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1. Inleiding

1.1. Aanleiding

Voor Mariënheem bestaat, ook na de afronding van (de uitbreidingslocatie) de Veene, 
behoefte aan woningen voor haar bevolking. Er is daarom gezocht naar een nieuwe 
uitbreidingslocatie voor Mariënheem. Deze is gevonden in de noordoostzijde van het 
dorp, tussen de Hellendoornseweg en de Krusestraat (voorheen Ten Haveweg). Dit 
gebied kan voor de komende jaren voorzien in de uitbreidingsbehoefte van het dorp.

Voor dit nieuwe woongebied, genaamd De Wörmink, is een stedenbouwkundig plan 
opgesteld. Voorliggend bestemmingsplan maakt de uitvoering van dit 
stedenbouwkundig plan juridisch mogelijk. 

1.2. Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de bestaande situatie van het plangebied en de 
omgeving. Er wordt tevens ingegaan op de vigerende regeling.

Het daaropvolgende hoofdstuk gaat in op het stedenbouwkundige plan. Het plan wordt 
toegelicht aan de hand van verschillende aspecten, zoals woningtypen, 
verkeersaspecten en beeldkwaliteit. 

Het vierde hoofdstuk van deze rapportage bevat een overzicht van de geldende 
beleidskaders op zowel rijks-, provinciaal als gemeentelijk niveau. In hoofdstuk 5 
komen vervolgens de milieuhygiënische aspecten aan bod. 

De laatste twee hoofdstukken gaan in op de haalbaarheid van het plan, deze zijn 
opgesplitst in de economische haalbaarheid en de maatschappelijke haalbaarheid.
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2. Bestaande situatie

2.1. Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied ligt aan de noordoostzijde van Mariënheem. Het plangebied wordt in 
het zuiden begrensd door de Hellendoornseweg met aan de zuidkant hiervan het 
bedrijventerrein en in het westen door de Krusestraat met aan de westkant de 
woningen van De Veene. In het noorden en oosten wordt de grens bepaald door de 
eigendomsgrens van twee aangrenzende agrarische percelen. Het totale plangebied 
bedraagt circa 4,2 hectare. 

Het grootste deel van het plangebied is momenteel agrarisch in gebruik. De 
zuidwesthoek van het terrein is in particuliere handen. Hier staat onder meer een in 
twee woningen gesplitste voormalige boerderij met enkele bijgebouwen en een 
vrijstaande woning aan de Hellendoornseweg (35b). Deze woningen zijn opgenomen in 
het bestemmingsplan. Ook de woning ten Haveweg 2 en de geplande woning ernaast 
zijn opgenomen in dit plan.
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2.2. Algemeen beeld Mariënheem

Mariënheem is in 1933 gesticht. Mariënheem ontwikkelt zich ten oosten van de kern 
Raalte aan de weg naar Nijverdal. In datzelfde jaar wordt de gelijknamige parochie 
gesticht en wordt begonnen met de bouw van de Rooms-katholieke kerk. De naam van 
de nederzetting is deels ontleend aan de naam van de schuurkerk 'kerk op hemen' die 
in 1834 is afgebrand.

De naoorlogse bebouwing is vooral ten noorden van de weg naar Almelo gestitueerd. 
De bebouwing past  binnen het dorpse karakter van de kern. Het groen is steeds sterk 
aangezet in de woonstraten dat bijdraagt aan de dorpse sfeer. 

2.3. Vigerende regeling

Voor het grootste gedeelte van het plangebied is het vigerende bestemmingsplan het 
bestemmingsplan "Buitengebied" voor de gemeente Raalte. Dit bestemmingsplan is 
vastgesteld door de raad op 29 maart 1994 en van rechtswege goedgekeurd op 23 
november 1994 door de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel. De 
schorsende werking is opgeheven op 7 juli 1995 en bij Koninklijk Besluit is het plan 
onherroepelijk geworden op 24 februari 1998. 

Op de locatie Hellendoornseweg 35b is met behulp van een een vrijstelling ex artikel 
19.2 Wet Ruimtelijke Ordening een woning gerealiseerd. Deze woning wordt in 
voorliggend bestemmingsplan meegenomen, zodat ook deze planologisch-juridisch 
verankerd is. 

Voor het overige gedeelte van de zuidwesthoek van het plangebied geldt het vigerende 
bestemmingsplan "De Veene" waarin de gronden de bestemmingen 
"Woondoeleinden", "Erven" en "Tuinen" hebben. 

Daar waar de nieuwe woonbuurt is geprojecteerd geldt volgens het bestemmingsplan 
"Buitengebied" de bestemming 'agrarisch kernrandgebied'. Binnen dit gebied zijn 
enkel bouwwerken en het verrichten van werken en werkzaamheden toegestaan die in 
overeenstemming zijn met de bestemming. Binnen de bestemming 'agrarisch 
kernrandgebied' mogen bestaande agrarische bedrijven binnen de begrenzingen van 
het bouwperceel uitbreiden. Daarnaast is het omschakelen naar andere agrarische 
productierichtingen mogelijk, mits het agrarisch bedrijf slechts een beperkte 
milieuhinder veroorzaakt dat nabijgelegen functies en landschapswaarden niet in 
onevenredige mate zullen worden geschonden. Veestallen, mestopslag en melkstallen 
zijn niet toegestaan.

Aangezien het een kernrandgebied betreft is het noodzakelijk om het plangebied van 
functie te wijzigen van een agrarische bestemming naar een woonbestemming. De 
woningen dragen bij aan de leefbaarheid van de kern Mariënheem. Gezien de structuur 
van het dorp en de mogelijkheden om woningbouw te realiseren is het wenselijk om op 
onderliggende locatie woningbouw te realiseren. Het sluit aan bij het bestaande dorp.
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3. Stedenbouwkundig plan

3.1. Planconcept

Bij de keuze van het planconcept voor De Wörmink heeft het bijzondere ruimtelijke 
kader van de beide historische wegen een belangrijke rol gespeeld. De nieuwe 
woonstraten zijn opgespannen tussen deze oude wegen. Voor het plan is de 
(nok)richting van de bestaande gebouwen op de splitsing van beide wegen 
richtinggevend geweest. 

De nieuwe woonbuurt onderscheidt zich ruimtelijk nadrukkelijk van de opzet van de 
naastgelegen bestaande woonbuurt en het bedrijventerrein. Daarmee krijgt de 
woonbuurt een geheel eigen karakter, dat nog kan worden versterkt door de inrichting 
van de openbare ruimte en sturing op de beeldkwaliteit van de woningen. Het 
planconcept draagt bij aan een sterke ruimtelijke verweving van de woonbuurt en het 
omringende landschap. Aan de zijde van de Hellendoornseweg en aan de kant van de 
bestaande woonbuurt is dit zichtbaar door het inpassen van specifiek vormgegeven 
groenelementen. De nieuwe woonbuurt sluit aan bij de bestaande woonbuurt en houdt 
enige afstand tot het bedrijfsmilieu.

De gekozen structuurlijnen sluiten niet optimaal aan bij het benutten van mogelijke 
zonne-energie. Toch is de oriëntatie van een groot aantal woningen binnen het concept 
nog zo dat hierop ingespeeld kan worden. De daken hebben een zuidwest- of een 
zuidoostorïentatie. Een andere structuur van het stratenpatroon met een meer optimale 
oriëntatie op de zon doet afbreuk aan de andere ruimtelijke kwaliteiten van de 
planvorming (historiciteit en water).

