deze onderbouwing. 

4.   4. Ecologie 

Toetsingskader 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de natuurwaarden 
van de omgeving en met beschermde plant- en diersoorten. De Wet natuurbescherming 
regelt de bescherming van natuurgebieden. Dit gaat om op Europees niveau aangewezen 
Natura 2000-gebieden. In de provinciale verordening worden gebieden die van belang zijn 
voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) be-
schermd. De bescherming van soorten en hun verblijfplaatsen is geregeld in de Wet na-
tuurbescherming. 
 
Gebiedsbescherming 
Het projectgebied ligt niet in of nabij Natura 2000-gebieden. Ook ligt het projectgebied 
niet nabij een NNN gebied. Gezien de aard en de omvang van de voorgestelde ontwikke-
lingen kan worden gesteld dat dit project  geen (significante) effecten op de natuurwaar-
den in de omgeving heeft.  
 
Soortenbescherming 
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De huidige bebouwing wordt uit het projectgebied verwijderd. Om aan te tonen of hier-
mee geen beschermde diersoorten worden geschaad, is een verkennend ecologisch on-
derzoek naar beschermde soorten noodzakelijk. 
 
Toetsing 
Gebiedsbescherming 
Het projectgebied ligt niet in of nabij Natura 2000-gebieden en NNN-gebieden. Het 
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft De Wieden. Om te onderzoeken of als gevolg 
van de voorgenomen ontwikkeling, de stikstofdepositie gevolgen heeft voor beschermde 
natuurgebieden, is een stikstofberekening uitgevoerd. Uit de berekening blijkt dat er geen 
sprake is van rekenresultaten die hoger zijn dan de drempelwaarde van 0,05 mol N/ha/jr. 
Voor dergelijke projecten met zeer kleine deposities is met het Programma Aanpak Stik-
stof (PAS) voldoende ontwikkelingsruimte gecreëerd door het treffen van maatregelen in 
de Natura 2000-gebieden. Voor projecten die een bijdrage hebben van minder dan 0,05 
mol N/ha/jr. geldt een vrijstelling van de Wnb vergunningplicht. De Wet natuurbescher-
ming en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het project niet in de weg. De 
stikstofberekening is opgenomen als bijlage 3. 
 
Soortenbescherming 
Omdat de voorgenomen ontwikkeling samen zou kunnen gaan met effecten op be-
schermde planten- en diersoorten is een verkennend veldonderzoek naar het voorkomen 
van beschermde soorten uitgevoerd.  
 
In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het van belang om werk-
zaamheden buiten het broedseizoen te straten en/of te werken op een manier dat vogels 
niet tot broeden komen. Het voorkomen van en effecten op vleermuizen en vogels met 
vaste rust- en verblijfplaatsen kan worden uitgesloten. Mogelijk vliegen er foerageren er 
vleermuizen. Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven 
vliegen en foerageren. Er zijn daarnaast mogelijk algemene nationaal beschermde zoog-
dieren en amfibieën aanwezig. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene vrij-
stelling in de provincie Overijssel. Het voorkomen van overige beschermde soorten wordt 
uitgesloten. 
 
Op grond van het onderzoek en de bovenstaande conclusies worden effecten op be-
schermde planten- en diersoorten uitgesloten; de ontwikkelingsplannen aan de Ruxveen-
seweg te Zuidveen zijn niet in strijd met het gestelde binnen de Wet natuurbescherming. 
Het onderzoek is bijgevoegd als bijlage 4. 

4.   5. Luchtkwaliteit 

Toetsingskader 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk 
plan uit het oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening ge-
houden met de luchtkwaliteit. Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door 
hoofdstuk 5, artikel 5.2 van de Wet milieubeheer (Wm). De Wm bevat grenswaarden voor 
zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. 
Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor 
stikstofdioxide (NO2-jaargemiddelde) en fijn stof (PM10-jaargemiddelde) van belang. 
 
