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1. INLEIDING 
 

 
1.1 Aanleiding 
 

Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe is verzocht medewerking te verlenen aan 
het wijzigen van het bestemmingsplan voor het perceel Boerstraat ten noorden van nummer 
6 te Elp, ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning. Het perceel is kadastraal 
bekend als gemeente Westerbork sectie M, nummer 223. 

 

 

Afbeelding 1: Luchtfoto Elp (indicatief rood omlijnd het plangebied) 
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1.2 Vigerend bestemmingsplan 

Het perceel heeft in het bestemmingsplan “Elp” de bestemming ‘Wonen’ (artikel 14), 
bestemd voor wonen (onder a.) en tevens voor het behoud en de versterking van het 
landschappelijk karakter van het dorp zoals dat is weergegeven op de bijlagekaart 'groene 
contouren en zichtlijnen' en op individuele kavels wordt gekenmerkt door grasbermen en 
greppels langs de weg, de aanwezigheid en aanplant van grote inheemse bomen en de 
afscherming van kavels aan de zijkant en achterzijde met inheemse hagen zoals meidoorn 
en beuk (onder h.). 

Ter plaatse geldt tevens de aanduiding ‘wro-zone – wijzigingsgebied 3’. Volgens artikel 14.6 
lid c kunnen burgemeester en wethouders onder voorwaarden de bestemming wijzigen ten 
behoeve van de bouw van één of meer woningen ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone – 
wijzigingsgebied 3’. 

Voor het perceel is ook de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ (artikel 15) van 
toepassing. De aangewezen gronden zijn hierdoor mede bestemd voor het behoud van 
archeologische waarden. Binnen deze dubbelbestemming geldt dat voor ingrepen met een 
oppervlak groter dan 100 m2 een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 

 

Wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan “Elp” is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen (artikel 14.6 lid c) 
ten behoeve van de bouw van één of meerdere woningen ter plaatse van de aanduiding 
‘wro-zone – wijzigingsgebied 3’, met dien verstande dat:  

1. de kavel met minimaal 9 m aan de openbare weg grenst; 

2. een verzoek om wijziging gepaard gaat met een voorstel tot landschappelijke inpassing 
van de bebouwing ter versterking van het landschappelijk karakter, zoals is aangegeven 
in lid 14.1 onder h; burgemeester en wethouders gaan uitsluitend over tot wijziging van 
het bestemmingsplan als er overeenstemming is over een goede landschappelijke 
inpassing en de uitvoering van het plan voor landschappelijke inpassing is 
gegarandeerd; 

3. de geluidsbelasting op de woning niet meer mag bedragen dan de daarvoor geldende 
voorkeurswaarde of een hoger verkregen grenswaarde, zoals bedoeld in de Wet 
geluidhinder; 

4. de wijziging niet mag leiden tot een beperking van het functioneren van omliggende 
(agrarische) bedrijvigheid; 

5. alvorens tot wijziging wordt overgegaan een hydrologisch onderzoek wordt uitgevoerd, 
met dien verstande dat de wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien uit 
het onderzoek is gebleken dat de waterhuishoudkundige waarde door toepassing van de 
wijzigingsbevoegdheid niet onevenredig wordt geschaad. In verband hiermee kunnen de 
volgende bouwregels voor nieuwbouw worden gesteld: 

a. er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van duurzame materialen die niet op 
het water uitlogen; 

b. afvoer van regenwater wordt zodanig aangelegd dat de afvoer vertraagd 
plaatsvindt op het huidige oppervlaktewatersysteem; 

c. de afstand tussen de bodem van de bebouwing (kelder/kruipruimte) en de slecht 
doorlatende laag in de bodem dient ten minste 20 cm te bedragen. 