Ten noorden van het plangebied en ten zuiden van de woning Ten Haveweg 2 is in een 
extra woning opgenomen. De realisatie van deze woning wordt mede mogelijk 
gemaakt door dit bestemmingsplan.
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3.2. Woningtype en aantallen

Het plangebied van circa 4,2 hectare biedt ruimte aan 54 nieuwe woningen. Vanuit de 
woonvisie van de gemeente Raalte wordt aangestuurd op de realisering van woningen 
in een gemiddeld goedkope prijsklasse. Een dichtheid van 20 tot 25 woningen per 
hectare past bij dit vertrekpunt.

De verkavelingsschets biedt ruimte aan de volgende woningaantallen en typen 
woningen:
Ÿ 10 aaneengebouwde woningen (één blok van 4 woningen en één van 6 woningen);
Ÿ 28 halfvrijstaande woonhuizen;
Ÿ 6 door middel van bijgebouwen, geschakelde woningen;
Ÿ 10 vrijstaande woonhuizen (van verschillende kavelgrootte).

De kaveldiepte varieert van 23 tot 28 meter. De kavelgrootte van een rijenhuis bedraagt 
circa 150 m2. Een hoekwoning of tweekapper heeft een kavel van circa 250 m2 en een 
vrijstaand woonhuis staat op een kavel die varieert tussen de 300 en 800 m2. 

3.3. Verkeersaspecten

Het plan houdt rekening met twee aansluitingen voor gemotoriseerd verkeer op de 
omliggende wegen. Voor zowel de Hellendoornseweg als voor de Krusestraat 
(voormalige Ten Haveweg) wordt een 30 km-gebied ingesteld voordat dit 
bestemmingsplan wordt vastgesteld. Ook de interne wegenstructuur van het plangebied 
wordt ingericht als een 30 km-gebied. 

Voor het langzame verkeer biedt het woongebied optimale aansluiting op de omgeving. 
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Het woongebied is ook goed toegankelijk vanuit het reeds bestaande woongebied. Het 
randgroen langs beide wegen en het wandelpad in de buitenrand biedt een 
aantrekkelijk kader voor een kleine of langere wandeling vanuit de woningen en terug.

Voor het parkeren dient te worden voldaan aan CROW-richtlijnen (publicatie 182). 
Conform deze richtlijnen dient er per woning 1,7 parkeerplaats aanwezig te zijn, in 
totaal zijn dit er 90,1. 

De vrijstaande woningen hebben op eigen terrein ruimte voor het aanleggen van 2 
parkeerplaatsen. De overige woningen, met uitzondering van de 10 aaneengebouwde 
woningen, beschikken over een garage met lange oprit. Conform de CROW-richtlijnen 
geldt hiervoor een rekencijfer van 1,3*.  

woningen Totaal parkeerplaatsen
10 vrijstaande woningen met elk 2 parkeerplaatsen 20 op eigen terrein
10 aaneengebouwde woningen 0 op eigen terrein
34 halfvrijstaande en geschakelde woningen met 

garage en lange oprit (rekenfactor 1.3)
44.2 op eigen terrein

geprojecteerde parkeerplaatsen openbaar gebied 23
Totaal 87.2

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in totaal 64.2 parkeerplaatsen op eigen terrein 
aanwezig zijn. In de openbare ruimte zijn 23 parkeerplaatsen gepland. De overige nog 
benodigde parkeerplaatsen (3 stuks) kunnen langs de wegen gevonden worden. Het is 
namelijk toegestaan langs de wegen aan één zijde te parkeren. 

Kortom, er wordt voldaan aan de parkeernorm die gesteld is conform de 
CROW-richtlijnen.

3.4. Groen en water

Uitgangspunt is dat De Wörmink bijdraagt aan het groene en dorpse karakter van 
Mariënheem. De groenaanleg waaronder de wadi in het woongebied is niet alleen van 
belang voor de waterberging maar draagt ook bij aan de groene uitstraling van de 
woonbuurt. In het plangebied wordt geen open water in de groenstructuur ingepast. In 
de uiterste noordoosthoek van het plangebied is sprake van een laaggelegen terrein. 
Bij hevige regenval zal hier sprake zijn van een tijdelijk onder water lopen van een deel 
van het groen. Bij de keuze van de planten en bomen wordt hiermee rekening 
gehouden. Het aanwezige groen biedt voldoende ruimte voor de aanleg van 
speelmogelijkheden voor kinderen van verschillende leeftijdscategorieën. Er wordt ruim 
voldaan aan de eis van 3% buitenspeelruimte die de gemeente Raalte hanteert bij 
ruimtelijke plannen. De aanplant van bomen wordt beperkt tot de grotere groenzones. In 
ieder straatbeeld is sprake van zicht op een grotere groenvoorzieningen waarin ook 
grotere bomen en boomgroepen kunnen worden aangeplant.

De verhardingen in het plangebied worden zoveel mogelijk beperkt. Parkeerplaatsen in 
het openbaar gebied kunnen met een halfopen verharding worden bestraat. Dit draagt 
tevens bij aan een duurzaam waterbeheer. 

3.5. Fasering
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Het woningbouwprogramma voor De Wörmink laat zien dat circa 54 woningen 
gebouwd kunnen worden in de komende 10 jaar. 

De eerste fase betreft 25 woningen. Deze woningen zijn positief bestemd tot wonen 
(zie ook plankaart). De overige gronden zullen in een later stadium worden gebouwd. 
Afhankelijk van de marktvraag op dat moment zal dit in één of twee fasen gebeuren.

3.6. Beeldkwaliteit

Omdat de gemeentelijke welstandsnota niet voor dit gebied is opgesteld ontbreekt het 
aan de mogelijkheid om inspirerend en sturend te zijn op het gebied van beeldkwaliteit 
voor deze locatie. Een beeldkwaliteitplan kan in de uitvoering strak sturen op de 
vormgeving van de gebouwen en de ruimte daaromheen. Alle bouwinitiatieven in het 
plangebied worden getoetst aan dit beeldkwaliteitsplan waardoor er een gebied 
ontstaat met een hoge ruimtelijke kwaliteit.

Het aansturen van de beeldkwaliteit van de woningen is een strategie om de 
samenhang en attractiviteit van het toekomstig woongebied De Wörmink te versterken. 
Vooral in woonbuurten die in verschillende planfasen worden uitgevoerd en waarvan de 
uitvoering over meerdere jaren verloopt kunnen gebaat zijn met een 
beeldkwaliteitskader om op die manier een éénheid te behouden.

Op de locatie De Wörmink wordt gestreefd naar versterking van de dorpse 
karakteristiek. Dit houdt in dat de bebouwing kleinschalig is en kan worden omschreven 
als eigentijds traditioneel.

