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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Ligging van het plangebied

Het plangebied betreft het perceel aan de Dijkhuizen 28 - 30 te Ruinerwold. De begrenzing is afgestemd 
op het kadastraal perceel bekend als gemeente Ruinerwold, sectie F, nummers 2614 en 2676. Voor de 
exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar de verbeelding behorende bij dit 
bestemmingsplan. 

Figuur 1.1  Uitsnede plangebied 

1.2  De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan 'Dijkhuizen 28 - 30 - Ruinerwold' bestaat uit de volgende stukken:

Toelichting;
Regels;
Verbeelding met identificatienummer NL.IMRO.1690.BP00470-ON01

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden weergegeven. In de regels 
zijn bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld 
van een toelichting. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan 
ten grondslag liggende gedachten maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het 
bestemmingsplan. 

1.3  Vigerend bestemmingsplan

Het plangebied bevindt zich binnen de begrenzing van de beheersverordening 'Ruinerwold' (vastgesteld 
op 30 juni 2016). Het plangebied is voorzien van de bestemming 'Centrum' en 'Groen'. Binnen de 
centrum bestemming zijn diverse centrumfuncties toegestaan waaronder: detailhandel, horeca, kantoren 
en wonen. Voor de functie wonen geldt dat het aantal woningen niet meer bedraagt dan één woning of 
niet meer dan bestaand aantal woningen. Binnen deze bestemming geldt dat gebouwen binnen een 
bouwvlak gebouwd dienen te worden. De maximale goothoogte bedraagt 4 meter. Daarnaast geldt dat 
de dakhelling van een gebouw niet minder dan minder dan 30° en niet meer dan 60° bedraagt. 
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Binnen de groenbestemming zijn alleen groenvoorziening met de daarbij behorende paden, 
parkeervoorzieningen en speelvoorzieningen toegestaan.

Daarnaast kent het plangebied de archeologische dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie'. In deze 
gebieden is archeologisch onderzoek verplicht bij ingrepen van meer dan 100 m² en dieper dan 30 
centimeter of bij ingrepen groter dan 3 hectare en dieper dan 30 centimeter, paragraaf 4.7 gaat hier 
verderop in. Een uitsnede van de verbeelding is in figuur 1.2 weergegeven. Het plangebied is hierin rood 
omlijnd.

Figuur 1.2 Uitsnede huidige beheersverordening 'Ruinerwold'

1.4  Leeswijzer

Na deze inleiding worden in Hoofdstuk 2 de huidige situatie en de nieuwe situatie beschreven. In 
Hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de provincie 
Drenthe en de gemeente De Wolden beschreven. Vervolgens worden in Hoofdstuk 4 alle relevante 
milieuthema's beschreven. Hoofdstuk 5 omvat de juridische aspecten/planverantwoording. In Hoofdstuk 
6 en Hoofdstuk 7 wordt respectievelijk ingegaan op de economische uitvoerbaarheid en het vooroverleg, 
inspraak en zienswijzen.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie

Het plangebied is gelegen in de kern van Ruinerwold. Ruinerwold was tot 1960 een typisch lintdorp. 
Eind jaren '60, begin jaren '70 werd de eerste uitbreidingswijk aan de noordkant van Ruinerwold 
gerealiseerd. De volgende grote uitbreiding van het dorp vond eind jaren '90 en begin jaren 2000 plaats. 
Figuur 2.1 geeft de ontwikkeling van Ruinerwold door de tijd heen weer. 

Figuur 2.1 Historische ontwikkeling Ruinerwold (bron: Topotijdreis.nl)

Omgeving

Het plangebied ligt op de hoek van de Dijkhuizen en de Vorenwolde. De Dijkhuizen betreft de 
doorgaande ontsluitingsweg van het dorp. Aan de Dijkhuizen zijn afwisselend woningen, winkels en 
andere bedrijfspanden gesitueerd. In dit bebouwingslint zijn de gebouwen direct gesitueerd aan de weg. 
De gebouwen zijn hoofdzakelijk vrijstaand en wisselend in bouwstijl met en zonder schuine kap. In 
figuur 2.2 is het straatbeeld vanaf de Dijkhuizen ter hoogte van het plangebied weergegeven. Direct 
tegenover het plangebied, aan de andere zijde van de weg, is een eetcafé gesitueerd. 

De Vorenwold is een weg die de zuidelijke uitbreidingswijk van Ruinerwold verbindt met de Dijkhuizen. In 
deze zuidelijke uitbreidingswijk bestaat de bebouwing voornamelijk uit vrijstaande en rijwoningen. De 
woningen bestaan uit 1 bouwlaag met kap. Figuur 2.3 is een weergave van het straatbeeld vanaf de 
Vorenwolde. 
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Figuu
r 2.2  Omgeving vanaf de Dijkhuizen (bron: Google Street view)

Figuur 2.3  Omgeving vanaf de Vorenwolde (bron: Google Street view)

Het plangebied

In het plangebied staat een voormalig bankgebouw. Na de sluiting van de SNS-bank is het pand 
verkocht en heeft er een winkel, Stichting Historie van Ruinerwold en Stichting Wolderwijs in gezeten. 
Zoals is weergegeven in figuur 2.4 is het plangebied aan de voorzijde ingericht met een parkeerterrein. In 
het midden van het perceel staat het voormalige bankgebouw. Dit gebouw kan worden verdeeld in twee 
delen. Het voorste gedeelte wordt gebuikt voor bedrijven en bestaat uit 1 bouwlaag en is plat afgedekt. In 
het achterste gedeelte van het gebouw is een woning gesitueerd. Dit gedeelte bestaat uit 2 bouwlagen 
met kap. Het onderscheid tussen deze twee functies is in figuur 2.4 weergegeven. Aan de achterzijde 
van het gebouw bevindt zich de tuin en de entree van de woning. 

Figuur 2.4  Plangebied vanaf de Dijkhuizen (bron: Google Street view)
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2.2  Voorgenomen initiatief

Het voornemen is om het bestaande gebouw te slopen, en daarvoor in de plaats een woongebouw te 
realiseren. Met dit plan worden twintig appartementen, verdeeld over drie verdiepingen gerealiseerd. Het 
gebouw krijgt een maximale bouwhoogte van circa 16 meter. Het gebouw wordt afgedekt met een rieten 
kap die begint vanaf de eerste bouwlaag. Door deze kap evenwijdig aan de Vorenwolde te situeren, 
ontstaat er vanaf het gebouw een oriëntatie richting de Dijkhuizen. Figuur 3.1 geeft een impressie van 
het gebouw weer. 

Figuur 3.1  Impressie beoogde ontwikkeling.

Onder het gebouw wordt een half verdiepte parkeergarage en bergingen gerealiseerd. Deze kelder wordt 
aan de noordoostgevel, via een zijstraat van de Dijkhuizen, ontsloten op de Dijkhuizen. In het kader van 
duurzaamheid en energiebesparing wordt het gebouw voorzien van een warmtepomp inclusief 
zonnepanelen op het dak. Figuur 3.2 geeft een impressie van de situatie. De voorzijde van het gebouw 
grenst aan de Dijkhuizen en wordt ingericht met groen.
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Figuur 3.2 Vogelvlucht impressie beoogde ontwikkeling 

Deze beelden (figuur 3.1 en 3.2) dienen slechts ter impressie. De uiteindelijke verschijningsvorm, 
materialiseren en kleuren zijn nog niet bepaald.

2.3  Verkeer en parkeren

Het plangebied wordt aan de noordoostzijde ontsloten door een zijstraat van de Dijkhuizen. Deze weg 
heeft voldoende capaciteit om het plangebied goed te ontsluiten.

Tussen de gemeente en de initiatiefnemer zijn voor het aspect parkeren afspraken gemaakt. Voor de 
beoogde ontwikkeling is overeengekomen dat de parkeernorm van 1 parkeerplaats per wooneenheid 
moet worden gehanteerd en dat dit plaats vindt op eigen terrein.

Uitgaande van de beoogde ontwikkeling, zoals beschreven in paragraaf 2.2, zijn voor de 20 beoogde 
appartementen, 20 parkeerplaatsen nodig. Onder het gebouw worden 16 parkeerplaatsen gerealiseerd. 
Naast de toegangsweg is ruimte voor 4 parkeerplaatsen. In totaal worden er 20 parkeerplaatsen 
gerealiseerd. Daarmee voldoet het plan aan de parkeernorm. In figuur 3.3 wordt de voorlopige situering 
van de parkeerplaatsen weergeven.
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Figuur 3.3 Weergaven voorlopige situering parkeerplaatsen
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is op 11 september 2020 door de Minister vastgesteld. De NOVI 
biedt een langetermijnperspectief op de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland tot 2050. Met de 
NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven die het aanzien van Nederland de komende dertig 
jaar ingrijpend zullen veranderen. Met de NOVI benoemt het Rijk nationale belangen, geeft het richting 
op de vier prioriteiten:

Ruimte voor klimaatadaptatie en energiestrategie. 
Duurzaam economisch groeipotentieel.
Sterke en gezonde steden en regio's.
Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Vier prioriteiten 
Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op 
nationale belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Die komen samen in vier prioriteiten:

1. Ruimte voor k limaatadaptatie en energietransitie
Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging, 
hogere rivierafvoeren, wateroverlast en langere perioden van droogte. Nederland is in 2050 
klimaatbestendig en waterrobuust. Dit vraagt maatregelen in de leefomgeving, bijvoorbeeld 
voldoende groen en ruimte voor wateropslag in onze steden. Voordeel is dat daarmee tegelijk de 
leefomgevingskwaliteit verbeterd wordt en het kansen biedt voor natuur. 
In 2050 heeft Nederland een duurzame energievoorziening. Dit vraagt ruimte, onder meer voor 
windmolens en zonnepanelen. Wind op zee heeft de voorkeur, maar ook op land zijn windmolens 
nodig. Door deze zoveel mogelijk te clusteren, voorkomen we versnippering over het landschap en 
benutten we de ruimte zo efficiënt mogelijk. Voorwaarde is steeds dat bewoners echt goed 
betrokken zijn en invloed hebben op het gebruik en waar dat kan, meeprofiteren in de 
opbrengsten. 
De aanleg van zonneparken in het landschap moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Het Rijk 
plaatst bij voorkeur eerst zoveel mogelijk zonnepanelen op daken en gevels. Het Rijk zet zich in 
voor het maken van ruimtelijke reserveringen voor het hoofdenergiesysteem op nationale schaal. 

2. Duurzaam economisch groeipotentieel
Nederland werkt toe naar een duurzame, circulaire, kennisintensieve en internationaal 
concurrerende economie in 2050. Daarmee kan ons land zijn positie handhaven in de top vijf van 
meest concurrerende landen ter wereld. Dit vraagt goede verbindingen via weg, spoor, lucht, water 
en digitale netwerken en een nauwe samenwerking met onze internationale partners, zowel met 
onze directe buren als met andere landen in Europa en over de wereld, ook op defensieterrein. 
Ingezet wordt op een sterk en innovatief vestigingsklimaat met een goede quality of life: een 
leefomgeving die de inwoners volop voorzieningen biedt op het gebied van wonen, bewegen, 
recreëren, ontmoeten en ontspannen. 
Belangrijk is wel dat de economie toekomstbestendig wordt, oftewel concurrerend, duurzaam, en 
circulair. Daarbij wordt ingezet op het gebruik van duurzame energiebronnen en op verandering van 
productieprocessen, zodat we niet langer afhankelijk zijn van eindige, fossiele bronnen. 

3. Sterke en gezonde steden en regio’s
Er zijn vooral in steden en stedelijke regio’s nieuwe locaties nodig voor wonen en werken. Het liefst 
binnen de bestaande stadsgrenzen, zodat de open ruimten tussen stedelijke regio's behouden 
blijven. Dit vraagt optimale afstemming op en investeringen in mobiliteit. Tegelijk willen we de 
leefbaarheid en klimaatbestendigheid in steden en dorpen verbeteren. Schonere lucht, voldoende 
groen en water en genoeg publieke voorzieningen waar mensen kunnen bewegen (wandelen, 
fietsen, sporten, spelen), ontspannen en samenkomen. Daarbij hoort een uitstekende 
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bereikbaarheid en toegankelijkheid, ook voor mensen met een handicap. 
Er wordt naar gestreefd dat de leefomgevingskwaliteit en -veiligheid verder toeneemt. Dit betekent 
dat voorafgaand aan de keuze van nieuwe verstedelijkingslocaties helder moet zijn welke 
randvoorwaarden de leefomgevingskwaliteit en -veiligheid daar stelt en welke extra maatregelen 
nodig zijn wanneer er voor deze locaties wordt gekozen. Zo blijft de gezondheid in steden en regio's 
geborgd. 

4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk  gebied
Er ontstaat een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouwsector als koploper in de duurzame 
kringlooplandbouw. Een goed verdienpotentieel voor de bedrijven wordt gecombineerd met een 
minimaal effect op de omgevingskwaliteit van lucht, bodem en water. Dit levert ook een 
noodzakelijke positieve bijdrage aan het verbeteren van de biodiversiteit. 
Bodemdaling moet worden aangepakt. Verhoging van het waterpeil is in bepaalde 
veenweidegebieden op termijn noodzakelijk. Met de betrokken regio's en gebruikers wordt 
afgesproken waar en hoe dit zorgvuldig zal gebeuren. In alle gevallen wordt ingezet op ontwikkeling 
van de karakteristieke eigenschappen van het Nederlandse landschap. Dit vertegenwoordigt een 
belangrijke cultuurhistorische waarde. Verrommeling en versnippering, bijvoorbeeld door wildgroei 
van distributiecentra, is ongewenst en wordt tegengegaan.

Uitvoering

De NOVI bevat ook een opmaat naar een Uitvoeringsagenda. Daarin wordt niet alleen inzichtelijk 
gemaakt welke inzet Rijk en regio nu al plegen, maar ook welke (gezamenlijke) acties de NOVI daaraan 
toevoegt. De Uitvoeringsagenda wordt richting de definitieve NOVI verder uitgewerkt. Daarbij worden de 
kansen en risico's uit de planMER betrokken.

De bedoeling is dat de NOVI zich aan nieuwe ontwikkelingen kan aanpassen, in een permanent en 
cyclisch proces. Het Rijk gebruikt daarvoor een goede NOVI-monitor.

Rijk, provincies en gemeenten gaan meer samenwerken als één overheid. De NOVI-aanpak is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken overheden. Medeoverheden, burgers en bedrijven, 
zijn niet juridisch aan de visie in de NOVI gebonden. Om de opgaven als overheden samen aan te 
pakken, wordt op basis van de vastgestelde NOVI toegewerkt naar samenwerkingsafspraken.

Het is belangrijk dat de omgevingsvisies van Rijk, provincies en gemeenten waar nodig en mogelijk op 
elkaar aansluiten. Daarvoor moeten de bestaande Gebiedsagenda's worden uitgebouwd tot bredere 
Omgevingsagenda's. Die omvatten de volle breedte van het omgevingsbeleid en kunnen zich 
ontwikkelen tot de kern van een werkend stelsel van omgevingsbeleid. Deze Omgevingsagenda's 
worden met alle landsdelen gemaakt, in samenwerking tussen de overheden.

De samenloop van verschillende nationale belangen en de omvang van de opgaven maken het in 
sommige gebieden tot een grote uitdaging om tot passende oplossingen te komen. Er is daarvoor in 
deze gebieden extra inzet van Rijk en regio nodig, omdat het binnen de bestaande kaders onvoldoende 
lukt om tot resultaat te komen. Daarom zullen er NOVI-gebieden worden benoemd.

Open proces

De NOVI is tot stand gekomen in samenspraak met verantwoordelijke ministeries, gemeenten, 
provincies en waterschappen. Tevens is input gebruikt van adviesraden, kennisinstellingen, het 
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. De dialoog met en tussen alle betrokkenen 
stopt niet met het verschijnen van de (ontwerp)-NOVI. Het blijft een open proces, waarvan participatie 
een wezenlijk onderdeel uitmaakt.
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Voorliggend bestemmingsplan speelt in op het thema 'sterke en gezonde steden en regio's' uit de NOVI.

Ladder voor duurzame verstedelijking (bro)

De 'ladder voor duurzame verstedelijking' is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) Het Bro bepaalt 
dat voor onder meer ruimtelijke plannen die nieuwe stedelijke functies mogelijk maken, de treden van 
deze ladder doorlopen moeten worden. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede 
ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden.

Dit bestemmingsplan stelt een herontwikkeling van bestaand stedelijk gebied voor, zoals bedoeld in de 
begripsbepaling van het Bro. Daarom hoeft alleen een beschrijving van de behoefte te worden gegeven. 
Dit plan maakt een herontwikkeling van bestaand stedelijk gebied mogelijk. Uit het beleid van de 
gemeente dat is beschreven in paragraaf 3.4, blijkt dat er in De Wolden behoefte is aan nieuwe 
appartementen. 

3.2  Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Drenthe 2018

In 2018 is een actualisatie van de Omgevingsvisie Provincie Drenthe vastgesteld. De Omgevingsvisie 
Drenthe is het strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de provincie Drenthe 
voor de periode tot 2030 en in een aantal gevallen verder in de toekomst.

De provincie ziet vijf belangrijke ontwikkelingen:

de demografische ontwikkeling;
de klimaatverandering;
de afname van de biodiversiteit;
de transitie naar een kennis- en netwerkeconomie;
de transitie naar een duurzame energievoorziening.

De belangrijkste opdracht tot 2030 is het vinden van een antwoord op de vraag hoe met deze 
ontwikkelingen moet worden omgaan. Daarnaast heeft de provincie diverse ambities en daarmee ook 
belangen. Het doel van de omgevingsvisie is het koesteren van kwaliteiten en het ontwikkelen van een 
bruisend Drenthe, passend bij die kwaliteiten. Het is een streven naar ruimtelijke kwaliteit door nieuwe 
ontwikkelingen en behoud van bestaande kwaliteiten.

Het plangebied is gelegen binnen het als zodanig aangewezen ‘stedelijk gebied’. Op de visiekaart is het 
plangebied niet voorzien van enige aanduiding.

In de omgevingsvisie zijn de provinciale belangen benoemd, waarmee gemeenten rekening dienen te 
houden bij het beoordelen van bestemmingsplannen. De provinciale belangen zijn verdeeld in Drentse 
kwaliteiten en ontwikkelingen. Binnen de Drentse kwaliteiten staat het behoud en de ontwikkeling van 
de kernkwaliteiten, de dynamiek van bedrijvigheid, de biodiversiteit en de milieu- en 
leefomgevingskwaliteit centraal. De kernkwaliteiten zijn opgenomen op een kernkwaliteitenkaart. Op het 
gebied van ontwikkelingen zijn onder meer het regionale economische vestigingsklimaat, de landbouw, 
het toerisme, de demografische ontwikkeling, de mobiliteit en de ontwikkeling van natuur en landschap 
(ecologische hoofd structuur, diversiteit in landschapstypen) als provinciaal belang benoemt.

De kernkwaliteiten vormen de belangrijkste basis voor het begrip 'ruimtelijke kwaliteit'. Daarnaast is 
zorgvuldig ruimtegebruik en milieu- en leefomgevingskwaliteit van belang.

Kernkwaliteit landschap
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Het plangebied is met de kernkwaliteit Landschap aangeduid als ‘ Wegdorpen van de 
laagveenontginning ’. Het wegdorpenlandschap van de laagveenontgining, ook wel het 
‘slagenlandschap’, ligt op de laagst gelegen plekken in de provincie Drenthe, waar in de benedenlopen 
van de beekdalen veen is ontstaan. Kenmerkend zijn de ontginningsassen, de langgerekte lintdorpen en 
de grote, open weidegebieden. Sommige delen hebben door de kavelgrensbeplanting een min of meer 
besloten karakter.

Het provinciaal beleid is gericht op het behouden en versterken van het open karakter en de smalle 
verkavelingsstructuur.

Kernkwaliteit aardkundige waarden en cultuurhistorie

Het plangebied is voor de kernkwaliteit aardkundige waarden aangeduid met het beschermingsniveau 
‘Generieke bescherming’. Verder is het plangebied voor de kernkwaliteit cultuurhistorie aangewezen met 
het beschermingsniveau Respecteren.

De weg Dijkhuizen, wordt in de omgevingsvisie aangeduid als 'Cultuurhistorische hoofdstructuur'. De 
Cultuurhistorische Hoofdstructuur verbindt alle elementen, structuren en gebieden die in hun onderlinge 
samenhang van provinciaal belang worden geacht. Voor het bepalen welke onderdelen van provinciaal 
belang zijn hebben we de volgende criteria toegepast:

De onderlinge, samenhangende relatie van elementen, structuren en gebieden;
De bovenlokale betekenis van de elementen, structuren en gebieden;
De mate waarin de elementen, structuren en gebieden nu ruimtelijk dominant zijn;
De mate waarin zij karakteristiek zijn voor de provincie Drenthe en voor het deelgebied.

Het veiligstellen van cultuurhistorische waarden en tegelijkertijd het bieden van ruimte voor 
ontwikkelingen de provincie maakt hierin onderscheid in drie sturingsniveau. Zoals beschreven is het 
plangebied aangewezen met het beschermingsniveau Respecteren.Dit is het laagsteu 
beschermingsniveau. Voor de gebieden aangewezen met het beschermingsniveau Respecteren richt 
men zich op het waarborgen van de cultuurhistorische samenhang voor de toekomst. Daarbij hebben 
initiatiefnemers de verantwoordelijkheid om de cultuurhistorische hoofdstructuur als inspiratiebron te 
benutten.

Kernkwaliteit archeologie

Het plangebied is voor de kernkwaliteit archeologie aangeduid met het ‘beschermingsniveau 1: 
generiek’. Het beschermingsniveau Generiek richt zich op het algemene uitgangspunt dat alle 
behoudenswaardig archeologische vindplaatsen (waarden) die op de Archeologische Monumentenkaart 
(AMK) van Drenthe staan en de nieuw ontdekte behoudenswaardige vindplaatsen niet ongezien kunnen 
verdwijnen. In paragraaf 4.7 wordt nader ingegaan op dit onderdeel.

Overwegingen

Het hele plangebied ligt binnen het bestaand stedelijk gebied van Ruinerwold. In Ruinerwold streeft de 
provincie naar het in stand houden van het oude en het nieuwere lint van Ruinerwold en de ligging ervan 
in de omgeving.

Dit wordt behaald door het herkenbaar houden van de verschillen in positionering, weginrichting en 
architectuur, door het vasthouden aan de verkavelingsstructuren en door het open houden van de ruimte 
tussen de twee bebouwingslinten.

Wat betreft het wonen wordt gestreefd naar een aantrekkelijk, gevarieerd en leefbaar woonmilieu dat 
voorziet in de woonvraag. Het doel is dat eerst wordt ingezet op het gebruik van ruimte binnen bestaand 
stedelijk gebied (bijvoorbeeld door herstructurering, verdichting, inbreiding of functieverandering).

Het realiseren van woningen binnen stedelijk gebied van Ruinerwold is in overeenstemming met het 
provinciaal beleid zoals geschetst in de Omgevingsvisie Drenthe.
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Provinciale Omgevingsverordening Drenthe

Provinciale Staten van Drenthe hebben op 3 oktober 2018 de Verordening Ruimtelijk Omgevingsbeleid 
vastgesteld. Deze Omgevingsverordening wordt elk jaar geactualiseerd. De laatste actualisatie is van 
juni 2019. Het ontwerp van de Actualisatie Omgevingsvisie 2020 is op 11 februari 2020 door de 
Provinciale Staten ter inzage gelegd. Vooruitlopend op het nog vast te stellen Actualisatie 
Omgevingsvisie 2020 is dit plan getoetst aan deze actualisatie. 

De verordening is gericht tot de gemeenten en bevat voorschriften waar ruimtelijke plannen aan dienen 
te voldoen. Op basis van artikel 2.17 kan een ruimtelijk plan voorzien in nieuwe woningbouw mits de  
behoefte op basis van de gemeentelijke woonvisie kan worden aangetoon en aansluitbij bestaand 
stedelijk gebied. Hieraankan toepassing gegeve worden omdat dit bestemmingsplan plaatsvindt binnen 
bestaand stedelijk gebied en er voldoende behoefte naar de desbetreffende woningen is. Hier wordt in 
het gemeentelijk beleid (paragraaf 3.4) nader op ingegaan. De overige artikelen uit de verordening zijn 
voor het plangebied niet relevant. Het plan sluit aan bij de provinciale ruimtelijke beleidskaders.

3.3  Regionaal beleid

Woonvisie Zuidwest Drenthe

In het kader van de regionale afstemming is met de buurgemeenten Hoogeveen, Westerveld en Meppel 
overleg gevoerd over het woningbouwprogramma. De uitkomst van de afstemming heeft geresulteerd in 
een regionale woonvisie. Een dergelijke afstemming heeft, in dit kader, ook plaatsgevonden. 
Voorafgaand aan de op te starten bestemmingsplanprocedure die betrekking heeft op de bouwlocatie. 

Het op te stellen bestemmingsplan Dijkhuizen 28-30 is op 26 augustus 2019 regionaal afgestemd. Uit 
de nadere afstemming is gebleken dat voorliggende woningbouwontwikkeling past in de regionale 
aantallen en het kwalitatieve programma tot 2026. 

Op 30 oktober 2012 is de Regionale Woonvisie Zuidwest Drenthe, Groeimodel, deel I door het college 
van de gemeente de Wolden en de andere betrokken gemeenten vastgesteld. In het bestuurlijk 
afstemmingsoverleg RO/Wonen Zuidwest Drenthe van 21 december 2015 is de woningbehoefte voor 
Zuidwest Drenthe vastgesteld voor de periode 2016-2025. Deze woningbehoefte prognose is gebaseerd 
op de provinciale bevolkingsprognose 2015, vertaald naar de woningbehoefte in de regio Zuidwest 
Drenthe. De vastgestelde woningbehoefte geldt als kader voor de woningbouwontwikkeling in de regio en 
dient als uitgangspunt voor de actualisatie van het gemeentelijk woonbeleid voor de gemeenten binnen 
deze regio. Gelet op de aanwezige harde plancapaciteit in Zuidwest Drenthe, is de mogelijkheid 
aanwezig de woningbouwuitbreiding van Dijkhuizen 28-30 daaraan toe te voegen. De realisatie van 
maximaal 20 woningen leidt niet tot verdringing of ongewenste concurrentie.

3.4  Gemeentelijk beleid

Structuurvisie De Wolden (2011)

De gemeentelijke Structuurvisie 2010-2030 is een strategisch beleidsdocument met een 
uitvoeringsparagraaf. De structuurvisie is vastgesteld door de gemeenteraad op 10 maart 2011 en is 
alleen bindend voor de opsteller, in dit geval de gemeente. De structuurvisie is gebaseerd op de 
gedachte dat in hoofdzaak moet worden ingezet op nieuw te bouwen woningen in de vijf kerndorpen 
(Zuidwolde, de Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Koekange). Dit met het oog op het in stand houden van de 
aanwezige voorzieningen aldaar.

Bij alle kerndorpen zet de gemeente in op nieuwbouw (het creëren van aanbod) passend bij de aard en 
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schaal van de dorpen. Voor de uitbreidingen geldt de voorwaarde dat ze passend moeten zijn binnen de 
landschappelijke kenmerken van de deelgebieden. Indien in of bij de dorpen geen ruimte meer voor 
uitbreiding is, kan worden ingezet op landschappelijk bouwen in het buitengebied. De planmatige 
uitbreidingsrichtingen voor woningbouw in de vijf kerndorpen zijn op de visiekaart weergegeven.

Dit plan is niet weergegeven op de visiekaart maar aangezien hier sprake is van inbreiding past het goed 
binnen de Structuurvisie.

Welstandsnota 2013

In de gemeente De Wolden bestaat de bestuurlijke wens tot deregulering en om meer 
verantwoordelijkheid bij de burger neer te leggen. Deze wens heeft ertoe geleid dat in de 
raadsvergadering van 13 december 2012 de raad besloten heeft tot het welstandsvrij verklaren van grote 
gebieden van de gemeente. Daarmee heeft de gemeenteraad het vertrouwen in de burger uitgesproken 
dat hij/zij de verantwoordelijkheid aan kan om op een juiste wijze met de ruimtelijke kwaliteit in de 
gemeente De Wolden om te gaan.

 

Het plangebied is op de kaart behorende bij de welstandnota 2013 aangewezen als welstandsvrij gebied 
(figuur 3.1).

Figuur 3.1  Uitsnede welstandskaart gemeente De Wolden

Woonplan 2017-2022

De gemeente De Wolden heeft op 6 juli 2017 het Woonplan 2017-2022 'Een leven lang wonen' 
vastgesteld. Het document heeft als doel zowel de gemeente als stakeholders handreikingen te geven 
voor keuzes en opgaven voor de komende jaren. De hoofdlijnen van het voorliggende Woonplan 
2017-2022 is als volgt:

Kansen voor nieuwbouw benutten waar die zich voordoen.
De woningbehoefteraming voor de periode 2017-2022 is 440 woningen.
Inbreiding heeft de voorkeur boven uitbreiding, dit vanwege de landschappelijke kwaliteit.
Betaalbare woonruimte realiseren, voor zowel huur als koop. Gedifferentieerd nieuwbouwprogramma 
met zowel goedkopere als duurdere huur- en koopwoningen. Voor starters (en andere doelgroepen 
die behoefte hebben aan een goedkope woning) houdt de gemeente vast aan het ingezette beleid 
om in te zetten op de bouw van voldoende goedkope woningen (< €  150.000). De gemeente richt 
hierbij op een aantal van circa 20 woningen per jaar.
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Afstemming van ontwikkelingen binnen de regio; toevoeging 440 woningen periode 2017-2022; 80% 
in hoofdkernen en 20% in kleine kernen.
Voldoende sociale huurwoningen.
Langer zelfstandig thuis wonen mogelijk maken.
Streven om in 2040 alle woningen in De Wolden energieneutraal te maken.
Leefbaarheid in De Woldense dorpen goed houden.
Kwaliteit van voorzieningen gaat boven nabijheid.

De gemeent wil voldoende ruimte bieden voor mensen die hier willen wonen; zowel nieuwe vestigers als 
starters die in de gemeente wille blijven wonen. In het licht van de nieuwe woningbehoefteraming  kiest 
het college er voor een netto toename van de woningvoorraad van 440 woningen te faciliteren in  de 
periode 2017 - 2022. Dat betekent dat zo’n 88 woningen per jaar kunnen worden toegevoegd. 

In kerndorpen zijn planmatige uitbreidingen mogelijk, in kleine kernen wordt gebouwd naarconcrete 
vraag. Op voorhand wordt daarom niet aangegeven hoeveel het aantal te bouwen woningen per  
kerncluster bedraagt. De volgende verdeling is dus enkel indicatief, gebaseerd op de  
huishoudensprognose per kerncluster.

De keuzes die de gemeente in dit Woonplan maakt, komen tot uitdrukking in onderstaand  
transformatie- en nieuwbouwprogramma. 

De verdeling van woningbouw in het vrije sector segment laat de gemeente over aan de ontwikkelende 
partijen. In het schema staat een aantal accenten die de gemeente hierbij wil leggen. 

Toetsing van het initiatief aan het Woonplan 2017-2022

De realisatie van maximaal 20 appartementen past zowel vanuit kwantitatief- als kwalitatief oogpunt 
binnen de kaders van de gemeentelijke woonvisie. 

De appartementen zijn deels bedoeld om voldoende betaalbare woningen voor starters en jonge 
huishoudens alsmede voor midden- en lagere inkomens beschikbaar te hebben, zodat deze doelgroep 
niet wegtrekt uit de gemeente. Daarnaast worden de appartementen levensloopbestendig gebouwd, 
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waardoor de woningen ook geschikt zijn voor senioren. De ontwikkeling past daarmee binnen de 
gemeentelijke woonvisie.
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Hoofdstuk 4  Milieu- en omgevingsaspecten

4.1  Vormvrije m.e.r. beoordeling

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader 
van het omgevingsvergunning plan-m.e.r.-plichtig, project-m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig 
zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Indien een activiteit 
onder de drempelwaarden blijft, dient alsnog een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden, 
waarbij onderzocht dient te worden of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu, 
gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze 
omstandigheden betreffen de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van 
de potentiële (milieu)effecten.

Per 16 mei 2017 is de regelgeving voor de MER en m.e.r.-beoordeling gewijzigd met daarin een nieuwe 
procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Door middel van de toetsing aan de verschillende milieuaspecten in de hierna volgende paragrafen en 
bijlage 1 wordt voorzien in deze vormvrije m.e.r.-beoordeling. Daaruit blijkt dat, gelet op de kenmerken 
van het project (zoals het kleinschalige karakter in vergelijking met de drempelwaarden uit het Besluit 
m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten, geen belangrijke 
negatieve milieugevolgen optreden. Mitigerende maatregelen zijn dan ook niet noodzakelijk.