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevol-
gen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indiende ontwikkelin-
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gen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de ontwikkelingen niet in 
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 
 
NIBM 
In dit Besluit 'Niet In Betekenende Mate' (NIBM) is bepaald in welke gevallen een project 
vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden 
getoetst. Hierbij worden twee situaties onderscheiden. Eén hiervan betreft de situatie 
wanneer een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grens-
waarde stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10). 
 
Toetsing 
De beoogde ontwikkeling heeft betrekking op de realisatie van een premium autobedrijf 
en leidt tot een toename van circa 29 mvt/etmaal (weekdaggemiddelde). Dit is berekend 
op basis van de bedrijfsvloeroppervlakte conform de CROW publicatie 317 die per be-
drijfsvloeroppervlakte de verkeersgeneratie en parkeerbehoefte berekent, gecombineerd 
met het type segment dat aangeboden wordt. Hierbij wordt uitgegaan van een aandeel 
vrachtverkeer van 2%. Uit de NIBM-tool blijkt dat deze verkeerstoename zorgt voor een 
toename van het gehalte stikstof in de lucht van 0,02 µg/m³ en van fijn stof van 0,00 
µg/m³ (zie figuur 4). Beide toenames blijven beneden de grenswaarde van 1,2 µg/m³. Het 
plan draagt dan ook niet in betekenende mate bij aan de toename van de hoeveelheid 
stikstofdioxide en fijn stof in de lucht. Er wordt voldaan aan de luchtkwaliteitswetgeving 
en nader onderzoek is niet noodzakelijk. Nader onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is 
niet noodzakelijk. 
 

 

Figuur 5. Uitkomst berekening NIBM-tool 

4.   6. Water 

Een belangrijk onderdeel van de planvorming is de Watertoets. Het doel van de Water-
toets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen meer expliciet en op een 
evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundige rele-
vante ruimtelijke plannen en besluiten. Het projectgebied is gelegen in het beheergebied 
van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het waterschap is verantwoordelijk voor het 
watersysteem en het zuiveren van het aangeboden stedelijk afvalwater. 
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Toetsing 
Voor deze ontwikkeling is de digitale watertoets doorlopen en is het waterschap Drents 
Overijsselse Delta op de hoogte gesteld van de voorgenomen ontwikkeling. Op basis van 
de watertoets geldt voor deze ontwikkeling de normale procedure. Hierop brengt het wa-
terschap een passend wateradvies uit. Deze wordt te zijner tijd in deze paragraaf ver-
werkt. Het resultaat van de watertoets is opgenomen als bijlage 5. 

4.   7. Archeologie 

Toetsingskader 
Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op deze da-
tum overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming 
in de fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer deze in werking 
treedt. Dit geldt ook voor de verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ont-
heffingen op het gebied van archeologie. Vooruitlopend op de datum van ingang van de 
Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar 
e ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. De 
kern van de wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten intact 
moeten blijven. Als dit niet mogelijk is, is opgraving een optie. 
 
Toetsing 
De gemeente Steenwijkerland heeft een gemeentelijke archeologische beleidskaart. Deze 
kaart geeft op basis van oudheidkundig onderzoek verschillende waarderingen op het 
grondgebied van de gemeente. Deze is vertaald naar de regeling in het geldende bestem-
mingsplan Bedrijventerreinen. Het projectgebied heeft hierin de dubbelbestemming 
‘Waarde - Archeologie 2’. Het projectgebied is gelegen buiten de grenzen van de bebouw-
de kom van Steenwijk.  Bij ingrepen buiten de bebouwde kom, met een omvang groter 
dan 2.500 m2 is nader archeologisch onderzoek noodzakelijk. De ontwikkeling in het pro-
jectgebied betreft een kleiner oppervlak. Bovendien blijven de graafwerkzaamheden door 
de gekozen manier van bouwen binnen de 50 centimeter vrijstellingsdiepte. Daarom is ar-
cheologisch onderzoek niet noodzakelijk. 