 

In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op bovenstaande aspecten. 
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Afbeelding 2: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan “Elp” met ligging plangebied (zwart omlijnd het 
plangebied) 

 

 

Afbeelding 3: Het huidige zicht vanaf de Boerstraat op het betreffende perceel 
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Afbeelding 4: Het perceel en het aanzicht vanuit het noorden 

 

Afbeelding 5: Aanzicht vanaf zuidzijde 
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2. LIGGING EN HUIDIGE SITUATIE 

 

 
2.1 Ontstaansgeschiedenis 

Elp is een oud esdorp. Het dorp bestaat uit een krans van schijnbaar willekeurig gesitueerde 
boerderijen rond een centrale ruimte. Aan de noord- en oostzijde van het dorp liggen de 
oudste essen. De oorspronkelijke structuur van Elp is nog herkenbaar aan het huidige 
stratenpatroon. Afgezien van de later aangelegde rondweg van Westerbork naar Schoonloo, 
is nog duidelijk een achtvorm herkenbaar. Deze vorm is te herleiden tot twee clusters van 
oorspronkelijke erven. De boerderijen lagen met hun baanders naar de openbare ruimten 
gericht. De brede toegangswegen kwamen uit op een brink aan de westzijde van het dorp 
en één aan de zuidzijde. De ruimte binnen de huidige ring was dus geen brink, maar was en 
is geheel opgedeeld in erven en huisweiden en werd dus niet gemeenschappelijk gebruikt. 
Van deze grote brinken zijn alleen aan de rand van het dorp nog enkele restanten 
overgebleven. 

 

 

Afbeelding 6: Historische kaart, Historische Atlas Drenthe, +- 1900 
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2.2 Huidige situatie 

Het oorspronkelijke karakter van het dorp is nog herkenbaar. Naast de oorspronkelijke 
structuur is in het dorp een aantal oorspronkelijke gebouwen gehandhaafd die zeer 
karakteristiek zijn voor het dorp. De ruimtelijke relaties van het dorpsgebied met zijn 
omgeving en de open ruimten in het dorp zijn nog goeddeels intact en zijn zowel 
cultuurhistorisch gezien als in de ruimtelijke beleving zeer waardevol. De opgaande weg- en 
laanbeplanting langs de structuurbepalende wegen draagt in sterke mate bij aan het 
karakter van het dorp. In tegenstelling tot de ruimtelijke structuur, is de oorspronkelijke 
bebouwing minder gaaf in stand gebleven. 

De agrarische bebouwing bestaat voornamelijk uit boerderijen uit de periode eind 
negentiende, begin twintigste eeuw. Ook in de vijftiger jaren zijn nog enkele boerderijen 
gebouwd in de bestaande dorpsstructuur. De agrarische functie is in de afgelopen decennia 
sterk gewijzigd. Het dorp is van overwegend agrarisch dorp naar een dorp met overwegend 
een woonfunctie gegaan. Een groot aantal boerderijen heeft inmiddels een woonfunctie. In 
het dorp komen overwegend vrijstaande woningen voor. 

 

2.3 Plangebied 

Het perceel Boerstraat ten noorden van nummer 6 wordt aan de oostzijde begrensd door de 
Boerstraat. Aan de overzijde is een aantal woonboerderijen gelegen. Aan de zuidzijde wordt 
het plangebied begrensd door de woonboerderij op het perceel Boerstraat 6. Aan de andere 
zijden wordt het plangebied begrensd door percelen bestemd als dorpsgroen. Het huidige 
gebruik van het plangebied is groen. 

Ten zuidoosten van het plangebied is, volgens het bestemmingsplan, een grondgebonden 
agrarisch bedrijf gelegen op een afstand van meer dan 50 meter. Deze locatie Boerstraat 7 
wordt op dit moment te koop aangeboden als woonboerderij. 
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3. BELEID 
 
 

3.1 Rijksbeleid 

In het Rijksbeleid zijn geen specifieke bepalingen opgenomen voor het bouwen van een 
vrijstaande woning. 

 
 

3.2 Provinciaal beleid  

In de Omgevingsvisie van de provincie Drenthe is aangegeven dat de ambitie is om de 
ruimtelijke identiteit van Drenthe te versterken. Dat wordt gedaan door nieuwe 
ontwikkelingen te bezien in samenhang met de kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten zijn de 
kwaliteiten die bijdragen aan de identiteit en aantrekkelijkheid van Drenthe. De volgende 
kernkwaliteiten van Drenthe zijn benoemd: 

 rust, ruimte, natuur en landschap; 

 oorspronkelijkheid (authenticiteit, Drents eigen); 

 naoberschap; 

 menselijke maat; 

 veiligheid; 

 kleinschaligheid (Drentse schaal). 