Op..... heeft van het college vastgesteld dat het opstellen van een milieueffectrapportage niet nodig is. 
Dit besluit wordt als bijlage bijgevoegd.

4.2  Ecologie

Bij elk ruimtelijk plan moet, met het oog op de natuurbescherming, rekening worden gehouden met de 
Wet natuurbescherming. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en 
soortenbescherming.

Gebiedsbescherming 

De bescherming van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten is geregeld in de Wet 
natuurbescherming(Wnb). Indien ontwikkelingen (mogelijk) leiden tot aantasting van de natuurwaarden 
binnen deze gebieden, moet een vergunning worden aangevraagd. Daarnaast moet rekening worden 
gehouden met het provinciale bescherming van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en 
weidevogelleefgebieden. 

In relatie tot stikstof, zijn de potentiële effecten van dit plan hoofdzakelijk het gevolg van verkeer en 
tijdelijke werkzaamheden in de aanlegfase. Vanwege de aard van de emissie hiervan (beperkt in 
hoeveelheid en laag bij de grond) wordt ingeschat dat een toename van de stikstofdepositie niet zal 
optreden op een afstand van meer dan 5 kilometer. Binnen deze afstand zijn geen stikstofgevoelige 
Nature 2000-gebieden aanwezig.
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Bij kleine stedelijke ontwikkelingsprojecten, zoals woningbouwplannen, gemengde stedelijke functies of 
solitaire bedrijven met een beperkte milieubelasting geldt dat er in de gebruiksfase alleen vanuit verkeer 
enige stikstofemissie is te verwachten, aangezien er vanaf nu gasloos gebouwd moet worden. 

Gezien de ligging van het plangebied binnen de bebouwde kom van Ruinerwold, de relatief grote afstand 
tot de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden en NNN-gebieden en de aard van de ontwikkeling kunnen 
negatieve effecten op deze gebieden op voorhand worden uitgesloten.

Ook kan worden geconcludeerd dat het plan niet zal leiden tot een toename van de stikstofdepositie in 
de kritische gebieden en dat het daarom op voorhand duidelijk is dat deze in redelijkheid, gelet op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de 
habitats van soorten in dat gebied niet kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen 
hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. Daarop hoeft voor deze projecten op dit punt 
geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. Dit blijkt ook uit de 
Aerius-berekening die zowel voor de exploitatie- als de aanlegfase is uitgevoerd. Zie hiervoor Bijlage 2. 
Het plan heeft geen significante invloed op beschermde natuurgebieden.

Soortenbescherming

In de Wnb wordt onderscheid gemaakt tussen soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn en daarnaast de overige soorten. De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten 
aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, als bedoeld in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn.

Voor het plangebied is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksrapport is opgenomen in 
Bijlage 3 en in het bestemmingsplan verwerkt.

Uit de resultaten van dit onderzoek zijn verschillende relevante waarnemingen en geschikte biotopen 
geconstateerd. Hieruit blijkt dat het plangebied geschikt is voor huismus en vleermuizen. Dit betekent 
dat een overtreding van de Wet natuurbescherming op basis van dit onderzoek niet kan worden 
uitgesloten. Daarom is een nader onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 4. 

Vleermuizen

Dijkhuizen 30 is zeer geschikt voor vleermuizen door de overstekende gevelpannen. De ruimte 
hierachter geeft toegang tot dakruimten en wellicht tot de spouw. Ook is er achter het overstek met de 
dakgoten voldoende ruimte voor vleermuizen om weg te kruipen. Tijdens de veldbezoeken is 
waargenomen dat de gewone dwergvleermuis continu aan het baltsen zijn.

Bij de sloop wordt een vaste verblijfplaats van de één vleermuissoort vernietigd: een paarverblijfplaats van 
de gewone dwergvleermuis. Voor de waargenomen soorten kan het plangebied wel als jachtgebied 
blijven fungeren.

Er moet ontheffing worden aangevraagd voor vernietiging van een paarverblijfplaats van de gewone 
dwergvleermuis. Vleermuissoorten die in het plangebied jagen, zullen niet verstoord worden. In de 
toekomst kunnen de soorten van het gebied gebruik blijven maken.

Vogels

In en rond het plangebied zijn in het voorjaar broedvogelsoorten aangetroffen. Een nest van de merel 
bevond zich in de haag en de houtduif broedt waarschijnlijk in de kastanje in de tuin. De huismus broedt 
met twee paar onder de onderste dakpannen aan de zuidzijde van  het woonhuis.

Er mag niet in het broedseizoen (maart t/m juli) worden gesloopt. Als de sloop voor het broedseizoen 
begint (in februari), kunnen vogels niet tot broeden komen. Dan mag de sloop in het broedseizoen 
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doorgaan, mits hij ononderbroken plaatsvindt. Voor vernietiging van de twee nest van de huismus moet 
ontheffing worden aangevraagd.

Overig

Uit het onderzoek blijkt dat er verder geen beschermde soorte aanwezig zijn. Er komen wel enkele 
algemene, licht beschermde zoogdier- en amfibieënsoorten in het plangebiedvoor. Hiervoor geldt een 
vrijstelling bij bestendig beheer en onderhoud.

4.3  Milieuzonering

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen bedrijfsactiviteiten, 
voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. Bij deze afstemming kan gebruik worden 
gemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG-brochure 'Bedrijven en 
milieuzonering' (2009). Een richtafstand kan worden beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare 
milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. In geval van een 
gemengd gebied kan worden gewerkt met een verkleinde richtafstand. 

Het plangebied ligt in het centrum van Ruinerwold. In de omgeving van het plangebied komen zowel 
bedrijfsfuncties als woonfuncties voor. De omgeving kan worden aangemerkt als gemengd gebied. Voor 
de richtafstanden mag daarom worden gewerkt met een verkleinde richtafstand. 

In de nabije omgeving zijn enkele winkels/bedrijven gevestigd. Voor de beoordeling in het kader van 
ruimtelijke ordening wordt de afstand gemeten vanaf het bouwblok. Op de locatie Dijkhuizen 32 is geen 
bedrijf gevestigd, maar ligt nog wel de bestemming 'Centrum'. Hier zijn activiteiten toegestaan uit 
milieucategorie 1 en 2, zoals een kantoor of detailhandel. Voor deze categorie geldt een maximale 
afstand van 0 meter en 10 meter in gemengd gebied. Aan deze richtafstand wordt dus voldaan. 

Op de locatie Dijkhuizen 33 is een eetcafé en een uitgaanscentrum gevestigd. Op grond van de 
bedrijven en milieuzonering worden aangesloten bij de richtafstanden voor 'discotheken en muziekcafés', 
milieucategorie 2 waarvoor 10 meter, in gemengd gebied voor geluid als grootste richtafstand geldt. De 
werkelijke afstand is 23 meter. Aan deze richtafstand wordt dus voldaan. 

Op de locatie Dijkhuizen 37-39 is een cafetaria gevestigd. Op grond van de bedrijven en milieuzonering 
geldt voor cafetaria's milieucategorie 1 waarvoor 0 meter, in gemengd gebied voor geluid als grootste 
richtafstand geldt. De werkelijke afstand is 30 meter. Voor detailhandel en kantoren geldt een afstand 
van 0 meter voor geluid in gemengd gebied. 

Vanuit milieuzonering bestaat geen belemmering voor dit bestemmingplan. 

4.4  Geluid

Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geldt rond wegen met een maximumsnelheid hoger dan 30 
km/uur, spoorwegen en inrichtingen die 'in belangrijke mate geluidhinder veroorzaken', een geluidzone. 
Bij de ontwikkeling van nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen deze geluidzones moet akoestisch 
onderzoek worden uitgevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarden die in de wet zijn vastgelegd. Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van 
woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen de wettelijke geluidszone van een weg 
geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB en een maximale ontheffingswaarde van 63 dB. Voor 
spoorwegen geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB en een maximale ontheffingswaarde van 68 dB.

 
 25



 bestemmingsplan Dijkhuizen 28 - 30 - Ruinerwold (ontwerp)

 

Wegverkeerslawaai

Het plangebied is gelegen binnen een 30 km/uur zone van Ruinerwold. Dat betekent dat akoestisch 
onderzoek op basis van de Wet geluidhinder niet noodzakelijk is. Gezien de te verwachten 
verkeersintensiteiten op de wegen waaraan het plangebied ligt, is het aannemelijk dat kan worden 
voldaan aan het vereiste van een 'goede ruimtelijke ordening'. Het op basis van het Bouwbesluit vereiste 
binnenniveau van 33 dB garandeert dit ook. 

4.5  Water

Van groot belang voor de ruimtelijke ordeningspraktijk is de wettelijk verplichte 'watertoets'. De 
watertoets kan worden gezien als een procesinstrument dat moet waarborgen dat gevolgen van 
ruimtelijke ontwikkelingen voor de waterhuishouding meer expliciet worden afgewogen. Belangrijk 
onderdeel van de watertoets is het vroegtijdig afstemmen van ontwikkelingen met de betrokken 
waterbeheerder. 

Het plangebied is gelegen in het beheersgebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Het 
waterschap is verantwoordelijk voor het watersysteem en het zuiveren van het aangeboden stedelijk 
afvalwater. De ontwikkeling is op 10 april 2019 aan het waterschap kenbaar gemaakt via de digitale 
watertoets (kenmerk: 20190409-59-20313). Het resultaat van de watertoets is opgenomen als Bijlage 5. 
Uit deze digitale watertoets blijkt dat de korte procedure moet worden gevolgd. Het waterschap gaat 
akkoord het plan, mits wordt voldoet aan de uitgangspunten uit de standaard waterparagraaf. 

Het waterschap geeft concrete uitgangspunten die in het plan worden verwerkt. 

(Grond)wateroverlast

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 
maximaal 500m2 dit is ruim onder de treefwaarde van 1500m2. Watercompenstatie is dan ook niet 
nodig. Aanleghoogte bebouwing: Om wateroverlast en grondwateroverlast rond de bebouwing te 
voorkomen adviseert het waterschap om de bebouwing op voldoende hoogte aan te leggen. Het 
waterschap adviseert een aanleghoogte van ten minste 30 cm boven straatpeil.  Voor lager gelegen 
ruimtes, zoals kelders en parkeergarages, moet aandacht worden besteed aan het voorkomen van 
wateroverlast door bijvoorbeeld instromend hemelwater. 

Waterkwaliteiten en ecologie

Afkoppelen: Regenwater mag worden geloosd op oppervlaktewater in het stedelijke gebied. Minder 
schoon regenwater wordt via een zuiverende passage/voorziening geloosd op het oppervlaktewater. 
Bij het toepassen van een wadi wordt het regenwater voldoende gezuiverd.

Riolering

Gescheiden afvoer: Er wordt in het plan rekening gehouden met gescheiden waterstromen. Het 
regenwater wordt niet afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie, maar binnen het plangebied 
verwerkt. Hemelwater stroomt van het dak naar een bouwkundige infiltratiezone rondom het gebouw. 
Deze infiltariezone brengt het water via een buizenstelsel naar het oppervlaktewater. Bij het 
gescheiden afvoeren van regenwater wordt rekening gehouden met de drempelhoogte in relatie tot 
de fluctuatie van het ontvangende water.

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.
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Vervolg

Voor alle ingrepen in de waterhuishouding moet een vergunning worden aangevraagd of een melding 
worden gedaan in het kader van de Waterwet. Dit bestemmingsplan wordt in het kader van het 
vooroverleg voorgelegd aan waterschap Drents Overijsselse Delta. Indien hieruit nog aanbevelingen 
volgen, worden die in deze waterparagraaf verwerkt en wordt hier rekening mee gehouden bij de verdere 
uitwerking van de ontwikkeling.

4.6  Luchtkwaliteit

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is bedoeld om de negatieve 
effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging, aan te pakken. 

Overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn veelal het gevolg van het aantal 
verkeersbewegingen in een gebied. Op grond van de algemene maatregel van bestuur 'niet in 
betekenende mate' (NIBM) vormen luchtkwaliteitseisen geen belemmeringen voor projecten die niet in 
betekenende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Op grond van de Regeling niet 
in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) zijn (onder andere) woningbouwprojecten met 
minder dan 1.500 woningen vrijgesteld van toetsing.

Er worden slechts 20 wooneenheden mogelijk gemaakt. Het plan draagt dan ook niet in betekenende 
mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Aanvullend onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit 
is niet noodzakelijk. Het aspect luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmering voor dit 
bestemmingsplan.

4.7  Archeologie en cultuurhistorie

Archeologie

Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan 
naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat 
over naar de Omgevingswet, wanneer deze in 2021 in werking treedt. Dit geldt ook voor de 
verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen 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 ze 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. Hierbij geldt het verstoorder betaald principe. Als behoud in situ niet mogelijk is, dan moet 
gekeken worden of behoud ex situ mogelijk is. Om inzicht te krijgen in de kans op het aantreffen van 
archeologische resten in bepaalde gebieden zijn op basis van historisch onderzoek archeologische 
verwachtingskaarten opgesteld.

Archeologische beleidskaart

Op 26 januari 2012 heeft de gemeenteraad de Archeologische beleidskaart voor de gemeente De 
Wolden vastgesteld. Het plangebied is op de kaart deels aangeduid met de waarde "historische kernen 
(1832), buitenplaatsen, middeleeuwse begraafplaatsen (in gebruik) en zone rond historische 
nederzettingslocaties" (figuur 5.1). Voor het plangebied geldt de dubbelbestemming 'Waarde - 
Archeologie'. In deze gebieden is archeologisch onderzoek verplicht bij ingrepen van meer dan 100 m² 
en dieper dan 30 centimeter. Het plangebied is voor een gedeelte bebouwd. Ter plaatse van de huidige 
bebouwing is de bodem verstoord, waardoor eventuele resten voor een groot deel verstoord zullen zijn 
geraakt. 
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Het deel bestaande bouw valt in de beleidswaarde 'historische kernen', maar omdat het al verstoord is 
hoeft daar geen onderzoek plaats te vinden. Het deel nieuwbouw valt in de beleidswaarde 'lage 
verwachting'; bij ingrepen groter dan 3 hectare en dieper dan -30 cm mv moet onderzoek plaats vinden. 
De voorgenomen bouwplannen overschrijden deze grenzen niet, dus archeologisch onderzoek is niet 
nodig voor deze locatie. Daarnaast zijn er ook geen vondstmeldingen in de nabijheid gedaan.

Figuur 5.1 Uitsnede Archeologische beleidskaart gemeente De Wolden.

Cultuurhistorie 

Goede ruimtelijke ordening betekent dat er een integrale afweging dient plaats te vinden van alle 
belangen die effect hebben op de kwaliteit van de ruimte. Een van die belangen is de cultuurhistorie 
ofwel de aanwezigheid van monumenten of archeologisch waardevolle gebieden.

Monumenten

De binnen de gemeente De Wolden aangewezen rijksmonumenten en provinciale monumenten zijn op 
ruime afstand van het plangebied gesitueerd, zodat de voorgenomen ontwikkeling niet van enige invloed 
is op deze beschermde gebouwen. In de gemeente De Wolden zijn geen gemeentelijke monumenten 
aangewezen.

Cultuurhistorische waardenkaart

Op 13 maart 2014 heeft de gemeenteraad de Cultuurhistorische waardenkaart voor de gemeente De 
Wolden vastgesteld. De cultuurhistorische waardenkaart biedt inspiratie voor recreatie, erfgoededucatie 
en PR-marketingstrategieën of ruimtelijk ontwerp (inrichting en beheer).

 

Op de beleidskaart is het plangebied onderdeel van ensemble gebied 1 'Ruinerwold-Blijdenstein' 
aangeduid als beleidsgebied 2 (figuur 5.2). Daarbij is aangegeven dat dit gebied een hoge 
cultuurhistorische waarde heeft en dat bij nieuwe ontwikkelingen cultuurhistorische waarden een grote 
rol dienen te spelen. De cultuurhistorie kan daarbij inspirerend werken bij nieuwe ontwikkelingen. 

 
 28



 bestemmingsplan Dijkhuizen 28 - 30 - Ruinerwold (ontwerp)

 

Figuur 5.2  Uitsnede cultuurhistorische waardenkaart gemeente De Wolden

 

Ensemble gebied 1 'Ruinerwold-Blijdenstein'

Een ensemble betreft de middeleeuwse veenontginning van Ruinerwold. De karakteristieke verkaveling is 
nog grotendeels behouden gebleven.  Bij een ruilverkaveling in de tweede helft van de 20e eeuw is er 
zelfs speciale aandacht besteed aan het behoud van deze verkaveling. Ondanks het verdwijnen van de 
meeste perceelsrandbeplanting is het historisch karakter van het gebied nog goed herkenbaar.

De boerderijen langs het Boerpad en de Dr. Larijweg behoren tot de oudste generatie gebouwen in 
Zuidwest-Drenthe en vormen de eerste bebouwingsas van de middeleeuwse randveenontginning van 
Ruinerwold. Deze bebouwingsas is ontstaan tegen de een hoger gelegen zandrug ten noorden van 
ontginningsas van de Wolddijk. De oudste boerderijen zijn van het hallenhuistype. Dit zijn veelal 
langgestrekte boerderijen met rieten kap vanaf de eerste bouwlaag.

Binnen het plangebied zelf zijn geen cultuurhistorische elementen aanwezig. Doordat het slecht om een 
perceelsgebonden ontwikkeling gaat worden de bestaande verkavelingsstructuren niet aangetast.  

Zoals beschreven in paragraaf 2.2 wordt de voorzijde van woongebouw in dezelfde richting gesitueerd als 
de omliggende gebouwen en het huidige bebouw. Hierdoor blijft de bestaande structuur langs de 
Dijkhuizen behouden. Het is een langgesterkt gebouw dat met riet is afgedekt, vanaf de eerste 
bouwlaag. Dit sluit aan bij de cultuurhistorische gebouwen uit de omgeving. Hierdoor past het beoogde 
plan binnen het cultuurhistorische ensemble van de omgeving en is rekening gehouden met het 
beleidsniveau.
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4.8  Bodem

Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden gehouden 
met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de 
bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is van 
een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende 
bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden 
gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door 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. Nieuwe bestemmingen dienen bij 
voorkeur te worden gerealiseerd op bodem die geschikt is voor het beoogde gebruik.

Met de beoogde ontwikkeling vindt een functiewijziging plaats. In het huidige bestemmingsplan is de 
functie wonen toegestaan, echter op het achterste gedeelte van het plangebied, zijn de gronden 
bestemd met een groenbestemming zonder woonbestemming. Doordat dit gedeelte is bestemd en 
ingericht met groen is er geen sprake van een verdachte locatie. Tijdens de aanvraag van de 
omgevingsvergunning moet een recent bodemonderzoek (niet ouder dan 5 jaar) worden aangeleverd. In 
verband met de huidige bebouwing wordt na de sloop van de bestaande bebouwing een 
bodemonderzoek uitgevoerd. Afhankelijke van de resultaten kan worden bepaald of sanering nodig is. 
Dit bodemonderzoek wordt voor de start van de bouwwerkzaamheden opgenomen in de vergunning.

4.9  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, 
de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, LPG en munitie. Het externe 
veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. 

Er wordt getoetst aan twee verschillende normen: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico 
(GR). Voor het plaatsgebonden risico geldt een kans van 10-6 als grenswaarde. Dit betekent dat binnen 
de zogenaamde PR 10-6-contour geen nieuwe kwetsbare objecten mogen worden toegestaan. Voor 
ontwikkeling van nieuwe beperkt kwetsbare objecten, geldt deze norm als streefwaarde. Voor (beperkt) 
kwetsbare objecten binnen de GR-contour moet een bestuurlijke verantwoording plaatsvinden.

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen aanwezig. Ook worden 
binnen korte afstand van het plangebied geen gevaarlijke stoffen vervoerd over de weg, het spoor, het 
water of door leidingen. Het aspect externe veiligheid geeft geen belemmeringen en uitgangspunten voor 
dit bestemmingsplan.
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Figuur 5.3  Uitsnede kaart externe veiligheid

4.10  Kabels en leidingen

In (de omgeving van) het plangebied kunnen kabels en leidingen aanwezig zijn die beperkingen opleggen 
voor de bouwmogelijkheden in het plangebied. Hierbij valt te denken aan hoogspanningsverbindingen, 
waterleidingen en straalpaden. Bij leidingen, zoals gas-, water- en rioolpersleidingen, volgen deze 
belemmeringen uit het zakelijk recht. Bij hoogspanningsverbindingen gaat het om veiligheid en 
gezondheid. De beperkingen bij straalpaden zijn van belang voor het goed functioneren van de 
straalpaden.

In en in de directe omgeving van het plangebied is geen sprake van relevante kabels en leidingen die 
planologische bescherming behoeven. Op het kadastraal perceel 3040 is een gasleiding aanwezig, met 
behulp van een klicmelding en proefsleuven met worden onderzocht of er een mogelijk conflict is met de 
gasleiding. 
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Hoofdstuk 5  Toelichting op de regels

5.1  Inleiding

Het beleid en de planuitgangspunten, zoals verwoord in de voorgaande hoofdstukken, hebben in de 
regels van dit plan hun juridische vertaling gekregen. Daarmee zijn de gebruiks- en 
bebouwingsmogelijkheden van de gronden in het plangebied vastgelegd.

 

Het plan is opgesteld conform de landelijke Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 
2012).

5.2  Opzet van de regels

5.2.1  Algemeen

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende 
verbeelding waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog 
worden verbeeld. De verbeelding en de planregels moeten in samenhang worden bekeken.

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:

Inleidende regels (begrippen en wijze van meten);
Bestemmingsregels;
Algemene regels(o.a. afwijkingsregels);
Overgangs- en slotregels

5.2.2  Inleidende regels

In Hoofdstuk 1 staan de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en hierin 
staan:

Begrippen (Artikel 1)

In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een 
eenduidige uitleg van deze begrippen vastgelegd.

Wijze van meten (Artikel 2)

Dit artikel geeft weer hoe de wijze van meten opgevat moet worden.

5.2.3  Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende 
bestemmingen. De regels zijn onderverdeeld in o.a.:

Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan;
Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bebouwingshoogte, 
bebouwingspercentage, etc.);
Nadere eisen: in sommige gevallen kan het college nadere eisen stellen aan de plaats en 
afmetingen van bebouwing;
Specifieke gebruiksregels: welk gebruik van gronden en opstallen in ieder geval strijdig zijn;
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Afwijken van de bouw- en gebruiksregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden van de 
aangegeven bouwregels en bestemming;

In paragraaf 5.3 worden de bestemmingen nader toegelicht.

5.2.4  Algemene regels

In Hoofdstuk 3 staan de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk 
is opgebouwd uit:

Anti-dubbeltelregel(Artikel 7)

Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze 
verdichting kan zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één 
keer betrokken wordt bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage. 

Algemene gebruiksregels (Artikel 9)

In dit artikel worden de algemene gebruiksregels beschreven. Deze gaat uit van de gedachte dat het 
gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming. Dit brengt met zich mee 
dat de bestemmingsomschrijving van de betreffende bestemming helder en duidelijk moet zijn.

Algemene afwijkingsregels (Artikel 10)

In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om op 
ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken.

5.2.5  Overgangs- en slotregels

In Overgangs- en slotregels van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is 
aangegeven wat de juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit 
bestemmingsplan. In de slotregels wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd.

5.3  Verantwoording van de regels

Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van 
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke 
bebouwing mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over 
welke functies waar mogelijk gemaakt worden en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig 
toegestaan kan worden.

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische 
toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische 
situatie voor het plangebied is. In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd.

Wonen - Woongebouw

Het woongebouw en de hierbij behorende gronden zijn opgenomen binnen de bestemming 'Wonen - 
Woongebouw'. Het gaat hierbij om een gestapeld woongebouw waarin maximaal 20 appartementen 
komen. Dit aantal is als zodanig vastgelegd in de regels. Onder het gebouw komt een parkeergarage. 
De maximale bouwhoogte van het gebouw bedraagt 16 meter en wordt aangeduid op de verbeelding. Het 
gebouw moet binnen het bouwvlak worden gebouwd dat is afgestemd op de footprint van het initiatief.

Verkeer - verblijfsgebied

De gronden voor de toegangsweg richting de parkeergarage onder het gebouw zijn opgenomen binnen 
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de bestemming 'Verkeer - verblijfsgebied' De bestemming maakt naast verkeer en parkeergelegenheid 
ook ondergeschikte groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en uitbreidingen daarvan mogelijk. 

Dubbelbestemmingen

Dubbelbestemmingen kunnen worden opgenomen om specifieke waarden ter plaatse van het plangebied 
te beschermen. Het plangebied is gelegen in een gebied met mogelijke archeologische waarde. Daarom 
zijn voor deze gronden de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' opgenomen. In deze gebieden is 
archeologisch onderzoek verplicht bij ingrepen van meer dan 100 m² en dieper dan 30 centimeter
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

Voor de uitvoerbaarheid van het plan is het van belang te weten of het economisch uitvoerbaar is. De 
economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door de exploitatie van het plan (financiële 
haalbaarheid) en anderzijds door de wijze van kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie).

Financiële haalbaarheid

Het bestemmingsplan vormt het toetsingskader voor een particuliere ontwikkeling. Het project richt zich 
op een marktsegment waar momenteel vraag naar is. De initiatiefnemer heeft aangetoond dat het plan 
financieel haalbaar is.

Kostenverhaal

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 desbetreffende gronden, (woning)bouwcategorieën en fasering. 
Bij de privaatrechtelijke weg worden dergelijke afspraken in een (anterieure) overeenkomst vastgelegd.

Voor dit plan wordt een anterieure overeenkomst opgesteld. Daarmee is het kostenverhaal voldoende 
vastgelegd. Daarin worden teven afspraken gemaakt over het verhalen van planschade.
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Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan doorloopt een uitgebreide procedure. Tijdens deze procedure zijn er verschillende 
momenten waarop burgers en belanghebbenden hun mening op het plan kenbaar kunnen maken. 
Hieronder volgt een nadere toelichting.

Voorbereidingsfase

In het kader van vooroverleg is het voorontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan de directbetrokkenen 
en verzonden aan de overlegpartners. Op 5 oktober 2020 is er een informatieavond geweest voor 
omwonenden van de planlocatie. Tijdens deze avond zijn de plannen gepresenteerd en was er de 
mogelijkheid voor omwonenden om hier over in gesprek te gaan met initiatiefnemers en gemeente. 
Onderwerpen die veel besproken zijn, hoogte, massa, parkeren en veiligheid op toegangsweg. 

De vooroverleg- en inspraakreacties zijn in bijlage 6 puntgewijs samengevat en voorzien van 
beantwoording. 

De resultaten van dit vooroverleg en de inspraak zijn meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan. 

Ontwerpfase

Het ontwerpbestemmingsplan doorloopt de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgenomen formele 
bestemmingsplanprocedure. Dit betekent dat het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter 
inzage wordt gelegd. Een ieder krijgt de gelegenheid voor het indienen van zienswijzen.

Vaststellingsfase

Ten aanzien van de ingekomen zienswijzen wordt een gemeentelijk standpunt bepaald in de 
zienswijzennota. Het resultaat van de zienswijzennota wordt verwerkt in het vast te stellen 
bestemmingsplan. De indieners van de zienswijzen worden hiervan op de hoogte gesteld. De 
gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Tot slot is tegen de vaststelling van het 
bestemmingsplan beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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Bijlagen toelichting
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 bestemmingsplan Dijkhuizen 28 - 30 - Ruinerwold (ontwerp)

 

Bijlage 1   Aanmeldingsnotitie vormvrije mer
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1. Inleiding  

1.1.  Aanleiding  

Aan Dijkhuizen 28 – 30 staat een voormalig bankgebouw. Het voornemen is om het bestaande gebouw 

te slopen, en daarvoor in de plaats een woongebouw te realiseren. Met dit plan worden twintig 

appartementen, verdeeld over drie verdiepingen gerealiseerd. Onder het gebouw wordt een half 

verdiepte parkeergarage en bergingen gerealiseerd. Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt een 

nieuw bestemmingsplan opgesteld.  

 

De beoogde ontwikkeling is aan te merken als een activiteit als bedoeld in categorie D.11.2 in de bijlage 

van het Besluit m.e.r, namelijk ‘de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject 

met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’. Het onderhavige project blijft onder 

de bij deze activiteit genoemde drempelwaarden. Om die reden is formeel een vormvrije m.e.r.-

beoordeling vereist. 

 

Ook dient op basis van het Besluit m.e.r. en de Wet milieubeheer een m.e.r beoordelingsbesluit te 

worden genomen door het bevoegd gezag (college of raad) voorafgaand aan het in procedure brengen 

van het ontwerpbestemmingsplan. Het bevoegd gezag neemt de beslissing of, vanwege de belangrijke 

nadelige gevolgen die de activiteit mogelijk voor het milieu kan hebben, een m.e.r. moet worden 

doorlopen.  

 

In het kader van voorgaande is voorliggende vormvrije m.e.r. beoordeling opgesteld.  Deze kan tevens 

worden gebruikt als aanmeldingsnotitie. Op basis van deze aanmeldingsnotitie kan het bevoegde gezag 

de gevolgen beoordelen van het plan en de beslissing nemen of er een m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk 

is in het kader van dit plan. De betreffende planlocatie is weergegeven in het volgende figuur.  

 

Luchtfoto met aanduiding projectgebied 

  



 

 

 
1.2. Wat houdt een vormvrije m.e.r.-beoordeling in?  

De wettelijke regeling voor de m.e.r.-beoordeling gaat uit van het principe 'nee, tenzij'. Dat wil zeggen, 
een volwaardige m.e.r.-procedure is alleen noodzakelijk als er sprake is van 'belangrijke nadelige 
gevolgen' die het betreffende project voor het milieu kan hebben. Daarbij moet het bevoegd gezag 
rekening houden met de omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG-richtlijn 
milieueffectbeoordeling, te weten:   
- de plaats van het project;   
- de kenmerken van het project;   
- de kenmerken van de potentiële milieueffecten (in samenhang met de eerste twee criteria).   
 

Voorafgaand aan het in procedure brengen van het bestemmingsplan moet een m.e.r.-

beoordelingsbesluit worden genomen. De voorliggende notitie vormt de basis voor dit besluit. 

 

In geval van dit bestemmingsplan is de gemeente bevoegd gezag. Het college van burgemeester en 

wethouders neemt bij de vrijgave van het ontwerp bestemmingsplan een besluit over de noodzaak van 

een m.e.r.-procedure.  

  

1.3. Leeswijzer  

Deze m.e.r.-beoordelingsnotitie:  
- beschrijft in hoofdstuk 2 de kenmerken en de plaats van het project;  
- gaat in hoofdstuk 3 in op de kenmerken van de potentiële milieueffecten;  
- geeft ten slotte in hoofdstuk 4 de conclusie weer voor de m.e.r.-beoordeling.  
  
Bij de analyse in hoofdstuk 2 en 3 is gebruik gemaakt van de informatie uit het bestemmingsplan en de 
onderliggende onderzoeken. 
  



 

 

2. Kenmerken en plaats van het project  

2.1. Kenmerken van het project  

Algemeen 

Bij de kenmerken van een project wordt conform Bijlage III van de EU richtlijn in overweging genomen 
wat de omvang van het project is en in welke mate er sprake kan zijn van cumulatie met andere 
projecten. Ook wordt ingegaan op de mate van gebruik van natuurlijke hulpstoffen, de productie van 
afvalstoffen en de mate van verontreiniging en hinder als gevolg van het project. Tot slot wordt ingegaan 
op het risico van ongevallen. 
 
Fysieke kenmerken 

De voorziene ontwikkeling bestaat uit de bouw van een woongebouw met 20 appartementen die 
verdeeld worden over drie bouwlagen. Het gebouw krijgt een maximale bouwhoogte van circa 16 meter. 
Het gebouw wordt afgedekt met een rieten kap die begint vanaf de eerste bouwlaag. Door deze kap 
evenwijdig aan de Vorenwolde te situeren, ontstaat er vanaf het gebouw een oriëntatie richting de 
Dijkhuizen. 
 
Onder het gebouw wordt een half verdiepte parkeergarage en bergingen gerealiseerd. Deze kelder 
wordt aan de noordoostgevel, via een zijstraat van de Dijkhuizen, ontsloten op de Dijkhuizen. In het 
kader van duurzaamheid en energiebesparing wordt het gebouw voorzien van een warmtepomp 
inclusief zonnepanelen op het dak. 
 
Het plangebied wordt aan de noordoostzijde ontsloten door een zijstraat van de Dijkhuizen. Deze weg 
heeft voldoende capaciteit om het plangebied goed te ontsluiten. 
 