4.   8. Cultuurhistorie 

De rol van de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is de laatste jaren sterk toegeno-
men. Bij het opstellen van plannen moeten de cultuurhistorische waarden tijdig in beeld 
worden gebracht. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt in dat verband specifieke ei-
sen aan het opstellen van ruimtelijke plannen. Waar mogelijk moeten cultuurhistorische 
waarden worden behouden of versterkt. Cultuurhistorie is daarmee een sturend onder-
deel geworden in de ruimtelijke ordening.  
 
In het projectgebied is geen sprake van specifieke cultuurhistorische waarden waarmee 
rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van dit project.  Zodende worden er 
geen cultuurhistorische waarden geschaad. Het aspect cultuurhistorie vormt geen be-
lemmering voor dit project. 

4.   9. Externe veiligheid 

Toetsingskader 
Externe veiligheid gaat over het beheren van de risico’s die ontstaan voor de omgeving bij 
het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 
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vuurwerk, LPG en munitie. 
Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de burger 
door bovengenoemde activiteiten. Hiertoe zijn risico’s gekwantificeerd, namelijk door 
middel van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico (PR) 
is het berekende kans per jaar, dat een persoon over lijdt als rechtstreeks gevolg van een 
ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd 
verblijft. Het groepsrisico (GR) is de kans dat een groep mensen overlijdt door een ongeval 
met gevaarlijke stoffen. Het Gr moet worden gezien als maat voor maatschappelijke ont-
wrichting. De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire risiconormering vervoer van gevaarlijke 
stoffen (CRNVGS) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
 
Toetsing 
Met betrekking tot externe veiligheid is in de directe omgeving van het projectgebied een 
risicovolle inrichting aanwezig in de vorm van een LPG tankstation op circa 65 meter af-
stand tot het projectgebied. Conform de risicokaart geldt voor deze inrichting een PR 10-6 
contour van 40 meter. Het projectgebied ligt hierbuiten, waardoor geen (beperkt) kwets-
baar object binnen deze contour wordt gerealiseerd. Dit levert geen belemmering op. 
 
Voor bepaling van het groepsrisico is door de gemeente Steenwijkerland bij ontwikkeling 
van het geldende bestemmingsplan een onderzoek uit laten voeren op 30 juli 2012. Dit 
betreft het onderzoek ‘Bepalen externe veiligheidssituatie 9 LPG-tankstations binnen de 
Gemeente Steenwijkerland’. Het invloedsgebied bedraagt 150 meter gemeten vanuit het 
LPG-vulpunt en de LPG-opslagtank. Het projectgebied valt hier binnen. Daarom moet ver-
antwoordt worden dat het groepsrisico door de voorgenomen ontwikkeling niet wordt 
verhoogd.  
 
Uit het bovengenoemde onderzoek dat in opdracht van de gemeente Steenwijkerland is 
uitgevoerd ten behoeve van het geldende bestemmingsplan, blijkt dat de oriëntatiewaar-
de niet wordt overschreden. In dat onderzoek is ook al uitgegaan van de bouwmogelijk-
heid ter plaatse van het projectgebied. De verwachting is dat het relatief lage aantal per-
sonen dat per etmaal in het projectgebied aanwezig is, de oriëntatiewaarde niet over-
schrijdt. Daarom is geen nader onderzoek noodzakelijk en vormt het aspect externe vei-
ligheid geen belemmering voor dit project. 

4.   10. Kabels en leidingen 

Toetsingskader 
Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden 
met de aanwezigheid van elektriciteit- en communicatiekabels en nutsleidingen in 
de grond. Hier gelden beperkingen voor ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zones, bij-
voorbeeld rondom hoogspanningsverbindingen, straalpaden en radarsystemen van be-
lang. Deze vragen om het beperken van gevoelige functies of van de 
hoogte van bouwwerken. Voor ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdleidingen 
van belang. De kleinere, lokale leidingen worden bij de uitvoering door middel van 
een Klic-melding in kaart gebracht. 
 