De provincie vindt het behouden en waar mogelijk ontwikkelen van de kernkwaliteiten van 
provinciaal belang. In de Omgevingsvisie neemt het stelsel van kernkwaliteiten een 
belangrijke plaats in. 

Met de Provinciale Omgevingsverordening vertaalt de provincie Drenthe zijn Omgevingsvisie 
(deels) door naar een verordening voor zover het planologisch relevante aspecten betreft. 

 

Ten aanzien van Elp zijn de kernkwaliteiten ‘Landschap’, ‘Cultuurhistorie’ en ‘Archeologie’ 
van belang. Elp is aangemerkt als (zeer) waardevolle es/ esdorp en daarnaast is Elp 
gelegen in het Nationaal landschap Drentsche Aa. De doelstellingen voor de kernkwaliteit 
landschap zijn specifiek het behouden en versterken van de karakteristieke kenmerken in 
esdorpenlandschap/esgehuchten: de essen en beekdalen, en het behouden en ontwikkelen 
van het Nationaal Landschap Drentsche Aa, met als voornaamste kenmerk een zeer 
kleinschalig laaglandbeek- en esdorpenlandschap. 

Ten aanzien van ‘Cultuurhistorie’ wil de provincie de ruimtelijke identiteit versterken, onder 
andere door ruimtelijke kwaliteiten te sturen vanuit samenhangende cultuurhistorische 
kwaliteiten, met respect en durf. 

Ten aanzien van ‘Archeologie’ is onder andere de doelstelling het op goede wijze uitvoeren 
van archeologisch onderzoek in het kader van ruimtelijke plannen. 

In het kader van dit wijzigingsplan is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hiervoor wordt 
verwezen naar Hoofdstuk 5 Onderzoeken. 

Daarnaast is in dit wijzigingsplan bij het ontwerp van de woning en het erfinrichtingsplan met 
landschappelijke inpassing rekening gehouden met de karakteristieke kenmerken van het 
esdorpenlandschap/esgehuchten. In Hoofdstuk 4 Planbeschrijving wordt hier op ingegaan. 
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3.3 Gemeentelijk beleid 

 
Woonplan 2012-2020 

In het Woonplan 2012-2020 ‘Platteland leeft!’ van de gemeente Midden-Drenthe is voor Elp 
aangegeven dat naar verwachting de komende 10 jaar nog behoefte is aan ongeveer 5 tot 
10 woningen. Daarbij wordt verwezen naar het bestemmingsplan “Elp” waarin staat 
aangegeven dat op beperkte plekken in de kern passend bij het karakter van het dorp kan 
worden gebouwd. 

 

‘Op Dorpse Schaal’ en bestemmingsplan “Elp” 

Een aantal jaren geleden is door de gemeente Midden-Drenthe het project ‘Op Dorpse 
Schaal’ uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een visie op het dorp Elp waar in het dorp onder 
welke voorwaarden het beste woningbouw kan plaatsvinden. Dit is vertaald in het 
bestemmingsplan “Elp” waarin middels een wijzigingsbevoegdheid, waarbij een aantal 
bepalingen gelden, ruimte geboden is voor de bouw van een woning op het perceel 
Boerstraat ten noorden van nummer 6 (artikel 14.6 lid c van het bestemmingsplan). 

In het rapport “Op Dorpse Schaal Elp” is aangegeven dat de groenstructuur in het dorp moet 
worden versterkt door enerzijds eisen te stellen aan de inrichting van de privé-kavels en 
anderzijds door de openbare groenstructuur in het dorp te verbeteren. Deze verbeteringen in 
het dorp Elp zouden uit een groenfonds gefinancierd kunnen worden. De achterliggende 
gedachte is dat degenen die op basis van een nieuw op te stellen bestemmingsplan voor Elp 
een bouwmogelijkheid krijgen, meebetalen aan het versterken van de groenstructuur in het 
dorp. 