Impressie huidige situatie    Impressie beoogde ontwikkeling 

 

Cumulatie 

Cumulatie met andere projecten is niet aan de orde. Er wordt daarom geen cumulatie verwacht met 

andere ontwikkelingen in de directe nabijheid. 



 

 

 

2.2.  Gebruik van natuurlijke hulpbronnen en productie van afvalstoffen  

Gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen ten behoeve van realisatie van de nieuwe omgeving zal 

plaatsvinden op een conventionele manier en geeft geen aanleiding aanzienlijke gevolgen voor het 

milieu te veronderstellen, zodanig dat daarvoor een MER dient te worden uitgevoerd. 
 
Verontreiniging en hinder 

De ontwikkeling leidt in principe niet tot een risico op verontreiniging van het milieu. Op de effecten van 

de ontwikkeling wordt nader ingegaan in hoofdstuk 3. Verder is er geen sprake van een onaanvaardbare 

mate van hinder. Dit blijkt ook uit de toetsing aan de milieu- en omgevingsaspecten in hoofdstuk 3. 

 
Risico van ongevallen 
De uitvoering van de plannen en het gebruik van de te realiseren woningen brengen geen verhoogd 
risico op ongevallen met zich mee. Er is geen sprake van het gebruik van gevaarlijke stoffen en 
technologieën. 
 
Risico’s voor de menselijke gezondheid 
Uit toetsing van de verschillende milieuthema’s op het gebied van leefomgevingskwaliteit en verkeer 
blijkt dat de beoogde ontwikkeling niet leidt tot een belangrijke toename van risico’s voor de menselijke 
gezondheid. Er wordt voldaan aan de normen voor geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit. 
 
Energie en duurzaamheid 
Met de ontwikkeling is de ambitie om de duurzaamheidsconditie op het gebied van 

energievoorzieningen op te schroeven.  

Het gebouw wordt voorzien van een warmtepomp inclusief zonnepanelen op het dak. De voorzijde van 

het gebouw grenst aan de Dijkhuizen en wordt ingericht met groen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoogde situatie 

  



 

 

2.3. Plaats van het project  

2.2.1 Bestaand grondgebruik 

Het projectgebied ligt op de hoek van de Dijkhuizen en de Vorenwolde. De Dijkhuizen betreft de 

doorgaande ontsluitingsweg van het dorp. Aan de Dijkhuizen zijn afwisselend woningen, winkels en 

andere bedrijfspanden gesitueerd. In dit bebouwingslint zijn de gebouwen direct gesitueerd aan de weg. 

De Vorenwold is een weg die de zuidelijke uitbreidingswijk van Ruinerwold verbindt met de Dijkhuizen. 

Het projectgebied is aan de voorzijde ingericht met een parkeerterrein. In het midden van het perceel 

staat het voormalige bankgebouw. Dit gebouw kan worden verdeeld in twee delen. Het voorste gedeelte 

wordt gebuikt voor bedrijven en bestaat uit 1 bouwlaag en is plat afgedekt. In het achterste gedeelte 

van het gebouw is een woning gesitueerd. Dit gedeelte bestaat uit 2 bouwlagen met kap. Aan de 

achterzijde van het gebouw bevindt zich de tuin en de entree van de woning. 

 

Regeneratievermogen natuurlijke hulpbronnen 
De locatie heeft opzichzelf geen bijzondere rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen. 

 

Opnamevermogen natuurlijk milieu 

De ontwikkeling vindt niet plaats in een gevoelig gebied. De dichtstbijzijnde gevoelige gebieden (zoals 

genoemd in de EU richtlijn) zijn Natura 2000 gebieden, die zijn beschermd onder de Wet 

natuurbescherming. Het projectgebied ligt op circa 5,2 km afstand van het Natura 2000-gebied. Tot het 

dichtstbijzijnde NNN-gebied bedraagt de afstand 1,2 km. In de nabijheid liggen geen andere gevoelige 

gebieden zoals genoemd in de EU richtlijn (wetlands, kustgebieden, bosgebieden, natuurparken, 

gebieden waar milieunormen worden overschreden, gebieden met hoge bevolkingdichtheid, 

landschappelijk van historisch cultureel of archeologische gebieden van belang). 

 

 
Ligging projectgebied ten opzicht van Natura 2000-gebieden en NNN 

 



 

 

3. Kenmerken van de milieueffecten  

Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste milieueffecten van het project beschreven. Het is gebruikelijk de 
milieueffecten van de nieuw aangevraagde situatie te vergelijken met de referentiesituatie. De 
referentiesituatie bestaat uit de huidige situatie inclusief de effecten van ontwikkelingen in de omgeving 
waarvan de realisatie zeker is (autonome ontwikkelingen). In de directe omgeving van het gebied zijn geen 
ontwikkelingen voorzien die van invloed kunnen zijn op de effectbeoordeling. De effectbeoordeling in dit 
hoofdstuk is gebaseerd op de informatie zoals opgenomen in de toelichting bij het bestemmingsplan en de 
onderliggende onderzoeken. 
 
Conform de EU richtlijn wordt in ieder geval ingegaan op het bereik van het effect, waaronder het 
grensoverschrijdende karakter daarvan. De waarschijnlijkheid van het effect en de duur, frequentie en 
omkeerbaarheid van het effect. Om hier inzicht in te geven worden eerst de milieu- en omgevingsaspecten 
behandeld. 
 

3.1. Milieu- omgevingsaspecten 

 
3.1.1 Verkeer 

Het projectgebied wordt aan de noordoostzijde ontsloten door een zijstraat van de Dijkhuizen. Deze weg heeft 

voldoende capaciteit om het plangebied goed te ontsluiten. In de huidige situatie is de ontsluiting direct via de 

Dijkhuizen. 

Met de komst van 20 woningen neemt de verkeersgeneratie in het projectgebied toe. De huidige infrastructuur 
is goed en kan de toename van het aantal verkeersbewegingen verwerken. Belangrijke nadelige gevolgen zijn 
daarmee uitgesloten. 

 
Voor de beoogde ontwikkeling zijn 20 parkeerplaatsen noodzakelijk. Onder het gebouw worden 16 
parkeerplaatsen gerealiseerd. Naast de toegangsweg is ruimte voor 4 parkeerplaatsen. Het parkeren voor de 
volledige ontwikkeling kan op eigen terrein plaatsvinden. Hiermee zijn belangrijke nadelige milieugevolgen 
uitgesloten.  
 

3.1.2 Wegverkeerslawaai 

Akoestisch onderzoek is op basis van de Wet geluidhinder niet noodzakelijk. Gezien de te verwachten 
verkeersintensiteiten op de wegen waaraan het projectgebied ligt, is het aannemelijk dat kan worden voldaan 
aan het vereiste van een 'goede ruimtelijke ordening'. Het op basis van het Bouwbesluit vereiste binnenniveau 
van 33 dB garandeert dit ook. 
 

3.1.4 Luchtkwaliteit 

De toevoeging van 20 woningen valt ruim onder de grenswaarden en draagt dan ook niet in betekenende mate 
bij aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen.  
 

3.1.5 Externe veiligheid 

Uit de risicokaart blijkt dat in de directe omgeving van het projectgebied geen risicovolle inrichtingen aanwezig 
zijn. Ook worden binnen korte afstand van het projectgebied geen gevaarlijke stoffen vervoerd over de weg, 
het spoor, het water of door leidingen. 
 
Met de beoogde ontwikkeling worden geen inrichtingen toegestaan die een nadelig effect kunnen hebben op 
de externe veiligheidssituatie ter plaatse. 
  



 

 

3.1.6 Bodemkwaliteit 

Met de beoogde ontwikkeling vindt een functiewijziging plaats. In het huidige bestemmingsplan is de functie 
wonen toegestaan, echter op het achterste gedeelte van het plangebied, zijn de gronden bestemd met een 
groenbestemming zonder woonbestemming. Doordat dit gedeelte is bestemd en ingericht met groen is er geen 
sprake van een verdachte locatie. Tijdens de aanvraag van de omgevingsvergunning moet een recent 
bodemonderzoek (niet ouder dan 5 jaar) worden aangeleverd. In verband met de huidige bebouwing wordt na 
de sloop van de bestaande bebouwing een bodemonderzoek uitgevoerd. Afhankelijke van de resultaten kan 
worden bepaald of sanering nodig is. Dit bodemonderzoek wordt voor de start van de bouwwerkzaamheden 
opgenomen in de vergunning. 
 
 
3.1.7 Archeologie 

Voor archeologische verwachtingen wordt uitgegaan van de Archeologische beleidskaart voor de gemeente De 
Wolden. Het projectgebied is op deze kaart deels aangeduid met de waarde "historische kernen (1832), 
buitenplaatsen, middeleeuwse begraafplaatsen (in gebruik) en zone rond historische nederzettingslocaties". 
Voor het projectgebied geldt de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie'. In deze gebieden is archeologisch 
onderzoek verplicht bij ingrepen van meer dan 100 m² en dieper dan 30 centimeter. Het projectgebied is voor 
een gedeelte bebouwd. Ter plaatse van de huidige bebouwing is de bodem verstoord, waardoor eventuele 
resten voor een groot deel verstoord zullen zijn geraakt.  
 
Het deel bestaande bouw valt in de beleidswaarde 'historische kernen', maar omdat het al verstoord is hoeft 
daar geen onderzoek plaats te vinden. Het deel nieuwbouw valt in de beleidswaarde 'lage verwachting'; bij 
ingrepen groter dan 3 hectare en dieper dan -30 cm mv moet onderzoek plaats vinden. De voorgenomen 
bouwplannen overschrijden deze grenzen niet, dus archeologisch onderzoek is niet nodig voor deze locatie. 
Daarnaast zijn er ook geen vondstmeldingen in de nabijheid gedaan. 
 
De nieuwe ontwikkeling zal naar verwachting geen gevolgen hebben voor eventuele archeologische waarden 
in het projectgebied. Daarmee zijn relevante milieueffecten op dit punt uitgesloten. 
 
3.1.9 Ecologie 

Gebiedsbescherming 
Het projectgebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde status, zoals 
Natura 2000. Het projectgebied maakt ook geen deel uit van het natuurnetwerk Nederland (NNN). Uit de kaart 
van het Natuurbeheerplan blijkt dat in het projectgebied of directe omgeving geen beschermde 
landschapselementen aanwezig zijn. De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Holtingerveld is 5,2 
km en de afstand tot het dichtstbijzijnde NNN -gebied bedraagt 1,2 km.  Directe effecten zoals areaalverlies en 
versnippering kunnen hierdoor worden uitgesloten. Gezien de aard en omvang van de ontwikkeling en de 
afstand tot natuurgebieden kunnen ook verstoring en verandering van de waterhuishouding worden 
uitgesloten. 
 
Het effect van stikstofdepositie is in beeld gebracht met een berekening voor de aanleg- en gebruiksfase. Dit 
onderzoek is als bijlage 1 opgenomen bij het bestemmingsplan. De berekening toont aan dat er geen toename 
in stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden is. Zodoende is er geen sprake van negatieve effecten 
door stikstofdepositie op de instandhoudingsdoelen van omliggende Natura 2000-gebieden.  De ontwikkeling 
heeft geen significant negatieve gevolgen voor beschermde natuurgebieden.  
 

Soortenbescherming 

Voor het plan is een quickscan soortbescherming uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 2 van het 

bestemmingsplan. Hieruit blijkt dat het projectgebied geschikt is voor de huismus en vleermuizen. Daarom is 

een nader onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 3 van het bestemmingsplan. Uit dit 

aanvullende onderzoek blijkt dat er een ontheffing moet worden aangevraagd voor vernietiging van een 

paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis en dat er een ontheffing nodig is voor het verwijderen van 

de twee nest van de huismus.  



 

 

 

3.1.10 Water 

In het projectgebied liggen geen belangrijke oppervlaktewateren (zogenaamde primaire of A- watergangen), 
waterkeringen of gebieden die zijn aangewezen voor regionale waterberging. Dit betekent dat dit plan geen 
essentiële waterbelangen raakt 

 
De woningen worden aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. Aan de voorzijde van het gebouw aan de 
Dijkhuizen wordt alle bestaande verharding verwijderd en ingericht met groen. Deze verandering van het 
openbare gebied komt ten goede aan de klimaatadaptatie van het gebied.  Regenwater mag worden geloosd op 
oppervlaktewater in het stedelijke gebied. Minder schoon regenwater wordt via een zuiverende 
passage/voorziening geloosd op het oppervlaktewater. Bij het toepassen van een wadi wordt het regenwater 
voldoende gezuiverd. 
 

Negatieve effecten als gevolg van de beoogde ontwikkeling op het watersysteem ter plaatse kunnen dan ook 
worden uitgesloten. 
 
3.1.11 Milieuzonering  

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen bedrijfsactiviteiten, 
voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. In de directe omgeving komen verschillende 
functies voor. Daarom kan de omgeving als gemengd gebied worden aangemerkt  
 
In de nabije omgeving zijn enkele winkels/bedrijven gevestigd. Voor de beoordeling in het kader van ruimtelijke 
ordening wordt de afstand gemeten vanaf het bouwblok. Op de locatie Dijkhuizen 32 is geen bedrijf gevestigd, 
maar ligt nog wel de bestemming 'Centrum'. Hier zijn activiteiten toegestaan uit milieucategorie 1 en 2, zoals 
een kantoor of detailhandel. Voor deze categorie geldt een maximale afstand van 0 meter en 10 meter in 
gemengd gebied. Aan deze richtafstand wordt dus voldaan.  
 
Op de locatie Dijkhuizen 33 is een eetcafé en een uitgaanscentrum gevestigd. Op grond van de bedrijven en 
milieuzonering worden aangesloten bij de richtafstanden voor 'discotheken en muziekcafés', milieucategorie 2 
waarvoor 10 meter, in gemengd gebied voor geluid als grootste richtafstand geldt. De werkelijke afstand is 23 
meter. Aan deze richtafstand wordt dus voldaan.  
 
Op de locatie Dijkhuizen 37-39 is een cafetaria gevestigd. Op grond van de bedrijven en milieuzonering geldt 
voor cafetaria's milieucategorie 1 waarvoor 0 meter, in gemengd gebied voor geluid als grootste richtafstand 
geldt. De werkelijke afstand is 30 meter. Voor detailhandel en kantoren geldt een afstand van 0 meter voor 
geluid in gemengd gebied. 
 
Het plan zelf maakt geen activiteiten mogelijk die milieuhinder veroorzaken.  
 
Geconcludeerd wordt dat het project op dit punt geen belangrijke milieueffecten veroorzaakt. De 
geprojecteerde woningen veroorzaken geen hinder voor woningen en bedrijven in de omgeving. 
 
3.1.12 Sloop- en aanlegwerkzaamheden 

Gelet op de tijdelijkheid van aanlegwerkzaamheden kunnen blijvende negatieve milieueffecten uitgesloten 
worden. Tijdens de aanleg kan plaatselijk overlast optreden (geluid/stof). Deze effecten zijn echter van tijdelijke 
aard en zullen zoveel mogelijk worden gemitigeerd door in overleg met de gemeente rekening te houden met 
de omgeving bij de keuze van bouwmethode en tijden. Verder zal vanwege de kleinschaligheid ook geen sprake 
zijn van significante negatieve milieueffecten, zoals geluid- en stofoverlast, ten tijde van de werkzaamheden.  
 
3.1.13  Mitigerende maatregelen 

De werkzaamheden zullen ten behoeve van de Wet Natuurbeheer buiten het broedseizoen moeten 
plaatsvinden. Afhankelijk van de resultaten voor het aanvullende onderzoek naar vleermuizen dient een 
compensatie/mitigatieplan opgesteld te worden om de gunstige instandhouding te kunnen garanderen. 
 

  



 

 

4. Conclusie  

Het project is relatief kleinschalig en heeft geen kenmerken die potentieel risico op grote milieueffecten in zich 

hebben. Er is geen sprake van belangrijke negatieve effecten als gevolg van het project. Een toename van 

personen in de omgeving zal een effect hebben op de verkeersituatie, maar deze blijft binnen de normen en kan 

worden bijgestuurd met maatregelen indien noodzakelijk.  

 

Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat gelet op de kenmerken van het project, de plaats van het project 

en de kenmerken van de potentiële effecten geen belangrijke negatieve milieugevolgen zullen optreden, mits de 

mitigerende maatregelen worden opgevolgd. Er is dan ook geen aanleiding voor het doorlopen van een volledige 

m.e.r.-procedure. 

 

 

 



 bestemmingsplan Dijkhuizen 28 - 30 - Ruinerwold (ontwerp)

 

Bijlage 2  Stikstofberekening
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RufDGzASCrkC (03 februari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Modderman Flora en Fauna Keizerstraat, 7411HD Deventer

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Blijdenstede Ruinerwold RufDGzASCrkC

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

03 februari 2021, 10:20 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 190,48 kg/j

NH3 3,76 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Sloop oud bankgebouw en woonhuis. Daarna nieuwbouw wooncomplex met 20 appartementen.
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

20 appartementen
Wonen en Werken | Woningen

- -

aanleg 20 appartementen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 140,89 kg/j

wegverkeer aanlegfase
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 8,67 kg/j

wegverkeer gebruiksfase
Wegverkeer | Buitenwegen

3,28 kg/j 40,91 kg/j
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam 20 appartementen
Locatie (X,Y) 213165, 526443
Uitstoothoogte 15,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam aanleg 20 appartementen
Locatie (X,Y) 213167, 526441
NOx 140,89 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

kraan 10.000 100 14,0 NOx
NH3

44,37 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

bulldozer 2.000 20 14,0 NOx
NH3

8,87 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

minikraan 5.000 50 14,0 NOx
NH3

22,18 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

tractor en dumper 12.000 12 14,0 NOx
NH3

39,95 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

verreiker 5.000 5 14,0 NOx
NH3

16,65 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

overig 2.000 20 14,0 NOx
NH3

8,87 kg/j
< 1 kg/j
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Naam wegverkeer aanlegfase
Locatie (X,Y) 213237, 525512
NOx 8,67 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 400,0 / jaar NOx
NH3

3,41 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

400,0 / jaar NOx
NH3

2,33 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 1.000,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

400,0 / jaar NOx
NH3

2,33 kg/j
< 1 kg/j

Naam wegverkeer gebruiksfase
Locatie (X,Y) 213236, 525504
NOx 40,91 kg/j
NH3 3,28 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 160,0 / etmaal NOx
NH3

35,68 kg/j
3,19 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 / etmaal NOx
NH3

3,10 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

1,0 / etmaal NOx
NH3

2,12 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. 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 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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1. INLEIDING & ONDERZOEK

1.1 Aanleiding

De opdrachtgever is voornemens een gebouw 

te slopen om hier een appartementencomplex 

te realiseren binnen het projectgebied. De 

activiteiten zullen plaatsvinden aan de Dijkhuizen 

28-30 te Ruinerwold.

De quickscan wordt aangevraagd voor een 

aanvraag omgevingsvergunning. Daarom 

dient onderzocht te worden of met de 

voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling sprake 

is van overtreding van de geldende natuurwet 

en regelgeving. Indien er geen overtredingen 

worden verwacht, kan de ontwikkeling vanuit de 

ecologie zonder beperkingen doorgang vinden. 

Indien er vervolgonderzoek wordt geadviseerd, 

kan een voorgenomen ontwikkeling doorgaans 

nog steeds doorgang vinden als een ontheffing 

of vergunning kan worden verkregen.

1.2 Doel en centrale vraag

In deze ecologische quickscan wordt een 

voorgenomen ontwikkeling getoetst aan de Wet 

natuurbescherming. De centrale vraag luidt:

Zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd 

met de soort- of gebiedsbescherming uit de Wet 

natuurbescherming (Wnb) of provinciaal beleid? 

En welke vervolgstappen dienen genomen te 

worden voor met de uitvoering gestart kan worden? 

Dit rapport dient voor de initiatiefnemer als 

bewijsstuk dat een ecologische quickscan is 

verricht.

1.3 Criteria

Op deze ecologische quickscan zijn de volgende  

criteria van toepassing:

• Het onderzoek is uitgevoerd door 

deskundige ecologen volgens de definitie 

van de Rijksdienst voor ondernemend 

Nederland.

• Het onderzoek is uitgevoerd door een 

onafhankelijk adviesbureau. Habitus 

natuur & landschap verklaart hierbij geen 

enkel belang te hebben bij de uitkomst 

van het onderzoek. Ook heeft iedere vaste 

medewerker de ethische gedragscode 

ondertekend en beloofd hiernaar te 

handelen. 

• De resultaten zijn op een efficiënte 

wijze verkregen, dat wil zeggen dat 

er een adequate verhouding bestaat 

tussen kosten in relatie tot de geleverde 

resultaten.



Toelichting op de afbeelding

Impressie projectgebied: zuidwestelijke gevel van het 
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• De resultaten zijn zo objectief en betrouwbaar 

mogelijk verkregen. 

• De conclusie en aanbevelingen (inclusief 

vervolgstappen) van het onderzoek zijn duidelijk 

voor de opdrachtgever. 

• De kwaliteit van het natuuronderzoek kan 

beoordeeld worden door het bevoegd gezag. 

• Het onderzoek voldoet aan de interne proces- 

en kwaliteitseisen van Habitus natuur & 

landschap. Bekijk deze op https://habitus.nl/

EisenEcologischOnderzoek. 

• Voor het opsporen, vangen (met toegestane 

vangmiddelen) of bemachtigen van beschermde 

dier- of plantensoorten is een geldige ontheffing 

aanwezig. 

• Dit onderzoek is maximaal drie jaar geldig na de 

opleverdatum (zie colofon).

1.4 Reikwijdte

Onderstaand is beschreven aan welke wetten, 

artikelen en aan welk beleid de voorgenomen 

werkzaamheden worden getoetst in deze quickscan.

1.4.1 Soortbescherming 

Er wordt getoetst aan de volgende verbodsbepaling 

uit de Wet natuurbescherming:

• Vogelrichtlijnsoorten (artikel 3.1)

• Habitatrichtlijnsoorten (artikel 3.5)

• Andere soorten (artikel 3.10)

• Zorgplicht (artikel 1.11). 

In bijlage 1 zijn de verbodsartikelen opgenomen. In 

bijlage 2 zijn de beschermde soorten te vinden. De 

vrijgestelde soorten staan in bijlage 3. Vrijgestelde 

soorten zijn niet beoordeeld, want door de vrijstelling 

is er geen kans op het overtreden van de Wet 

natuurbescherming bij de geplande ruimtelijke 

ontwikkeling. Wel worden maatregelen voorgesteld 

om met vrijgestelde soorten rekening te houden.

In bijlage 1 zijn de verbodsartikelen opgenomen. In 

bijlage 2 zijn de beschermde soorten te vinden. De 

vrijgestelde soorten staan in bijlage 3.

1.4.2 Gebiedsbescherming en provinciaal beleid 

Voor gebiedsbescherming wordt getoetst aan de 

volgende onderdelen van de Wet natuurbescherming:

• Natura 2000-gebieden (artikel 2.7)

• Bijzondere nationale gebieden.

Daarnaast wordt getoetst aan provinciaal beschermde 

gebieden, beschermd via de Wet Ruimtelijke 

Ordening. Het betreft gebieden die in de Verordening 

Ruimte zijn aangewezen, zoals: 

• Natuurnetwerk Nederland (NNN)

• Defensieterreinen met natuurwaarde

Indien uit de toetsing naar voren komt dat er mogelijk 

sprake is van een overtreding, dan is nader onderzoek 

vaak benodigd. Hierbij valt te denken aan een 

soortgericht onderzoek of een NNN-toetsing. Deze 

nadere onderzoeken maken geen onderdeel uit van 

dit vooronderzoek. 

1.5 Werkwijze

De ecologische quickscan bestaat uit een bureau-

onderzoek, een veldonderzoek en een toetsing. Daarna 

volgen de conclusie en de aanbevelingen. Hieronder 

volgt per onderdeel een toelichting op de methode.
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1.5.2 Gebiedsbescherming

De begrenzingen van beschermde (beleids)gebieden worden via provinciale kaartmachines geraadpleegd, 

dit is altijd de meest actuele stand van zaken. Via de website kunnen diverse provinciale kaartmachines 

vlot geraadpleegd worden. De effectbeoordeling voor Natura 2000-gebieden wordt verricht door de 

effectenindicator in te vullen. Eerst wordt de meest passende activiteit gekozen, daarna beoordeelt de ecoloog 

of de effecten compleet zijn én of een effect relevant is voor de voorgenomen ontwikkeling. De informatie 

over de ontwikkeling wordt aangeleverd door de opdrachtgever (zie bijlage 5). De effectbeoordeling voor 

Natuurnetwerk Nederland en andere relevante beleidsgebieden wordt uitgevoerd door de effecten op het 

beheertype en/of kenmerkende soorten te bepalen. Zo kan bepaald worden of de wezenlijke kenmerken 

en waarden aangetast worden. Hierbij wordt op basis van bronnen of expert judgement beoordeeld of een 

effect te verwachten is. 

1.5.3 Toetsing, conclusie en aanbevelingen

Nadat alle benodigde informatie over soorten en gebieden is verzameld, wordt getoetst aan de 

natuurwet- en regelgeving zoals gespecificeerd in paragraaf 1.4. Dit wordt gedaan door de effecten van 

de werkzaamheden (zie paragraaf 2.2) op de (mogelijk) aanwezige beschermde soorten en gebieden 

te bepalen. Op basis van de toetsing worden aanbevelingen gedaan. Per mogelijke overtreding wordt 

geadviseerd hoe hiermee kan worden omgegaan. Het uitgangspunt hierbij is dat een overtreding 

wordt voorkomen (door een aangepaste werkwijze) of pas kan worden begaan na ontvangst van een 

ontheffing of vergunning. Als een soort mogelijk aanwezig is en overtreding op deze soort niet kan 

worden uitgesloten, dan wordt nader onderzoek geadviseerd. In een enkel geval zal er voldoende 

informatie aanwezig zijn om direct een ontheffing of vergunning aan te vragen, dan zal uiteraard geen 

nader onderzoek geadviseerd worden.

Daarnaast worden bovenwettelijke maatregelen voorgesteld, die een bijdrage kunnen leveren aan de 

biodiversiteit van de omgeving. Deze quickscan is opgesteld om aan de wettelijke eisen uit de geldende 

natuurwetgeving te voldoen. Echter, ook niet beschermde natuurwaarden zijn waardevol om te 

behouden. Er zijn vaak ecologische kansen aanwezig voor een waardevolle verhoging van de plaatselijke 

biodiversiteit. Biodiversiteitsverhogende maatregelen zijn vaak eenvoudig te realiseren. Wij vinden het 

belangrijk om ook niet beschermde natuurwaarden en mogelijke ecologische kansen te benoemen. Er 

wordt altijd een duidelijk onderscheid gemaakt in wettelijke en bovenwettelijke maatregelen. 

1.5.1 Soortbescherming

Als eerste wordt het bureau-onderzoek uitgevoerd. Hieruit volgt een lijst met soorten die in de omgeving 

aanwezig zijn. Deze lijst is weergegeven in bijlage 8 en is een samenstelling van:

• Soorten die naar voren komen uit een analyse van de NDFF. Er wordt standaard gekozen voor een 

tijdreeks van vijf jaar en een afstand van vijf kilometer rond de grens van het projectgebied. Alle 

waarnemingen van soorten met relevant gedrag worden bekeken en beoordeeld. 

• Soorten die niet uit te sluiten zijn op basis van verspreiding. Deze zijn weergegeven met een *. Dit 

betreft soorten die zeer mobiel zijn (zoals rivierrombout), vrij algemeen voorkomen (zoals de gewone 

dwergvleermuis) of soorten waarvan vestiging in de nabije toekomst verwacht wordt (zoals de bataafse 

stroommossel). 

Na het bureau-onderzoek wordt een veldonderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt door een deskundig ecoloog 

onderzocht of er geschikt biotoop aanwezig is voor beschermde soorten. Dit wordt onderzocht aan de hand 

van een lijst met alle beschermde soorten, dus niet alleen de soorten die uit het bureau-onderzoek komen. Er 

kunnen namelijk altijd soorten in het projectgebied aanwezig zijn, die niet uit het bureau-onderzoek komen. 

De beoordeling van de biotoop wordt uitgevoerd op basis van de kennis van de ecoloog, eventueel aangevuld 

met een literatuurstudie, welke wordt vermeld in de bronnenlijst. Daarnaast wordt gezocht naar individuen, 

sporen of verblijfplaatsen van beschermde soorten, zoals (poot)afdrukken, holen, haren, braakballen, wissels 

en uitwerpselen. Alle aangetroffen geschikte biotopen, individuen, sporen en verblijfplaatsen worden in het 

veld geregistreerd met Waarneming Pro (WrnPro) en in het rapport weergegeven (zie Fig.4. in paragraaf 3.2).

Als de ecoloog tijdens het veldonderzoek geschikt biotoop heeft gevonden voor een bepaalde soort, maar 

twijfelt of deze soort op de betreffende locatie voor kan komen, dan wordt vastgesteld of de soort wel of niet 

in het projectgebied voor kan komen door te kijken naar: 

• verspreiding

• dispersie-afstand

• mate waarin een soort onderzocht is

• aanwezigheid van obstakels.

Obstakels kunnen het projectgebied mogelijk isoleren, zoals snelwegen en grote wateren. Het uitsluiten van 

soorten wordt altijd beargumenteerd in bijlage 8.
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2. PROJECTGEBIED & WERKZAAMHEDEN

2.1 Huidige situatie

Het projectgebied ligt aan de Dijkhuizen 28-30 te Ruinerwold en is gelegen in de provincie Drenthe.

De begrenzing van het projectgebied is weergegeven in Figuur 1. In de huidige situatie bestaat het 

projectgebied uit een bedrijfspand met woning, een parkeerplaats en omliggende tuin. Ten zuidoosten 

van het projectgebied ligt een sportveldje en ten westen aan de overkant van de weg een parkje, beide 

met bomen en struweel. De omgeving van het projectgebied bestaat uit bebouwing, wegen, sportvelden 

en extensief en intensief beheerd (gras)land. De werkzaamheden hebben betrekking op het gehele 

projectgebied. 

2.2 Werkzaamheden en planning

In het projectgebied worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 1. slopen bedrijfspand met woning;

 2. nieuwbouw appartementencomplex.

Een uittreksel van de kadastrale kaart en een impressie van de nieuwe situatie zijn weergegeven op de 

afbeeldingen in Bijlage 4.

Op basis van de aangeleverde informatie (zie Bijlage 5) wordt verwacht dat er geen sterke trillingen 

en harde geluiden plaats zullen vinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt in de uitvoerings- en 

realisatiefase wel extra verlichting geplaatst ten opzichte van de huidige situatie. Er wordt gewerkt tussen 

zonsondergang en zonsopgang. Er zal geen water onttrokken worden of water worden opgespoten. 

Er wordt niet in het water of langs de oever gewerkt. Er zullen mogelijk zanddepots ontstaan bij het 

realiseren van de half verdiepte parkeergarage. Overtollige grond zal worden afgevoerd.

De opdrachtgever is voornemens om te starten met de werkzaamheden in de tweede helft van 2019. De 

precieze planning van de werkzaamheden is ten tijde van de uitvoering van dit vooronderzoek nog niet 

bekend, maar zullen zo spoedig mogelijk aanvangen. Dit is mede afhankelijk van de vergunningverlening.

Figuur 1: het projectgebied is rood omrand (PDOK, 2016).

Algemene opmerking:

Indien er een wijziging plaatsvindt in het plan of de uitvoering, dient de effectbeoordeling 

opnieuw uitgevoerd te worden. Dit geldt in het bijzonder voor (extra) licht, geluid, trillingen 

of nachtelijke werkzaamheden. Dit geldt ook in gevallen waarbij het werkterrein groter wordt, 

werkroutes wijzigen of op andere plekken wordt gewerkt binnen het projectgebied, zoals een 

watergang, bosschage of oever. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de initiatiefnemer/uitvoerder.



Toelichting op de afbeelding

Impressie projectgebied: coniferen in de tuin van het gebouw 

waar vogels zonder jaarrond beschermd nest in kunnen 

broeden.
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3. RESULTATEN

3.1 Beschermde gebieden

In de provincie Drenthe zijn de volgende 

beschermde gebieden relevant:

• Natura 2000

• Natuurnetwerk Nederland (NNN)

• Defensieterreinen met natuurwaarde

In Tabel 1 zijn de afstanden tot deze gebieden 

benoemd. In de figuren 2 en 3 is de ligging 

van het projectgebied weergegeven ten 

opzichte van beschermde gebieden. Binnen 

het projectgebied bevinden zich geen gebieden 

behorend tot Natura 2000. Binnen het 

projectgebied bevinden zich ook geen gebieden 

behorend tot Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

of defensieterreinen met natuurwaarde.