De algemene sfeer van het gebied is landelijk en informeel, passend bij de dorpse 
karakteristiek van Mariënheem. De samenhang wordt bereikt door de toepassing van 
bij elkaar passende en op elkaar afgestemde materialen, kleuren en detaillering, zoals 
bakstenen voor de gevels en keramische pannen voor de daken. Kleurnuances in het 
metselsteen voor de gevels en kleine verschillen in afwerking van dakranden geven 
variatie in een beeld, dat door het aanhouden van de grote lijn van het 
beelkwaliteitskader toch samenhang behoudt.
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De kap is duidelijk in het beeld aanwezig en moet hellend zijn. In de kap kan een 
volledige woonlaag worden gesitueerd. Het daktype moet de architectuur van de 
woning ondersteunen. Gekozen kan worden tussen een zadel-, schild- of mansardedak 
zonder wolfseind. De richting van de kap is verschillend, zowel haaks op als evenwijdig 
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aan de straat.

De beeldkwaliteit van een woonbuurt wordt niet alleen gedragen door de vormgeving 
en de materiaalkeuze van de woningen. Ook de inrichting van de openbare ruimte 
(verhardingen en groenstructuur) en de wijze waarop de erfafscheidingen zijn 
uitgevoerd die grenzen aan de openbare ruimte dragen bij aan de kwaliteit van het 
totaalbeeld. Om het groene karakter van de woonwijk kracht bij te zetten wordt als 
erfafscheiding hagen of gaaswerk met groen toegepast. Hoewel dit niet afgedwongen 
kan worden is het mogelijk bindende afspraken te maken over de toepassing van 
"groene" erfafscheidingen op die plekken waar de achtertuin grenst aan de straat of 
hoofdgroenstructuur. De uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte vindt 
plaats binnen de verantwoording van de gemeente.
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4. Juridische toelichting

4.1. Aanleiding

Voor de Kern Mariënheem in de gemeente Raalte is de locatie voor een volgend 
woongebied aangewezen aan de noordoostzijde van de bestaande bebouwde kom. 
Tussen de Krusestraat en de Hellendoornseweg is de locatie aangewezen waarop de 
komende jaren in fasen de woningbouw voor Mariënheem wordt gerealiseerd. De 
realisatie van de woningbouw is wegens strijd met het bestemmingsplan niet mogelijk.

4.2. Herziening bestemmingsplan

Om de woningbouw mogelijk te maken is een partiële herziening van twee 
bestemmingsplannen noodzakelijk. Het plangebied van de partiële herziening omvat de 
locatie voor de geplande woningbouw en het bebouwde gedeelte dat ligt tussen de 
Hellendoornseweg en de Krusestraat. In de partiële herziening wordt er voor gekozen 
de geplande woningbouw in minimaal 2 fasen te voltooien. De gronden die vallen 
binnen de eerste fase van het bouwproject zijn direct bestemd als 'Groen', 'Tuin', 
'Verkeer – Verblijf' of 'Wonen'. 

De gronden waarop de geplande woningen worden gebouwd, krijgen de bestemming 
'Wonen'. Binnen deze bestemming is het direct mogelijk hoofdgebouwen te bouwen 
binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak, wanneer voldaan wordt aan de in de 
voorschriften gestelde eisen ten aanzien van bijvoorbeeld goothoogte en type woning. 
Het bouwen van bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is, mits aan de in 
de voorschriften gestelde eisen wordt voldaan, toegestaan binnen de gehele 
bestemming.

Voor het gebied met de bestaande woningen gelegen tussen de Hellendoornseweg en 
de Krusestraat en de bestaande woning Krusestraat 2 is gekozen voor de bestemming 
'Wonen'. Hierbij geldt de bestaande situatie als uitgangspunt.  

De gronden aan de voorzijde van de geplande woningen worden bestemd als 'Tuin'. De  
bestemming 'Tuin' loopt vanaf de voorste perceelsgrens tot aan 3 meter achter de 
voorgevel van het bouwvlak. Het bouwen van gebouwen is op deze gronden niet 
toegestaan met uitzondering van erkers, balkons e.d. Het plaatsen van bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, is toegestaan met in achtneming van de maximaal toegestane 
hoogten zoals beschreven in de voorschriften.

De op de plankaart aangeven gronden met de bestemming 'Groen' zijn bestemd voor 
onder andere groenvoorzieningen, infiltratievoorzieningen (wadi), paden, route voor 
langzaam verkeer en speelvoorzieningen. Ook binnen deze bestemming geldt dat het 
bouwen van gebouwen niet is toegestaan en dat bouwen van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde wel is toegestaan met inachtneming van het bepaalde in de 
voorschriften.

De gronden aangegeven met 'Verkeer – Verblijf' zijn bestemd voor onder andere 
woonstraten, pleinen, paden, voet- en rijwielpaden, parkeer-, groen-, speel- en 
infiltratievoorzieningen. Op de gronden zijn geen gebouwen toegestaan. Voor 
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bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat deze uitsluitend in verband met de 
bestemming mogen worden opgericht met een maximale hoogte zoals in de 
voorschriften geven.

De overige gronden hebben de bestemming 'Wonen – uit te werken' gekregen. 
Afhankelijk van de marktvraag op dat moment zal de realisatie in één of twee fasen 
gebeuren. Er gelden enkele uitwerkingsregels waaraan B&W moeten voldoen bij het 
opstellen van het uitwerkingsplan.

Zolang en voorzover het uitwerkingsplan niet onherroepelijk is, mogen bouwwerken, 
binnen de bestemming, slechts worden opgericht mits het bouwplan in 
overeenstemming is met het ontwerp-uitwerkingsplan en er van Gedeputeerde Staten 
vooraf een verklaring van geen bezwaar is ontvangen. De uitwerkingsprocedure is 
gegeven in de voorschriften. In de voorschriften staan tevens enkele inhoudelijke 
voorwaarden vermeld, zoals bijvoorbeeld de maximaal toegestane goothoogte en het 
type woning, waaraan de uitwerkingsplannen moeten voldoen. 
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5. Beleidskader

5.1. Rijksbeleid

In de Nota Ruimte*  wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de 
periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn.

Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de 
verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat in Nederland 
beschikbaar is. Meer specifiek richt het kabinet zich hierbij op vier doelen:
Ÿ versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland;
Ÿ bevordering van krachtige steden en vitaal platteland;
Ÿ borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden;
Ÿ borging van de veiligheid.

Om deze doelen te bereiken wil het rijk verstedelijking en infrastructuur zoveel mogelijk 
bundelen in nationale stedelijke netwerken, economische kerngebieden en 
hoofdverbindingsassen. 'Bundeling van verstedelijking in infrastructuur' en 'organisatie 
in stedelijke netwerken' zijn beleidsstrategieën die gehanteerd worden voor economie, 
infrastructuur en verstedelijking. De daaruit afgeleide beleidsdoelen zijn: 
Ÿ ontwikkeling van nationale stedelijke netwerken en stedelijke centra;
Ÿ verstedelijking van de economische kerngebieden;
Ÿ verbetering van de bereikbaarheid;
Ÿ verbetering van de leefbaarheid en sociaal-economische positie van steden;
Ÿ bereikbare en toegankelijke recreatievoorzieningen in en rond de steden;
Ÿ afstemming van verstedelijking en economie met de waterhuishouding;
Ÿ waarborging van milieukwaliteit en veiligheid.
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Ondanks het streven naar bundeling van verstedelijking, is het uitgangspunt dat in 
iedere gemeente voldoende ruimte wordt geboden om te voorzien in de natuurlijke 
bevolkingsaanwas. Dat geldt ook voor meer landelijke gebieden, waar vooral starters 
en ouderen moeite hebben om aan een geschikte woning te komen, waardoor de 
sociale samenhang onder druk komt te staan.
 