Het project ‘Op Dorpse Schaal Elp’ en het bestemmingsplan “Elp” zijn in goed overleg met 
de provincie Drenthe tot stand gekomen. 

 

Welstandsnota Midden-Drenthe 2011 

De gemeenteraad heeft op 7 juli 2011 de Welstandsnota Midden-Drenthe 2011 ‘Rekening 
houden met je omgeving’ vastgesteld. De welstandsnota is gemeentelijk beleid waarin 
duidelijk wordt gemaakt aan welke toetsingselementen en criteria een bouwplan moet 
voldoen. In de welstandsnota gaat het daarbij om de vraag hoe allerlei bouwwerken “er uit 
zien”. Op zich zelf, maar ook als je kijkt naar de gebouwen er om heen en naar de openbare 
ruimte (de straat, het groen e.d.). 

Het bouwplan is reeds voor een principeadvies voorgelegd aan de welstandscommissie. Zij 
hebben een positief advies uitgebracht voor wat betreft de hoofdopzet van de woning. 

 

3.4 Conclusie 

In het Hoofdstuk 4 Planbeschrijving staat aangegeven op welke wijze in dit plan rekening is 
gehouden met de karakteristieke kenmerken van landschap en cultuurhistorie zoals deze 
vertaald zijn in het bestemmingsplan “Elp”. Nader wordt ingegaan op de bepalingen uit het 
bestemmingsplan “Elp”. Met inachtneming van deze bepalingen wordt geconcludeerd dat het 
plan in overeenstemming is met het Rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. 
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4. PLANBESCHRIJVING 
 

 
4.1 Plan 

Het plan voorziet in de bouw van een vrijstaande woning met een oppervlak van circa 82 m2 
en een bijbehorende naastgelegen kapschuur met een oppervlak van circa 36 m2 op een 
bouwperceel van circa 500 m2. De oppervlakte aan bebouwing bedraagt in totaal circa 118 
m2. Het bouwperceel wordt niet meer dan 50% bebouwd. Het bouwperceel grenst met een 
breedte van 20 meter aan de openbare weg (Boerstraat). De diepte van het bouwperceel is 
25 meter. 

Met de afmetingen van het bouwperceel wordt zowel rekening gehouden met zichtlijn over 
de achterliggende es, alsmede het uitzicht vanaf de naastgelegen woning op Boerstraat 6. 
Hiermee wordt tevens rekening gehouden bij de situering van de toekomstige bebouwing op 
het bouwperceel.  
Met een diepte van het bouwperceel van 25 meter is dan ook rekening gehouden met de 
diepte van de woonbestemming uit het bestemmingsplan die ter plaatse ca. 28 meter diep 
is. De achterliggende groenbestemming, en daarmee de benoemde zichtlijn, blijft 
gehandhaafd. 

 

 

Afbeelding 7: Indeling kavel 
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Het esdorp Elp bestaat uit een krans van schijnbaar willekeurige gesitueerde boerderijen 
rond een centrale ruimte. Bebouwing is niet in een vaste rooilijn gesitueerd en de afstand 
van bebouwing tot aan de weg is relatief klein. Ter plekke is de reeds aanwezige bebouwing 
gesitueerd op relatief korte afstand van de Boerstraat. 

De toekomstige vrijstaande woning wordt gesitueerd in de rooilijn van de naastgelegen 
schuur op het perceel Boerstraat 6. De woning komt op circa 10 meter van de Boerstraat te 
staan. De kaprichting van de toekomstige woning is haaks op de Boerstraat. 

Het hoofdgebouw (de woning) wordt binnen een bouwvlak gebouwd. De situering van de 
bouwkavel is weergegeven als afbeelding 8. 

 

De maatvoering van de toekomstige bebouwing is afgestemd op de bouwregels uit het 
bestemmingsplan “Elp”. 