Alle Natura 2000-gebieden binnen vijf kilometer 

worden beoordeeld of tot zo ver de verwachtte 

effecten reiken.

Tabel 1: afstanden van het projectgebied tot beschermde gebieden

Beschermd gebied Afstand tot projectgebied (in meters) 

Natura 2000-gebied: 'Holtingerveld'
Habitatsoorten: gevlekte witsnutlibel en kamsalamander.
(Niet-)broedvogelsoorten: n.v.t.

5.300

PAS-gebied*: ‘Holtingerveld’ 5.300

Natuurnetwerk Nederland
Beheertype: N16.03 Droog bos met productie

540

Defensieterreinen met natuurwaarde 6.800

*Zie Natura 2000 PAS-gebieden en Bijlage 10.

Algemene opmerking:

Een grote afstand tussen het 

projectgebied en een beschermd 

gebied betekent niet dat negatieve 

effecten per definitie uitgesloten 

kunnen worden. Er kan bijvoorbeeld 

sprake zijn van een negatief effect 

op soort die buiten een beschermd 

gebieden verblijft óf van depositie. Ook 

de onttrekking van grondwater kan 

effecten veroorzaken op grote afstand.
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Legenda
Natura 2000 (Omgevingsvisie 2014)

Drenthe mask

Aan deze kaarten kunnen geen rechten worden ontleend.

Datum: 07-02-2019

Figuur 2: ligging projectgebied (rode cirkel) ten opzichte van Natura 2000-gebieden (provincie Drenthe, 

2019). 

3.1.1 Effecttoetsing beschermde gebieden

In de effectenindicator Natura 2000-gebieden (Ministerie van Economische Zaken, 2017; Bijlage 6) is 

gekozen voor de activiteit ‘woningbouw’, omdat deze activiteit overeenkomt met de nieuwbouw van een 

appartementencomplex. 

De effectenindicator geeft aan dat mogelijke effecten van ‘woningbouw’ op Natura 2000-gebied 

‘Holtingerveld’ worden veroorzaakt door oppervlakteverlies; versnippering; verontreiniging; verdroging; 

optische verstoring en verstoring door mechanische effecten. Van deze effecten is in het huidige project 

geen sprake aangezien de effecten zeker niet tot het Natura 2000-gebied zullen reiken. Het Natura 

2000-gebied ligt daarvoor op een te grote afstand (5.300 meter) met daarnaast tussenliggende demping 

van landschap en bebouwing. Vanwege de afwezigheid van geschikt biotoop worden in het projectgebied 

ook geen habitatsoorten verwacht. Effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor het betreffende 

gebied zijn niet aan de orde.

De afstand tot het PAS-gebied ‘Holtingerveld’ is groter dan 5000 meter, waardoor depositie-effecten van 

stikstof niet worden verwacht. Depositie-effecten worden daarom uitgesloten.

Het dichtstbijzijnde NNN-gebied ligt op circa 540 meter (zie detailkaart in Bijlage 12). Er vindt geen 

ruimtebeslag plaats op een NNN-gebied. De werkzaamheden zullen niet leiden tot aantasting van de 

wezenlijke kenmerken of waarden, omdat de effecten van de werkzaamheden niet reiken tot het NNN-

gebied. Het natuurtype dat het dichtst bij het projectgebied voorkomt is ‘droog bos met productie’. De 

kwalificerende soorten van dit natuurtype behoren tot de bosvogels. Er vindt geen externe werking 

plaats op het NNN-gebied of op kwalificerende soorten. Negatieve effecten worden daarom uitgesloten. 

Er vindt geen ruimtebeslag plaats op defensieterreinen met natuurwaarde. De werkzaamheden zullen 

niet leiden tot externe werking op deze gebieden. Negatieve effecten worden daarom uitgesloten.

Figuur 3:  ligging projectgebied (rode cirkel) ten opzichte van NNN-gebieden (lichtgroen) en 

defensieterreinen met natuurwaarde (donkergroen; provincie Drenthe, 2019).



Toelichting op de afbeelding

Impressie projectgebied: zuidoostelijke gevel van het pand. 

In de esdoorn kunnen bijvoorbeeld duiven broeden. In de 

klimop op de gevel kunnen soorten als merel en winterkoning 

broeden.
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3.2 Beschermde soorten

Het bureau-onderzoek is uitgevoerd op 28 januari 2019, voorafgaand aan het veldonderzoek. Het 

veldonderzoek heeft eveneens op 28 januari 2019 plaatsgevonden. Beide deelonderzoeken zijn verricht 

door een deskundige ecoloog, namelijk Ruth van den Herik, onder de begeleiding van Amber Heitman. 

In Bijlage 7 zijn de cv’s van de veldecoloog, projectleider en kwaliteitscontroleur opgenomen om deze 

deskundigheid aantoonbaar te maken.

Tijdens het veldbezoek was het circa 3 graden, bewolkt, motregende het en stond er een windkracht 

van circa 4 Bft vanuit de richting noordwest. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek zijn niet 

van invloed op de potentiebepaling (zie ook par. 1.5). Wel kunnen de weersomstandigheden van invloed 

zijn op de aangetroffen soorten. De potentiebepaling blijft daarom leidend. Omdat ook de omgeving 

beïnvloed kan worden door de voorgenomen ontwikkeling, is deze ook meegenomen in de beoordeling 

tot zo ver de invloedssfeer van het project reikt.

Algemene opmerking:

In de tabel op de volgende pagina staan enkel de soorten waarvoor een overtreding verwacht 

wordt of een effect niet uitgesloten kan worden. Hier hebben we voor gekozen om de leesbaarheid 

te vegroten. De soorten waarvoor geen effect verwacht wordt, zijn opgenomen in Bijlage 8. 

Daar is dus een nadere onderbouwing te vinden over waarom een soort of beschermde functie 

uitgesloten is.

In Tabel 2 is te zien welke soorten (mogelijk) in het projectgebied voorkomen en welke functies er 

verwacht worden. Ook is weergegeven welke ecologische risico’s dit project met zich meebrengt met 

betrekking tot de Wet natuurbescherming (Wnb). De soorten genoemd in de tabel worden zowel op 

basis van het bureau- als veldonderzoek verwacht. Een overzicht van de soorten die uit het bureau-

onderzoek komen, zijn te zien in Bijlage 8a. Soorten die wel uit het bureauonderzoek komen maar op 

basis van het veldbezoek zijn uitgesloten, zijn te zien in Bijlage 8b.

Wij hechten grote waarde aan de controleerbaarheid van onze beoordeling. Daarom zijn na Tabel 2 de 

relevante waarnemingen van aanwezige soorten en/of de geschikte biotopen weergegeven in Figuur 4. In 

Bijlage 11 zijn relevante foto’s van het veldbezoek opgenomen.
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Toelichting op Tabel 2

Onderstaand is onderbouwd waarom bepaalde 

werkzaamheden tot welke overtredingen van de 

Wet Natuurbescherming kunnen leiden.  

Mogelijk zijn nesten van vogels zonder jaarrond 

beschermd nest aanwezig in het projectgebied. 

Tijdens de werkzaamheden kunnen nesten 

vernield worden (waarvoor de uitzondering 

in lid 5 van artikel 3.1 niet geldt) óf vogels 

verstoord , verwond of gedood worden. Dit is 

niet toegestaan.

Er kan een beschermde functie voor vleermuizen 

aanwezig zijn (zie Tabel 2, derde kolom). Het 

beschadigen of vernietigen van een beschermde 

functie is niet toegestaan. Ook worden mogelijk 

individuen verwond of gedood tijdens de sloop 

van het gebouw. Ook dit is niet toegestaan.

Bij de sloop van het gebouw kunnen 

verblijfplaatsen (nesten) van de huismus worden 

vernietigd. Ook worden mogelijk individuen 

verwond of gedood. Dit is niet toegestaan, zie 

Tabel 2 voor de betreffende artikelnummers 

(laatste kolom). 

Tabel 2: relevante resultaten bureau- en veldonderzoek. Zie Bijlage 8 voor een totaaloverzicht van de beoordeelde soorten. Zie Bijlage 11 voor relevante foto’s.

Resultaten Toetsing aan de Wnb

Te verwachten soort 
op basis van bureau- 
en veldonderzoek 

a/m¹ Te ver-
wachten 
functies²

Onderbouwing en locaties ³ Werkzaam-
heid3

Kans op 
overtreding 
Wnb4

Vogels zonder 
jaarrond beschermd 
nest

m N, vm • In de hagen en bomen in het projectgebied kunnen zangvogels zoals groenling en putter (beide artikel 
3.1) broeden. In de klimop zouden soorten als merel en winterkoning kunnen broeden. Ook duiven zoals 
de houtduif en de Turkse tortel zouden een nest kunnen maken in de bomen (artikel 1.11).

• Pioniersoorten zoals kleine plevier en scholekster worden niet verwacht. Het projectgebied is niet open 
genoeg voor deze soorten en ligt in een dorpskern.

• De meeste vogels broeden tussen half maart en half augustus. Echter, alle broedende vogels zijn te allen 
tijde beschermd. Duiven kunnen vrijwel het gehele jaar broeden en daar dient rekening mee gehouden 
te worden. Bij het veldbezoek zijn geen broedvogels waargenomen. Gezien de tijd van het jaar en de 
locatie wordt vestiging van broedvogels vóór half februari 2019 niet verwacht.  Zie 4.3.2 voor de te nemen 
maatregelen. 

Alle Artikel 3.1 lid 
1,2 en 4 

en/of

Artikel 1.11

Gewone 
dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis en 
laatvlieger

m k, p, w, z Verblijfplaatsen: er worden werkzaamheden aan gebouwen verricht (sloop). Het bedrijfspand heeft open 
stootvoegen in de noordwestelijke en zuidwestelijke gevel en de woning heeft twee openingen in de daklijst op 
de zuidwestelijke gevel waar vleermuizen in kunnen kruipen en verblijven kunnen hebben. Ook wordt mogelijk 
verlichting geplaatst die gebouwen, bomen of beplanting beschijnt, negatieve effecten kunnen daarom niet 
uitgesloten worden. Kraamverblijven van ruige dwergvleermuis worden niet verwacht, omdat deze enkel in 
Noord-Holland zijn gevonden.
Essentiële vliegroute: er worden geen lijnvormige houtige elementen gekapt, watergangen gedempt of 
geblokkeerd. Er worden ook geen mogelijke vliegroutes verlicht. Geen effect. 
Essentieel foerageergebied: er wordt geen grote solitaire boom gekapt in open gebied. Ook wordt geen groot 
oppervlak aan houtige beplanting of moeras verwijderd óf een groot oppervlak aan water gedempt. Geen 
effect.  
Massawinterverblijven zijn enkel aanwezig in massieve, hoge gebouwen, welke niet aanwezig zijn. Zie ook de 
vleermuischecklist in Bijlage 9.

Alle Artikel 3.5 lid 
1,2 en 4

Huismus m N, fl Binnen het projectgebied zijn geschikte gebouwen aanwezig. Er worden wel dakgoten, dakpannen of 
daklijsten gesloopt. Er is ruimte onder dakpannen en er zijn twee openingen in de daklijst aan de zuidwest 
gevel van het woonhuis waar huismus nesten zou kunnen hebben. Er worden ook (houtige) elementen 
verwijderd die onderdeel uit kunnen maken van de functionele leefomgeving, zoals hagen (schuilplaats). 
Tijdens het veldbezoek zijn er geen huismussen waargenomen op of rond de projectlocatie (Bij12, 2017b; 
Vogelbescherming Nederland, z.d.d).

Alle Artikel 3.1 
lid 1,2 en 4 
en vogel met 
een jaarrond 
beschermd 
nest (cat. 2)

¹ a = beschermde functie aanwezig, m = beschermde functie mogelijk aanwezig (inclusief vestiging) 
² N = nestplaats, fl = functioneel leefgebied, p = paarverblijfplaats, z = zomerverblijfplaats, k = kraamverblijfplaats, w = winterverblijfplaats, vm = vestiging mogelijk. 
³ Zoals omschreven in paragraaf 2.2. 
⁴ De beschermingsregimes zijn toegelicht in Bijlage 1.
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Figuur 4: kaart met het projectgebied, geschikte biotopen en relevante waarnemingen.

3.3 Zorgplicht

In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen (zie Bijlage 1). Uit de zorgplicht volgt dat nadelige 

gevolgen voor flora of fauna voorkomen wordt of dat noodzakelijke maatregelen getroffen worden. De volgende 

diersoorten kunnen onder andere aanwezig zijn en zijn relevant om rekening mee te houden bij de voorgenomen 

ontwikkeling: bosmuis, egel, konijn, rosse woelmuis en veldmuis. Vanwege de afwezigheid van water in de omgeving 

worden bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander niet verwacht. In 4.3.3 zijn maatregelen 

opgenomen om invulling te geven aan de zorgplicht. 

Strategie zorgplicht:

Om invulling te geven aan de zorgplicht wordt de volgende strategie gevolgd: 

1. In eerste instantie worden alle vaste rust- of verblijfplaatsen waar mogelijk 

gespaard of worden de werkzaamheden verricht buiten de verstoringsafstand van de 

betreffende soorten. 

2. Indien dit niet mogelijk is, vinden de werkzaamheden plaats buiten de kwetsbare 

perioden voor de betreffende soorten. 

In paragraaf 4.3 worden specifieke maatregelen genoemd die nadelige gevolgen op 

planten en/of dieren in het projectgebied kunnen voorkomen of beperken.
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4. CONCLUSIE & AANBEVELINGEN

Hoofdvraag

Zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd met de soort- of gebiedsbescherming uit de Wet  

natuurbescherming (Wnb) of provinciaal beleid (NNN)? En welke vervolgstappen dienen genomen te 

worden voor met de uitvoering gestart kan worden?

4.1 Conclusie

De conclusie geeft antwoord op de hoofdvraag. 

Effecten op beschermde gebieden zijn uitgesloten. Negatieve effecten op huismus en vleermuizen 

kunnen niet worden uitgesloten. Negatieve effecten op vogels met een jaarrond beschermd nest kunnen 

door maatregelen worden voorkomen. Bij alle werkzaamheden (zie paragraaf 2.2) kan overtreding 

plaatsvinden. In paragraaf 4.2 en 4.3 worden de vervolgstappen en/of maatregelen benoemd. In 

paragraaf 4.4 staat uitgelegd wat de conclusie betekent voor uw project. 

4.2 Vervolgonderzoek

Voor alle soorten waarvoor de Wet Natuurbescherming en/of het natuurbeleid van de provincie  

(mogelijk) wordt overtreden, worden hieronder de vervolgstappen beschreven. 

4.2.1 Vervolgonderzoek is nodig voor de volgende soorten/gebieden

• Huismus: nesten en functioneel leefgebied. Dit onderzoek dient bij voorkeur plaats te vinden door 

het uitvoeren van minimaal twee veldbezoeken in de periode april t/m half mei.

• Vleermuizen: zie Tabel 2 voor de soorten en functies. Dit onderzoek dient globaal plaats te 

vinden tussen half mei en half oktober volgens het vleermuisprotocol 2017. Er zijn onder andere 

veldbezoeken in mei en in september benodigd.

• Vogels zonder jaarrond beschermd nest: nesten en vestiging mogelijk. Er kan een 

broedvogelinspectie benodigd zijn (zie paragraaf 4.3.2).

4.3 Maatregelen 

Hieronder volgen te nemen maatregelen om overtreding van wetsartikelen te voorkomen tijdens de 

uitvoering van werkzaamheden. De maatregelen zijn gesplitst in:

• 4.3.1 Algemene maatregelen

• 4.3.2 Maatregelen beschermde soorten (artikelen 3.1, 3.5 en 3.10)

• 4.3.3 Zorgplichtmaatregelen (artikel 1.11).

4.3.1 Algemene maatregelen

Verricht geen werkzaamheden voordat de nadere onderzoeken zijn afgerond, maatregelen zijn 

genomen en/of (indien aan de orde) ontheffing of vergunning is verkregen. Of treed voorafgaand aan 

de werkzaamheden in overleg met een deskundig ecoloog over welke werkzaamheden wel mogelijk zijn. 

Afwijkingen dienen altijd schriftelijk vastgelegd te worden om aantoonbaar volgens de wet te werken 

(omgekeerde bewijslast). Zie ook paragraaf 4.4.

4.3.2 Maatregelen voor beschermde soorten

Hieronder worden per soort(groep) de maatregelen benoemd: 

Broedvogels algemeen

Voorkom verstoring van vestigende of broedende vogels. Verstoring kan enkel plaatsvinden als er 

daadwerkelijk broedgevallen aanwezig zijn op of rond de projectlocatie. De volgende soorten worden 

op of rond de projectlocatie verwacht: Turkse tortel, houtduif, groenling en putter. De meeste vogels 

broeden tussen half maart en half augustus. Echter, alle broedende vogels zijn te allen tijde beschermd. 

Duiven kunnen vrijwel het gehele jaar broeden en daar dient rekening mee gehouden te worden. 

Verricht de werkzaamheden buiten de broedperiode of laat voorafgaande aan de werkzaamheden een 

broedvogelinspectie uitvoeren door een ecoloog.

Algemene opmerking:

Hiernaast is de conclusie weergegeven. Voor de volledigheid én om een verkeerde interpretatie 

te voorkomen, dient het gehele rapport gelezen te worden. Zo geeft hoofdstuk 1 belangrijke 

informatie over de opzet en afbakening van het onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt informatie 

gegeven over de begrenzing van het projectgebied en welke werkzaamheden getoetst zijn. 

Hoofdstuk 3 geeft nadere informatie over de aanwezigheid van soorten en gebieden. Ook de 

bijlagen zijn onlosmakelijk met de inhoud verbonden, met name Bijlage 8.
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4.3.3 Zorgplichtmaatregelen

Hieronder worden per soort(groep) de maatregelen benoemd: 

Zoogdieren

De volgende maatregelen zijn essentieel om rekening te houden met flora en fauna:

• Kunstmatige verlichting werkt verstorend op zoogdieren en andere fauna. Werk niet tussen 

zonsondergang en zonsopkomst. 

• Voorkom of beperk daarnaast de toepassing van kunstlicht en de verstrooiing van licht buiten de 

projectlocatie. Voorkom ook het direct schijnen op wateroppervlakken of groenelementen, zoals 

bosschages en ruigtes. 

Indien deze maatregelen niet mogelijk zijn, dient een nadere effectbeoordeling plaats te vinden op 

zoogdieren (zoals vleermuizen en marters).

Grondgebonden zoogdieren

In het projectgebied kunnen soorten voorkomen zoals bosmuis, egel, konijn, rosse woelmuis en 

veldmuis. De volgende maatregelen zijn nodig om rekening te houden met deze soorten:

• Spaar rust- en schuilplekken, zoals holen (muizensoorten, egel en konijn).

• Zorg dat er voldoende dekking van bosschages aanwezig blijft voor de egel en diverse 

muizensoorten. Plant bij voorkeur nieuwe beplanting aan, voordat de oude verwijderd wordt.

• Ondanks zorgvuldig handelen is verstoring van vooral fauna niet altijd te vermijden. Indien er 

verstoring plaatsvindt, dient er een goede vluchtroute beschikbaar te zijn. Dit geldt in het bijzonder 

voor vogels en grondgebonden zoogdieren (muizen, egels) om verkeersslachtoffers te voorkomen. 

Werk vanaf één zijde en bij voorkeur van een drukke locatie , zoals een woonwijk naar een rustige 

locatie, zoals een park of het buitengebied. Werk ook op een rustig tempo, zodat de aanwezige 

zoogdieren de mogelijkheid hebben om te vluchten. 

 

4.4. Wat betekent de conclusie nu voor uw project?

Het projectgebied is geschikt voor huismus en vleermuizen. Dit betekent dat een overtreding van de Wet 

natuurbescherming op basis van dit onderzoek niet kan worden uitgesloten als er gestart wordt met 

de werkzaamheden. Daarom raden wij aan om eerst nader onderzoek te laten uitvoeren. Tijdens het 

nader onderzoek wordt onderzocht of de mogelijke soorten ook echt hier voorkomen. Indien er geen 

beschermde soorten voorkomen, kan er verder gegaan worden met de aanvraag van de vergunning en/

of kan er begonnen worden met de werkzaamheden zonder de Wet natuurbescherming te overtreden. 

Wanneer de soorten voorkomen, dient er een ontheffing te worden aangevraagd. Na het verkrijgen van 

de ontheffing en na het nemen van de juiste mitigerende en/of compenserende maatregelen kunnen de 

werkzaamheden beginnen. Indien er toch met de werkzaamheden begonnen wordt zonder dat er nader 

onderzoek is uitgevoerd, dan kan er de Wet natuurbescherming mogelijk overtreden worden.

Het projectgebied is ook geschikt voor vogels zonder jaarrond beschermd nest en voor soorten die 

zijn beschermd vanuit de zorgplicht. Dit betekent dat de maatregelen zoals benoemd in paragraaf 

4.3.2 genomen dienen te worden voordat er gestart kan worden met de werkzaamheden. Er mag niet 

tijdens het broedseizoen van vogels gestart worden met de werkzaamheden. Er mag wel buiten het 

broedseizoen gestart worden met de werkzaamheden waarbij er tijdens het broedseizoen door wordt 

gegaan met de werkzaamheden. De werkzaamheden dienen dan wel elke dag plaats te vinden. Wanneer 

er vogels beginnen met broeden, zorgt dit niet voor problemen, omdat ze tijdens de verstoring zijn 

begonnen met het bouwen van het nest en met broeden. Hierdoor worden ze niet verstoord door 

de werkzaamheden. Wanneer werkzaamheden verstorend zijn, gaan de vogels niet broeden. Wanneer 

het toch wenselijk is om tijdens het broedseizoen te starten met de werkzaamheden, dient er eerst 

een broedvogelinspectie uitgevoerd te worden. Deze dient één tot twee weken voor aanvang  van de 

werkzaamheden te worden uitgevoerd en kan door ons worden uitgevoerd. Daarna zal de ecoloog u 

vertellen of er broedvogels aanwezig zijn en of u maatregelen moet nemen. 

4.5 Wat te doen bij een wijziging van de ontwikkeling of bij het afwijken van het advies?

De adviezen in deze ecologische quickscan zijn opgesteld om te werken volgens de geldende 

natuurwetgeving. Wij zijn hierbij uitgegaan van de geplande ontwikkeling zoals aangeleverd door de 

opdrachtgever. Indien de geplande ontwikkeling wijzigt, bijvoorbeeld doordat het projectgebied groter 

wordt of de werkzaamheden veranderen, dan is de kans aanwezig dat ook het voorliggende advies 

wijzigt. Neem in dat geval contact op met een ecoloog om te onderzoeken of er passende maatregelen 

zijn waarbij conform de geldende natuurwetgeving kan worden gewerkt. 

Ook kan het zijn dat wij maatregelen of vervolgstappen adviseren die niet goed in te passen zijn in 

de planning of uitvoering. Afwijken van het plan of advies is sommige gevallen mogelijk, maar altijd 

onder begeleiding van een deskundig ecoloog. Het is mogelijk dat in een vervolgtraject beschermde 

planten uitgestoken moeten worden of beschermde dieren gevangen moeten worden. Hiervoor is een 

ontheffing benodigd en dit dient daarom altijd onder begeleiding plaats te vinden van een ecologisch 

deskundig persoon met kennis van de betreffende soorten.

Indien er beschermde soorten worden aangetroffen die niet in deze quickscan benoemd zijn, dient 

direct contact opgenomen te worden met een ecoloog om te bepalen hoe gehandeld dient te worden.
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4.6 Bovenwettelijke maatregelen (niet verplicht, wel wenselijk)

Deze ecologische quickscan is opgesteld om aan de wettelijke eisen uit de Wet natuurbescherming te 

voldoen. In het rapport wordt dus geen rekening gehouden met aanwezige natuurwaarden die niet 

wettelijk beschermd zijn. Maar ook niet beschermde natuurwaarden zijn waardevol om te behouden. 

Daarnaast zijn er vaak ecologische of landschappelijke kansen aanwezig die eenvoudig te realiseren zijn. 

Wij vinden het belangrijk om ook niet beschermde natuurwaarden en mogelijke ecologische kansen te 

benoemen. 

4.6.1 Aanwezige niet beschermde natuur- en/of landschapswaarden

Binnen en in de directe omgeving van het projectgebied zijn de volgende niet beschermde natuur- en 

landschapswaarden aangetroffen:

• Bomen en struiken kunnen dienen als nestplaats voor vogels met of zonder jaarrond beschermd 

nest.

• Struwelen bieden leefgebied aan kleine zoogdieren en amfibieën.

4.6.2 Ecologische en/of landschappelijke kansen

Binnen het projectgebied zijn de volgende ecologische en/of landschappelijke kansen aanwezig:

• In de omgeving van het projectgebied zijn waarnemingen bekend van vleermuizen. Wij 

adviseren om in de nieuw te bouwen appartementen voorzieningen te treffen voor vleermuizen, 

zoals een toegankelijke  (dubbele) spouw. Denk ook aan vleermuisvriendelijke verlichting en 

biotoopverbeterende maatregelen, zoals aanplant van inheemse struiken en bomen of een grote 

vijver. Op vleermuis.net is meer informatie beschikbaar ter inspiratie.

• Denk aan de huismus en plaats indien mogelijk de vogelschroot ter hoogte van de derde dakpan, dit 

biedt voldoende nestgelegenheid. Ook kunnen nestvoorzieningen geplaatst worden. Via Stichting de 

witte mus zijn tekeningen beschikbaar om zelf een nestkast te bouwen of plaats een goedwerkend 

model. Mussenflats (te weinig ruimte) en vogelvides (werken in de praktijk slechts zelden) zijn 

ongeschikt. 

• Op het appartementencomplex kan een groendak aangelegd worden (zie afbeelding op rechts). Met 

een groendak krijgt een plat dak een unieke en duurzame uitstraling. Verder hebben deze daken 

een isolerende werking en wordt regenwater goed geabsorbeerd en vertraagd afgegeven waardoor 

wateroverlast beperkt wordt. Er kunnen diverse soorten planten en kruiden gebruikt worden, een 

voorbeeld is sedum. Groendaken trekken ook vogels en andere dieren aan.

4.6.3 Aanbevelingen bovenwettelijke maatregelen

Wij stellen voor om de volgende aanbevelingen uit te voeren:

• Zorg dat de aanwezige natuur- en/of 

landschapswaarden niet verloren gaan. Herstel 

of opnieuw ontwikkelen van natuurwaarden is 

veelal lastiger dan een goede inpasbare oplossing 

zoeken. 

• Realiseer de aangegeven ecologische- en/of 

landschappelijke kansen om het projectgebied 

aantrekkelijker te maken voor flora en fauna.

          Dit versterkt de algemene omgevingskwaliteit.
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BIJLAGE 1 - WET NATUURBESCHERMING

Wet natuurbescherming

In de Wnb zijn meerdere wetten samengevoegd. Relevant zijn de samenvoegingen 

van de Natuurbeschermingwet 1998 die over beschermde gebieden gaat, de  

Boswet die over bescherming van houtopstanden gaat en de Flora- en faunawet 

die over de bescherming van soorten gaat. Al deze regels zijn al dan niet aangepast 

overgenomen in de Wnb. Wij toetsen een ingreep in een ecologische quickscan 

aan de Wnb en daardoor aan wat eerst drie wetten waren. Hiernaast wordt een 

korte samenvatting weergegeven van waar wij aan toetsen.

Soortbescherming

De Wet natuurbescherming kent drie algemene beschermingsregimes waarin 

de voorschriften van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en twee verdragen 

(Bern en Bonn) zijn geïmplementeerd. Aanvullende voorschriften zijn gesteld 

voor de dier- en plantensoorten die niet onder die specifieke voorschriften 

vallen, maar wel bescherming behoeven, dat zijn de andere soorten. In de Wet  

natuurbescherming zijn de beschermingsregimes in drie aparte paragrafen 

neergelegd. Per beschermingsregime is bepaald welke verboden er gelden 

en onder welke voorwaarden ontheffing of vrijstelling kan worden verleend 

door het bevoegd gezag. In de onderstaande tabel is weergegeven op welke 

beschermingsregimes welke verboden van toepassing zijn.

Verbodsartikel Lid Toelichting

3.1 Vogelrichtlijn Lid 1 Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van 
de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.

Lid 2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te 
beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.

Lid 3 Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.

Lid 4 Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.

Lid 5 Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat 
van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

3.5 Habitatrichtlijn Lid 1 Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, 
bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk 
te doden of te vangen.

Lid 2 Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.

Lid 3 Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.

Lid 4 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of 
te vernielen.

Lid 5 Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het 
Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.

Artikel 3.10 andere 
soorten

Lid 1 Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden: in het wild levende zoogdieren, amfibieën, 
reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet:
a: opzettelijk te doden of te vangen; 
b: de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of 
te vernielen,  
c: vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

De bron van de wet is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-34.html 
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*Het verbod van het vernietigen of wegnemen van nesten geldt alleen tijdens het broedseizoen van de 

soorten die elk jaar een nieuw nest maken. De soorten die jaarlijks terug komen op het zelfde nest zijn 

jaarrond beschermd. Specifiek gaat dit om vogels van categorie 1t/m 4  en de nesten van soorten in 

categorie 5 als er onvoldoende alternatieven zijn.

Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als 

vaste rust- en verblijfplaats.

Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer 

honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn 

vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.

Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn 

vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.

Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een 

nest te bouwen.

Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben  

gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de 

broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

De soorten die beschermd zijn staan in bijlage 2 weergegeven, hierbij wordt ook aangegeven welke 

vogels onder de categorieën vallen.  Elke provincie heeft de mogelijkheid soorten die onder de andere 

soorten vallen vrij te stellen. De vrijgestelde soorten staan in bijlage 3 weergegeven.

Zorgplicht

In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen:

Artikel 1.11, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere 

nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

Artikel 1.11, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet 

of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden  

veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild 

levende dieren en planten:

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft 

om die gevolgen te voorkomen, of

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

Beschermde gebieden

In Europa is een netwerk van beschermde gebieden opgezet. Dit zijn de zogenoemde Natura 2000- 

gebieden. Deze gebieden zijn in de Wnb zwaar beschermd. Volgens de Wnb is het volgens artikel 2.7 lid 2 

verboden zonder vergunning projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of 

de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen 

hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.

Dit geld ook voor projecten die fysiek buiten het Natura 2000-gebied gelegen zijn maar wel een effect 

kunnen hebben op het gebied (externe werking).

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen  

natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het netwerk moet 

natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. 

In het Natuurnetwerk Nederland liggen:

• bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;

• gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;

• landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;

• ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de 

Waddenzee;

• alle Natura 2000-gebieden. 

Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland. De ligging en 

bescherming van de NNN is vastgelegd in de provinciale Structuurvisie, welke door de gemeentes wordt 

uitgewerkt in bestemmingsplannen, conform de Wet Ruimtelijke Ordening.
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Natuurwaarden buiten het Natuurnetwerk Nederland

Ook buiten het NNN zijn grote natuurwaarden aanwezig. Behoud, herstel en verdere ontwikkeling van 

deze natuurwaarden dragen substantieel bij aan de biodiversiteit. 

Aanvullend wordt ingezet op de volgende opgaven:

het realiseren van een natuurmantel in de vorm van een groenblauwe dooradering rondom de 

natuurkernen in het NNN. Deze mantel wordt de ‘Strategische reservering natuur’ genoemd.

het in stand houden van de belangrijke leefgebieden voor weidevogels in blijvend agrarisch gebied door 

agrarisch natuurbeheer. Weidevogelgebieden worden gerekend tot categorie 2 in het handelingskader 

ruimtelijke kwaliteit. Deze gebieden worden ‘Belangrijke weidevogelgebieden’ genoemd.

Beschermde houtopstanden

In de Wnb is het conform artikel 4.2 verboden houtopstanden te kappen buiten de bebouwde kom  

houtopstanden grenzen zonder hier vooraf een melding van te maken aan het bevoegd gezag. 

Deze regel geldt niet voor:

a. houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom;

b. houtopstanden op erven of in tuinen;

c. fruitbomen en windschermen om boomgaarden;

d. naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;

e. kweekgoed;

f. uit populieren of wilgen bestaande:

1°. wegbeplantingen;

2°. beplantingen langs waterwegen, en12

3°. eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;

g. het dunnen van een houtopstand;

h. uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de 

productie van houtige biomassa, indien zij:

1°. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;

2°. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten 

beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, en

3°. zijn aangelegd na 1 januari 2013.
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BIJLAGE 2 - BESCHERMDE SOORTEN

Tabellen nieuwe wet Natuurbescherming

Aan de indeling van de regels van de Wnb (bijlage 1) zitten verschillende 

soortenlijsten gekoppeld.