Onderzoek 
In het projectgebied is geen sprake van kabels en leidingen die een planologische 
zone hebben en van invloed zijn op de ontwikkeling. Ten behoeve van dit project is een 
Klic-melding uitgevoerd om de lokale leidingen in kaart te brengen. 
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5. UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een plan. 

5.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Via de procedure van de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan 
(uitgebreide procedure) kan de maatschappelijke uitvoerbaarheid van dit project worden 
aangetoond. Tijdens deze procedure zijn verschillende momenten waarop gereageerd kan 
worden op de plannen. Er heeft reeds een buurtoverleg plaatsgevonden. Het gesprekver-
slag van dit overleg is opgenomen als bijlage 6. 
 
Procedure omgevingsvergunning 
Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt de ontwikkeling 
voorgelegd aan de betrokken overlegpartners. Daarna wordt de ontwerp-
omgevingsvergunning met bijbehorende stukken gedurende een periode van zes weken 
ter inzage gelegd. Tijdens deze periode bestaat de mogelijkheid tot het indienen van 
zienswijzen. Een ieder wordt zo in de gelegenheid gesteld om bedenkingen tegen het initi-
atief kenbaar te maken. 
 
De ingekomen zienswijzen worden door de gemeente beantwoord en meegewogen in de 
besluitvorming over het verlenen van de omgevingsvergunning. Tegen dit besluit bestaat 
de mogelijkheid voor beroep en hoger beroep. De genoemde procedure toont de maat-
schappelijke uitvoerbaarheid van het project aan. 

5.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Financiële haalbaarheid 
Deze ruimtelijke onderbouwing vormt het toetsingskader voor de realisatie van een auto-
bedrijf te Steenwijk. De initiatiefnemer heeft aannemelijk gemaakt over voldoende finan-
ciële middelen te beschikken om deze ontwikkeling te realiseren. Hierdoor is het plan fi-
nancieel haalbaar. 
 
Grondexploitatie 
Doel van de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgenomen grondexploitatieregeling is 
het bieden van ruimere mogelijkheden voor het kostenverhaal en het creëren van meer 
sturingsmogelijkheden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de publiekrechtelijke 
weg via een exploitatieplan en de privaatrechtelijke weg in de vorm van overeenkomsten. 
In het geval van een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels stellen voor de des-
betreffende gronden, woningbouwcategorieën en fasering. Bij de privaatrechtelijke weg 
worden dergelijke afspraken in een (anterieure) overeenkomst vastgelegd. 
 
De ontwikkeling die in dit bestemmingsplan centraal staat is als 'bouwplan' aangemerkt. 
Voor dit plan is een anterieure overeenkomst opgesteld, waarmee de kosten anderszins 
zijn verzekerd. Hierin zijn ook afspraken gemaakt ten aanzien van planschade. 
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6. CONCLUSIE 

Aanleiding 
Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een omgevings-
vergunning met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, waarmee de 
ontwikkeling van een premium autobedrijf wordt gerealiseerd. 
 
Afweging 
Het project past binnen de beleidskaders van het rijk, de provincie en de gemeente. Ver-
der leveren de omgevingsaspecten en/of sectorale wet- en regelgeving geen belemmerin-
gen op voor realisatie van de ontwikkeling in het projectgebied. Andersom is er ook nau-
welijks sprake van impact van de ontwikkeling op de omgeving. 
 
Conclusie 
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in strijd met een goe-
de ruimtelijke ordening. 
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memo 

 

Postbus 150, 3000 AD  Rotterdam 

Telefoon: 010-2018555 

Fax: 010-4121039 

E-mail: info@rho.nl 

   

Plan: Ruimtelijke onderbouwing, Ruxveenseweg 4 te Steenwijk  

Onderwerp: Stikstofberekening  

Datum: 01-03-2018 

Auteur: H.M. Smit, BSc 

 
 
Inleiding  
Marco van Beek Holding is voornemens om een nieuw autobedrijf te vestigen aan de Ruxveenseweg 4 te Steenwijk. De 
realisatie van het autobedrijf zou kunnen leiden tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden in de 
omgeving. Met het programma AERIUS Calculator is een berekening uitgevoerd om de gevolgen voor de 
stikstofdepositie binnen Natura 2000 in beeld te brengen en te toetsen of de eventuele toename past binnen de eisen 
die gelden op grond van de Wet natuurbescherming. De berekening is opgenomen in de bijlage bij deze memo.  
 