De goot- en bouwhoogte van het hoofdgebouw (de woning) bedraagt niet meer dan 
respectievelijk 3,5 m en 10 m. De toekomstige woning krijgt een goot- en bouwhoogte van 
respectievelijk 2,85 m en 8,7 m. De dakhelling van de toekomstige woning is 56 graden. 

De bijbehorende naastgelegen kapschuur is tevens afgestemd op de bouwregels uit het 
bestemmingsplan. De kapschuur is qua oppervlakte en massa ondergeschikt aan de 
woning. 

Bijgebouwen dienen te worden gebouwd op een afstand van ten minste 1 meter achter het 
verlengde van de voorgevel van de woning. Hieraan wordt voldaan. 

De goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen zal respectievelijk ten hoogte 3 m en 
6,6 m bedragen. De naastgelegen kapschuur krijgt een goot- en bouwhoogte van 
respectievelijk 2,3 m en 4,5 m. 
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Afbeelding 8: Situering bouwvlak 
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Afbeelding 9: Impressie voorzijde woning met kapschuur 

 

 

Afbeelding 10: Impressie achterzijde woning met kapschuur 
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4.2 Erfinrichtingsplan met landschappelijke inpassing 

Het esdorp Elp bestaat uit een krans van schijnbaar willekeurige gesitueerde boerderijen 
rond een centrale ruimte. Opgaande wegbeplanting en erfbeplanting vormen daarbij een 
ruimtelijk contrast met de open omgeving. 

Kenmerkend voor individuele kavels in het esdorp Elp zijn de grasbermen en greppels langs 
de weg, de aanwezigheid van grote inheemse bomen en de afscherming van kavels aan de 
zijkant en achterzijde met inheemse hagen. 

 

In het opgestelde erfinrichtingsplan wordt uitgegaan van een kenmerkende inpassing van de 
woning en kapschuur in het esdorp Elp. Het erfinrichtingsplan gaat onder andere uit van een 
volrijk bomenplan, met bomen die alledaags voorkomen in de tuinen en bossen van Midden-
Drenthe. Aan de Boerstraat staan reeds lindebomen. Op het perceel voor de woning komen 
twee krentenbomen Amelanchier met een passende natuurlijke kleur. De bomen zijn 
kenmerkend in Elp en omstreken en trekken een diversiteit aan vogels aan. Bij het 
terrasgedeelte achter de woning zijn twee sierappelbomen gesitueerd, type Malus Evereste. 
Een mooie boom met een volle zomerse bloesem. Achter op het perceel in de hoek is de 
boom Prunus Padus geselecteerd. 

Achter de schuur wordt een plek gecreëerd voor vaste linnenpalen (‘liendepoalen’, een oud 
Drents principe voor het natuurlijk drogen van het wasgoed). De erfscheiding van het 
perceel wordt vormgegeven middels een beukenhaag, als kenmerkende 
perceelsafscheiding in dorpen binnen Midden-Drenthe. Achterop het perceel is een landhek 
gesitueerd. Het gehele perceel wordt tot slot ingepast met bloemborders, zowel aan de rand 
van het perceel als door bloemenborders nabij de woning. 

 

Het erfinrichtingsplan is bijgevoegd als Bijlage. 

Het erfinrichtingsplan is akkoord bevonden door de gemeente Midden-Drenthe. 

 

4.3 Welstand 

Het bouwplan is reeds voor een principeadvies voorgelegd aan de welstandscommissie. Zij 
heeft een positief advies uitgebracht voor wat betreft de hoofdopzet van de woning en plaats 
en afmeting van de schuur. 

 

4.4 Ontsluiting 

Het perceel wordt rechtstreeks ontsloten op de Boerstraat. De snelheid ter plaatse is 
vastgesteld op 30 km per uur. 

 
4.5 Parkeren 

Parkeren zal plaatsvinden op eigen terrein. Hiervoor wordt voldoende ruimte in acht 
genomen. Er wordt parkeergelegenheid gecreëerd voor twee personenauto’s.  
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5. MILIEUBEOORDELING EN ONDERZOEKEN 
 
 

5.1 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

In het Besluit m.e.r. zijn drempelwaarden opgenomen voor wanneer er een m.e.r. of m.e.r.-
beoordeling moet worden opgesteld. Sinds de wijziging van het Besluit op 1 april 2011 is een 
beoordeling van een activiteit die op de D-lijst van het Besluit m.e.r. voorkomt noodzakelijk, 
ook al ligt de omvang van de activiteit (ver) onder de drempelwaarde. 