Het plangebied behoort niet tot de nationale ruimtelijke hoofdstructuur. Gemeenten 
mogen hier samen met de provincie de gewenste ruimtelijke invulling bepalen, binnen 
de beleidsdoelen en regels die het rijk stelt. De algemene basiskwaliteit is de 
ondergrens voor alle ruimtelijke plannen, dus datgene waar een ruimtelijk plan minimaal 
aan moet voldoen. De Nota Ruimte bevat hier generieke regels voor, waaraan alle 
betrokken partijen zijn gebonden. Op het gebied van economie, infrastructuur en 
verstedelijking gaat het bijvoorbeeld om het bundelingsbeleid, het locatiebeleid, een 
goede balans tussen rode (stedelijke) en groen/blauwe (natuur en water) functies, 
milieuwetgeving en veiligheid. Op het gebied van water, natuur en landschap geldt de 
basiskwaliteit op punten als de watertoets, functiecombinaties met water en het groen 
in en om de stad.

5.2. Provinciaal en regionaal beleid

Het Streekplan Overijssel 2000+*  geeft de hoofdlijnen van de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkeling voor de lange termijn aan voor Overijssel, zoals de provincie deze 
nastreeft. 

Voor kleine kernen zoals Mariënheem heeft de provincie Overijssel de volgende doel- 
en taakstellingen opgesteld:
Ÿ Versterking van de leefbaarheid op het platteland door ruimte te geven voor 

woningbouw voor de eigen bevolking, met name de starters en ouderen, en voor de 
ontwikkeling van eigen werkgelegenheid.

Ÿ De positie van kernen met een regionale verzorgings- en/of 
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werkgelegenheidsfunctie wordt versterkt, zonder aantasting van de positie van de 
stadsgewesten.

Ÿ De overige kernen ontvangen een ontwikkelingsprofiel waarbij in ieder geval ruimte 
wordt geboden voor het benutten van de locale potenties.

Ÿ De kernen met minder dan circa 4.000 inwoners worden aangewezen tot kleine 
kern. Vanwege de leefbaarheid van het platteland wordt nagestreefd naar de 
instandhouding van de  bestaande kwaliteiten.

Ÿ Het beleid voor de plattelandsgemeenten en plattelandskernen is gericht op de 
eigen woningvraag, vooral ten behoeve van starters en ouderen; 

Ÿ Er zullen voor iedereen voldoende woningen in de juiste woningtypen zijn. Deze 
staan, goed ingepast, op de juiste plek, in gedifferentieerde woonmilieus en in een 
aantrekkelijke en veilige woonomgeving, waarin mensen zich thuis voelen; 

Ÿ Het woonbeleid draagt bij aan een juiste balans tussen de steden en het platteland 
door middel van kwaliteitsverhoging van bestaande woongebieden en het 
ontwikkelen van nieuwe wervende woongebieden; 

De kleinere kernen hebben een lokale huisvestingsfunctie. De 
uitbreidingsmogelijkheden zijn vooral bedoeld voor de specifieke doelgroepen: de 
starters en ouderen en mensen die door hun werk zijn aangewezen op een woning in de 
kern. In het streekplan zijn voor onderhavig plangebied geen nadere eisen dan wel 
belemmeringen opgelegd.

Voor de regio Salland-Twente is het Reconstructieplan Salland-Twente opgesteld* . De 
Reconstructiewet concentratiegebieden vraagt om het gebied in te delen in drie 
soorten zones of gebieden: landbouwontwikkelingsgebied, verwevingsgebied en 
extensiveringsgebied. Hoofdlijn van het beleid is dat de intensieve veehouderij 
geleidelijk uit het extensiveringsgebied verdwijnt en zich (verder) concentreert in het 
landbouwontwikkelingsgebied en op aan te wijzen sterlocaties in het 
verwevingsgebied. Het zoneringsbeleid heeft een ruimtelijke doorwerking in het 
streekplan en in bestemmingsplannen.
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Het onderhavige plangebied ligt binnen een verwevingsgebied. Het verwevingsgebied 
is volgens de wet het ruimtelijk begrensde gedeelte van een reconstructiegebied 
gericht op verweving van landbouw, wonen en natuur, waar hervestiging of uitbreiding 
van de intensieve veehouderij mogelijk is mits de ruimtelijke kwaliteit of functies van het 
gebied zich daar niet tegen verzetten.

Binnen het verwevingsgebied is woningbouw mogelijk. Gezien de mogelijke 
uitbreidingsmogelijkheden voor de kern Mariënheem is voorliggend plangebied een 
goede afronding van de kern.

5.3. Gemeentelijk beleid

In januari 2006 is de Woonvisie Raalte*  opgesteld. Deze woonvisie gaat uit van de 
groei die nodig is om in eigen behoefte te voorzien. Dit is de minimale opgave die de 
gemeente Raalte zich stelt. Doen zich meer kansen voor, dan zal de gemeente Raalte 
die binnen bepaalde uitgangspunten benutten. 

De gemeente wil de kansen voor starters  op de woningmarkt verbeteren, door het 
vergroten van de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen, maar ook door te 
zorgen voor voldoende betaalbare en middeldure koopwoningen. Alleen bouwen voor 
starters is niet voldoende. Ook dient er aandacht te zijn voor de potentiële 
doorstromers . De gemeente Raalte wil mensen de mogelijkheid bieden een 
vervolgstap in de wooncarrière te maken. Hierdoor krijgen zij de kans om een beter 
passende woning te betrekken én wordt doorstroming op gang gebracht. Hierdoor 
krijgen starters meer kans de woningmarkt te betreden. Ook wil de gemeente meer 
mogelijkheden bieden voor (geheel of gedeeltelijke) zelfbouw.

Naast de doorstromers en de starters is ook de zorgvragende doelgroep van belang. 
Dit zijn met name een deel van de senioren en mensen met een lichamelijke dan wel 
geestelijke beperking die zelfstandig willen blijven wonen in een vertrouwde omgeving. 

Om de groei van het aantal huishoudens te kunnen accommoderen is het nodig om de 
voorraad in Raalte in de periode 2005-2015 per saldo uit te breiden met circa 1.260 
woningen. 

Voor de kern Mariënheem geldt een woningbehoefte van circa 55 tot 65 woningen tot 
2015. De realisatie van onderhavig woningbouwproject met circa 54 woningen draagt 
dan ook bij aan deze vraag. Het project wordt in fasen uitgevoerd waardoor er tot 2015 
voldoende aanbod is voor verschillende doelgroepen. In Mariënheem lijkt er vooral 
interesse te zijn voor kavels in de vrije sector en voor 2-onder-1-kap woningen. 
Daarnaast wordt ingezet op de bouw van woningen die de doorstroom in 
koopwoningen bevordert. 