Uitgangspunten 
Autobedrijf 
Bij het bepalen van de emissie voor de realisatie van het autobedrijf is gekozen om de waarden voor bedrijven te 
hanteren. Deze emissiefactoren betreffen een gemiddelde emissies per hectare per jaar en zijn bepaald aan de hand 
van algemene emissiegegevens van het CBS. Middels de ruimtelijke onderbouwing wordt op de locatie bedrijven 
toegestaan met de milieucategorie 2. De bijbehorende uitstootwaarde van bedrijven met de milieucategorie 2 betreft 
350 kg/jaar per hectare.  In tabel 1.1 zijn de kengetallen van de bijbehorende uitstootwaarde weergegeven. 
 
Het oppervlak van het beoogde autobedrijf bedraagt 2.000 m2, op basis hiervan bedraagt de NOx emissie 70 kg/j 
(0,2*350) ) en de NH3 emissie bedraagt 2 kg/j (0,02*10).  
 

Tabel 1.1 Kentallen bedrijven  

Milieucategorie  Emissie (kg/ha/jaar)  

NOx NH3 

1-3 350 10 

 
 
Verkeer 
De verkeersgeneratie bedraagt circa 29 mvt/etmaal waarvan 2 mvt/etmaal vrachtverkeer. De berekende 
verkeersgeneratie betreft een worst-case scenario van het huidige verkeersbeeld inclusief de toename van het verkeer 
voor het autobedrijf. Voor de verdeling is als uitgangspunt genomen dat het verkeer zich via de paralelweg van de 
Ruxveenseweg aansluit op de Ruxsveenseweg waarna het verkeer op gaat in het heersende verkeersbeeld.  
 
Resultaten 
Uit de berekening blijkt dat er geen sprake is van rekenresultaten die hoger zijn dan de drempelwaarde van 0,05 mol 
N/ha/jr. Voor dergelijke projecten met zeer kleine deposities is met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voldoende 
ontwikkelingsruimte gecreëerd door het treffen van maatregelen in de Natura 2000-gebieden. Voor projecten die een 
bijdrage hebben van minder dan 0,05 mol N/ha/jr. geldt een vrijstelling van de Wnb vergunningplicht. De Wet 
natuurbescherming en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het project niet in de weg. 
 
Conclusie 
Er is sprake van een uitvoerbaar initiatief in het kader van de Wet natuurbescherming. Er is geen sprake van vergunning- 
of meldingsplicht. De uitkomsten van de AERIUS berekening dienen wel 5 jaar te worden bewaard, zodat bij controle 
kan worden aangetoond dat dit aspect is onderzocht. 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000-
gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RZuAyL7PmyLW (01 maart 2018)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Rho adviseurs Ruxveenseweg 4, 8331 TR Steenwijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Ruimtelijke onderbouwing RZuAyL7PmyLW

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

01 maart 2018, 15:04 2018 Berekend voor Wnb.

Totale emissie Situatie 1

NOx 72,69 kg/j

NH3 2,05 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting Realisatie autobedrijf

RZuAyL7PmyLW (01 maart 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Autobedrijf
Industrie | Overig

2,00 kg/j 70,00 kg/j

Verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,69 kg/j
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Autobedrijf
Locatie (X,Y) 203201, 532534
Uitstoothoogte 10,0 m
Oppervlakte 0,2 ha
Spreiding 5,0 m
Warmteinhoud 0,280 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 70,00 kg/j
NH3 2,00 kg/j

Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 203083, 532580
NOx 2,69 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 23,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

6,0 NOx
NH3

1,62 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RZuAyL7PmyLW (01 maart 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20171215_64190d2d2b