Namelijk 3.1. vogelrichtlijnsoorten, 3.5 habitatrichtlijnsoorten en 3.10 andere soorten.

Artikel 3.1 Vogelrichtlijnsoorten. 

Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten in 

artikel  1 van de Vogelrichtlijn. Deze worden hieronder niet allemaal specifiek 

benoemd. Hieronder wordt alleen ingegaan op de uitzonderingen en dat zijn de 

vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten van de categorieën 1 t/m 4 en bij 

uitzondering categorie 5-vogels.

Nederlandse naam Bescherming Nederlandse naam Bescherming

steenuil Categorie 1 eidereend Categorie 5

gierzwaluw Categorie 2 ekster Categorie 5

huismus Categorie 2 gekraagde roodstaart Categorie 5

roek Categorie 2 glanskop Categorie 5

grote gele kwikstaart Categorie 3 grauwe vliegenvanger Categorie 5

kerkuil Categorie 3 groene specht Categorie 5

oehoe Categorie 3 ijsvogel Categorie 5

ooievaar Categorie 3 kleine bonte specht Categorie 5

slechtvalk Categorie 3 kleine vliegenvanger Categorie 5

boomvalk Categorie 4 koolmees Categorie 5

buizerd Categorie 4 kortsnavelboomkruiper Categorie 5

havik Categorie 4 oeverzwaluw Categorie 5

ransuil Categorie 4 pimpelmees Categorie 5

sperwer Categorie 4 raaf Categorie 5

wespendief Categorie 4 ruigpootuil Categorie 5

zwarte wouw Categorie 4 spreeuw Categorie 5

blauwe reiger Categorie 5 tapuit Categorie 5

boerenzwaluw Categorie 5 torenvalk Categorie 5

bonte vliegenvanger Categorie 5 zeearend Categorie 5

boomklever Categorie 5 zwarte kraai Categorie 5

boomkruiper Categorie 5 zwarte mees Categorie 5

bosuil Categorie 5 zwarte roodstaart Categorie 5

brilduiker Categorie 5 zwarte specht Categorie 5

draaihals Categorie 5
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Artikel 3.5 Habitatrichtlijnsoorten:

Onder artikel 3.5 vallen naast habitatrichtlijnsoorten ook soorten uit Bern 

I, Bern II en Bon I. Hieronder vallen ook vogels. Voor de vogels van Bern 

II gelden dezelfde regels als genoemd onder de vogelrichtlijn daarom 

worden deze soorten hieronder niet specifiek benoemd.

Soort Soort Soort Soort Soort

Apollovlinder Gestreepte dolfijn Heikikker Noordse vinvis Tijmblauwtje

Bataafse stroommossel Gestreepte waterroofkever Heldenbok Noordse vleermuis Tuimelaar

Bechsteins vleermuis Gevlekte witsnuitlibel Hille Noordse winterjuffer Tweekleurige vleermuis

Bever Gewone baardvleermuis Houting Noordse woelmuis Vale vleermuis

Boomkikker Gewone dolfijn Ingekorven vleermuis Oostelijke witsnuitlibel Vermiljoenkever

Bosvleermuis Gewone dwergvleermuis Juchtleerkever Orca Vroedmeesterpad

Boszandoog Gewone grootoorvleermuis Kamsalamander Otter Walrus

Brandts vleermuis Gewone spitsdolfijn Kemps’ zeeschildpad Pimpernelblauwtje Watervleermuis

Brede geelrandwaterroofkever Gewone vinvis Kleine dwergvleermuis* Platte schijfhoren Wilde kat*

Bronslibel Gladde slang Kleine hoefijzerneus Poelkikker Witflankdolfijn

Bruinvis Griend Kleine zwaardwalvis Potvis Witsnuitdolfijn

Bultrug Grijze dolfin Knoflookpad Rivierrombout Witte dolfijn

Dikkopschildpad Grijze grootoorvleermuis Kruipend moerasscherm Rosse vleermuis Wolf*

Donker pimpernelblauwtje Groene glazenmaker Laatvlieger Rugstreeppad Zandhagedis

Drijvende waterweegbree Groenknolorchis Lederschildpad Ruige dwergvleermuis Zilverstreephooibeestje

Dwergpotvis Grote hoefijzerneus Lynx Sierlijke witsnuitlibel Zomerschroeforchis

Dwergvinvis Grote rosse vleermuis Meervleermuis Soepschildpad

Franjestaart Grote vuurvlinder Mopsvleermuis Spitsdolfijn van Gray

Gaffellibel Hamster Muurhagedis Steur

Geelbuikvuurpad Hazelmuis Narwal Teunisbloempijlstaart

*= niet opgenomen in bijlage 2 Memorie van Toelichting, maar wel op lijst Habitatrichtlijn Bijlage IV.

De volgende soorten zijn strikt beschermd:
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Artikel 3.10 Andere soorten.

Hieronder vallen soorten genoemd in onderdeel A en onderdeel B bij de Wnb. Sommige van deze soorten zijn vrijgesteld bij ruimtelijke ontwikkeling of bestendig beheer en 

onderhoud.  Dat verschilt per provincie. 

In bijlage 3 is hiervan een overzicht te vinden.

Soort Soort Soort Soort Soort Soort

Aardbeivlinder Bruine kikker Gew. bosspitsmuis Karthuizeranjer Naaldenkervel Veenbesblauwtje

Aardmuis Bruinrode wespenorchis Gewone bronlibel Karwijselie Ondergrondse woelmuis Veenbesparelmoervlinder

Adder Bunzing Gewone pad Kempense heidelibel Pijlscheefkelk Veenbloembies

Akkerboterbloem Damhert Gewone zeehond Kleine ereprijs Pimpernelblauwtje Veenhooibeestje

Akkerdoornzaad Das Glad biggenkruid Kleine heivlinder Ree Veldmuis 

Akkerogentroost Dennenorchis Gladde zegge Kleine ijsvogelvlinder Ringslang Veldparelmoervlinder

Alpenwatersalamander Donker pimpernelblauwtje Grijze zeehond Kleine Schorseneer Roggelelie Veldspitsmuis 

Beekdonderpad Donkere waterjuffer Groene nachtorchis Kleine watersalamander Rood peperboompje Vinpootsalamander 

Beekkrombout Dreps Groensteel Kleine wolfsmelk Rosse woelmuis Vliegend hert

Beekprik Duinparelmoervlinder Groot spiegelklokje Kluwenklokje Rozenkransje Vliegenorchis

Beklierde ogentroost Dwergmuis Grote bosaardbei Knollathyrus Ruw parelzaad Vos 

Berggamander Dwergspitsmuis Grote bosmuis Knolspirea Scherpkruid Vroege ereprijs

Bergnachtorchis Echte gamander Grote leeuwenklauw Kommavlinder Schubvaren Vuursalamander 

Blaasvaren Edelhert Grote modderkruiper Konijn Schubzegge Waterspitsmuis

Blauw guichelheil Eekhoorn Grote parelmoervlinder Korensla Sleedoornpage Wezel 

Bokkenorchis Egel Grote vos Kranskarwij Smalle raai Wild zwijn 

Boommarter Eikelmuis Grote vuurvlinder Kruiptijm Speerwaterjuffer Wilde averuit

Bosbeekjuffer Elrits Grote weerschijnvlinder Kwabaal Spiegeldikkopje Wilde ridderspoor

Bosboterbloem Europese rivierkreeft Haas Lange zonnedauw Spits havikskruid Wilde weit

Bosdravik Franjegentiaan Hazelworm Levendbarende hagedis Steenbraam Woelrat

Bosmuis Geelgroene wespenorchis Hermelijn Liggende ereprijs Steenmarter Wolfskers

Bosparelmoervlinder Gentiaanblauwtje Honingorchis Meerkikker Stijve wolfsmelk Zandwolfsmelk
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BIJLAGE 3 - VRIJGESTELDE 
SOORTEN

In afwijking van artikel 3.10, eerste lid, van de 

wet gelden de in dat lid opgenomen verboden 

niet voor de soorten hiernaast genoemd, mits 

het gaat om handelingen die worden verricht in 

verband met:

a. de uitvoering van werkzaamheden in het kader 

van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting;

b. de uitvoering van werkzaamheden in het 

kader van bestendig beheer of onderhoud 

aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, 

spoorwegen of bermen, of in het kader van 

natuurbeheer;

c. de uitvoering van werkzaamheden in het 

kader van bestendig beheer of onderhoud in de 

landbouw of bosbouw;

d. bestendig gebruik.

Soort/Provincie
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Aardmuis x x x x x x x x x x x x

Bosmuis x x x x x x x x x x x x

Bunzing x x x x x x x x x x

Dwergmuis x x x x x x x x x x x x

Dwergspitsmuis x x x x x x x x x x x x

Egel x x x x x x x x x x x x

Gewone bosspitsmuis x x x x x x x x x x x x

Haas x x x x x x x x x x x x

Hermelijn x x x x x x x x x x

Huisspitsmuis x x x x x x x x x x x x

Konijn x x x x x x x x x x x x

Ondergrondse woelmuis x x x x x x x x x x x

Ree x x x x x x x x x x x x

Rosse woelmuis x x x x x x x x x x x x

Steenmarter x

Tweekleurige bosspitsmuis x x x x x x x x x x x

Veldmuis x x x x x x x x x x x x

Vos x x x x x x x x x x x x

Wezel x x x x x x x x x x

Wild zwijn x

Woelrat x x x x x x x x x x x x

Bastaardkikker x x x x x x x x x x x x

Bruine kikker x x x x x x x x x x x x

Gewone pad x x x x x x x x x x x x

Kleine watersalamander x x x x x x x x x x x x

Meerkikker x x x x x x x x x x x x
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BIJLAGE 4A - UITTREKSEL KADASTRALE KAART

Figuur: kaart projectgebied zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
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Figuren: kaart en schetsen van nieuwe situatie met nieuwbouw appartementencomplex zoals aangeleverd door de opdrachtgever.

BIJLAGE 4B - IMPRESSIE NIEUWE SITUATIE
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BIJLAGE 5 - INGEVULDE GEGEVENS
Hieronder is de ingevulde vragenlijst weergegeven die door de opdrachtgever is ingevuld.
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BIJLAGE 6 - EFFECTENINDICATOR

Figuur: De effectenindicator (Ministerie van Economische Zaken, 2017) is ingevuld voor Natura 2000-gebied ‘Holtingerveld’ en voor werkzaamheid ‘woningbouw’.
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BIJLAGE 7 - CV’S BETROKKEN ECOLOGEN

Nick Kroese, BSc

Functie: kwaliteitscontroleur

Relevante opleidingen: 

-  hbo Bos- en natuurbeheer aan Van Hall Larenstein met 

specialisatie natuur- en landschapstechniek. 

-  mbo-4 Bos- en natuurbeheer aan het Wellantcollege te Gouda.

Ervaring: 

Nick is sinds 2014 in dienst bij Habitus. Hij voert al sinds 2009 

quickscans uit en heeft daardoor ruime ervaring opgedaan 

met deze dienst. Ook verricht hij al sinds 2009 soortgerichte 

onderzoeken en fauna-inventarisaties. Zijn persoonlijke 

aandachtsgroepen zijn planten, libellen, weekdieren en kevers. 

Van de volgende soortgroepen heeft hij bewezen over voldoende 

kennis te beschikken om een ecologische effectenbeoordeling uit 

te voeren en deze van anderen te beoordelen: grondgebonden 

zoogdieren, zeezoogdieren, vleermuizen, amfibieën, reptielen, 

vlinders, libellen, kreeften, vogels, mossen en vissen. 

Benieuwd naar de persoonlijke waarnemingen die Nick doet? Zie 

dan zijn account op waarneming.nl. Professionele waarnemingen 

worden ingevoerd via WrnPro. 

Amber Heitman, MSc

Functie: projectleider

Relevante opleidingen: 

-  wo master Ecology & Evolution aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam.

-  hbo Toegepaste biologie aan de HAS Den Bosch, met 

specialisatie ecologie.

Ervaring: 

Amber is sinds begin 2017 in dienst bij Habitus. Sindsdien 

heeft zij reeds tientallen ecologische quickscans uitgevoerd 

en laten zien dat zij ecologische risico’s bijzonder goed kan 

inschatten. En dan met name de risico’s bij de sloop of renovatie 

van gebouwen. Sinds 2017 verricht zij ook soortgerichte 

onderzoeken naar grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, 

huismus, platte schijfhoren en gierzwaluwen. Haar persoonlijke 

aandachtsgroepen zijn vogels en vleermuizen. Van de volgende 

soortgroepen heeft zij bewezen over voldoende kennis te 

beschikken om een ecologische effectenbeoordeling uit te 

voeren: grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, amfibieën, 

reptielen, vissen, vlinders, libellen, kevers en vogels. Van 

zeezoogdieren, mossen en kreeften is haar kennis nog te 

gering en voert zij geen effectenbeoordeling uit. Ook voert 

zij geen kwaliteitscontroles uit. Haar sterke communicatieve 

vaardigheden zijn belangrijk in de functie van projectleider.

Ruth van den Herik, Msc
Functie: veldecoloog

Relevante opleidingen:

- wo master Animal Sciences aan de Wageningen Universiteit, 

met specialisatie animal ecology.

- wo bachelor Dierwetenschappen aan de Wageningen

Universiteit, met specialisatie wildlife biodiversity.

Ervaring:

Ruth is sinds augustus 2018 in opleiding bij Habitus. Sinds

2018 ondersteunt zij projectleiders met het uitvoeren van

veldwerk en het opstellen van rapporten, onder begeleiding

van Benjamin Brandt. Tijdens haar opleiding heeft zij een

brede kennis opgedaan van ecologie en heeft zij ook een

semester gestudeerd in Zweden, om zich meer te verdiepen

in natuur- en wildbeheer. Ook heeft ze ervaring met wildcamera’s. 

Ze heeft vooral interesse in vogels en landzoogdieren.
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BIJLAGE 8A - RESULTATEN BUREAU-ONDERZOEK

Zoogdieren Vleermuizen  Reptielen Amfibieën Vissen Dagvlinders Libellen Geleedpotigen Vaatplanten

Boommarter Gewone dwergvleermuis Muurhagedis Bastaardkikker* Grote modderkruiper Grote weerschijnvlinder Beekrombout Brede geelgerande 
waterroofkever

Ruw parelzaad

Bosmuis* Gewone grootoorvleermuis Bruine kikker* Noordse 
winterjuffer

Bunzing* Gewone/Grijze 
grootoorvleermuis

Gewone pad*

Das Laatvlieger Kleine watersalamander*

Eekhoorn Ruige dwergvleermuis Poelkikker

Egel*

Haas*

Hermelijn*

Huisspitsmuis*

Konijn*

Otter

Ree*

Rosse woelmuis*

Steenmarter

Veldmuis*

Vos*

Wezel*

* = deze soorten zijn vrijgesteld in de Wet natuurbescherming in Drenthe. 

Onderstreept = soorten die ook binnen één kilometer van het projectgebied zijn waargenomen.

Soorten die binnen een straal van vijf kilometer van de projectlocatie zijn waargenomen (bron: NDFF). Er is over een periode van de laatste vijf jaar gekeken. Vogels met een jaarrond 
beschermd nest zijn niet opgenomen in de tabel.
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BIJLAGE 8B - RESULTATEN BUREAU- EN VELDONDERZOEK

Te verwachten soort op 
basis van bureau-onder-
zoek 

a/m¹ Te verwach-
ten functies² Onderbouwing en locaties ³

Amfibieën

Heikikker* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig in de vorm van ondiep, stilstaand, enigszins zuur (pH 4 tot 5,5) voedselarm water met oevervegetatie. Verder 
is er geen geschikt terrestrisch biotoop aanwezig binnen 300 meter van geschikt voortplantingswater waar de heikikker tijdens de actieve fase verblijft, zoals 
vochtige heideterreinen, veengebieden, vochtige schraallanden, uiterwaarden of komkleigebieden (met struweel en kruidenvegetatie). Ook is geen geschikt 
overwinteringsbiotoop aanwezig in de vorm van vorstvrije plekken op het land, zoals (afgetrapte) slootkanten of bosschages in de nabijheid (500 meter) van terrestrisch- 
of voortplantingsbiotoop (Ravon, z.d.c).

Kamsalamander* N.v.t. N.v.t. Voortplantingsbiotoop: ongeschikt omdat matig voedselrijk tot voedselrijk stilstaand, onbeschaduwd water met een goed ontwikkelde onderwatervegetatie ontbreekt. 
Deze wateren zijn veelal beek- of rivierbegeleidend en permanent waterhoudend. 
Overwinteringsbiotoop: niet geschikt omdat kleinschalige landschappen ontbreken met essentiële biotoopelementen zoals bospercelen, heggen, struwelen en 
houtwallen. De soort komt voor in het zuiden, midden en oosten van het land (Ravon, z.d.d). Verder wordt niet in het water of langs de oever van de bestaande 
watergangen gewerkt.

Poelkikker* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk zwak zuur, onbeschaduwde wateren met een goed begroeide oeverzone, zoals vennen, poelen, watergangen in 
hoogveengebied of uiterwaarden. Ook worden geen landschapselementen verwijderd of aangetast, zoals bosschages, struweel of hoger gelegen verlandingsvegetaties, 
waarin de poelkikker kan overwinteren (Ravon, z.d.f). 

Rugstreeppad* N.v.t N.v.t. Er zijn geen waarnemingen van de rugstreeppad bekend binnen vijf kilometer van het projectgebied. Tussen het projectgebied en de dichtsbijzijnde waarnemingen, op 
circa tien kilometer afstand, bestaan geen onoverbrugbare barrières. Er is geen geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig in de vorm van (tijdelijke) ondiepe wateren niet 
zuurder dan pH 5, die snel opwarmen, zoals vegetatie-arme poeltjes, karresporen, recent geschoonde sloten of ondiepe slootjes. Er is geen geschikt terrestrisch biotoop 
aanwezig zoals (teelt)akkers, zandafgravingen, kassen, muizen- of konijnenholen, pallets en tegels die kunnen dienen als zomerverblijfplaats. Verder zijn geen (vorstvrije) 
hopen vergraafbaar zand, bosschages of struwelen aanwezig boven het grondwater die kunnen dienen als winterverblijfplaats.  Vanwege de afstand is er geen kans 
op vestiging in nieuw voortplantingsbiotoop indien er tijdens de werkzaamheden ondiepe wateren ontstaan (regenplassen) in de periode april-september. Ook is er 
geen kans op vestiging in geschikt winterbiotoop indien er hopen vergraafbaar zand, bouwmateriaal, hopen houtafval of stenen blijven liggen in de periode september-
november. Juveniele rugstreeppadden uit de omgeving kunnen wel tot vijf kilometer afleggen op zoek naar geschikt leefgebied (Bij12, 2017d; Ravon, z.d.g).

Vinpootsalamander* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk grotere bos- en heidegebieden in Drenthe, Noord-Brabant en Limburg. Aan de samenstelling van het bos worden weinig 
eisen gesteld. Ze planten zich voort in heidevennen, bosvijvers en poelen. Ze vertonen hierbij een vrij grote tolerantie voor zuur water (tot pH 4; Ravon, z.d.h). 

Kevers

Brede geelgerande 
waterroofkever

N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk vennen of (hoog)veen met zuur, helder water met een veen- of zandbodem. Het water is relatief voedselarm en kalkarm 
met een oppervlakte van één tot dertien hectare en een diepte van 0,5 tot één meter. De oevers zijn onbeschaduwd en de vegatatie is relatief soortenarm met weinig of 
geen submerse en drijvende hogere waterplanten (Naturalis, 2018).
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Gestreepte waterroof-
kever*

N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk onbeschaduwde, stilstaande wateren of zeer langzaam stromende wateren op veen- of zandgrond van 40 tot 160 cm diep 
met een maximaal kroosbedekkingspercentage van 5%. Veelal zijn klein kroos en veelwortelig kroos wel aanwezig. De onderwateroever mag wel door hoogopgaande 
oevervegetatie beschaduwd worden, zoals riet en grote lisdodde (EIS, 2005). 

Vermiljoenkever* N.v.t. N.v.t. Geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk recent gestorven bomen (zowel liggende als staande) in vochtige tot natte bossen. De vermiljoenkever leeft vrijwel permanent 
achter de schors van net gestorven bomen (EIS, 2012). Ook lijkt het goed mogelijk dat de soort al in de provincies Utrecht en Zuid-Holland aanwezig is (EIS, 2018).

Vliegend hert* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt leefgebied aanwezig, namelijk oude eikenhakhoutbossen op zuidhellingen van (of in de buurt van) stuwwalen of eindmorenes. Klei- en kalkgebieden 
worden gemeden. Ook ontbreekt het aan eikenstobben, holle knoteiken, opgaande eiken of doorgeschoten hakhout aangetast door witrot (of eikenrot) die larven van 
het vliegend hert zouden kunnen herbergen. Specifiek met soorten zoals doolhofzwam, roodgerande houtzwam, eikevuurzwam, biefstukzwam of zwavelzwammen. Ook 
zijn geen sapbomen aanwezig waarop de paring plaats kan vinden (Huijbrechts, 2002, Chinery, 2010).

Kreeften

Europese rivierkreeft* N.v.t. N.v.t. Enkel bekend uit een poel in Warnsborn nabij Arnhem. De soort komt in zoet en redelijk koel, zuurstofrijk water voor en werd (tot 1986) vooral gevonden in onvervuilde 
beken, rivieren en meren in het zuiden en oosten van het land. Dit biotoop is niet aanwezig in of nabij het projectgebied (Rivierkreeften.be, z.d.).

Libellen

Beekrombout* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt uitsluipbiotoop aanwezig, namelijk oevervegetatie, holle oevers, boomwortels of stenen, meestal binnen enkele meters van het water van grotere 
beken en kleine rivieren. Op en rond deze wateren zijn de imago's te vinden. De eieren worden op het wateroppervlak afgezet. De larven leven ingegraven in de beek- of 
rivierbodem, op ondiepe, traag stromende plaatsen waar veel slib of fijn zand is afgezet (Vlinderstichting, z.d.a). 

Gevlekte witsnuitlibel* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig, namelijk laagveenmoerassen, vegetatierijke vennen en duinplassen. De larven leven tussen waterplanten in de 
verlandingszone. Het uitsluipen vindt plaats tot enkele decimeters hoogte in de oevervegetatie (Vlinderstichting, z.d.c).

Groene glazenmaker* N.v.t. N.v.t. Geen geschikt biotoop aanwezig: stilstaande wateren met dichte krabbenscheervelden; plassen, sloten en petgaten in laagveengebieden en sloten in 
veenweidegebieden. De eitjes overwinteren in krabbenscheerplanten. De larven leven tussen de bladen van krabbenscheerplanten, meestal in dichte 
krabbenscheervegetaties. Het uitsluipen gebeurt ook op krabbenscheerplanten (Vlinderstichting, z.d.d).

Noordse winterjuffer N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig, namelijk laagveenmoerassen, meestal met lisdodde en riet. Daarnaast zijn plassen met brede rietkragen of andere
laageveenachtige vegetatie geschikt. Er is in de buurt ook geschikt overwinteringsbiotoop aanwezig, namelijk beschutte plaatsen zoals heidevelden, velden van 
pijpenstrootje, halfopen (moeras)bossen met een ondergroei van pijpenstrootje (Vlinderstichting, z.d.f).

Rivierrombout* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig. Een geschikt larvenbiotoop bestaat uit zandige substraten in ondiepe, onbegroeide, stromingsluwe riviertrajecten. Net uitgeslopen 
imago’s drogen op in of nabij ruigtevegetaties in de directe nabijheid van de rivier. Ook oudere imago’s zijn in de nabijheid van de rivier te vinden (Vlinderstichting, z.d.g). 
Vanwege de grote afstand tot de rivier (> 3 kilometer) wordt aanwezigheid van de soort uitgesloten.

Mossen

Tonghaarmuts* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk vochtige, jonge wilgenbossen of jonge aanplant van zomereik. De soort komt voor op de schors van deze bomen en vaak 
gaat het om een enkel polletje op een tak (BWLG, 2007). Er is gericht gezocht naar tonghaarmuts, maar de soort is niet aangetroffen tijdens het veldbezoek.

Geel schorpioenmos* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, zoals kalkarme maar ijzerrijke moerassen, blauwgraslanden of beekdalen met veel kwel. Vegetaties uit het Knopbiesverbond (09BA) 
ontbreken op de projectlocatie. Begeleidende soorten zijn o.a. wateraardbei, zwarte zegge, moeraswalstro en egelboterbloem (Siebel & During, 2006).
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Planten

Brede wolfsmelk* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, zoals kalkrijke akkers, braakliggende grond, bermen (open plekken) en omgewerkte kleiige waterkanten met o.a. akkerdistel (100%, 
n=3), haagwinde en kruipende boterbloem. De soort kan voorkomen op matig voedselrijke gronden die droog tot vochtig zijn en waarvan de zuurgraad zwak zuur tot 
matig zuur is. De soort verdraagt geen sterke beschaduwing (Dijkstra, 2018d).   

Dreps* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk droge storingsmilieus's, voornamelijk uit klasse 30 van de akkergemeenschappen (30BA, 30AA en 30 BB) met 
begeleidende soorten zoals grote windhalm, zwaluwtong, korenbloem en akkerviooltje. Groeiplaatsen zijn onder andere akkers (wintergraanakkers en speltakkers), 
spoorwegen (spoorwegterreinen), braakliggende grond, wegranden (open plekken, in bermen van grote verkeerswegen), ruigten, ruderale plaatsen en storttereinen 
(Dijkstra, 2018e). 

Drijvende waterweeg-
bree*

N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk natte pioniermilieu's, zoals vennen, vijvers, beken, pas gegraven of regelmatig geschoonde poelen en sloten, 
afwateringskanaaltjes, duinplassen en/of kanalen. Vegetaties uit het Overkruidverbond (06AA) ontbreken op de projectlocatie. Begeleidende soorten zijn o.a. drijvend 
fonteinkruid, knolrus en mannagras (Dijkstra, 2018f).

Glad biggenkruid* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk droge storingsmilieu's (30BB - Verbond van vingergras en naaldaar) met onder andere schapenzuring, gewone spurrie, 
zwaluwtong en gewoon varkensgras (Dijkstra, 2018h).

Grote leeuwenklauw* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk droge storingsmilieus's of natte pioniermilieu's, zoals bermen langs onverharde wegen (in de strook vlak langs de rijweg), 
akkers (graanakkers), waterkanten (rivieroeverwallen en sloothellingen), braakliggende grond, bij veevoerkuilen, dijken, tuinen en langs spoorwegen. Begeleidende 
soorten zijn o.a. akkerviooltje, zwaluwtong, vogelmuur en gewoon varkensgras. Vegetaties uit het Windhalmverbond (30Ba) of Naaldenkervelverbond (30Aa) ontbreken 
op de projectlocatie (Dijkstra, 2018i).

Groenknolorchis* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk zeeduinen (duinvalleien), afgravingen (kalk-, zand- en grindgroeven), moerassen (trilvenen, kalkmoerassen, 
veenmosrietland en aan de rand van rietland), heide (op veenmoskussens in heidemoeras), opgespoten grond (zand), plekken waar turf gestoken is en grasland 
(beekdal-blauwgrasland). Vegetaties uit het Knopbiesverbond (09BA) ontbreken op de projectlocatie. Begeleidende soorten zijn o.a. watermunt, gewone waternavel, riet 
en kruipwilg (Dijkstra, 2018j).

Kleine wolfsmelk* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk droge storingsmilieu's zoals kalkrijke, vaak kleiige omgewerkte grond (pioniervegetatie) met onder andere zwaluwtong, 
akkerdistel, vogelmuur en gewoon varkensgras (Dijkstra, 2018m). Vegetaties uit het naaldekervelverbond (30AA) en verbond van duivekervel en kroontjeskruid (30AB) 
ontbreken op de projectlocatie. 

Kruipend moerasscherm* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk open plekken aan oevers van beken, zoete kreken en, ondiepe poelen langs sloten aan de rand van veengebieden, 
zeeduinen (langs drinkpoelen, in binnenduinweiland en duinvalleien), grasland (extensief begraasde weiland en oud grasland), ijsbanen en uiterwaarden (langs beken 
en kleine rivieren). Enkel op matig voedselrijke bodems, vooral in het zuiden en oosten van het land. Vegetaties uit het Dwergbiezenverbond (29AA) ontbreken op de 
projectlocatie. Begeleidende soorten zijn o.a. fioringras, zomprus, pinksterbloem en moeraswalstro (Dijkstra, 2018q).

Muurbloem* N.v.t. N.v.t. Deze soort wordt uitgesloten op basis van het ontbreken van geschikt biotoop, namelijk droge storingsmilieu's zoals muren of andere kunstmatige kalkrijke plaatsen 
met begeleidende soorten zoals muurvaren, muurleeuwenbek, gewoon muursterretje of plat beemdgras (Dijkstra, 2018r). Vegetaties uit het Verbond van klein glaskruid 
(21AA) ontbreken op de projectlocatie. 

Ruw parelzaad* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, zoals zonnige, open plaatsen op braakliggende grond of op open plekken langs oeverwallen met begeleidende soorten zoals 
akkerdistel (trefkans > 85%; n=26), duist, grote klaproos en akkerwinde (Dijkstra, 2018t). Vegetaties uit het naaldekervelverbond (30AA) en Windhalmverbond (30BA) 
ontbreken op de projectlocatie. 
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Wolfskers* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk bossen (open plekken en langs bospaden, bosranden, kapvlakten, brandvlakten), stenige plaatsen, ruderale plaatsen en 
braakliggende grond. Over begeleidende soorten is weinig bekend. In twee gevallen kwam kropaar als begeleidende soort voor (Dijkstra, 2018y).

Reptielen

Hazelworm* N.v.t. N.v.t. In het projectgebied bevindt zich geen geschikt biotoop voor de hazelworm, namelijk warme, beschutte, halfopen terreinen met vochthoudende bodem zoals 
bosranden, open plekken in bossen, ruige heidevelden, kalkgraslanden, vestingwerken, bermen van wegen en spoorwegen (Ravon, z.d.l).

Levendbarende hagedis* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk vochtige heide of structuurrijke bermen en ruigten (Ravon, z.d.m).

Muurhagedis N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk oude muren, steile, stenige zuidhellingen en rotswanden. De eieren van de muurhagedis worden afgezet tussen stenen of 
in zand. De waarnemingen van de muurhagedis beperken zich in Nederland van nature uitsluitend tot Maastricht (Ravon, z.d.n).

Ringslang* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt leef- of voorplantingsbiotoop aanwezig, zoals waterrijke biotopen op zandgronden en op de overgangen van zandgrond naar veen- en kleigronden. 
Grote oppervlaktes laag gelegen, nat gebied worden gemeden. De ringslang komt ook voor in het laagveen. Andere landschapstypen waarin relatief veel waarnemingen 
worden verricht zijn bos en struweel en op infrastructuur (wegen en spoorwegen). Ringslangen kunnen ook aanwezig zijn in een bebouwde omgeving en in het agrarisch 
gebied. Heide en hoogveen maken onderdeel uit van het leefgebied, maar zijn geen voorkeurshabitat (Ravon, z.d.o). Verder zijn geen broeihopen, zoals bladhopen, 
composthopen of mestvaalten aanwezig.

Zandhagedis* N.v.t. N.v.t. Geen geschikt biotoop aanwezig zoals (droge) heide of structuurrijke bermen/ruigten met open plekken en kaal zand (Ravon, z.d.p).

Vissen

Beekprik* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk relatief natuurlijke beken met een goede waterkwaliteit. De soort is beperkt tot de provincies Gelderland, Overijssel, 
Noord-Brabant en Limburg. De soort paait in de periode februari-mei op grindrijke plaatsen met stromend water (Ravon, z.d.q).

Elrits* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk snelstromende rivieren en beken in Zuid-Limburg en in Gelderland op de oostflank van de Veluwe (Ravon, z.d.r). 

Grote modderkruiper* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt leefbiotoop aanwezig, namelijk ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een uitbundige waterplantengroei. Ook zijn geen drooggevallen 
wateren aanwezig, waarin de soort enige tijd ingegraven in de modder kan overleven. Ook is geen geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig in de vorm van ondiepere 
warme delen van het water met waterplanten, overhangende takken of andere vormen van structuur. Ook is er geen opgroeibiotoop voor juveniele dieren, zoals 
ondiepe plantenrijke oeverzones (Ravon, z.d.t).