Het woningbouwprogramma voor De Wörmink ziet er als volgt uit:
woonprogramma 

Woonvisie
woonprogramma 

stedenbouwkundig plan
Starterswoningen (projectbouw / 
6x koop, 4x huur)

10 10
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2-onder-1-kap / half vrijstaand 
(koop)

28 28

Vrije kavels (koop) 16 16
Totaal 54 54

In het stedenbouwkundig plan zijn 54 woningen opgenomen waardoor volledig voldaan 
wordt aan het woonprogramma zoals is opgesteld ten behoeve van de woonvisie.

In november 2004 is het Groenbeleidsplan*  vastgesteld. Hierin is het beleid met 
betrekking tot de groenstructuur (de bomenstructuren en de schaalbepalende 
elementen) vastgelegd. De kern Mariënheem ligt in landschappelijk opzicht in een 
interessant gebied. De kern ligt voor een belangrijk deel op een es. Uitbreidingen als 
de Veene en het bedrijventerrein aan de Fiester liggen in een laaggelegen 
beekdalgebied. De bomenstructuur wordt gevormd door de invalswegen. In 2002 is de 
bomenstructuur langs een belangrijk deel van de Hellendoornseweg verbeterd. Ten 
aanzien van de groenhoofdstructuur kan worden gesteld dat de hieronder vallenende 
groenelementen een redelijke onderlinge samenhang vertonen. Het beleid is gericht op 
het versterken van deze samenhang om zo het recreatieve medegebruik een extra 
impuls te geven.

Het onderhavige plan houd de bestaande groenstructuur in tact. Binnen het plangebied 
wordt tevens aandacht aan groen besteed om de groenstructuren te versterken. 
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6. Milieuhygienische aspecten

 
6.1. Inleiding

Er bestaat een duidelijke relatie tussen milieubeleid, landschap en ruimtelijke ordening. 
De milieu- en landschapskwaliteit vormen een belangrijke afweging bij de ontwikkeling 
van ruimtelijke functies. Bij de afweging van het al dan niet toelaten van ruimtelijke 
functies dient te worden onderzocht welke milieuhygiënische en  waterhuishoudkundige 
aspecten daarbij een rol spelen. In deze paragraaf wordt ingegaan op flora- en fauna, 
bodem, bedrijfshinder, externe veiligheid, geluid, watertoets, en luchtkwaliteit.

6.2. Geluid (weg- en railverkeer)

In de Wet geluidhinder (WGH) is vastgesteld dat bij vaststelling van een 
bestemmingsplan akoestisch onderzoek dient te worden verricht, indien in het 
plangebied geluidgevoelige functies (zoals woningen) zijn voorzien binnen de 
invloedssfeer van (weg)verkeerslawaai. Dit geldt voor alle straten en wegen, met 
uitzondering van:
Ÿ wegen die in een als 'woonerf' aangeduid gebied liggen;
Ÿ wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt;

Vóór vaststelling van onderhavig bestemmingsplan zal een verkeersbesluit worden 
genomen waarbij de maximumsnelheid van omliggende wegen wordt verlaagd naar 30 
km/uur. Zoals hierboven aangegeven zijn wegen met deze snelheid niet zone-plichtig en 
conform de Wet Geluidhinder is in dat geval geen akoestisch onderzoek noodzakelijk. 

Echter in het kader van goede ruimtelijke ordening en het creëren van een goed woon- 
en leefklimaat is toch inzichtelijk gemaakt wat de geluidsbelasting is van de 
omliggende wegen op de woningen. De berekende geluidsbelasting bedraagt meer 
dan de toegestane voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit geldt enkel voor de woningen 
direct gelegen aan de Krusestraat en de Hellendoornseweg. De maximale berekende 
geluidsbelasting bedraagt 56 dB. Wanneer er sprake zou zijn van een 50 
km/uur-regime, zou ontheffing aangevraagd kunnen worden. Omdat het een 
aanvaardbare situatie voor het woon- en leefklimaat betreft, zou een dergelijke 
ontheffing verleent kunnen worden. Aangezien er een 30 km/uur-regime geldt, kan deze 
ontheffingsprocedure niet doorlopen worden.  

De woningen aan de Krusestraat en de Hellendoornseweg zijn zorgvuldig gesitueerd. 
Ze passen binnen de stedenbouwkundige structuren van de omgeving. Zo liggen de 
woningen aan de Hellendoornseweg allen in één lijn ten opzichte van de reeds 
bestaande woning in de zuidwesthoek. Ook de woningen aan de Krusestraat zijn 
zorgvuldig geplaatst en staan in lijn met bebouwing in de nabije omgeving. Het 
verplaatsen van de woningen waardoor de geluidsbelasting onder de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB komt is niet mogelijk. Hiervoor is geen ruimte 
aanwezig achter of naast de woningen. De enige mogelijkheid zou zijn om de woningen 
(circa 8 stuks) uit het plan te verwijderen. Dit is echter niet acceptabel vanuit 
stedenbouwkundig en financieel oogpunt. 
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De rekenresultaten zijn in een separate bijlage, horende bij dit bestemmingsplan, 
opgenomen. 

In het kader van de bouwvergunning wordt ook getoetst aan het Bouwbesluit. Conform 
het bouwbesluit dient voldaan te worden aan een binnenwaarde van 33dB. Er moeten 
dan ook maatregelen genomen worden aan de woningen om te kunnen voldoen aan de 
binnenwaarde.

6.3. Luchtkwaliteit

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Deze Wet vervangt 
het Besluit luchtkwaliteit 2005. Sinds 15 november 2007 staan de hoofdlijnen voor 
regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 
5 Wm). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 vervallen. Artikel 5.16 Wm (lid 1) geeft 
weer, onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden (uit lid 2) 
mogen uitoefenen. Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, 
vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de 
bevoegdheid:
a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 

grenswaarde
b. een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de 

luchtkwaliteit
c. een project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de luchtverontreiniging
d. een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit), of binnen een regionaal programma van maatregelen

Vóór de inwerkingtreding van de Wet Luchtkwaliteit is een luchtkwaliteitonderzoek* 
uitgevoerd. De volledige rapportage is een separate bijlage bij dit bestemmingsplan. 
Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen overschrijdingen van grenswaarden in het 
jaar 2017 plaatsvinden. Geconcludeerd kan worden dat het voorgestane initiatief 
dusdanig van aard en omvang is, dat er slechts een marginale toename van verkeer op 
de onderzochte wegvakken zal plaatsvinden. Deze marginale toename heeft niet tot 
gevolg dat de grenswaarden van de onderzochte stoffen overschreden worden. Het 
initiatief kan dan ook doorgang vinden.

6.4. Bedrijven en Milieuzonering

Bij de planontwikkeling dient rekening gehouden te worden met milieuzoneringen van 
bestaande en toekomstige bedrijven. In de omgeving zijn enkele bedrijven gevestigd. 
Op basis van de brochure 'bedrijven en milieuzoneringen' van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten wordt bepaald wat de indicatieve hindercirkels zijn en welke 
afstand aangehouden dient te worden tot deze bedrijven. 

Voor wat betreft de agrarische bedrijven wordt in de volgende paragraaf ingegaan op 
de consequenties met betrekking tot de geurhinder. Aan de overzijde van de 
Hellendoornseweg bevinden zich enkele niet-agrarische bedrijven. In het vigerende 
bestemmingsplan ('Mariënheem De Veene 1996') is een bestemming 
bedrijfsdoeleinden opgenomen. Deze laat maximaal milieucategorie 3-bedrijven toe. 
Het gaat hier om bedrijven met een hinderzone van maximaal 50 meter. Ook is in het 
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bestemmingsplan een grens aangegeven tot waar deze bedrijven gesitueerd mogen 
worden. 