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RZuAyL7PmyLW (01 maart 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1
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1. INLEIDING  
 
 

1.1 Inleiding 

 
Er is het voornemen voor de uitbreiding van Rubitech bv aan de Ruxveenseweg 4 te Zuidveen (gemeente 
Steenwijkerland) (zie figuur 1). De aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten vormt een te 
onderzoeken aspect omdat met de plannen effecten kunnen ontstaan op soorten die beschermd zijn via 
de Wet natuurbescherming. Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen 
gevraagd om een verkennend veldonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van wettelijk 
beschermde soorten en indien aanwezig, aan te geven hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit 
rapport worden de resultaten van deze verkenning gepresenteerd.  
 
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied aan de Ruxveenseweg te Zuidveen.  

  
 

1.2 Het plangebied en de plannen 

 
Het plangebied is gelegen aan de Ruxveenseweg te Zuidveen. Dit gebied betreft een braakliggend gebied 
(zie figuur 2 en bijlage 1 voor de exacte ligging). De plannen omvatten de uitbreiding naar het zuiden van 
Rubitech bv aan  Ruxveenseweg 4 te Zuidveen, inclusief toe- en uitrit naar de weg. Met de realisatie van 
de plannen wordt water gecreëerd en een houwal aan de oostzijde versterkt. Met de realisatie van de 
plannen hoeven geen bomen gerooid te worden. In figuur 2 wordt een beeld gegeven van het plangebied 
op vrijdag 9 februari 2018.  
 

N ▲ 
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Figuur 2. Foto-impressie van de plangebieden aan de Ruxveenseweg te Zuidveen. 
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Figuur 2. Foto-impressie van de plangebieden aan de Ruxveenseweg te Zuidveen. 

 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te verwachten zijn. 
Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  

N ▲ 
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Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 

directe omgeving van het plangebied? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk 

beschermde planten- en diersoorten? 
 
 

1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen 
achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.  
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2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 
 

2.1 Wet natuurbescherming  

 
Per 1 januari 2018 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet integreert de Flora- en 
faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 tot één wet. Deze wet implementeert tevens de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. De nieuwe Wet 
natuurbescherming sluit aan bij de internationale kaders zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. De 
soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en diersoorten die genoemd 
zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.2) beschermd via de Nieuwe Wet 
natuurbescherming. Tevens geldt voor alle soorten de algemene zorgplicht, zoals deze ook al gold onder 
de Flora- en faunawet.  
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze 
soorten zijn identiek aan die van de Flora- en faunawet omdat de ontheffingsgronden van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn gelijk zijn gebleven. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken.  
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de 
Provincie Overijssel wordt voor een aantal soorten vrijstelling verleend in het kader van de ruimtelijke 
inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft o.a. aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, 
dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis, kleine 
watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos en woelrat.  
 

2.2 Rode lijst 

 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen onder 
het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.  

 
Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.
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3. METHODE  
 

 
Op vrijdag 9 februari 2018 is een bezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving. Gedurende 
dit bezoek is dit gebied en de directe omgeving beoordeeld op het mogelijk voorkomen van beschermde 
planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand van aanwezige ecotopen en sporen. Er is beperkt 
gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van beschermde 
soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel groter gebied. 
Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot gebied, namelijk op kilometerniveau zoals 
weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter schaalniveau in verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 

4.1 Flora 

 
Het plangebied is in cultuur gebracht en betreft een braakliggend gebied waarin gedeeltelijk tot in 2017 
landbouw plaats vond. Het gebied is jong en het pioniersstadium niet ontgroeid. De aanwezigheid van 
beschermde planten wordt derhalve uitgesloten. Gedurende het verkennend veldonderzoek op vrijdag 9 
februari 2018 zijn geen beschermde plantensoorten of resten van beschermde plantensoorten vastgesteld. 
Planten die beschermd worden via de Wet natuurbescherming komen voor in specifieke natuurlijke 
ecotopen. Dergelijke ecotopen komen niet voor. Op grond hiervan wordt de aanwezigheid van 
beschermde plantensoorten uitgesloten.  
 