Vlinders

Bruine eikenpage* N.v.t. N.v.t. Geen geschikte waardplanten aanwezig, namelijk kleine eikenboompjes die in de schaduw van hogere bomen groeien of jonge eikenopslag. Vaak worden de eitjes aan 
de zuidoostkant van de boompjes afgezet op een stam, tak of twijg met een gladde bast zonder korstmossen op een halve tot anderhalve meter hoogte. Geen geschikt 
biotoop aanwezig namelijk: zandgronden met eiken in het binnenland en in de duinen. In het binnenland vliegt de soort bij bosranden, jonge eikenaanplant en open 
loofbossen. De soort vliegt bij gedrongen eikenstruweel, bij vrijstaande eikjes, in open eikenbossen en kapvlakten (Vlinderstichting z.d.j). 

Grote vos* N.v.t. N.v.t. Geen geschikte waardplanten aanwezig, zoals voornamelijk iep, maar ook zoete kers en sommige wilgensoorten. De eitjes worden afgezet op de bovenste takken van 
hoge, vrijstaande bomen.  Geen geschikt biotoop aanwezig namelijk: vochtige, open bossen, bosranden, boomgaarden en andere plekken met grote vrijstaande bomen. 
Ook moeten er geschikte plaatsen zijn om te overwinteren, zoals holle bomen of stapels hout (Vlinderstichting z.d.m).

Grote weerschijnvlinder N.v.t. N.v.t. Geen geschikte waardplanten aanwezig: vooral boswilg en soms grauwe wilg. Geen geschikt biotoop aanwezig namelijk oudere, vochtige loofbossen, wilgenbroekbossen 
of groepen samenhangende bosjes in beekdalen. De grote weerschijnvlinder vliegt in het genoemde habitat vooral op open plaatsen (Vlinderstichting z.d.n).
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Iepenpage* N.v.t. N.v.t. Geen geschikte waardplanten aanwezig, namelijk diverse soorten iep, zoals gladde iep, ruwe iep en sommige cultivars. Het eitje wordt meestal afgezet in de kruin van 
de boom. Geen geschikt biotoop aanwezig namelijk bloeiende en vruchtdragende bomen of op relatief jonge iepen. Geschikte bomen worden doorgaans gevonden in 
(vochtige) bossen, bosranden, parken en grotere tuinen (Vlinderstichting z.d.o). 

Sleedoornpage* N.v.t. N.v.t. Geen geschikte waardplanten aanwezig, namelijk sleedoorn en enkele andere gecultiveerde Prunus-soorten (o.a. pruim). Geen geschikt biotoop aanwezig namelijk: 
struwelen met sleedoorn (waardplant) langs bosranden, weg- en spoorbermen, holle wegen en akkers, in parken én vrijstaande pruimen in tuinen. De gebruikte 
sleedoorns moeten geregeld verjongd worden door begrazing of door ze regelmatig te snoeien (Vlinderstichting z.d.r). 

Teunisbloempijlstaart* N.v.t. N.v.t. Geen geschikte waardplanten aanwezig, namelijk wilgenroosje, teunisbloem, basterdwederik en kattenstaart. Geen strooisellaag aanwezig waarin de soort als pop 
overwintert. Geen geschikt biotoop aanwezig namelijk open plekken in vochtige bossen, bosranden en warme open plaatsen. Voornamelijk in het zuiden en oosten van 
het land (Vlinderstichting z.d.s).

Vogels

Boomvalk, buizerd, havik, 
wespendief en zwarte 
wouw*

N.v.t. N.v.t. Binnen het projectgebied en de directe omgeving (50 meter) zijn geen horsten aangetroffen van boomvalk, buizerd, havik, wespendief of zwarte wouw. Ook zijn geen 
oude nesten van zwarte kraai of ekster aangetroffen waarin de bijvoorbeeld de boomvalk tot laat in het broedseizoen nog tot broeden kan komen (Bij12, 2017e; 
Vogelbescherming Nederland, z.d.a-e). 

Gierzwaluw* N.v.t. N.v.t. Binnen het projectgebied zijn geen geschikte gebouwen aanwezig: vaak oudere stadswijken of grotere gebouwen en in mindere mate nieuwe gebouwen (Bij12, 2017c; 
Vogelbescherming Nederland, z.d.b). Daarnaast zijn geen geschikte invliegopeningen waargenomen. De nokpannen zijn niet geschikt omdat er te weinig ruimte is voor 
gierzwaluw om in te vliegen. Ook zijn er geen poepsporen aangetroffen. 

Huismus* m N, fl Binnen het projectgebied zijn geschikte gebouwen aanwezig. Er worden wel dakgoten, dakpannen of daklijsten gesloopt. Er is ruimte onder dakpannen en er zijn 
twee openingen in de daklijst aan de zuidwest gevel van het woonhuis waar huismus nesten zou kunnen hebben. Er worden ook (houtige) elementen verwijderd die 
onderdeel uit kunnen maken van de functionele leefomgeving, zoals hagen (schuilplaats). Tijdens het veldbezoek zijn er geen huismussen waargenomen op of rond de 
projectlocatie (Bij12, 2017b; Vogelbescherming Nederland, z.d.d).

Kerkuil, ransuil, steenuil* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikte nestplaats aanwezig voor de kerkuil en steenuil, zoals een nestkast of schuur. Ook worden geen oude kassen gesloopt of knotbomen aangetast die 
door de steenuil gebruikt kunnen worden. Er zijn geen sporen, zoals veren of braakballen aangetroffen. Roestbomen van ransuil zijn vaak naaldbomen, deze zijn niet 
aanwezig. Ook zijn er geen oude ekster- of kraaiennesten aangetroffen in de directe omgeving van het projectgebied (50 meter) waar de ransuil veelal gebruik van maakt 
(Vogelbescherming Nederland, z.d.e).

Oeverzwaluw* N.v.t. N.v.t. Geen geschikt nestbiotoop aanwezig, namelijk een kale zandige of lemige steilwand met insecten in de omgeving. Er is geen kans op vestiging indien er tijdens de 
werkzaamheden steilwanden ontstaan in de periode april-juni in de vorm van zanddepots en afgravingen (Vogelbescherming Nederland, z.d.f). 

Ooievaar* N.v.t. N.v.t. Er is geen nestvoorziening voor de ooievaar aanwezig (ooievaarspaal). Ook zijn geen elektriciteitspalen met een ooievaarsnest aanwezig. (Vogelbescherming Nederland, 
z.d.g)

Roek* N.v.t. N.v.t. Er zijn geen roeken waargenomen. Ook geen zijn geen nestbomen aangetroffen binnen het projectgebied of in de omgeving hiervan (Vogelbescherming Nederland, 
z.d.h).

Slechtvalk* N.v.t. N.v.t. Nestgelegenheid ontbreekt: hoge gebouwen zoals torens of hoogspanningsmasten zijn niet aanwezig (Vogelbescherming Nederland, z.d.i).

Sperwer* N.v.t. N.v.t. Binnen het projectgebied en de directe omgeving (50 meter) zijn geen horsten aangetroffen van sperwer. De sperwer broedt meestal in een dicht, jong bos met 
naaldbomen (fijnspar, lariks), het liefst in halfopen landschappen. Soms ook in de stad of in tuinen, in open boerenland in windsingels in bosjes en op erven 
(Vogelbescherming Nederland, z.d.j).
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Categorie 5-broedvogels 
met zeer ongunstige 
staat van instandhouding: 
ekster, eidereend, 
brilduiker, draaihals, 
ruigpootuil, zwarte 
specht, tapuit*

N.v.t. N.v.t. Er zijn geen nesten van ekster aangetroffen binnen de directe omgeving (50 meter) van het projectgebied. Er zijn geen kustduinen aanwezig waar de eider kan broeden. 
Er zijn geen oude, bestaande holten van vooral de zwarte specht (in den en beuk) waar de ruigpootuil gebruik van kan maken. De brilduiker broedt voornamelijk in 
landgoedbossen in het IJsseldal (tussen Zwolle en Deventer), hier ligt het projectgebied niet in. In het projectgebied ontbreken oude berken (op de Veluwe) met holtes 
waar de draaihals gebruik van maakt. Er zijn geen schrale heide- of stuifzandgebieden of duinen aanwezig met konijnenholen waar de tapuit tot broeden kan komen 
(Vogelbescherming Nederland, z.d.q-u). 

Vogels zonder jaarrond 
beschermd nest* 

m N, vm • In de hagen en bomen in het projectgebied kunnen zangvogels zoals groenling en putter (beide artikel 3.1) broeden. In de klimop zouden soorten als merel en 
winterkoning kunnen broeden. Ook duiven zoals de houtduif en de Turkse tortel zouden een nest kunnen maken in de bomen (artikel 1.11).

• Pioniersoorten zoals kleine plevier en scholekster worden niet verwacht. Het projectgebied is niet open genoeg voor deze soorten en ligt in een dorpskern.
• De meeste vogels broeden tussen half maart en half augustus. Echter, alle broedende vogels zijn te allen tijde beschermd. Duiven kunnen vrijwel het gehele jaar 

broeden en daar dient rekening mee gehouden te worden. Bij het veldbezoek zijn geen broedvogels waargenomen. Gezien de tijd van het jaar en de locatie wordt 
vestiging van broedvogels vóór half februari 2019 niet verwacht.  Zie 4.3.2 voor de te nemen maatregelen. 

Weekdieren

Bataafse stroommossel* N.v.t. N.v.t. Geen geschikt biotoop aanwezig, de bataafse stroommossel prefereert gestructureerde grofzandige sedimenten en is daardoor grotendeels gebonden aan stromende 
wateren zoals rivieren, beken of wateren die in verbinding staan met de rivier. Na een korte parasitaire fase in de kieuwen van vissen (waaronder bijvoorbeeld elrits, 
ruisvoorn, kopvoorn en rivierdonderpad) graven juvenielen zich namelijk in ondiepe delen waar geen opslibbing of overzanding plaatsvindt (Ministerie van Economische 
Zaken, 2015).

Platte schijfhoren* N.v.t. N.v.t. Er is geen (helder) voedselrijk, stilstaand (of slechts zwakstromend) water aanwezig (ionenarm) met begroeiing van waterplanten, zoals bijvoorbeeld gele plomp en witte 
waterlelie. De soort wordt vaak in draadalg-vegetaties aangetroffen. Ook in andere vegetaties, zoals in wateren met krabbescheer. Daarnaast soms op de wortels van o.a. 
lisdodde en vergelijkbare oevergebonden planten. De soort leeft niet in verontreinigd of brak water (IvL & RHB, 2014, 2016).
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Vleermuizen

Gewone 
dwergvleermuis*, 
ruige dwergvleermuis, 
laatvlieger

m k, w, z, p Er worden werkzaamheden aan gebouwen verricht (sloop). Het bedrijfspand heeft open stootvoegen in de noordwestelijke en zuidwestelijke gevel en de woning heeft 
twee openingen in de daklijst op de zuidwestelijke gevel waar vleermuizen in kunnen kruipen en verblijven kunnen hebben. Ook wordt mogelijk verlichting geplaatst die 
gebouwen, bomen of beplanting beschijnt, negatieve effecten kunnen daarom niet uitgesloten worden.
Kraamverblijfplaatsen: de eisen aan een kraamverblijf zijn, onder andere, een stabiele, warme temperatuur met gradiënt, buffermogelijkheden, instraling van zon en 
temperatuurlekkage vanuit de woning. Aan deze eisen kan worden voldaan in een spouwmuur en daarom kunnen kraamverblijfplaatsen van de benoemde soorten niet 
worden uitgesloten. Kraamverblijven van ruige dwergvleermuis worden niet verwacht, omdat deze enkel in Noord-Holland zijn gevonden.
Winterverblijfplaatsen: de eisen aan een winterverblijf zijn onder andere een stabiele temperatuur, vorstvrij (wel koud/koel), gradiënt, buffermogelijkheden, instraling 
van zon en temperatuurlekkage vanuit de woning. Aan deze eisen kan worden voldaan in een spouwmuur, welke aanwezig is in het projectgebied. Daarom kunnen 
winterverblijfplaatsen van de benoemde soorten niet worden uitgesloten.
Zomerverblijfplaatsen: de eisen aan een zomerverblijf zijn aanzienlijk beperkter dan aan kraam- of winterverblijven, zo zijn rolluiken, ruimtes achter dakbetimmeringen 
en boomholtes geschikt. In het projectgebied zijn zomerverblijfplaatsen mogelijk in de daklijst en in de spouwmuur.
Paarverblijfplaatsen: aan een paarverblijf worden vaak weinig eisen gesteld, kleine ruimtes onder vensterbanken of kozijnen zijn geschikt, maar ook boomholtes en 
bijvoorbeeld ruimtes onder dakranden. In het projectgebied zijn paarverblijfplaatsen mogelijk in de daklijst en in de spouwmuur.
Massawinterverblijfplaatsen: Massawinterverblijven zijn enkel aanwezig in massieve, hoge gebouwen, die zijn niet aanwezig.
Essentiële vliegroute: er worden geen lijnvormige houtige elementen gekapt, watergangen gedempt of geblokkeerd. Er wordt ook geen verlichting geplaatst die een 
mogelijke vliegroute beschijnt. Effecten worden uitgesloten. 
Essentieel foerageergebied: er wordt geen grote solitaire boom gekapt in open gebied. Ook wordt geen groot oppervlak aan houtige beplanting of moeras verwijderd óf 
een groot oppervlak aan water gedempt. Effecten worden uitgesloten (Bij12, 2017a; Netwerk Groene Bureaus, 2017; Vleermuis.net, 2018).
Zie ook de vleermuischecklist in Bijlage 9. In Bijlage 11 zijn foto’s opgenomen.

Gewone 
grootoorvleermuis, 
rosse vleermuis, 
watervleermuis, 
franjestaart, 
tweekleurige vleermuis, 
meervleermuis

N.v.t. N.v.t. Er zijn geen bekende waarnemingen van rosse vleermuis, watervleermuis, franjestaart, tweekleurige vleermuis en meervleermuis binnen vijf kilometer van het 
projectgebied. Bovendien zijn er geen bomen met holtes, loszittend schors of bedekt met klimop aanwezig in het projectgebied, waardoor verblijven uitgesloten kunnen 
worden. Ook zijn geen ondergrondse ruimten zoals groeven, forten of ijskelders aanwezig die kunnen dienen als winterverblijfplaats voor bijvoorbeeld franjestaart. 
Er zijn geen hoge gebouwen aanwezig die geschikt zijn voor de tweekleurige vleermuis. Verblijven van de gewone grootoorvleermuis worden uitgesloten omdat het 
projectgebied niet in bosrijk gebied gelegen is. Door straatverlichting kunnen lichtgevoelige soorten (myoten, gewone grootoorvleermuis) ook uitgesloten worden. 
Kraamverblijfplaatsen: de eisen aan een kraamverblijf zijn onder andere een stabiele temperatuur, warm, gradiënt en buffermogelijkheden. Er zijn geen mogelijke 
verblijfplaatsen die aan deze eisen voldoen en daarom kunnen kraamverblijfplaatsen van de benoemde soorten worden uitgesloten.
Winterverblijfplaatsen: de eisen aan een winterverblijf zijn onder andere een stabiele temperatuur, vorstvrij (wel koud/koel), gradiënt en buffermogelijkheden. Deze 
eisen zijn niet aanwezig en daarom kunnen winterverblijfplaatsen van de benoemde soorten worden uitgesloten.
Zomerverblijfplaatsen: de eisen aan een zomerverblijf zijn aanzienlijk beperkter dan aan een kraam- of winterverblijf, een boom met een iets doorlopende holte (naar 
boven) kan geschikt zijn. In het projectgebied zijn deze plekken niet aanwezig en worden daarom uitgesloten.
Paarverblijfplaatsen: aan een paarverblijf worden vaak weinig eisen gesteld, onder andere holtes in bomen. Deze zijn niet aanwezig en daarom kunnen 
paarverblijfplaatsen van de benoemde soorten worden uitgesloten.
Massawinterverblijfplaatsen: Massawinterverblijven zijn enkel aanwezige in massieve, hoge gebouwen, die zijn niet aanwezig.
Essentiële vliegroute: er worden geen lijnvormige houtige elementen gekapt, watergangen gedempt of geblokkeerd. 
Essentieel foerageergebied: er wordt geen groot oppervlak aan houtige beplanting of moeras verwijderd óf een groot oppervlak aan water gedempt. 
Migratieroute: deze zijn onder andere bekend van de kust, rivierdalen en grote wateren (o.a. meervleermuis). Dit landschap is niet aanwezig binnen het projectgebied 
(Netwerk Groene Bureaus, 2017; Vleermuis.net, 2018).
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Zoogdieren 

Bever* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig voor de bever, zoals moerasgebied, rivieren of meren omzoomd door broekbossen. Ook zijn geen sporen, zoals recente afdrukken 
gevonden en is er geen beverburcht aanwezig (Zoogdiervereniging, z.d.a).

Boommarter* N.v.t. N.v.t. Er zijn geen konijnen-, vossen- of dassenholen aanwezig binnen het projectgebied of binnen 50 meter afstand. Er zijn echter geen bomen aanwezig op het terrein. 
Verder zijn geen inrottingsgaten, spechtengaten, eekhoornholen of gebouwen aan de rand van het bos aanwezig om als voortplantingsplaats te kunnen gebruiken 
(Zoogdiervereniging, z.d.b).

Das* N.v.t. N.v.t. Er zijn geen sporen aangetroffen, zoals burchten, haren of prenten, waaruit mogelijke aanwezigheid blijkt. Ook wordt geen essentieel foerageergebied of wissel 
aangetast die het functioneren van een burcht negatief kunnen beïnvloeden (Zoogdiervereniging, z.d.d).

Eekhoorn* N.v.t. N.v.t. Er zijn geen eekhoornnesten (bolvormige nesten) waargenomen binnen het projectgebied en 50 meter daarbuiten. Ook zijn geen geschikte boomholtes of 
spechtengaten aangetroffen die in gebruik zijn of gebruikt kunnen worden (Zoogdiervereniging, z.d.e).  

Gewone zeehond* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig voor deze soort. De gewone zeehond leeft voornamelijk in getijdengebieden waar plekken aanwezig zijn die bij eb droogvallen. 
Deze plekken zijn vooral te vinden langs zandige kusten, maar ook op met wier bedekte riffen, kiezelsteenstranden, zandplaten en stenen. Ze hebben een sterke voorkeur 
voor rustige plekken, zonder menselijke aanwezigheid. Een enkele keer komt een gewone zeehond (tijdelijk) voor bij riviermondingen of zelfs in (zoete) binnenwateren. 
De gewone zeehond is zeer gevoelig voor geluid, licht en trilling. De gevoeligheid voor optische verstoring is onbekend (Zoogdiervereniging, z.d.f).

Noordse woelmuis* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, zoals rietland, moeras, extensief gebruikt weiland, periodiek overstroomde terreinen of natte grazige vegetaties. In gebieden 
zonder andere woelmuizen komt de soort ook voor in drogere biotopen, zoals wegbermen en zelfs in droog naaldbos (Zoogdiervereniging, z.d.h).

Otter* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk oeverzones met voldoende dekking en rust van allerlei soorten stromende wateren, zoals meren, plassen, rivieren, 
kanalen, beken en moerassen. Er zijn geen overstromingsvrije oeverholtes die kunnen dienen als nestplaats. Ook zijn geen dichte oevervegetaties (o.a. riet), struwelen 
en bosschages of kunstmatige holten aanwezig die kunnen dienen als dagrustplaats.Er zijn geen eetplekken, loopsporen, wissels, krabheuveltjes, ottergeil of spraints 
aangetroffen (Zoogdiervereniging, z.d.i).

Steenmarter N.v.t. N.v.t. Mogelijke verblijfplaatsen als boomholtes, takkenhopen en dichte struwelen zijn niet aanwezig binnen het projectgebied. Zolders, kruipruimtes, spouwmuren of ruimten 
onder de dakbedekkingen zijn mogelijk wel aanwezig, maar deze zijn niet toegankelijk voor steenmarter omdat openingen ontbreken. Daarom kan de aanwezigheid en 
vestiging van steenmarter uitgesloten worden. De steenmarter komt vooral voor in parklandschap, maar ook in volkomen bosloze gebieden, steengroeven en rotsige 
hellingen. De steenmarter is vooral te vinden in de nabijheid van dorpen en boerderijen en tegenwoordig zelfs in grote steden. Hij heeft een voorkeur voor gebieden 
met kleinschalige landbouw, met oude schuren, heggen en geriefhoutbosjes. Daarbij is de aanwezigheid van elementen zoals groenstroken, heggen, bosjes, greppels en 
bermen van belang, omdat de steenmarter daar zijn voedsel zoekt (Zoogdiervereniging, z.d.j). 

Waterspitsmuis* N.v.t. N.v.t. Er is geen geschikt biotoop  aanwezig, namelijk schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en 
ruig begroeide oevers. De soort komt voor bij beken, rivieren, sloten, plassen en daar waar grondwater opwelt. Ook wordt de soort veelvuldig aangetroffen langs de 
binnenduinrand, natuurlijke duinmeren en kunstmatige infiltratiegebieden. De waterspitsmuis komt alleen daar voor waar bodembedekkende vegetatie aanwezig 
en waar binnen een straal van 500 meter water is te vinden. Bovendien moet er in de oevers voldoende schuilmogelijkheid zijn waar de waterspitsmuis zich kan 
terugtrekken om zijn prooien op te eten (Zoogdiervereniging, z.d.l).

¹ a = beschermde functie aangetroffen, m = mogelijk beschermde functie aanwezig. 

² N = nestplaats, fl = functioneel leefgebied, p = paarverblijfplaats, z = zomerverblijfplaats, k = kraamverblijfplaats, w = winterverblijfplaats, vm = vestiging mogelijk.

*Deze soort wordt altijd behandeld en volgt niet noodzakelijkerwijs uit het literatuur- of veldonderzoek. 
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BIJLAGE 9 - CHECKLIST VLEERMUIZEN

Inschatten mogelijke aanwezigheid vleermuizen in een Wet 

natuurbescherming vooronderzoek.

  

Inleiding 

Ga eerst na welke soorten redelijkerwijs of mogelijk te verwachten 

zijn aan de hand van het landschap, de omgeving en gekend 

verspreidingsbeeld (binnen 20 km van het plangebied, denk daarbij 

indien nodig ook buiten de landsgrenzen). Daarna dient gekeken 

te worden welke functies voor vleermuizen mogelijk voorkomen. 

Hiervoor kan de onderstaande checklist of geheugensteun worden 

gebruikt. Het gaat om voor vleermuis van belang zijnde objecten 

die door de beoogde activiteit of plan, in relevante mate worden 

aangetast. De hieronder aangegeven soorten en/of soortgroepen 

zijn niet dekkend. Hou rekening met het voorkomen van zeldzaam 

voorkomende soorten. Foerageergebied en vliegroutes zijn alleen 

beschermd als ze essentieel zijn voor het goede voortbestaan van 

de soort ter plaatse. Dat blijkt vaak pas uit het (nader) onderzoek. De 

antwoorden van de veldecoloog zijn dikgedrukt aangegeven achter de 

vraag.

1. Dikke bomen 

Is in of grenzend aan het plangebied één (of meerdere) dikke boom 

(doorsnede globaal > 3 dm op borsthoogte) aanwezig? 

Ja

a. Zijn holtes, spleten, scheuren, losse bast uit te sluiten? 

Ja 

b. Maakt de boom (bomen) deel uit van een mogelijke route of 

verbinding? 

Nee

c. Maakt de boom (bomen) deel uit of vormt deze mogelijk 

foerageergebied of beschutting van een naastgelegen 

foerageergebied? 

Nee 

 

2. Opgaande gewassen 

Is op of grenzend aan het plangebied één (of zijn meerdere) dunne 

bomen (doorsnede globaal. < 3 dm op borsthoogte) en/of struiken/

gewassen > 1,5 meter aanwezig?

 Ja

a. Maken de struiken, gewassen, boom (bomen) deel uit van een 

mogelijke route of verbinding (lijnelement)? 

Nee

b. Zijn er zichtbare holtes spleten, scheuren, losse bast in de boom 

(bomen)? 

Nee

c. Vormt het opgaand groen mogelijk foerageergebied of 

beschutting van een naastgelegen foerageergebied (let vooral op 

kleinschalig gebied of parkachtige omgeving)? 

Nee

3. Open water 

Is er open water aanwezig? 

Nee

4. Open gebied 

Is er open gebied (> 1 ha)? 

Nee

5. Gebouwen 

Zijn er gebouwen aanwezig? 

Ja

a. Biedt het gebouw of bieden de gebouwen mogelijk winter-, 

kraam-, zomer- en paarverblijfplaatsen voor vleermuizen (denk 

aan de spouwmuur, dakpannen, kelders, luiken aan de muur, 

gevelbekleding, zolders, daklagen, kruipruimtes etc.)? (bouwtekening 

ter inzage vragen). 

Ja, verricht nader onderzoek naar winter-, kraam-, zomer- en 

paarverblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen. 

b. Zijn er sporen van aanwezigheid, poepvlekken, keutels, 

vraatresten, bruinverkleuring langs de rand van invliegopeningen en 

dergelijke? 

Nee, niet aangetroffen. Sporen zijn echter niet altijd zichtbaar.

c. Mogelijk foerageergebied? 

Nee 

d. Zijn er lange, mogelijk in het duister liggende, muren aanwezig? 

Nee

e. bij hoogbouw is een aandachtpunt voor paarverblijfplaatsen voor 

tweekleurige vleermuis. 

Niet van toepassing. 

 

6. Grotten, groeves, kelders en andere objecten 

Zijn er grotten en/of groeves en/of kelders, bruggen, tunnels en/of 

andere objecten met ruimten? 

Nee

 

7. Grootschalige landschapselementen 

Zijn er grootschalige lijnvormige landschapselementen zoals 

kustzones, grootschalige dijken, duinenrijen, rivierdalen of 

waterpartijen die een verbindingsroute zouden kunnen vormen 

tussen zomer- en winterleefgebieden. 

Nee
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BIJLAGE 10 - PAS
  

Wat is het PAS?

PAS staat voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In dit 

programma werkt het PAS-bureau voor Rijk en provincies aan  

minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling. 

Minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn 

de doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Al jaren is er in 

veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak 

en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert 

ook vergunningverlening voor economische activiteiten.

Wettelijk kader

De regelgeving in het kader van de PAS is vastgelegd in de Wet 

natuurbescherming (Wnb). Deze wet is op 1 januari 2017 in werking 

getreden. Naast de wet zijn nog het Besluit natuurbescherming 

(Bnb) en de Regeling natuurbescherming (Rnb) van belang. Zie deze 

pagina voor meer informatie.

Wanneer en voor wie relevant?

Het PAS is relevant voor iedereen die uitstoot van stikstof 

veroorzaakt (initiatiefnemers), betrokken is bij het verlenen van 

vergunningen (overheden) en bij natuurbeheer (eigenaren en 

beheerders van natuurterreinen). Dit gebeurt bijvoorbeeld in 

landbouw, industrie, infrastructuur, woningbouw en recreatie.

 

Wanneer adviseren wij een aeriuscalculatie uit te voeren?

De afbakening van het te beschouwen gebied is veel gevallen 

complex, vanwege het verschil in activiteit, uitstoothoogte, ligging 

van het projectgebied en eventuele maatregelen. Wij adviseren 

om bij projecten met een aanzienlijke stikstofuitstoot (zoals 

nieuwbouw van meerdere woningen en grote uitvoeringsprojecten) 

of ammoniakuitstoot (voornamelijk uitbreiding agrarische activi- 

teiten) én ligging in de omgeving van een gevoelig Natura 2000- 

gebied een calculatie uit te voeren. Voor wegen wordt een afstand 

van vijf kilometer gehanteerd. Op korte afstand van een Natura 2000- 

gebied is vrijwel elke activiteit relevant, terwijl op grotere afstand 

een grotere uitstoot verwaarloosbaar kan zijn. Snelwegen en buiten- 

stedelijke wegen die op meer dan 5 km van een Natura 2000-gebied 

of toetspunt liggen hebben conform de rekenmethode van AERIUS  

Calculator geen bijdrage op de genoemde locatie. Hoewel de  

activiteit in onze quickscan vaak niet overeenkomt met verkeer, 

nemen wij wel deze arbitraire grens als uitgangspunt, tenzij wij 

vermoeden dat de activiteit wel meldings- of vergunningsplichtig is. 

Grenswaarde verlaging

Wanneer nog maar 5% van de hoeveelheid depositieruimte resteert 

die voor dit Natura 2000-gebied hiervoor is vastgesteld wordt de 

grenswaarde verlaagd van 1,0 mol/ha/jaar naar 0,05 mol/ha/jaar. 

Voor diverse Natura 2000-gebieden is deze grenswaarde verlaagd. 

Een actueel overzicht is te vinden via deze link.

Relevante gebieden

In het PAS zijn alle Natura 2000-gebieden opgenomen waar ten 

minste één stikstofgevoelig habitat voorkomt dat te maken heeft 

met overbelasting door stikstof. Dit is het geval voor 118 van de 

160 Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn via deze pagina te 

bekijken.

Aerius

AERIUS is het online rekeninstrument van het PAS. AERIUS 

ondersteunt de vergunningverlening, de monitoring 

van het PAS en ruimtelijke planvorming in relatie tot 

stikstof. Op basis van de locatie en de kenmerken van 

stikstofuitstotende bronnen berekent AERIUS de emissies,  

verspreiding en depositie van stikstof. Door de depositiekaart te 

combineren met de habitatkaart van de stikstofgevoelige Natura 2000- 

gebieden, ontstaat een beeld van de stikstofbelasting van de 

habitats.

Vergunningvrij, melding maken of verguning aanvragen?

Als een activiteit stikstofdepositie veroorzaakt op een PAS-gebied 

dient de initiatiefnemer van de activiteit te onderzoeken of de 

activiteit vergunningplichting is onder het PAS. Om te bepalen of 

een activiteit vergunningplichtig is, of de uitzondering op de ver- 

gunningplicht van toepassing is, moet een enkelvoudige berekening 

in AERIUS Calculator worden uitgevoerd door een initiatiefnemer. 

Alleen indien vergunningplicht of meldingsplicht aan de orde is 

wordt vervolgens een tweede berekening uitgevoerd in AERIUS 

Calculator om de hoeveelheid benodigde depositieruimte te 

bepalen.
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BIJLAGE 11 - RELEVANTE FOTO’S

Figuur: pand dat gesloopt gaat worden. Links op de gevel is klimop aanwezig waar vogels 

zonder jaarrond beschermd nest in kunnen broeden. 

Figuur: zuidwestelijke gevel van het te slopen pand waar open stoot voegen in aanwezig zijn 

(zie onderstaande foto).

Figuur: open stootvoegen in de zuidwestelijke gevel van het bedrijfspand welke toegang 

kunnen bieden tot ruimtes waar verblijven van vleermuizen aanwezig kunnen zijn.

Figuur: er is ruimte aanwezig onder de dakpannen van de woning, waar huismus nesten zou 

kunnen hebben. 
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BIJLAGE 11 - RELEVANTE FOTO’S

Figuur: opening in de daklijst in de zuidwestelijke gevel van de woning welke verblijven kan 

bieden aan vleermuizen en waar een huismus in zou kunnen broeden.

Figuur: opening in de daklijst in de zuidwestelijke gevel van de woning welke verblijven kan 

bieden aan vleermuizen.

Figuur: de struiken en hagen in het projectgebied bieden nestgelegenheid voor vogels zonder 

jaarrond beschermd nest en functioneel leefgebied voor huismus. 

Figuur: de bomen en hagen in het projectgebied bieden nestgelegenheid voor vogels zonder 

jaarrond beschermd nest en functioneel leefgebied voor huismus. 



Quickscan Wet natuurbescherming. Wij brengen ecologische risico’s in kaart en adviseren over het voorkomen van wetsovertreding. 42

BIJLAGE 12 - DETAILKAART NNN-GEBIEDEN

Figuur:  ligging projectgebied (rode cirkel) ten opzichte van NNN-gebieden (lichtgroen; provincie Drenthe, 2019). Het 

dichtstbijzijnde NNN-gebied ligt op circa 540 meter.
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Over ons
Quickscan is een onderdeel van Habitus natuur & landschap, een vooruitstrevend onderzoeks- en adviesbureau voor ecologie, 

natuur en landschap. Kwaliteit en klanttevredenheid staan bij ons hoog in het vaandel. U kunt van ons verwachten dat wij vlotte 

en klantgerichte service bieden en aantrekkelijke producten opleveren van het hoogste inhoudelijke niveau. Wij geloven in 

langdurige samenwerking met opdrachtgevers, partners en personeel op een wijze die wederzijds voordeel oplevert. 