In voorliggend plan komen geen activiteiten voor die voorkomen op de D-lijst van het Besluit 
m.e.r.. Vanwege de afwezigheid van die activiteit(en) hoeft geen (vormvrije) m.e.r.-
beoordeling plaats te vinden.  

 

5.2 Bodem 

Door Sigma Bouw & Milieu is een verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. Op 
basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet vrij is 
van bodemverontreiniging. Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie bevat een 
verontreiniging van de streefwaarde. De plaatselijk verhoogd gemeten verontreinigingen 
overschrijden de tussenwaarde niet en geven daardoor geen formele aanleiding tot het 
instellen van een nader onderzoek.  

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

Het complete onderzoek is bijgevoegd als Bijlage. 

 

5.3 Archeologie 

Voor het perceel is de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ (artikel 15 van het 
bestemmingsplan “Elp”) van toepassing. De aangewezen gronden zijn hierdoor mede 
bestemd voor het behoud van archeologische waarden. Binnen deze dubbelbestemming 
geldt dat voor ingrepen met een oppervlak groter dan 100 m2 een archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is. 

Ten behoeve van het plan is door archeologisch onderzoeks- en adviesbureau ‘De 
Steekproef’ een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd. Uit 
bureauonderzoek blijkt dat het plangebied op een glaciale rug ligt. Het maakt deel uit van de 
historische dorpskern van Elp, een terrein van hoge archeologische waarde. Binnen 
vijfhonderd meter omtrek is de enige geregistreerde archeologische vondst van een laat-
middeleeuwse munt. Uit het veldonderzoek blijkt dat in het westelijke deel van het 
plangebied een dekzandkop ligt. De bodem is er echter sterk verstoord, waardoor eventuele 
archeologische grondsporen sterk zullen zijn aangetast. In het oostelijke deel heeft een beek 
gelopen. Hiervan is een veenlaag bewaard gebleven waarin mogelijk nog bewoningsafval 
aanwezig is. Echter eenduidige aanwijzingen hiervoor heeft het onderzoek niet opgeleverd. 
Het advies luidt om geen nader archeologisch onderzoek te ondernemen. 

Het complete onderzoek is bijgevoegd als Bijlage. 

 
Het advies van De Steekproef wordt door de gemeente overgenomen. De onderzoekslocatie 
Boerstraat 6 te Elp wordt op archeologische gronden vrijgegeven. Het uitvoeren van een 
archeologisch vervolgonderzoek is niet noodzakelijk.  
 

Bij het onverwachts aantreffen van archeologische waarden geldt een meldingsplicht 
volgens de Monumentenwet 1988, art. 53 en 54 bij zowel het bevoegd gezag de gemeente 
Midden-Drenthe en de provinciaal archeoloog, de heer W.A.B. van der Sanden. 
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5.4 Flora en fauna 

Door de heer Arends is op 1 februari 2014 onderzoek gedaan naar de aanwezige flora en 
fauna op het perceel. Op basis van dit onderzoek zijn er op het perceel geen bezwarende 
omstandigheden, zoals bedoeld in de Flora- en faunawet, aangetroffen om een woning te 
realiseren. 

Het onderzoek is bijgevoegd als Bijlage. 

 

5.5 Waterparagraaf 
 

Ligging plangebied 

Het plangebied is gelegen binnen het beheersgebied van het waterschap Reest en Wieden. 
Op 26 maart 2014 is de watertoets bij het waterschap aangevraagd. Uitgangspunt is dat bij 
een bouwplan moet worden voorkomen dat er grond- of oppervlaktewateroverlast ontstaat 
en de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater niet negatief wordt beïnvloed. 