 

4.2 Vleermuizen 

 
Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft 
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en 
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en 
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.  
 
De aanwezigheid van verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en overwinteringsplaatsen van vleermuizen kan 
worden uitgesloten. In het plangebied zijn geheel geen geschikte potentiele verblijfplaatsen aangetroffen.  
 
Met de realisatie en gebruik van de plannen worden geen landschapselementen beïnvloed. Negatieve 
effecten op vliegroutes van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.   
 
De aanwezigheid van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet voorkomen in of grenzen aan het plangebied.  
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet van vorm veranderen, gelet op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Mogelijk foerageert er sporadisch gewone dwergvleermuis als 
gevolg van de aanwezige ecotopen (pioniervegetatie) en de openheid van het gebied (weinig 
oriëntatiemogelijkheden). In de omgeving zijn ook voldoende alternatieve foerageerplaatsen aanwezig. 
Effecten op de foerageermogelijkheden van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
 
 
 
 
 
 

4.3 Overige zoogdieren  

 
Gelet op de aanwezige ecotopen in het plangebied en de geografische ligging (zie Broekhuizen e.a., 2016) 
wordt het de aanwezigheid van internationaal beschermde overige zoogdieren uitgesloten.  
 
Mogelijk komen in het plangebied, bijvoorbeeld aan de randen, bosmuis, veldmuis en huisspitsmuis voor. 
Voor deze algemeen voorkomende zoogdieren bestaat een algemene provinciale vrijstelling in de 
Provincie Overijssel.  
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4.4 Broedvogels 

 
 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op woensdag 24 januari 2018 zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties aangetroffen voor vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. In de bomen rond het plangebied 
zijn geen oude nesten van bijvoorbeeld sperwer of buizerd vastgesteld.  
 
In het plangebied kunnen algemene broedvogels broeden zoals winterkoning, heggenmus in opgaand 
groen, meerkoet en waterhoen langs de sloot en kievit op de (voormalige) akker. Gedurende het 
veldonderzoek op vrijdag 9 februari 2018 is heggenmus en houtduif vastgesteld. In verband met de 
aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om groen te rooien buiten het broedseizoen 
en/of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken). Op 
deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden 
overtreden.  
 

4.5 Amfibieën  

 
Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied en de geografische ligging (zie Ravon.nl, Creemers 
& Delft, 2009) wordt de aanwezigheid van internationaal beschermde amfibieën uitgesloten.  
 
Mogelijk komen aan de randen wel gewone pad, grote groene kikker en bruine kikker voor. Voor de 
algemene soorten amfibieën bestaat een algemene provinciale vrijstelling in de Provincie Overijssel.  
 

4.6 Vissen 

 
Met de realisatie van de plannen worden sloten vergraven en natuurlijk ingericht. Met het van kracht 
worden van de Wet natuurbescherming zijn bijvoorbeeld kleine modderkruiper en bittervoorn niet meer 
beschermd. Voor de nog wel beschermde grote modderkruiper is de sloot geen leefgebied doordat 
geschikte ecotopen ontbreken en in de omgeving van Steenwijk komt de grote modderkruiper niet voor 
(zie Ravon.nl, Nie, 1996). 
 

4.7 Reptielen 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen van het plangebied ten opzichte van de verspreiding van reptielen 
(zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten.  
 

4.8 Overige 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen.  
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 
 
Er is het voornemen voor de uitbreiding naar het zuiden van Rubitech bv aan de Ruxveenseweg 4 te 
Zuidveen. Deze activiteit zou kunnen samen gaan met effecten op beschermde planten- en diersoorten. 
Op grond hiervan is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde 
soorten.  
 