Kwaliteit
Wij staan voor kwaliteit, dit begint voor ons bij onze ecologen, die specialistische kennis bezitten over de herkenning en ecologie 

van flora en fauna. Naast inhoudelijke expertise kan kwaliteit in sterke mate geborgd worden door het opstellen en beheren 

van processen, daarom hebben wij onze bedrijfsstructuur rond processen opgebouwd. Door de aanwezige inhoudelijke kennis 

en de toepassing van processen aan te vullen met een uitstekende communicatieve vaardigheden, zijn wij er van overtuigd dat 

elke dienst voldoet aan de strengste kwaliteitseisen. 

Klanttevredenheid
De klant staat bij ons centraal en dat zien wij ook terug in de cijfers. Zo wordt onze dienstverlening door klanten gemiddeld 

boven een acht beoordeeld. Regelmatig vragen wij u om een evaluatieformulier in te vullen. Met uw input kunnen we onze 

dienstverlening in de toekomst verder optimaliseren.

Over ons logo
Libellen zijn prachtige insecten. Het is dan ook geen toeval dat we voor inspiratie voor ons logo geput hebben uit de fraaie en 

diverse vormen die de orde van libellen rijk is. Omdat de vleugelvorm het onderscheidende kenmerk is tussen libellen en juffers 

en elke soort unieke vleugelkenmerken heeft, hebben we dit onderdeel als basisvorm voor ons logo gekozen.



 bestemmingsplan Dijkhuizen 28 - 30 - Ruinerwold (ontwerp)

 

Bijlage 4  Aanvullend onderzoek Flora en Fauna
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Quickscan flora en fauna Blijdenstede Ruinerwold

1 Inleiding

Dumas Wonen heeft Modderman Flora en Fauna opdracht gegeven om een quickscan in het 
kader van de Wet Natuurbescherming uit te voeren bij Dijkhuizen 28 en 30 te Ruinerwold. Op 
dat erf staan een woonhuis en voormalig bankgebouw. Deze gebouwen zullen worden gesloopt,
waarna er een appartementencomplex gebouwd wordt. 
In het kader van de Wet Natuurbescherming is het noodzakelijk te onderzoeken welke 
beschermde soorten flora en fauna er voorkomen en of er schade aan deze soorten zal worden 
toegebracht. Ook moet worden onderzocht of er beschermde natuurgebieden in de omgeving 
van de plangebieden liggen en of die negatieve effecten van de ingreep ondervinden.

Voor deze quickscan inclusief vleermuis- en huismusinventarisatie is het terrein op zes 
verschillende data bezocht en zijn er bestaande gegevens verzameld. Het voorkomen van de 
huismus (Passer domesticus) en verschillende soorten vleermuizen is onderzocht 
overeenkomstig de daarvoor bestaande soortenstandaarden. De resultaten en conclusies van 
het onderzoek worden in dit rapport besproken.

Figuur 1. Plangebied met te slopen bebouwing
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2 Wettelijk kader

2.1 De Wet Natuurbescherming

In Nederland is de natuurbescherming wettelijk verankerd in de soorten- en 
gebiedsbescherming van de Wet Natuurbescherming. Deze wet is per 1 januari 2017 van kracht
geworden en vervangt de Flora- en faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet.

Zorgplicht

Voor alle soorten geldt de zogenaamde zorgplicht, hetgeen betekent dat een ieder zorg draagt 
voor in het wild levende planten en dieren en hun leefomgeving. Dit houdt in dat iedereen die 
redelijkerwijs weet of kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor 
flora of fauna worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten dan wel 
naar redelijkheid alle maatregelen te nemen om die gevolgen te voorkomen of deze zoveel 
mogelijk te beperken of ongedaan te maken (Art. 1.11, het ‘zorgplichtartikel’).

Soortenbescherming

Onder de Wet Natuurbescherming is een aantal dier- en plantensoorten beschermd: (1) soorten
van de Vogelrichtlijn, (2) soorten van de Habitatrichtlijn bijlage IV en de Verdragen van Bern 
bijlage II en Bonn bijlage I  en (3) andere, vanuit nationaal oogpunt beschermde soorten. Iedere 
provincie kan binnen de derde categorie algemene soorten aanwijzen, waarvoor een vrijstelling 
geldt, bijvoorbeeld bij ruimtelijke ontwikkeling. Voor zwaarder beschermde soorten, waaronder 
alle soorten uit de eerste twee categorieën, dient een ontheffing of vergunning aangevraagd te 
worden bij het uitvoeren van dergelijke activiteiten.

Verbodsbepalingen en beschermde soorten

De Wet Natuurbescherming bevat ten aanzien van de beschermde soorten een aantal 
verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen die samenhangen met ruimtelijke projecten, plannen
en ingrepen zijn opgenomen in de artikelen 3.1 betreffende soorten van de Vogelrichtlijn, 3.5 
betreffende soorten van de Habitatrichtlijn en 3.10 betreffende overige soorten. Deze artikelen 
en de beschermde soorten zijn te lezen in bijlage I.

Gebiedsbescherming

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) bestaat uit door de provincies aangewezen gebieden met 
vastgelegde natuurdoelen. Deze gebieden vormden voorheen de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). Het gaat om bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden, 
robuuste verbindingen, landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer 
(beheersgebieden) en grote wateren. Natura 2000 is een netwerk van natuurgebieden die in het
kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn aangewezen zijn voor de bescherming van 
bepaalde planten- en diersoorten en habitattypen.
Bij projecten in de ruimtelijke ordening mogen deze gebieden geen negatieve effecten 
ondervinden. Ook uitvoering van plannen buiten deze gebieden mag geen negatieve invloeden 
(externe effecten) hebben. Als er negatieve effecten zijn, is de activiteit of ingreep 
vergunningplichtig en mag alleen plaatsvinden als het gaat om dwingende redenen van 
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zwaarwegend maatschappelijk belang. In dat geval moet worden aangetoond dat er geen 
redelijk alternatief bestaat en dat alle schade wordt gecompenseerd.

Onderzoek

De initiatiefnemer van een ruimtelijke ingreep is verplicht onderzoek uit te voeren naar het 
(mogelijk) effect van zijn/haar plan op beschermde soorten en gebieden. Bevoegd gezag voor 
ontheffingen en vergunningen zijn de provincies. In bepaalde gevallen kan een ontheffing of 
vergunning van het Rijk nodig zijn. Een ruimtelijke ingreep moet vooraf aan deze wetgeving 
worden getoetst. Een eerste globale toetsing van de gevolgen van een plan of project wordt 
gedaan in een zogenaamde quickscan. Onderdeel hiervan is een oriënterende flora- en fauna-
inventarisatie. Uit de resultaten van de quickscan kan blijken dat nader aanvullend onderzoek 
nodig is om aanwezigheid van beschermde soorten vast te stellen.

2.2 Rode Lijsten

Naast beschermde soorten moet aandacht worden gegeven aan het voorkomen van rode 
lijstsoorten. De Minister van Economische zaken heeft Rode Lijsten vastgesteld van met 
uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende planten- of diersoorten die in ons land van 
nature voorkomen. Soorten van de Rode Lijst met de aanduiding ‘bedreigd’ of ‘ernstig bedreigd’ 
worden door de Minister van EZ meegewogen in een eventuele ontheffingsbeschikking. Deze 
zijn deels ook nieuw opgenomen in de lijst met beschermde soorten onder de Wet 
Natuurbescherming. Rode lijstsoorten, die niet op deze lijst staan, hebben geen beschermde 
status in de Wet Natuurbescherming.
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3 Beschrijving plangebied en plannen

3.1 Plangebied

Het erf bestaat uit een voormalig bankgebouw met een woonhuis daaraan vast gebouwd. Voor 
het bankgebouw, aan de noordwestzijde, bevindt zich een parkeerplaats. Ten zuidoosten van 
het woonhuis ligt een tuin begrensd door een haag. Daarachter ligt een speelveld met een 
solitaire boom, die aan de oost- en zuidzijde door een boomsingel en sloot wordt omsloten. 
Noordelijk en westelijk van het perceel lopen twee wegen, respectievelijk Dijkhuizen en 
Vorenwolde.

Het plangebied ligt in kilometerhok 213-526 (een oppervlakte van 1x1 km in het RD-grid van de 
Rijksdriehoeksmeting) en in atlasblok 16-57 (een oppervlakte van 5x5 km).

3.2 Plannen

De gebouwen zullen worden gesloopt. Daarvoor in de plaats wordt een appartementencomplex 
gebouwd. Dat zal komen te staan op de locatie van het huidige woonhuis, de tuin en het 
noordelijk deel van het speelveld tot aan de solitaire boom. Op de paardenkastanje in de tuin na
zullen alle bomen behouden blijven. Aan de noordoostzijde van het appartementencomplex 
zullen enkele nieuwe bomen geplant worden.

Figuur 2. Links voormalig bankgebouw. Rechts woonhuis met tuin.
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4 Methode

Aan het plangebied zijn door de ecoloog drs. Roel Modderman zes bezoeken gebracht: 17, 27 
en 30 september 2019 en 28 mei, 13 juni en 28 juni 2020 (Tabel 1). 
Tijdens het eerste bezoek is gezocht naar sporen van dieren in de bebouwing. De andere 
bezoeken bestonden uit een vleermuisinventarisatie: twee avondbezoeken in september 2019, 
twee avondbezoeken in juni 2020 en een ochtendbezoek op 28 mei 2020. Tijdens deze 
bezoeken konden ook voldoende gegevens van de overige in het plangebied voorkomende 
flora en fauna verzameld worden, waaronder van vogelsoorten als de huismus. De 
weersomstandigheden tijdens alle bezoeken waren gunstig (Tabel 1). De wind was niet te hard 
en er viel geen neerslag.

Tabel 1. Bezoekdata en weersomstandigheden

Datum Tijd Temp 
(°C.)

Wind 
(Bft)

Bewolking Doel

17-9-2019 overdag inventarisatie binnen

27-9-2019 19:15 - 20:20 16 > 15 4 half vleermuizen balts

30-9-2019 22:05 - 22:35 12 1 half vleermuizen balts

28-5-2020 3:05 - 6:05 7 > 6 1-2 helder
vleermuizen kraam/zomer, 
vogels, quickscan

13-6-2020 21:51 - 23:52 20 > 19 1 half tot zwaar
vleermuizen kraam/zomer, 
vogels

28-6-2020 21:34 - 23:46 17 > 13 0-2 licht
vleermuizen kraam/zomer, 
vogels

Tijdens de bezoeken is een goed beeld gevormd van het terrein en het (mogelijk) voorkomen 
van beschermde soorten. Er is gezocht naar voorkomende soorten flora en fauna of sporen 
daarvan. Aanwezige plantengroei en diersoorten zijn genoteerd. Er zijn geen gegevens van het 
Natuurloket (NDFF) aangevraagd. Het veldbezoek, aangevuld informatie uit atlassen, geeft 
voldoende informatie over de flora en fauna in het plangebied.

Methode vleermuisonderzoek

Er zijn op de locatie vijf veldbezoeken voor vleermuizen gebracht. Op 17 september 2019 is een
visuele inspectie uitgevoerd, zijn de gebouwen beoordeeld op geschiktheid voor vleermuizen en
is gezocht naar sporen van deze dieren. Bij de andere bezoeken is gebruik gemaakt van een 
ultrasoon detector met time expansion (Petterson D240x), waarmee vleermuisgeluiden kunnen 
worden opgenomen en vertraagd afgespeeld.
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5 Soortenbescherming

5.1 Vaatplanten

Tijdens het veldbezoek kon een goed beeld worden gevormd van de vegetatie. De boomsingel 
langs de speelweide bestaat uit ruwe berk (Betula pendula), beuk (Fagus sylvatica), Japanse 
els (Alnus japonica), gewone es (Fraxinus excelsior) en zomereik (Quercus robur). Naast 
Dijkhuizen 32 staat een rij kersenbomen (Prunus sp.). Westelijk van Dijkhuizen 28 staat een 
gewone es, in de tuin een paardenkastanje (Aesculus sp.) en in de speelweide een Japanse 
els.
Achter het woonhuis ligt een gazon met daaromheen een haag met onder meer hazelaar 
(Corylus avellana), veldesdoorn (Acer campestre), klimop (Hedera helix), laurierkers (Prunus 
laurocerasus) en levensboom (Thuja sp.). Hier is enige opslag van zomereik aanwezig en een 
kruidlaag met onder andere haagwinde (Calystegia sepium). Rondom het huis is vegetatie 
aanwezig van aangeplante kruiden en struiken. Beschermde soorten zijn niet gevonden.
De vegetatie langs de sloot is rijker aan soorten met onder andere gele lis (Iris pseudacorus), 
scherpe boterbloem (Ranunculus acris), heermoes (Equisetum arvense), moerasspirea 
(Filipendula ulmaria) en pitrus (Juncus effusus). Ook hier zijn geen beschermde soorten 
gevonden. Bovendien zal deze sloot bij de sloop- en bouwwerkzaamheden niet worden 
aangetast.

5.2 Zoogdieren

Grondgebonden zoogdieren

De Atlas van Nederlandse Zoogdieren vermeldt in het omliggende atlasblok 20-27 (5x5 km) 18 
soorten zoogdieren (bijlage II). Rond de bebouwing en in de tuin kunnen onder meer de egel 
(Erinaceus europaeus) en bosmuis (Apodemus sylvaticus) voorkomen. Deze soorten of sporen 
hiervan zijn bij een quickscan moeilijk te vinden en ook niet aangetroffen, maar in een biotoop 
als dit zijn ze vaak aanwezig. Deze soorten leven tussen hogere vegetatie, maar kunnen zich 
ook rondom de bebouwing ophouden. Voor hen geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. 
Eventuele verstoring van (verblijfplaatsen van) deze soorten mag dus plaatsvinden.
Er is in de woning gezocht naar sporen van steenmarter (Martes foina). Deze zijn niet 
gevonden.

Vleermuizen

De Atlas van Nederlandse Zoogdieren vermeldt in het omliggende atlasblok 20-27 (5x5 km) de 
gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), laatvlieger (Eptesicus serotinus) en gewone 
grootoorvleermuis (Plecotus auritus). Genoemde soorten verblijven in gebouwen, de gewone 
grootoorvleermuis ook in bomen.
Bij de vleermuisinventarisatie zijn drie soorten vleermuizen in het plangebied aangetroffen: 
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) en laatvlieger.

Visuele inspectie
Bovenin de bakstenen muren van het voormalige bankgebouw Dijkhuizen 28 bevinden zich 
open stootvoegen die toegang bieden tot de spouw. Dit zijn mogelijke invliegopeningen voor 
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vleermuizen, maar de ligging hiervan is door de geringe hoogte en slechte 
aanvliegmogelijkheden vrij ongunstig.
Dijkhuizen 30 is zeer geschikt voor vleermuizen door de overstekende gevelpannen. De ruimte 
hierachter geeft toegang tot dakruimten en wellicht tot de spouw. Ook is er achter het overstek 
met de dakgoten voldoende ruimte voor vleermuizen om weg te kruipen.
Er is een keutel van laatvlieger gevonden aan de zuidwestzijde van Dijkhuizen 30 onder de 
overstekende gevelpannen (figuur 2). Uitwerpselen van een dwergvleermuis (Pipistrellus sp.) 
zijn gevonden op het balkon aan de zuidzijde onder het overstek met dakgoot. Ook lagen er 
uitwerpselen van dwergvleermuis in een zolderruimte aan de zuidwestzijde. Deze kunnen niet 
precies gedetermineerd worden. Ze kunnen van gewone of ruige dwergvleermuis zijn.

Veldbezoeken
Op 27 september, ruim 20 minuten na zonsondergang vloog een gewone dwergvleermuis uit 
Dijkhuizen 30. De uitvlieglocatie bevond zich achter de overstekende dakpannen aan de 
oostzijde (figuur 2). Hij foerageerde vervolgens in de tuin ten zuiden van de woning, waarbij hij 
veelvuldig zijn baltsroep liet horen. Even later passeerde een laatvlieger, die gedurende een 
kwartier ten zuiden van de gebouwen bleef jagen, zowel boven de speeltuin als door de tuin van
Dijkhuizen 30. Ongeveer een uur na zonsondergang passeerde een ruige dwergvleermuis.
Beide soorten dwergvleermuizen waren ook op de late avond van 30 september voortdurend 
aan het foerageren rond beide Dijkhuizen 30. Hierbij was de gewone dwergvleermuis continu 
aan het baltsen. Tijdens de latere veldbezoeken is geen in- en uitvliegen meer geconstateerd. 

Figuur 2. Links keutel van laatvlieger gevonden aan westzijde Dijkhuizen 30, rechts oostzijde met 
overstekende gevelpannen en uitvlieglocatie gewone dwergvleermuis

Wel waren bij elk avondbezoek de laatvlieger en gewone en ruige dwergvleermuis aanwezig. 
Eén laatvlieger jaagde boven het speelveld en af en toe door de tuin, net als één ruige 
dwergvleermuis. De gewone dwergvleermuis vertoonde de meeste binding met het pand. 
Meestal was er vroeg op de avond één exemplaar aanwezig, op de avond van 13 juni zelfs vier,
die door de tuin naar het noordoosten vlogen en later weer terugkeerden. Tijdens het 
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ochtendbezoek op 28 mei foerageerde er ook een gewone dwergvleermuis tot ruim een uur 
voor zonsopkomst. Deze verdween toen waarschijnlijk naar een verblijfplaats elders, omdat het 
invliegen meestal later plaatsvindt. De laatvlieger heeft geen vaste verblijfplaats in het pand, 
maar heeft het wel als tijdelijke verblijfplaats gebruikt, getuige de vondst van een enkel 
uitwerpsel.

Bij de sloop wordt een vaste verblijfplaats van de één vleermuissoort vernietigd: een 
paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Voor de waargenomen soorten kan het 
plangebied wel als jachtgebied blijven fungeren.

5.3 Vogels

In en rond het plangebied zijn in het voorjaar 20 broedvogelsoorten aangetroffen (tabel 2). Een 
nest van de merel bevond zich in de haag en de houtduif broedt waarschijnlijk in de kastanje in 
de tuin. De huismus broedt met twee paar onder de onderste dakpannen aan de zuidzijde van 
het woonhuis (figuur 3). De huismus is een vogelsoort met een jaarrond gebruikt nest en geniet 
daardoor extra bescherming.

Watervogels zijn vanwege de afwezigheid van water en uitgestrekt gras- en akkerland in het 
plangebied niet van toepassing.

Tabel 2. Aangetroffen vogelsoorten

Vogelsoort Wetenschappelijke naam Opmerkingen

Huismus Passer domesticus 2 paar met nest onder dakpannen boven dakgoot

Merel Turdus merula nest in haag rond tuin

Spreeuw Sturnus vulgaris in kastanje, in dakgoot en op dak

Houtduif Columba palumbus in kastanje in tuin, mogelijk daar nest

Koolmees Parus major foeragerend in haag

Roodborst Erithacus rubecula in haag

Braamsluiper Sylvia curruca zingend in haag

Pimpelmees Cyanistes caeruleus in omgeving

Tjiftjaf Phylloscopus collybita in omgeving

Winterkoning Troglodytes troglodytes in omgeving

Zwartkop Sylvia atricapilla in omgeving

Pimpelmees Cyanistes caeruleus in omgeving

Heggenmus Prunella modularis in omgeving

Putter Carduelis carduelis in omgeving

Vink Fringilla coelebs in omgeving

Groenling Chloris chloris in omgeving

Turkse tortel Streptopelia decaocto in omgeving

Zwarte kraai Corvus corone in omgeving

Ekster Pica pica in omgeving

Gierzwaluw Apus apus in omgeving
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Figuur 3. Achterzijde woonhuis met nestlocatie huismus

5.4 Amfibieën en reptielen

Gewone pad (Bufo bufo), bruine kikker (Rana temporaria) en groene kikker-complex 
(Pelophylax esculentus synklepton) zijn volgens de atlas Amfibieën en reptielen van Nederland 
in atlasblok 16-57 aangetroffen. Genoemde soorten zijn algemeen en er geldt bij bestendig 
beheer en onderhoud een vrijstelling van de verboden in de Wet Natuurbescherming. Reptielen 
komen niet in de omgeving voor.

Langs het plangebied is oppervlaktewater, waarin amfibieën zich kunnen voortplanten, in de 
vorm van een sloot aanwezig. Mogelijk planten de drie genoemde soorten zich daar voort. 
Bebouwing, bij voorbeeld een schuur, kan dienen als overwinteringsverblijfplaats van gewone 
pad (Bufo bufo). Een deel van de bruine kikkers overwintert ook op het land. Deze soort kan op 
dat moment in het plangebied aanwezig zijn.

5.5 Vissen

De soortgroep vissen is in dit onderzoek niet van toepassing, omdat in het plangebied geen 
oppervlaktewater aanwezig is, dat zal worden aangetast. In de sloot ten zuiden van het 
plangebied zou vis kunnen leven, maar dit is op geruime afstand van het geplande 
appartementencomplex. Juist ten zuiden van de tuin, langs de haag, loopt een greppel die geen
water bevat.
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5.6 Dagvlinders

De atlas van Nederlandse dagvlinders vermeldt geen beschermde soorten of Rode lijstsoorten 
in en rond het atlasblok, maar wel 23 algemene dagvlindersoorten (bijlage III).
De plangebieden vormen geen biotoop, dat van belang is voor beschermde of bedreigde 
soorten dagvlinders. In agrarisch gebied zijn alleen algemene, minder kritische vlindersoorten te
verwachten. Soorten als bruin zandoogje (Maniola jurtina) en argusvlinder (Lasiommata 
megera) hebben grassoorten als voedselplant voor de rupsen en kunnen zich dus in en rond 
het plangebied voortplanten.
Door de afwezigheid van beschermde soorten vormen dagvlinders geen belemmering voor de 
plannen.

5.7 Libellen

Van de soortgroep libellen is kunnen enkele algemene soorten in het plangebied aanwezig zijn. 
De atlas van Nederlandse libellen vermeldt zeven soorten in het atlasblok (bijlage IV). De sloot 
langs het plangebied kan als voortplantingswater voor deze insecten dienen. Deze wordt echter 
niet aangetast. Algemene soorten als de houtpantserjuffer (Chalcolestes viridis)  kunnen langs 
de bomen foerageren en op takken boven het water hun eieren leggen. Deze functies van het 
plangebied voor libellen worden niet aangetast.

5.8 Overige ongewervelden

De soortgroep overige ongewervelden soortgroep is in dit onderzoek niet van toepassing
De in Nederland beschermde kevers leven in andere biotopen, waaronder (oud) bos en groot 
open water.

6 Gebiedsbescherming

6.1 Habitat- en Vogelrichtlijngebieden

Het plangebied is geen onderdeel van of grenst niet aan beschermde natuurgebieden, die 
onder de Wet Natuurbescherming vallen. Natura 2000-gebieden (in het kader van de Habitat- 
en Vogelrichtlijn) liggen op grote afstand. Het Holtingerveld, gelegen op ruim 5 km van het 
plangebied, is het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Op die afstand zijn van deze ingreep 
geen externe effecten merkbaar.

6.2 Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied is ook geen onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Op 1,2 km ten 
zuidoosten van het plangebied ligt een weidegebied met singel, bosjes en poelen, waarvan een 
gedeelte onderdeel is van het NNN. Doordat het plangebied op grote afstand hiervan ligt en de 
ingreep klein is, is er van deze ingreep geen invloed op het NNN te verwachten.
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7 Conclusies

7.1 Beschermde soorten afwezig in plangebied

Voor de meeste relevante soortgroepen (vaatplanten, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en 
overige ongewervelden) geldt, dat er geen beschermde soorten in de plangebieden aanwezig 
zijn.

7.2 Beschermde soorten aanwezig in en rond plangebied

Vleermuizen

Er moet ontheffing worden aangevraagd voor vernietiging van een paarverblijfplaats van de 
gewone dwergvleermuis.

Vleermuissoorten die in het plangebied jagen, zullen niet verstoord worden. In de toekomst 
kunnen de soorten van het gebied gebruik blijven maken.

Vogels

Er mag niet in het broedseizoen (maart t/m juli) worden gesloopt. Als de sloop voor het 
broedseizoen begint (in februari), kunnen vogels niet tot broeden komen. Dan mag de sloop in 
het broedseizoen doorgaan, mits hij ononderbroken plaatsvindt.

Voor vernietiging van de twee nest van de huismus moet ontheffing worden aangevraagd.

Vrijstellingen

Er komen enkele algemene, licht beschermde zoogdier- en amfibieënsoorten in het plangebied 
voor. Hiervoor geldt een vrijstelling bij bestendig beheer en onderhoud.
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Bijlage I. Beschermingsregimes en beschermde 
soorten

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 

Artikel 3.1

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van 
soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het 
eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder 
zich te hebben.

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Alle van nature in het wild levende vogels vallen onder de werking van dit artikel. 

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn

Artikel 3.5

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel 
a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van 
Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te 

vernielen of te rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het 

eerste lid te beschadigen of te vernielen.
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de 

Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Het gaat om de volgende soorten:

Zoogdieren: bever, hamster, hazelmuis, lynx, noordse woelmuis, otter, wilde kat, wolf, een groot aantal 

zeezoogdieren en alle soorten vleermuizen

Amfibieën: boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad,

vroedmeesterpad.

Reptielen: gladde slang, muurhagedis en zandhagedis.

Vissen: houting en steur.

Weekdieren: Bataafse stroommossel, platte schijfhoorn.

Insecten – kevers: brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, juchtleerkever, 

vermiljoenkever.

Insecten – libellen: bronslibel, gaffellibel, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, noordse winterjuffer, 

oostelijke witsnuitlibel, rivierrombout en sierlijke witsnuitlibel.

Insecten – vlinders: donker pimpernelblauwtje, grote vuurvlinder, pimpernelblauwtje, teunisbloempijlstaart, 

tijmblauwtje en zilverstreephooibeestje.

Vaatplanten: drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm en zomerschroeforchis.
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Beschermingsregime overige soorten

Artikel 3.10

Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:

a) in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en 
kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te 
doden of te vangen;

b) de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of

c) vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.

Onderdeel A (behorende bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a)

Zoogdieren: aardmuis, boommarter, bosmuis, bunzing, damhert, das, dwergmuis, dwergspitsmuis, edelhert,

eekhoorn, egel, eikelmuis, gewone bosspitsmuis, gewone zeehond, grote bosmuis, grijze zeehond, haas, 

hermelijn, huisspitsmuis, konijn, molmuis, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, steenmarter, 

tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, veldspitsmuis, vos, waterspitsmuis, wezel, wild zwijn, woelrat.

Amfibieën: alpenwatersalamander, bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander, meerkikker, 

middelste groene kikker, vinpootsalamander, vuursalamander.

Reptielen: adder, hazelworm, levendbarende hagedis, ringslang.

Vissen: beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal.

Kreeftachtigen: Europese rivierkreeft.

Insecten – kevers: vliegend hert.

Insecten – libellen: beekrombout, bosbeekjuffer, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gewone bronlibel, 

hoogveenglanslibel, Kempense heidelibel, speerwaterjuffer.

Insecten – dagvlinders: aardbeivlinder, bosparelmoervlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker 

pimpernelblauwtje, duinparelmoervlinder, gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder, grote vos, grote 

vuurvlinder, grote weerschijnvlinder, iepenpage, kleine heivlinder, kleine ijsvogelvlinder, kommavlinder, 

pimpernelblauwtje, sleedoornpage, spiegeldikkopje, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder, 

veenhooibeestje, veldparelmoervlinder, zilveren maan.

Onderdeel B (behorende bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel c)

Akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, beklierde ogentroost, berggamander, bergnachtorchis, 

blaasvaren, blauw guichelheil, bokkenorchis, bosboterbloem, bosdravik, brave hendrik, brede wolfsmelk, 

breed wollegras, bruinrode wespenorchis, dennenorchis, dreps, echte gamander, franjegentiaan, geelgroene 

wespenorchis, geplooide vrouwenmantel, getande veldsla, gevlekt zonneroosje, glad biggenkruid, gladde 

zegge, groene nachtorchis, groensteel, groot spiegelklokje, grote bosaardbei, grote leeuwenklauw, 

honingorchis, kalkboterbloem, kalketrip, karthuizeranjer, karwijselie, kleine ereprijs, kleine schorseneer, kleine

wolfsmelk, kluwenklokje, knollathyrus, knolspirea, korensla, kranskarwij, kruiptijm, lange zonnedauw, 

liggende ereprijs, moerasgamander, muurbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, pijlscheefkalk, roggelelie, 

rood peperboompje, rozenkransje, ruw parelzaad, scherpkruid, schubvaren, schubzegge, smalle raai, spits 

havikskruid, steenbraam, stijve wolfsmelk, stofzaad, tengere distel, tengere veldmuur, trosgamander, 

veenbloembies, vliegenorchis, vroege ereprijs, wilde averuit, wilde ridderspoor, wilde weit, wolfskers, 

zandwolfsmelk, zinkviooltje, Zweedse kornoelje
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Ontheffing en vrijstellingen

De wet biedt in artikel 3.3  en 3.8 de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen voor overtreding 
van de verboden uit artikel 3.1 (vogels), 3.5 (soorten van de Habitatrichtlijn) en 3.10 (overige 
soorten). Vergunningen worden uitsluitend verleend door Gedeputeerde staten. Daarnaast kan 
Provinciale staten door middel van een verordening vrijstelling verlenen voor aangewezen 
soorten.

Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de 
volgende voorwaarden: 

a) er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 
b) een bij wet genoemd belang, 
c) de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de 

desbetreffende soort.

Wettelijke belangen

Wettelijk belangen die betrekking hebben op vogels en soorten van de Habitatrichtlijn houden 
verband met belangen van volksgezondheid, openbare veiligheid en veiligheid voor het 
luchtverkeer, groot openbaar belang, ter voorkoming van schade aan gewassen, vee, visserij, 
bossen of wateren en andere vormen van eigendom, of ter bescherming van flora en fauna en 
natuurlijke habitats en belangen van onderwijs of onderzoek. 
Voor de overige soorten gelden aanvullende belangen die een ontheffing of vrijstelling mogelijk 
maken: in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, ter voorkoming van schade of 
overlast, ter beperking van de populatieomvang, ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden
van dieren, bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw, vaarwegen, 
watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of 
bermen, of in het kader van natuurbeheer, in het kader van bestendig beheer of onderhoud van 
de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied, of in het algemeen belang.
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Bijlage II. Zoogdiersoorten in atlasblok 16-57

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bescherming
Woelrat Arvicola amphibius bijlage A, vrijstelling
Muskusrat Ondatra zibethicus
Bosmuis Apodemus sylvaticus bijlage A, vrijstelling
Bruine rat Rattus norvegicus
Haas Lepus europaeus bijlage A, vrijstelling
Konijn Oryctolagus cuniculus bijlage A, vrijstelling
Egel Erinaceus europaeus bijlage A, vrijstelling
Mol Talpa europaea
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus Habitatrichtlijn bijlage IV 
Laatvlieger Eptesicus serotinus Habitatrichtlijn bijlage IV
Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus Habitatrichtlijn bijlage IV
Vos Vulpes vulpes bijlage A, vrijstelling
Das Meles meles bijlage A
Otter Lutra lutra Habitatrichtlijn bijlage IV
Steenmarter Martes foina bijlage A
Wezel Mustela nivalis bijlage A, vrijstelling
Bunzing Mustela putorius bijlage A, vrijstelling
Ree Capreolus capreolus bijlage A, vrijstelling

Bijlage III. Vlindersoorten in atlasblok 16-57

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola
Groot dikkopje Ochlodes sylvanus
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni
Koninginnepage Papilio machaon
Oranjetipje Anthocharis cardamines
Groot koolwitje Pieris brassicae
Klein koolwitje Pieris rapae
Klein geaderd witje Pieris napi
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas
Bruine vuurvlinder Lycaena tityrus
Boomblauwtje Celastrina argiolus
Icarusblauwtje Polyommatus icarus
Argusvlinder Lasiommata megera
Hooibeestje Coenonympha pamphilus
Oranje zandoogje Pyronia tithonus
Koevinkje Aphantopus hyperantus
Bruin zandoogje Maniola jurtina
Atalanta Vanessa atalanta
Distelvlinder Vanessa cardui
Dagpauwoog Aglais io
Kleine vos Aglais urticae
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album
Landkaartje Araschnia levana

Geen van de soorten beschermd
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Bijlage IV. Libellensoorten in atlasblok 16-57

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa
Houtpantserjuffer Chalcolestes viridis
Grote roodoogjuffer Erythromma najas
Lantaarntje Ischnura elegans
Zwarte heidelibel Sympetrum danae
Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum
Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum

Geen van de soorten beschermd
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datum 9-4-2019
dossiercode    20190409-59-20313

Geachte JAsper Tromp,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze digitale toets kunt u de korte procedure volgen.
Het waterschap gaat akkoord met uw plan, mits u voldoet aan de uitgangspunten uit de standaard waterparagraaf, zoals hieronder is
beschreven. Binnen de procedure voor het bestemmingsplan, projectbesluit of omgevingsvergunning kunt u deze standaard waterparagraaf
toevoegen aan de toelichting van het bestemmingsplan. Wij verzoeken u op de punten waar dat wordt gevraagd de tekst te specificeren voor
uw plan.