 

Waterhuishouding/ riolering 

Het beleid van het waterschap is erop gericht het hemelwater af te koppelen van de riolering 
en te lozen op oppervlaktewater of zo mogelijk te laten infiltreren in de bodem. Uit de 
gegevens van het waterschap blijkt dat plangebied niet geschikt is voor infiltreren van 
hemelwater. Dit komt door de aanwezigheid van een ondiepe, slecht doorlatende laag. Het 
hemelwater kan worden afgevoerd op de sloot/greppel aan de voorzijde van de toekomstige 
woning. 

In de bouw wordt uiteindelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen die niet op het water 
uitlogen. 

Om wateroverlast in gebouwen te voorkomen wordt een vloerpeil gekozen dat voldoende 
boven de weg ligt. Het perceel krijgt een aansluiting op de bestaande riolering van de 
Boerstraat. De woning krijgt buiten de gevel een afvoer voor vuilwater en een afvoer voor 
hemelwater. Zodra er een gescheiden rioolstelsel is aangelegd, zal de gescheiden 
afvoersystemen vanaf de woning worden aangesloten op het bestaande 
waterhuishoudkundige systeem. 

 

Watertoets 

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het verplicht de Watertoets uit te 
voeren. De Watertoets is een waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten. Deze 
standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan Wijziging bestemmingsplan Elp 
(Boerstraat ten noorden van nr. 6, Elp). 

Waterhuishouding 

Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het 
plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er 
in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De 
toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. 

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer 

In het plan wordt gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen. Als het 
hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel is 
oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet 
mogelijk is, is lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst. Speciale 
aandacht wordt besteed aan duurzaam bouwen en een duurzaam gebruik van de openbare 
ruimte om een goede kwaliteit van het afgekoppelde hemelwater te garanderen. 
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Aanleghoogte van de bebouwing 

Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een 
ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80 centimeter ten opzichte van de gemiddelde 
hoogste grondwaterstand(GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de kans op structurele 
grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een 
geringere ontwateringsdiepte. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te 
voorkomen wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30 centimeter boven het 
straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, 
parkeergarages) moet aandacht worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast. 

Watertoetsproces 

De initiatiefnemer heeft het Waterschap Reest en Wieden geinformeerd over het plan door 
gebruik te maken van de digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe 
geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte 
van het plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding. 

 

"De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen conform de Handreiking 
Watertoets III. Waterschap Reest en Wieden geeft een positief wateradvies". 

 

De watertoets is bijgevoegd als Bijlage. 

 

5.6 Geluid 

Een akoestisch onderzoek is alleen nodig wanneer het plan zich bevindt binnen de 
geluidszone van een weg. Het perceel wordt rechtstreeks ontsloten op de Boerstraat. De 
maximumsnelheid ter plaatse is vastgesteld op 30 km per uur. Voor wegen met een 
maximumsnelheid van 30 km per uur geldt geen geluidszone zoals bedoeld in de Wet 
geluidhinder. Om deze reden hoeft er geen akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. 

 

5.7 Activiteitenbesluit milieubeheer 

Op het perceel Boersloot 7 is, volgens het bestemmingsplan, een grondgebonden agrarisch 
bedrijf gelegen (melkveehouderij). Deze locatie Boerstraat 7 wordt op dit moment te koop 
aangeboden als woonboerderij. 

De toekomstige woning is gelegen op circa 60 meter van de melkveehouderij. Voor 
melkveehouderijen geldt een vaste afstand ten opzichte van geurgevoelige functies, zoals 
woningen. Voor woningen binnen de bebouwde kom dient in beginsel een afstand van 100 
meter in acht te worden genomen. Binnen de gemeente Midden-Drenthe is echter een 
geurverordening van toepassing. Op basis van deze geurverordening moet ten opzichte van 
een melkveehouderij binnen de bebouwde kom een afstand van 50 meter aangehouden 
worden. Aan deze afstand kan worden voldaan. Daarbij wordt opgemerkt dat er reeds 
bestaande woningen dichterbij de melkveehouderij zijn gelegen. De toekomstige woning is 
daarmee niet de bepalende woning voor de bedrijfsvoering van de melkveehouderij. 