De woningen in de nieuwe woonbuurt liggen minimaal op 54 meter ten opzichte van 
bovengenoemde grens. De afstand vanaf de bedrijven tot de woningen dient minimaal 
50 meter te bedragen. Er wordt dan ook voldaan aan de regelgeving omtrent de 
bedrijven en milieuzonering voor niet-agrarische bedrijven.

6.5. Geurhinder

Door de gemeente is een berekening uitgevoerd en een advies opgesteld ten aanzien 
van de geurhinder van agrarische bedrijven. Deze is hieronder opgenomen.

Wetgeving en beoordelingscriteria.
De beoordeling van geurhinder van agrarische bedrijven is opnieuw uitgevoerd. De 
Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader 
voor de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder van dierenverblijven bij 
veehouderijen. In de Wet geurhinder en veehouderij zijn normen voor de geurbelasting 
vastgesteld die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object 
(bijvoorbeeld een woning). De geurbelasting wordt berekend en getoetst met het 
verspreidingsmodel V-stacks vergunningen. Dit geldt alleen voor dieren waarvoor 
geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij. Voor 
dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden. De 
Regeling geurhinder en veehouderij is gepubliceerd op 18 december 2006 en 
inwerking getreden op dezelfde datum als de Wgv.

Als er sprake is van nieuwbouwplannen in de omgeving van een veehouderij, moet 
onderzocht worden waar de nieuwbouw kan plaatsvinden zonder dat de rechten van de 
veehouder worden aangetast. Er moet een stankcontour worden berekend die de 
invloedssfeer van het bedrijf aangeeft. Binnen deze contour mag geen nieuwbouw 
plaatsvinden. De gemeente Raalte hanteert de wettelijke vastgelegde geurnorm van 3 
odour voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom. De woningen in de 
nieuwbouwwijk mogen dus geen hogere geurbelasting ondervinden dan 3 odour. 

Voor het berekenen van de stankcontour is de vergunningenmodule (V-Stacks 
vergunningen) minder geschikt. De stankcontour moet worden berekend met de 
gebiedsmodule (V-Stacks gebied). Het uitgangspunt bij ruimtelijke ordening is dat 
uitgegaan moet worden van de grens van het bouwblok en niet van de bestaande 
emissiepunten (bronnen). Het staat de veehouder namelijk vrij om binnen zijn bouwblok 
het emissiepunt te verplaatsen naar iedere gewenste locatie.  In situaties waarbij de 
veehouder al beperkt wordt door de bestaande omliggende bebouwing moet hiermee 
rekening worden gehouden. Er moeten daarom berekeningen worden uitgevoerd 
waarbij de stankcontour wordt bepaald vanaf de meest bepalende grenzen van het 
bouwblok (meestal vanaf de hoekpunten). De veehouder heeft, vastgelegd in de 
milieuvergunning, rechten voor het uitstoten van een bepaalde stankemissie. De 
parameters als schoorsteenhoogte, gebouwhoogte, uittreesnelheid, diameter van de 
bron zijn weliswaar ook vastgelegd in de milieuvergunning maar zijn in principe 
variabel. Bij het bepalen van de stankcontouren met betrekking tot deze parameters is 
het zogenaamde "worstcase scenario" uitgangspunt. De in te voeren parameters, 
gemiddelde gebouwhoogte, schoorsteenhoogte, diameter en de uittreesnelheid, 
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moeten allemaal op 0 worden gesteld. Vervolgens moeten de berekeningen worden 
uitgevoerd vanaf de meest bepalende punten van het bouwblok. Van de gridbestanden 
uit deze berekeningen moeten contouren worden gemaakt van de geurnorm die van 
toepassing zal zijn op het geplande nieuwbouwobject. 

In situaties waarbij de rechten van de bestaande bedrijven al beperkt worden door de 
bestaande woningbouw kunnen deze contouren niet gebruikt worden omdat dit geen 
reële weergave is van de mogelijkheden van het agrarisch bedrijf. De emissiepunten 
worden dan niet op de hoekpunten van het bouwblok geplaatst maar bij de werkelijke 
ventilatieopeningen. Wanneer op grond van deze berekening, in de bestaande situatie, 
nog steeds sprake is van een overbelaste situatie dan moet de situatie op grond van 
de bestaande rechten (huidige milieuvergunning) met het programma V-Stack 
vergunningen in beeld worden gebracht. Een berekening op grond van V-Stacks 
gebied  leidt namelijk altijd tot een overschatting van de daadwerkelijke stankhinder. In 
werkelijkheid liggen de emissiepunten meer verspreid (meerdere stallen), is er sprake 
van een bepaalde uittreesnelheid, een bepaalde schoorsteenhoogte, diameter en 
gemiddelde gebouwenhoogte waardoor de geurbelasting lager is (meer verdunning).  
Het uitgangspunt dat de bestaande rechten van de veehouders door de ontwikkeling 
van woningbouw niet (verder) beperkt mogen worden blijft echter altijd het uitgangspunt.

Beoordeling
De afbeeldingen horende bij het geuradvies zijn in de separate bijlage, horende bij dit 
bestemmingsplan, opgenomen. 

Er zijn drie agrarische bedrijven in de directe omgeving van de Wörmink die van 
invloed kunnen zijn op de geurbelasting van deze locatie. In afbeelding Geurnorm punt 
1306 en 1318 van de locatie ten Haveweg 16 zijn de stankcontouren in beeld gebracht 
van de inrichting Ten Haveweg 16. De emissiepunten zijn op de beide zuidwestelijke 
hoekpunten van het bouwblok gesitueerd. Uit de afbeelding blijkt dat  de geurbelasting 
op de Wormink  door de activiteiten van de inrichting Ten Haveweg 16 ook in de meest 
ongunstige situatie lager is dan 3 odour.

In de afbeeldingen geurnorm punt 1329 en 1325 van de Hellendoornseweg 39 en 
geurnormpunt 1340 en 1335 van de Hellendoornseweg 37 zijn de geurcontouren van de 
inrichtingen Hellendoornseweg 37 en 39 in beeld gebracht. De twee agrarische 
bedrijven aan de Hellendoornseweg worden in de huidige situatie al beperkt in de 
uitbreidingsmogelijkheden. Op grond van de  Wet geurhinder en veehouderij moeten 
verblijfsgebouwen in de bebouwde kom aangemerkt worden als een geurgevoelig 
object. Voor de woningen op het bedrijventerrein is daarom de geurnorm van 3 odour  
ook van toepassing. De woningen op het bedrijventerrein vallen binnen de geurcontour 
van 3 odour. In het verleden werden woningen op het industrieterrein veel minder 
beschermd. De geurregelgeving is op 1 januari 2007 echter ingrijpend gewijzigd 
waardoor er nu sprake is van een al bestaande overbelaste situatie.