STANDAARD WATERPARAGRAAF KORTE PROCEDURE

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het verplicht ruimtelijke plannen te toetsen op water , de zogenaamde watertoets. De
watertoets is een waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten. Deze waterparagraaf heeft betrekking op Dijkhuizen 28 -
Ruinerwold.

Relevant beleid

Het beleid van het waterschap Drents Overijsselse Delta staat beschreven in het waterbeheerplan 2016-2021. Specifiek voor het stedelijke
gebied heeft het waterschap het beleid geformuleerd in Water Raakt! . Daarnaast is de Keur een belangrijk regelstellend instrument waarmee
in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. U kunt de genoemde documenten raadplegen op onze site www.wdodelta.nl.

Invloed op de waterhuishouding

Het plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie. Binnen het bestemmingsplan worden niet meer dan tien
wooneenheden gerealiseerd en de toename van het verharde oppervlak bedraagt niet meer dan 1500 m2. Binnen het plangebied is geen
sprake van (grond)wateroverlast.

Voor de aanleghoogte wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80 centimeter. Dit is de afstand tussen de gemiddelde hoogste
grondwaterstand (GHG) en onderzijde bouwvloer. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een kleinere
ontwateringsdiepte. Om wateroverlast binnen woningen en bedrijven te voorkomen adviseren wij om een drempelhoogte van 30 centimeter
boven het straatpeil te hanteren (as van de weg). Voor lager gelegen ruimtes, zoals kelders en parkeergarages, wordt aandacht besteed aan het
voorkomen van wateroverlast door bijvoorbeeld instromend hemelwater.

Voorkeursbeleid hemelwater

(Onderstaande tekst graag specificeren wat van toepassing is voor uw plan. Daarbij vragen wij u om het verbreed gemeentelijke
rioleringsplan (vGRP) van de gemeente te raadplegen en rekening te houden met het hemelwaterbeleid van de gemeente. Wij vragen u om
dit te beschrijven in deze waterparagraaf.)

Bij de afvoer van overtollig hemelwater moet het afstromend hemelwater ter plaatse in de bodem dan wel op het oppervlaktewater worden
teruggebracht. Het waterschap heeft de voorkeur om het hemelwater, daar waar mogelijk, te infiltreren in de bodem. Oppervlakkige afvoer
naar de infiltratievoorziening en infiltratie via wadi s heeft daarbij de voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, is ondergrondse
infiltratie door middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool (IT-riool) of infiltratiekratten een mogelijkheid. Als infiltratie niet mogelijk is dan
kan hemelwater via een bodempassage worden geloosd op oppervlaktewater. De afvoer van overtollig hemelwater uit het plangebied mag,
ongeacht de toegepaste methode, niet tot wateroverlast leiden op aangrenzende percelen of het omliggende watersysteem. Schoon
hemelwater (bijvoorbeeld vanaf dakoppervlakken) kan direct worden afgevoerd naar oppervlaktewater.

Watervergunning (of melding) op grond van de Keur

Het wateradvies dat is afgegeven in het kader van de watertoets is geen watervergunning of melding. Gaat u werkzaamheden verrichten in de
beschermingszone van een waterstaatswerk (dus: een dijk of een watergang)? Wordt hemelwater afgevoerd op oppervlaktewater of wordt er



grondwater onttrokken? Dan moet u een watervergunning aanvragen op de website: www.omgevingsloket.nl. Op basis van de door u
ingevulde gegevens ziet u hieronder welke watervergunning u nodig heeft. Indien hieronder geen specificatie staat, hoeft u geen
watervergunning aan te vragen.

Wetgeving lozen in oppervlaktewater

In het plan vindt afvoer van hemelwater naar oppervlaktewater plaats. Voor lozingen op het oppervlaktewater geldt een vergunning- of
meldingsplicht in het kader van de Waterwet. Hemelwater van schone oppervlakken (zoals daken en tuinen) mag rechtstreeks geloosd
worden. Hemelwater dat van een parkeerterrein afstroomt (of anderszins) vervuild raakt, dient via een bodempassage af te wateren. Indien u
grondwater gaat onttrekken tijdens de aanleg en u wilt dat lozen in oppervlaktewater dan gelden er specifieke regels. Neem hierover contact
op met de medewerker advies Waterwet van het waterschap.

Watertoetsproces
De initiatiefnemer heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta geïnformeerd 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 in ruimtelijke zin.

Deze conclusie is automatisch getrokken op basis van de ingevoerde gegevens op www.dewatertoets.nl. Het proces van de watertoets is goed
doorlopen. Het waterschap Drents Overijsselse Delta gaat akkoord met het plan.

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.

www.dewatertoets.nl
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Reactienota Inspraak en vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan 

“Dijkhuizen 28-30, Ruinerwold”  

Inleiding 

Het perceel Dijkhuizen 28-30 is gelegen op de kruising van Dijkhuizen en Vorenwolde te 

Ruinerwold, kadastraal bekend sectie F, nummers 2614, 2676 en 3040 (deels). De 

percelen hebben op dit moment de bestemming “centrum” en “groen”, het bestaande 

pand op de centrumbestemming zal worden gesloopt. 

Het bestemmingsplan “Dijkhuizen 28-30, Ruinerwold” voorziet in het mogelijk maken van 

een woongebouw met parkeerkelder voor 20 appartementen van diverse afmetingen.  

Conform artikel 3.1.1 Bro is het conceptbestemmingsplan op 02-09-2020 voor 

vooroverleg verstuurd. Hierop hebben de provincie Drenthe, het Waterschap Drents 

Overijsselse Delta, de VRD en RENDO een reactie gegeven.  

Op 5 oktober 2020 is er een informatieavond geweest voor omwonenden van de 

planlocatie. Tijdens deze avond zijn de plannen gepresenteerd en was er de mogelijkheid 

voor omwonenden om hier over in gesprek te gaan met initiatiefnemers en gemeente. 

Onderwerpen die veel besproken zijn, hoogte, massa, parkeren en veiligheid op 

toegangsweg. 

Naar aanleiding van de inloopavond en de ter inzagelegging zijn er nog een tweetal 

reacties ontvangen. 

De vooroverleg- en inspraakreacties worden onderstaand puntsgewijs samengevat 

weergegeven, alsmede het gemeentelijk standpunt. De reacties zijn per aangehaald punt 

beantwoord. Waar de reacties tot aanpassingen hebben geleid wordt dit vermeld. De 

reacties zijn geanonimiseerd in verband met de privacywetgeving. 

Vooroverleg 

Provincie Drenthe 

Samenvatting 

De provincie geeft aan dat het plan geen provinciale belangen betreft. 

Conclusie 

De gemeente neemt de reactie van Provincie Drenthe ter kennisname aan. 

 
Waterschap Drents Overijsselse Delta 

samenvatting 

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft vragen over de wijze van het afvoeren van 

water. 

Reactie gemeente 

Er wordt gebruik gemaakt van een gescheiden stelsel. Het vuilwater wordt afgevoerd 

naar het riool. Hemelwater stroomt van het dak naar een bouwkundige infiltratiezone 

rondom het gebouw. Deze brengt het water via een buizenstelsel naar het 

oppervlaktewater. WDO geeft aan dat als dit opgenomen wordt in de toelichting het 

voldoende is. 



2 

 

Conclusie 

De toelichting zal worden aangevuld met de uitwerking van de afvoer van regenwater. 

 

Veiligheidsregio Drenthe 

samenvatting 

De VRD geeft aan dat externe veiligheid geen rol speelt bij deze ontwikkeling.  

Conclusie 

De gemeente neemt de reactie van de VRD ter kennisname aan. 

RENDO 

samenvatting 

RENDO geeft aan dat er een gasleiding op het perceel 3040 aanwezig is, met behulp van 

een klicmelding en proefsleuven met worden onderzocht of er een mogelijk conflict is 

met de gasleiding. 

Conclusie 

De gemeente neemt de reactie van de RENDO ter kennisname aan. 

 

Inspraak 

Omwonenden  

Samenvatting 

 Omwonenden hebben tijdens de inloopavond hun zorgen geuit over de volgende 

 zaken: 

1. Hoogte gebouw, het gebouw is het hoogste van Ruinerwold, dit is niet passend in 

het dorp. 

2. Inkijk en privacy in tuinen en woning, door de hoogte wordt privacy in tuinen en 

woningen geschonden.  

3. Parkeren, er zijn te weinig parkeerplaatsen om ook bezoekers te kunnen 

faciliteren. Dit zal leiden tot overlast voor omwonenden. 

4. Overlast van verkeer (licht, veiligheid, geen passeer mogelijkheden) door de 

toegang tot de parkeergarage aan Dijkhuizen. 

5. Kruising met doorgaande weg Dijkhuizen is gevaarlijk, extra verkeer leidt tot 

meer gevaarlijke situaties, veel schoolgaande kinderen gebruiken deze 

doodlopende weg als afsnijroute. 

6. Bouwverkeer en overlast tijdens bouwen, de doodlopende Dijkhuizen kan tijdens 

bouw niet worden afgesloten zodat omwonenden niet weg kunnen. 

7. Wateroverlast, duiker kan water nu al vaak niet aan, mede door geen onderhoud. 

Als dam verbreed wordt kan dit erger worden. 

 

Reactie gemeente 

1. Om een appartementencomplex te kunnen realiseren is er een bepaald 

minimumaantal nodig om het rendabel te kunnen maken. Juist om dit wel te 

kunnen realiseren voor het dorp, maar het ook te laten passen en iets toe te laten 
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voegen aan het dorp is gekozen voor dit ontwerp. Door het toevoegen van een 

“puntdak” wordt aangesloten bij de boerderijvormen die te vinden zijn langs 

Dijkhuizen. Dit is beoordeeld als passender en wenselijker dan een lagere, maar 

platte constructie waardoor de massa veel groter zou lijken. Verder is het pand 

verder van de Dijkhuizen gesitueerd dan omliggende panden, met als doel de 

hoogte minder te ervaren vanaf Dijkhuizen en Vorenwolde. 

2. Aan de zuidzijde van het gebouw is een bestaande vrij dichte singel aanwezig die 

een groot deel van het uitzicht naar de tuinen aan de Lienkamp tegenhoudt. Naar 

de westkant zijn minder bomen aanwezig. Er is een hoogwerker gehuurd zodat 

omwonenden hebben kunnen zien wat het uitzicht vanuit het gebouw op hun 

woning en tuin daadwerkelijk is. Met omwonenden wordt besproken of individueel 

tegemoet gekomen kan worden aan dit probleem.  

3. Er is voor ieder appartement één parkeerplaats gerealiseerd op eigen terrein. 

Bezoekers zullen parkeren in openbaar gebied, hiervoor zijn openbare 

parkeerplaatsen aan Dijkhuizen en Vorenwolde. De ingang van het pand is met 

opzet aan de Vorenwolde gepositioneerd en niet aan de Dijkhuizen. Dit om te 

voorkomen dat bezoek via de doodlopende Dijkhuizen het pand betreedt en daar 

ook parkeert. In deze situatie zijn de dichtstbijzijnde openbare parkeerplaatsen 

gelegen aan de doorgaande Dijkhuizen en aan de overzijde van de kruising.  

4. De toegangsweg naar het gebouw is smal en doodlopend, er zijn hier een tweetal 

woningen, een aula en de achteringang van een bedrijf aan de Dijkhuizen aan 

gelegen. Het smalle deel is ca. 50 meter lang. Door de geringe aantal 

verkeersbewegingen en de geringe afstand van het smalle deel van de weg is 

passeren niet onontkoombaar, wachten op elkaar is een optie. Met betrekking tot 

lichtoverlast van het uitdraaien van de parkeergarage en de parkeerplaats wordt 

met omwonenden gekeken of hier een maatwerkoplossing voor te vinden is. 

5. Het betreft een openbare weg, de kruising is recentelijk aangepast om het veiliger 

te maken. Deze toename aan verkeersbewegingen zal niet leiden tot een 

verkeersonveiligere situatie.  

6. Afgesproken is dat de ontwikkelaar met de bouwers spreekt dat er tijdens de bouw 

geen gebruik wordt gemaakt van de doodlopende weg Dijkhuizen. Van afsluitingen 

zal dan ook geen sprake zijn. 

7. Afgesproken met de ontwikkelaar is dat er een voldoende dikke duiker geplaatst 

wordt en hier extra aandacht aan besteed wordt. 

Conclusie 

Deze punten geven geen aanleiding tot het doorvoeren van aanpassingen in het 

bestemmingsplan. 

 

Schriftelijke reactie omwonende 

Samenvatting 

Insprekers hebben via een schriftelijke reactie de volgende opmerkingen op het plan: 

1. De nokhoogte van het gebouw is te hoog, dit past niet bij het dorp en zal privacy 

en woongenot omwonenden schaden. 

2. De uitvoering en vormgeving van het gebouw, te opvallend, robuust, omvangrijk, 

bepalend, overdreven en niet passend. Verder is het kunststof rieten dak te 

overheersend. 

3. Het gebouw is niet energie neutraal, slechts gasloos en energiezuinig. 
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Reactie gemeente 

1. Om een appartementencomplex te kunnen realiseren is er een bepaald 

minimumaantal nodig om het rendabel te kunnen maken. Juist om dit wel te 

kunnen realiseren voor het dorp, maar het ook te laten passen en iets toe te laten 

voegen aan het dorp is gekozen voor dit ontwerp. Door het toevoegen van een 

“puntdak” wordt aangesloten bij de boerderijvormen die te vinden zijn langs 

Dijkhuizen. Dit is beoordeeld als passender en wenselijker dan een lagere, maar 

platte constructie waardoor de massa veel groter zou lijken. Verder is het pand 

verder van de Dijkhuizen gesitueerd dan omliggende panden, met als doel de 

hoogte minder te ervaren vanaf Dijkhuizen en Vorenwolde. Aan de zuidzijde van 

het gebouw is een bestaande vrij dichte singel aanwezig die een groot deel van het 

uitzicht naar de tuinen aan de Lienkamp tegenhoudt. Naar de westkant zijn minder 

bomen aanwezig. Er is een hoogwerker gehuurd zodat omwonenden hebben 

kunnen zien wat het uitzicht vanuit het gebouw op hun woning en tuin 

daadwerkelijk is. Met omwonenden wordt besproken of individueel tegemoet 

gekomen kan worden aan dit probleem.  

2. Zie reactie bij punt 1. Over het materiaalgebruik, er is geen welstand van 

toepassing op deze locatie. Het materiaalgebruik en kleurstelling is dan ook vrij. 

Wel is dit ontwerp stedenbouwkundig beoordeeld en passend beoordeeld. 

3. Het bouwbesluit schrijft voor dat gasloos bouwen een vereiste is, echter is 

energieneutraal op dit moment geen voorwaarde voor nieuwbouw. 

 

Conclusie 

Deze punten geven geen aanleiding tot het doorvoeren van aanpassingen in het 

bestemmingsplan. 

 

Schriftelijke reactie omwonende 

Samenvatting 

Insprekers hebben via een schriftelijke reactie de volgende opmerkingen op het plan: 

1. De locatie zou ingevuld moeten worden met seniorenwoningen. 

2. De gemeente moet meer diversiteit bieden, zodat appartementen ook betaalbaar 

zijn voor jeugd en ouderen. 

3. Het pand is te hoog en gesloten en niet passen op deze plek in het dorp. 

 

Reactie gemeente 

1. Het bouwplan dat met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt bevat een 

divers aanbod van appartementen, variërend van kleine appartementen (ca. 50 

m2) tot royale penthouses. De appartementen zijn grotendeels gelijkvloers en 

bereikbaar met een lift. Daarmee zijn de appartementen geschikt voor senioren.  

2. Zie reactie punt 1. Het plan bevat vooralsnog 6 appartementen met een vraagprijs 

rond de €200.000 vrij op naam. De overige appartementen zijn duurder. 

Opgemerkt wordt dat woningen met een koopprijs van ten hoogste € 200.000 vrij 

op naam worden aangeduid als “sociale koopwoning” (zie onder andere de 

Grondprijzennotitie 2020 Gemeente de Wolden, blz. 9-10 en de het Besluit 

ruimtelijke ordening artikel 1.1.1. lid e). 
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Het woonbeleid van de gemeente is vastgelegd in het Woonplan 2017-2022 “Een 

leven lang wonen”. In het woonplan is zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve 

woonbehoefte voor de periode 2015 -2025 vastgesteld. Hieruit blijkt dat er 

behoefte is aan koopappartementen, zowel in de goedkopere als in de duurdere 

segmenten. Over de bouw van woningen in het duurdere segment is onder andere 

opgenomen:” In het Woonplan 2011 ‐ 2015 werd nadrukkelijk de keuze gemaakt 

om in te zetten op de bouw van goedkope (starters‐)woningen. De nieuwe analyse 

toont voor de komende jaren echter vooral een behoefte aan duurdere woningen.” 

(Woonplan 2017-2022 blz. 16). 

Zoals geconcludeerd wordt in de toelichting van het bestemmingsplan past het 

plan zowel kwantitatief als kwalitatief in het gemeentelijke woonbeleid en voorziet 

het plan in een actuele behoefte. 

Tot slot kan worden opgemerkt dat de gemeente zich ervan bewust is dat een 

koopwoning met een prijs rond de €200.000 v.o.n. niet voor iedereen betaalbaar 

is. Het beleid van de gemeente is er daarom in de brede zin op gericht om ook te 

voorzien in goedkopere koopwoningen. Als onderdeel daarvan onderzoekt de 

gemeente bij nieuwe ontwikkelingen actief of het bouwen in een lager 

prijssegment mogelijk is. De bouw van woningen in een duurder segment kan 

daarnaast zorgen voor doorstroming, waardoor goedkopere woningen beschikbaar 

komen. 

3. Om een appartementencomplex te kunnen realiseren is er een bepaald 

minimumaantal nodig om het rendabel te kunnen maken. Juist om dit wel te 

kunnen realiseren voor het dorp, maar het ook te laten passen en iets toe te laten 

voegen aan het dorp is gekozen voor dit ontwerp. Door het toevoegen van een 

“puntdak” wordt aangesloten bij de boerderijvormen die te vinden zijn langs 

Dijkhuizen. Dit is beoordeeld als passender en wenselijker dan een lagere, maar 

platte constructie waardoor de massa veel groter zou lijken. Verder is het pand 

verder van de Dijkhuizen gesitueerd dan omliggende panden, met als doel de 

hoogte minder te ervaren vanaf Dijkhuizen en Vorenwolde. 

 

Conclusie 

Deze geeft geen aanleiding tot het doorvoeren van aanpassingen in het 

bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan Dijkhuizen 28 - 30 - Ruinerwold met identificatienummer 
NL.IMRO.1690.BP00470-ON01 van de gemeente De Wolden;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen; 

1.3  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  aan huis verbonden bedrijf:

kleinschalige bedrijvigheid als bedoeld in Bijlage 1 Lijst toelaatbare beroepen en vormen van 
bedrijvigheid bij wonen, die door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis met behoud van de 
woonfunctie kan worden uitgeoefend;

1.6  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.7  beperkt kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor het risico 
dan wel een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden; 

1.8  bestaand:

a. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening aanwezig is en/of 
bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens 
een omgevingsvergunning;

b. het onder a bedoelde geldt niet voor zover sprake was van strijd met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, de voorheen geldende beheersverordening, daaronder mede begrepen het 
overgangsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening of een andere planologische 
toestemming;

1.9  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.10  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
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1.11  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk;

1.12  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.13  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten;

1.14  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.15  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.16  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.17  carport:

een dakconstructie vrijstaand zonder wanden, dan wel aan maximaal twee zijden begrensd door de 
gevels van belendende gebouwen, die niet wordt aangemerkt als gebouw;

1.18  dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.19  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 
leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders 
dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.20  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt;

1.21  geluidbelasting:

de geluidbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg;

1.22  geluidgevoelige objecten:

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidgevoelige objecten of terreinen, zoals bedoeld in 
de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;
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1.23  hogere grenswaarde:

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidbelasting van 
geluidgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een concreet geval kan 
worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.24  hoofdgebouw:

één of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het 
perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.25  kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee 
vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of 
kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.26  kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico 
dan wel een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden;

1.27  mansardekap

een dakvorm waarbij het onderste deel van het dak steiler is dan het bovenste deel, waardoor een 
geknikte dakvorm ontstaat.

1.28  normaal onderhoud:

het onderhoud, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer en gebruik 
van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren;

1.29  nutsvoorziening:

een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en elektriciteitsdistributie, 
alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen 
(ondergrondse) bergbezinkbassins, transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en 
zendmasten;

1.30  peil:

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte 
van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de 
hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

1.31  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen 
vergoeding;

1.32  prostitutiebedrijf:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, prostitutie wordt verricht.

Onder een prostitutiebedrijf wordt in ieder geval verstaan: een erotische massagesalon, een 
seksbioscoop, een seksclub, een sekstheater, een bordeel of een parenclub, of een daarmee gelijk te 
stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;

 
 139



 bestemmingsplan Dijkhuizen 28 - 30 - Ruinerwold (ontwerp)

 

1.33  voorkeurgrenswaarde:

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidbelasting van 
geluidgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het 
Besluit geluidhinder;

1.34  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.35  woongebouw:

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen 
omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;

1.36  woonhuis:

een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk 
boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid 
beschouwd kan worden.

 
 140



 bestemmingsplan Dijkhuizen 28 - 30 - Ruinerwold (ontwerp)

 

Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel. Hieronder wordt tevens verstaan de hoogste zijde van een lessenaarsdak;

2.3  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van 
ondergeschikte bouwwerken zoals schoorstenen, antennes, ventilatiekappen, liftkokers, lichtkoepels en 
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. Overstekken 
van daken, dieper dan 40 cm, worden meegerekend bij de oppervlakte van bouwwerken;

2.6  de afstand tot de perceelgrens

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (bouw)perceelgrens.

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als 
plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, 
luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van 
bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.

De maximale bouwhoogte mag ten behoeve van deze ondergeschikte bouwwerken met ten hoogste 1 
meter worden overschreden.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;
met daarbij behorende:

b. paden;
c. speelvoorzieningen;
d. ondergeschikte nutsvoorzieningen;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
f. bruggen, dammen en/of duikers;
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde

3.2  Bouwregels

a. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, geldt dat de 
hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 3,5 m zal bedragen;

b. Voor gebouwen en bouwwerken ten behoeve van ondergeschikte nutsvoorzieningen geldt dat de 
inhoud, oppervlakte en (bouw)hoogte niet meer dan de bestaande maatvoering mag bedragen.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting 
van:

het bebouwingsbeeld;
de woonsituatie;
de verkeersveiligheid;
de sociale veiligheid;
de milieusituatie;
de gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden;
de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden;

nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.
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Artikel 4  Verkeer - verblijfsgebied

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegverkeer;
b. parkeervoorzieningen ;
c. voet- en fietspaden;
d. groenvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

e. nutsvoorzieningen en gebouwen ten behoeve daarvan;
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het verzamelen van huishoudelijke 

afvalstoffen, hieronder mede verstaan ondergrondse afvalopslag;
g. gebouwen ten behoeve van het wegverkeer, zoals bushokjes;
h. infrastructurele voorzieningen'

met de daarbij behorende:

i. verhardingen;
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
k. andere werken.

4.2  Bouwregels

a. Voor gebouwen en bouwwerken ten behoeve van ondergeschikte nutsvoorzieningen geldt dat de 
inhoud, oppervlakte en (bouw)hoogte niet meer dan de bestaande maatvoering mag bedragen;

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, geldt dat de 
hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 12 m zal bedragen.

4.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting 
van:

het bebouwingsbeeld;
de woonsituatie;
de verkeersveiligheid;
de sociale veiligheid;
de milieusituatie;
de gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden;
de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden;

nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.
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Artikel 5  Wonen - Woongebouw

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woongebouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woongebouwen, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep of bedrijf als bedoeld 
in Lijst toelaatbare beroepen en vormen van bedrijvigheid bij woningen tot een oppervlakte van niet 
meer dan 60 m²;

met daaraan ondergeschikt:

b. woonstraten en paden;

met de daarbijbehorende:

c. tuinen, erven en terreinen;
d. parkeervoorzieningen;
e. groenvoorzieningen;
f. waterlopen;
g. nutsvoorzieningen;
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Woongebouwen
Voor het bouwen van woongebouwen gelden de volgende regels:

a. de woongebouwen zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. het aantal woningen zal ten hoogste 20 bedragen; 
c. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 7,00 m bedragen, dan wel een kap in de vorm 

van een mansardekap;
d. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 16,00 m bedragen.

5.2.2  Bijbehorende bouwwerken
(Vergunningvrije) bijbehorende bouwwerken zijn niet toegestaan. 

5.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van een erfafscheiding mag niet meer dan bedragen 1 m; 
b. (vergunningvrije) bouwwerk, geen gebouw, zoals overkappingen zijn niet toegestaan;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

5.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van: 

a. een goede woonsituatie;
b. de verkeersveiligheid; en
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

5.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

het gebruik van woningen in combinatie met een vrij beroep, zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte:
1. meer bedraagt dan 30% van de vloeroppervlakte van de woning;
2. meer bedraagt dan 50 m².
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Artikel 6   Waarde - Archeologie

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor:

het behoud en herstel van de archeologische waarden.

6.2  Bouwregels

Daar waar de gronden op de Archeologische beleidskaart zijn aangegeven als 'historische kernen', 'hoge 
of middelhoge verwachting' voor zover de oppervlakte waarop de bouwaanvraag betrekking heeft groter is 
dan 100 m² en de activiteit op een grotere diepte dan 30 cm wordt uitgevoerd:

1. dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen als bedoeld in de Wabo een 
rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal 
worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is 
vastgesteld;

2. kunnen aan een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo de volgende regels worden 
verbonden:

de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische 
resten in de bodem kunnen worden behouden;
de verplichting tot het doen van opgravingen;
de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op 
het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag 
bij de vergunning te stellen kwalificaties, tenzij in het rapport als bedoeld onder a naar het 
oordeel van het bevoegd gezag is aangetoond dat het bouwwerk waarop de aanvraag 
betrekking heeft niet zal leiden tot een onevenredige aantasting van archeologische 
waarden.

6.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

lid 6.2 voor de overlegging van het aldaar genoemd archeologische rapport indien naar het oordeel 
van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie 
voldoende is vastgesteld.

6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

a. Het is verboden zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden 
met een oppervlakte van meer dan 1.000 m² uit te voeren daar waar de gronden op de 
Archeologische beleidskaart zijn aangegeven als 'historische kernen' ', zulks ongeacht het bepaalde 
in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen
1. het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen, ontginnen en/of anderszins 

ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur dieper dan 30 cm, met dien verstande dat geen 
vergunning nodig is wanneer het betreft niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve van 
het verbeteren van de verdichte bodemstructuur (woelen) tot ten hoogste 10 cm onder de 
bouwvoor;

2. het graven en/of baggeren van sloten, vaarten en andere watergangen dieper dan 30 cm;
3. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur dieper dan 30 cm;
4. het aanplanten en/of het rooien van bomen en/of houtgewas, waarbij stobben worden verwijderd 

op meer dan 30 cm diepte en/of voor zover het gaat om planten waarvan zeker is dat bij de 
oogst van de plant, dan wel het verwijderen van de gehele plant, de bodem dieper dan 30 cm 
wordt geroerd.

b. De onder a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken, geen bouwwerken zijnde, en 
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werkzaamheden die:
1. plaatsvinden in of op gronden waarvan op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat 

er zich ter plekke geen archeologische waarden bevinden;
2. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
3. het normale onderhoud betreffen;
4. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning;
5. op archeologisch onderzoek zijn gericht.

c. De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien de plaats waar werken en/of 
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd voldoende archeologisch is onderzocht, vaststaat dat er 
geen onevenredige afbreuk aan de archeologische en/of cultuurhistorische waarden wordt gedaan, 
dan wel dat afdoende maatregelen zijn getroffen tot behoud of bescherming van die waarden of de 
eventuele bodemvondsten naar elders zijn overgebracht.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.
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Artikel 8  Algemene bouwregels

De bouwgrenzen mogen in afwijking van het plan en de bestemmingen in deze regels, uitsluitend 
worden overschreden door:

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 
funderingen, balkons, erkers, serres, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding 
niet meer bedraagt dan 1,50 m;

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 
1,00 m.
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels

a. Onder strijdig gebruik met dit bestemmingsplan wordt in elk geval wordt begrepen:
1. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen, anders dan overeenkomstig 

dit bestemmingsplan toegestaan gebruik en bestaand;
2. het gebruik van de gronden als standplaats voor stacaravans;
3. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 

seksinrichting/prostitutiebedrijf;
4. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan 

ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en 
werken en werkzaamheden;

5. het storten van puin en afvalstoffen;
6. de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- of vliegtuigen.
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Artikel 10  Algemene afwijkingsregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 
sociale veiligheid, de brandveiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden, kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die 
maten, afmetingen en percentages;

b. de bestemmingsregels in die zin dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen 
onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe 
aanleiding geeft;

c. de bestemmingsregels in die zin dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil 
daartoe aanleiding geeft;

d. de regels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in die zin dat de 
bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m;

e. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen in die zin dat de bouwhoogte 
van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, 
liftkokers en lichtkappen, mits:
1. de maximale oppervlakte van de vergroting ten hoogste 10 m² zal bedragen;
2. de bouwhoogte leidt tot een hoogte welke ten hoogste 1,25 maal de maximale bouwhoogte van 

het betreffende gebouw zal bedragen.
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Artikel 11  Overige regels

11.1  Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals deze luidden 
op het moment van vaststelling van het plan.

11.2  Parkeergelegenheid

a. Bij de verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen of een omgevingsvergunning voor een 
gebruiksverandering moet, indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding 
geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's, (motor)fietsen of andere voertuigen in 
voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het 
bijbehorend bouwperceel. Dit betekent dat moet worden voldaan aan de normen in de 
parkeerkencijfers in de CROW-publicatie 317 en dat indien deze beleidsregels gedurende de 
planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging.

b. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte 
voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, 
in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het bijbehorend bouwperceel.

c. Gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in sub a en b, dienen na de realisering in stand te worden 
gehouden.

d. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in sub a en b:
1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; of
2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte 

wordt voorzien.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de 
dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Bij omgevingsvergunning kan eenmalig worden afgeweken van het bepaalde onder a voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10%.

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

12.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking 
naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld onder a , na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 
laten hervatten.

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 13  Slotregel

Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels van het bestemmingsplan Dijkhuizen 28 - 30 - 
Ruinerwold' van de gemeente De Wolden.
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Bijlagen regels
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Bijlage 1  Lijst toelaatbare beroepen en vormen van 
bedrijvigheid bij woningen
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Lijst toelaatbare beroepen en vormen 
van bedrijvigheid bij woningen

Uitoefening van (para)medische beroepen, waaronder:
individuele praktijk voor huisarts, psychiater, psycholoog, fysiotherapie of bewegingsleer, 
voedingsleer, mondhygiëne, tandheelkunde, logopedie, enz., alsmede een individuele praktijk 
voor dierenarts.

Kledingmakerij:
s (maat)kledingmakerij en kledingverstelbedrijf;
s woningstoffeerderij.

Kantoorfunctie ten behoeve van bedrijvigheid die elders wordt uitgeoefend, zoals:
s schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, glazenwasserij, maar ook ten behoeve van 

bijvoorbeeld een groothandelsbedrijf.

Reparatiebedrijfjes, waaronder:
s schoen-/lederwarenreparatiebedrijf;
s uurwerkreparatiebedrijf;
s goud- en zilverwerkreparatiebedrijf;
s reparatie van kleine (elektrische) gebruiksgoederen;
s reparatie van muziekinstrumenten.

In ieder geval zijn autoreparatiebedrijven uitgezonderd.

Advies- en ontwerpbureaus, waaronder individuele praktijk voor:
s reclame ontwerp;
s grafisch ontwerp;
s architect.

(Zakelijke) dienstverlening, waaronder individuele praktijk voor:
s notaris;
s advocaat;
s accountant;
s assurantie-/verzekeringsbemiddeling;
s exploitatie en handel in onroerende zaken;
s ICT-sector.

Overige dienstverlening:
s kappersbedrijf;
s schoonheidssalon.

Onderwijs:
s autorijschool.
s onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats of laboratorium.



Kunst:
s Ateliers.
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Verbeelding
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