In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het van belang om werkzaamheden buiten 
het broedseizoen te starten en/of te werken op een manier dat vogels niet tot broeden komen 
(vogelverschrikkers gebruiken). Het voorkomen van en effecten op vleermuizen en vogels met vaste rust- 
en verblijfplaatsen kan worden uitgesloten. Mogelijk vliegen en foerageren er vleermuizen. Gedurende en 
na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven vliegen en foerageren. Er zijn daarnaast 
mogelijk algemene nationaal beschermde zoogdieren en amfibieën aanwezig. Voor deze algemene 
soorten bestaat een algemene vrijstelling in provincie Overijssel. Het voorkomen van overige beschermde 
soorten wordt uitgesloten.  
 
Op grond van de bovenstaande analyse worden effecten op beschermde planten- en diersoorten 
uitgesloten; de uitbreidingsplannen aan de Ruxveenseweg te Zuidveen zijn niet in strijd met het gestelde 
binnen de Wet natuurbescherming.   
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1. PLANGEBIED  
 
 

 

 
 

 

N ▲ 



 
 

 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij 
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 

Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  
(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 
 

 

temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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datum 1-3-2018
dossiercode    20180301-35-17231

Geachte Stephan Latuputty,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

Binnen 4 tot 6 weken neemt waterschap Drents Overijsselse Delta contact met u op en ontvangt u een watertoetsdocument. Dit
document ontvangt u op het door u opgegeven emailadres: stephan.latuputty@rho.nl.

Het document dat u zult ontvangen bevat:

1. informatie over de waterhuishouding in en rond het plangebied

2. concrete uitgangspunten van het waterschap die u in het plan kunt verwerken

3. voortgang van het watertoetsproces

_____________________________________________________________________________________

Verklaring

Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.

De WaterToets 2017
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Gespreksverslag buurtoverleg 02-05-2018 
 
Vanwege de markante ligging van deze specifieke bouwlocatie (ruim) voor de entree van Zuidveen is 
er besloten om omwonenden (met zicht op de betreffende percelen) tijdig kennis te laten nemen van 
het voornemen.  
 
Inmiddels zijn deze gesprekken gevoerd. Hierna volgt de beknopte weergave van deze gesprekken. 
 
De woonomgeving van het plangebied met zicht op de achter zijde van het plangebied - alle bewoners 
van ‘de Overegge 3-37 en 2-28’ en de ‘Langesloot 1-15’ - waren uitgenodigd om kennis te nemen van 
het voornemen.  
 
In een bijeenkomstruimte van het naastliggende pand van de projectlocatie aan de Ruxveenseweg 4) 
is  op woensdagavond 2 mei 2018 van 19.30 tot 20.30 een inloopbijeenkomst gehouden.  
 
Namens Marco van Beek Vastgoed B.V. heeft de heer M.C.W.M. Van Beek de planvorming m.b.t. 
realiseren van het bedrijfsgebouw en de landschappelijke inrichting van het plangebied zowel mondeling 
als doormiddel van een presentatie uitgebreid toegelicht.  
 
Geconcludeerd wordt dat het houden van deze bijeenkomst met waardering is ontvangen. De reactie 
inzake het bouwwerk op-zich waren overwegend positief.  
 
Wel was de omgeving verrast dat er nog bij ‘recht’  bouwmogelijkheden aanwezig zijn naast ‘het 
voormalige WMO pand’ het huidige Rubitech aan de Ruxveenseweg 4. De indruk ontstond op de 
initiatiefnemer dat men niet beter wist dan dat dit niet meer mogelijk was, dit zou ook de toezegging zijn 
geweest van voormalige gemeente besturen. 
 
Men heeft kenbaar gemaakt zich zorgen te maken dat het ‘groen gedeelte’ binnen dit voornemen 
(groenzone / vijver) op ten duur ook zal worden ingericht als bedrijfsterrein en op die wijze voor 
landschapsontsiering zal zorgen. Vanuit de kant van initiatiefnemer en de vertegenwoordiging van de 
Gemeente Steenwijkerland is getracht deze zorgen zo goed mogelijk weg te nemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage Presentielijst 
 