Als de veehouder in de bestaande situatie al wordt beperkt in zijn mogelijkheden door 
een omliggende geurgevoelig object, moet hiermee rekening worden gehouden. De 
geurcontour van de bestaande situatie moet dan nauwkeuriger in beeld worden 
gebracht. Door de emissiepunten ter hoogte van de daadwerkelijke emissiepunten te 
situeren is hieraan invulling gegeven.
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De uitkomst van deze berekening is nog steeds een overschatting van de 
daadwerkelijke stankhinder. Dit omdat in werkelijkheid de emissie niet op één punt 
geconcentreerd is en er wel sprake is van een bepaalde luchtsnelheid bij de 
ventilatieopeningen en het ventilatiepunt altijd op enkele meters boven het maaiveld is 
gesitueerd. 
De geurcontour van de Hellendoornseweg 39 valt dan vrijwel volledig buiten het plan 
gebied. Er worden geen woningen binnen deze geurcontour gerealiseerd. Het is dan 
ook niet noodzakelijk de geurcontour van deze inrichting verder in beeld te brengen.

De situatie voor de Hellendoornseweg 37 is middels een geurberekening V-stack 
vergunningen exact in beeld gebracht (ventilatieopeningen per stal op basis van de 
vergunde ventilatiesystemen). Omdat er sprake is van een sterk overbelaste situatie zal 
de veehouder alleen wijzigingen kunnen doorvoeren die geen negatieve invloed hebben 
op de geurbelasting van de bestaande woningen die op het industrieterrein zijn 
gesitueerd. Dit heeft tot gevolg dat emissiepunten alleen maar verplaatst kunnen 
worden in noordoostelijke richting. Hierdoor zal de geurbelasting op het gebied, waar 
de woningbouw gepland is, niet nadelig worden beïnvloed. Uit de berekening van de 
bestaande situatie voor de inrichting Hellendoornseweg 37 blijkt dat de geurbelasting 
op het gebied van de Wörmink waar woningen zijn gepland minder dan 3 odour is. In de 
bijlage is het resultaat van deze berekening  van V-Stacks vergunningen 
Hellendoornseweg 37 weergegeven. 

Conclusie.
In het plangebied de Wörmink voldaan wordt aan de eis dat geurnorm niet hoger mag 
zijn dan 3 odour. De inrichting Ten Haveweg 16 wordt niet beperkt door de geplande 
woningbouw. De emissiepunten kunnen op elke willekeurig plek binnen het bouwblok 
gesitueerd worden.  De twee bedrijven aan de Hellendoornseweg worden in de huidige 
situatie door de woningen op het industrieterrein al beperkt . De omliggende agrarische 
bedrijven worden door de geplande woningbouw niet extra beperkt in hun rechten om 
de emissiepunten van de ventilatie te wijzigen.

Rundveehouderij Ten Haveweg 6
Naast bovengenoemde agrarische bedrijven is ook een rundveehouderij gevestigd ter 
plaatse van Ten Haveweg 6. Omdat het hier gaat om een rundveehouderijbedrijf, met 
zogenaamde afstandsdieren, is het niet mogelijk de geurhinder te bepalen met 
V-stacks gebied. 

Op grond van de geurwetgeving geldt voor woningen buiten de bebouwde kom een 
afstand van 50 meter en voor woning binnen de bebouwde kom 100 meter. De nieuw te 
bouwen woning zal, wanneer het onderhavige bestemmingsplan is vastgesteld, gelegen 
zijn binnen de bebouwde kom en is een afstand van 100 meter noodzakelijk vanaf de 
woning tot aan het bouwblok zoals aangewezen in het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan. Het feitelijke bouwblok is in dat geval Ten Haveweg 4 en 6 tesamen. 
De nieuw te bouwen woning (naast Ten Haveweg 2) ligt dan ook voor een klein 
gedeelte binnen de stankcirkel van de rundveehouderij. De situatie is hieronder 
weergegeven.
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Echter, wanneer ingezoomd wordt op de situatie ter plaatse kan gesteld worden dat de 
inrichting ten behoeve van het rundveebedrijf en de werkzaamheden plaats vinden op 
het perceel horende bij Ten Haveweg 6 (bovenste stippellijn, op bovenstaande 
afbeelding). Wanneer dit perceel als bouwvlak aangehouden wordt, ligt zowel de 
bestaande als de nieuw te bouwen woning buiten de benodigde afstandsgrens. 

Het rundveebedrijf beschikt in de huidige situatie over voldoende 
uitbreidingsmogelijkheden (noordelijke en oostelijke richting). De 
uitbreidingsmogelijkheden in zuidelijke richting worden beperkt door de bestaande 
woning Ten Haveweg 2. Een uitbreiding in zuidelijke richting ligt overigens niet voor de 
hand omdat hier de tweede bedrijfswoning is gerealiseerd. 

Conclusie Ten Haveweg 6
Op basis van de geurwetgeving is er sprake van geurhinder, echter uitgaande van de 
situatie ter plaatse kan gesteld worden dat er geen sprake is van geurhinder voor de 
nieuw te bouwen woning. Daarnaast zorgt de nieuw te bouwen woning niet voor extra 
beperkingen in de uitbreidingsmogelijkheden. De bestaande woning zorgt reeds voor 
deze beperking. Dat wil echter niet zeggen dat het bedrijf niet meer kan uitbreiden. 
Binnen het bouwvlak ter plaatse van de Ten Haveweg 6 zijn nog ruime 
uitbreidingsmogelijkheden aanwezig. 
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6.6. Externe veiligheid

Er zijn uiteenlopende risico's waaraan men in de dagelijkse leefomgeving bloot kan 
staan. Het betreft hierbij onder meer risico's van gevaarlijke stoffen in bedrijven en bij 
transport van deze stoffen. Deze risico's zijn gebonden aan een bepaalde plaats. Voor 
het transport zijn dat de wegen, het spoor, de waterwegen en de buisleidingen. Vooral 
bij nieuwe woningbouwontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met 
eventueel aanwezige externe risico's die de veiligheid negatief kunnen beïnvloeden. 

In de omgeving van het plangebied zijn geen risicoveroorzakende inrichtingen en/of 
activiteiten aanwezig (bron: risicoatlas Provincie Overijssel).

6.7. Bodem

Het terrein van de familie Velderman (kadastrale nummers: P1822 + P1863 + P1886 
(ged)) is indicatief onderzocht (NEN 5740) inclusief asbestonderzoek in februari 2005 
door Oranjewoud district oost te Deventer. Op basis van de onderzoeksgegevens kan 
worden geconcludeerd dat in de boven- en ondergrond geen verhoogde gehalten zijn 
aangetoond van de onderzochte parameters. Wel zijn er puindeeltjes in de grond 
aanwezig die ten tijde van het bouwrijp maken van het terrein dienen te worden 
verwijderd.  Er zijn geen asbestdeeltjes aangetroffen op het terrein. 
In het grondwater zijn enkele zware metalen licht verhoogd aanwezig en is het gehalte 
aan nikkel matig verhoogd aangetroffen. Verhoogde gehalten aan metalen worden 
vaker waargenomen in het grondwater op agrarische terreinen en worden voornamelijk 
veroorzaakt door arme zandgrond in combinatie met bemesting.