Geconcludeerd wordt dat het functioneren van omliggende agrarische bedrijvigheid niet 
wordt beperkt. 
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5.8 Luchtkwaliteit 

De Wet milieubeheer is het kader voor toetsing aan luchtkwaliteitseisen. Voor projecten die 
‘niet in betekende mate’ (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit, hoeven niet te worden 
getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Het begrip ‘nibm’ is uitgewerkt in de 
AMvB-nibm. 

Voor de functie wonen zijn locaties die niet meer dan 1500 woningen omvatten, aangemerkt 
als gevallen die niet in betekende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Het 
onderhavige plan is, gelet op de beperkte omvang ervan, aan te merken als een project dat 
‘niet in betekende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging’. Toetsing aan de grenswaarden 
luchtkwaliteit kan achterwege blijven. 

De geplande woning heeft daarbij geen dusdanig significante verkeersaantrekkende 
gevolgen dat, gelet op de aard en de omvang van de voorgenomen ontwikkeling, de 
luchtkwaliteit een belemmering zou zijn voor het plan.  

 

5.9 Externe veiligheid 

Externe veiligheid beschrijft de risico’s die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen 
met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven), 
transportroutes en buisleidingen. 

Binnen en nabij het plangebied zijn geen bedrijven, transportroutes en buisleidingen gelegen 
waarbij rekening moet worden gehouden met het aspect externe veiligheid. 
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6. UITVOERBAARHEID 
 

 
6.1  Ontwerp wijzigingsplan en zienswijzen 

Het ontwerp wijzigingsplan heeft vanaf …… april 2014 gedurende 6 weken voor zienswijzen 
ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn er <wel/geen> zienswijzen ontvangen. 

 

6.2 Economische uitvoerbaarheid 

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning betreft een particulier initiatief. De 
initiatiefnemer heeft met de eigenaar van het perceel kadastraal bekend als gemeente 
Westerbork, sectie M, nummer 223 overeenstemming tot aankoop. De 
planontwikkelingskosten komen voor rekening van de initiatiefnemer. Voor het opstellen van 
een wijzigingsplan is een bedrag opgenomen in de legesverordening. Voor eventuele 
planschade en de exploitatiekosten wordt een overeenkomst gesloten tussen de gemeente 
en initiatiefnemer waarin geregeld wordt dat de initiatiefnemer de kosten zal dragen. 
Daarmee is de economische uitvoerbaarheid voldoende geborgd. 
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REGELS 

 
 

Dit plan betreft het wijzigingsplan "Wijzigingsplan Elp, Boerstraat ten noorden van nr. 6" met 
identificatienummer NL.IMRO.1731.Boerstrtennrd6EL-WON1 van de gemeente Midden-
Drenthe. 

 

Met dit wijzigingsplan is aan de bestemming 'Wonen' een bouwvlak toegevoegd ten behoeve 
van de bouw van één vrijstaande woning. 

 

1. de landschappelijke inpassing van de gebouwen in het plangebied moet binnen twee jaar 
na gereedmelding van de te bouwen woning zijn aangelegd overeenkomstig het 
inrichtingsplan en dient vervolgens aldus in stand te worden gehouden; 2. onder 
inrichtingsplan wordt in deze planregels verstaan het 
beplantings- en inrichtingsplan van 24 februari 2014, opgesteld door de firma Efloria, met de 
naam ‘Inrichting beplanting bestratingsplan A3”, zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit 
wijzigingsplan.  

 

Op dit wijzigingsplan zijn de desbetreffende Regels van het bestemmingsplan "Elp" met 
identificatienummer NL.IMRO.1731.Elp-0401 (artikel 14 ‘Wonen’) van toepassing. 
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BIJLAGEN 
 

 
1. Erfinrichtingsplan met landschappelijke inpassing. 
 
2. Verkennend milieukundig bodemonderzoek, Sigma Bouw & Milieu. 
 
3. Inventariserend archeologisch veldonderzoek, De Steekproef. 
 
4. Onderzoek flora en fauna, Arends. 
 
5. Watertoets Waterschap Reest en Wieden. 
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