Een ander deel van de bestemmingslocatie is indicatief onderzocht in het kader van 
een bouwaanvraag. Het betreft het terrein aan de Hellendoornseweg 35b (nieuwbouw 
woning). Het onderzoek is van november 2005, uitgevoerd door Hunneman milieu 
Advies bv te Raalte, en voldoet aan de NEN 5740.  In de boven- en ondergrond zijn 
geen verhoogde gehalten aanwezig van de onderzochte parameters. Het grondwater 
bevat licht verhoogde gehalten aan arseen, chroom, koper, kwik en xylenen. De 
aangetoonde gehalten zijn niet zodanig verhoogd dat dit nader onderzoek vraagt en 
beperkingen oplevert voor de bouwwerkzaamheden en de woonbestemming.  

Het bodemonderzoek, welke is uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan de 
Veene, heeft betrekking op het woonperceel (Hellendoornseweg 35 en naastgelegen 
perceel voorheen Ten Haveweg (nu Krusestraat)). Het onderzoek is van maart 1989 en 
inmiddels dus verlopen. In het onderzoek zijn geen verhoogde gehalten aangetoond van 
de onderzochte parameters. Het perceel had al woonbestemming en zal door dit plan 
qua bestemming niet wijzigen. Daarom zal er geen nieuw onderzoek worden 
uitgevoerd. Dit dient wel te gebeuren bij eventuele bouwwerkzaamheden.  

Ter plaatse van ten Haveweg 2 en het naastgelegen perceel ( P 392 en 641) is een 
bodemonderzoek uitgevoerd door Hunneman Milieu-Advies in januari 2008. Er zijn 
geen verhoogde concentraties in de grond aangetroffen. In het grondwater zijn de 
metalen arseen en nikkel aangetroffen boven de interventiewaarden, ook na 
herbemonstering. In de omgeving van het onderzochte terrein zijn metalen vaker in een 
verhoogde concentratie aangetroffen. (zie beschrijving onderzoek fam. Velderman). Het 
is waarschijnlijk dat het relatief arme zandgrond betreft met weinig of geen bindend 
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vermogen.

Van het overige bestemmingsplan-terreindeel zijn er geen bodemonderzoeksgegevens 
bekend. Op basis van de historische gegevens (onverdacht) kunnen we concluderen 
dat het terrein geschikt zal zijn voor het beoogde doel. Te zijner tijd zal er nog een 
indicatief onderzoek moeten worden uitgevoerd op het overige niet onderzochte 
terreindeel. Het betreft echter alleen een gedeelte van het bestemmingsplanterrein 
welke bestemming tuin krijgt.

De uitgevoerde bodemonderzoeken zijn geldig gedurende 5 jaren. Daarna wordt het 
gebruikt als historische gegevens en dient voor o.a. bouwvergunningsaanvragen een 
nieuw onderzoek te worden uitgevoerd overeenkomstig (NEN 5740) of de dan 
geldende norm.

Conclusie
de gemeente Raalte heeft de bodemonderzoeken en de beschikbare gegevens 
beoordeeld en het volgende geconcludeerd. Alle bodemonderzoek zijn separate bijlage 
bij het bestemmingsplan. De onderzochte locaties zijn geschikt is voor het beoogde 
doel.

Indien er bouwwerkzaamheden op het deel van de locatie worden uitgevoerd die  
historisch gezien onverdacht zijn, is een verkennend bodemonderzoek nog wel 
noodzakelijk. Daarnaast is aanvullend onderzoek overeenkomstig het 
bouwstoffenbesluit nog noodzakelijk indien er grond van de locatie wordt afgevoerd. 
Tevens dient er bij het bouwrijp maken rekening te worden gehouden met de 
aanwezigheid van puin.

In het grondwater is bij meerder onderzoeken nikkel in een verhoogde concentratie 
aangetroffen. Het aangetoonde gehalte aan nikkel in het grondwater kan mogelijk een 
beperking op gaan leveren waarbij we gaan adviseren het grondwater niet te gebruiken 
als besproeiingswater ten behoeve van gewassen.

6.8. Watertoets

Per 1 november 2003 is het verplicht om bij ruimtelijke ingrepen de watertoets toe te 
passen. Hierin moet inzicht worden geboden in de effecten van het initiatief op de 
waterhuishouding. In het kader van de watertoets dient de gemeente voorafgaand aan 
de opstelling van de ruimtelijke onderbouwing het voornemen van de ruimtelijke ingreep 
(inclusief bouwplan) aan het waterschap te verzenden. Hiertoe moet, afhankelijk van de 
ingreep, meerdere malen overleg gevoerd worden met de waterbeheerder. De 
gemeente en het waterschap kunnen afspraken maken over de wijze waarop het 
aspect water in het ruimtelijk plan is opgenomen.

Voor het plangebied de Wörmink is een waterplan*  opgesteld. Hieronder is enkel de 
waterparagraaf uit deze rapportage overgenomen. Het gehele waterplan is in de bijlage 
opgenomen.

Waterparagraaf
In de Wörmink zal het afvalwater volledig gescheiden van het hemelwater worden 
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ingezameld en afgevoerd. Het afvalwater wordt via een gemaal geloosd op het 
gemengde rioolstelsel van Mariënheem. Het vuilwaterstelsel zal geen nooduitlaten of 
overstorten naar de bodem of oppervlaktewater krijgen.

Het hemelwater dat binnen het plangebied valt wordt via goten in de wegen afgevoerd 
naar een tweetal wadi's, die met elkaar in verbinding staan. In de wadi's is voldoende 
berging aanwezig (16 mm) om een bui met een herhalingstijd van 10 jaar te kunnen 
verwerken. Het water dat in de wadi's wordt geborgen zal in de bodem infiltreren. 
Overtollig water zal worden geloosd op de waterloop aan de noordzijde van het 
plangebied.

Bij hevige regenval kan het peil in de wadi's nog 0,10 m stijgen boven het normale peil. 
Wanneer dit niet voldoende berging biedt, dan zal de groenzone waarin de grote wadi 
geprojecteerd is, onder water komen te staan. Door het maaiveld in deze groenzone 
gemiddeld 0,15 m onder het straatpeil aan te leggen is voldoende berging aanwezig 
om een bui met een herhalingstijd van 100 jaar te kunnen verwerken zonder dat het 
water op de straat zal komen. Eens in de 250 jaar zal het water stijgen tot ca. 0,07 m 
boven het straatpeil. In dat geval zal het water nog niet de woningen binnen dringen 
(bouwpeil 0,30 m boven het straatpeil). 

Door het ontworpen hemelwaterafvoersysteem worden de gevolgen van de aanleg van 
een woonwijk op het watersysteem geminimaliseerd.

Een conceptversie van het waterplan is op 13 september 2007 met het waterschap 
Groot Salland besproken. Tijdens dit overleg heeft het waterschap aangegeven in te 
kunnen stemmen met het ontwerp.

6.9. Flora en Fauna

Het plangebied betreft een agrarisch gebied tussen de Hellendoornseweg en de 
Krusestraat. Een verkennend flora- en faunaonderzoek*  is dan ook uitgevoerd. Het doel 
van een dergelijke quickscan is inzicht te krijgen in mogelijke beschermde 
natuurwaarden in het plangebied. Hieronder worden de conclusies en aanbevelingen 
weergegeven. De volledige rapportage is opgenomen  in de separate bijlage horende  
bij dit bestemmingsplan.

Conclusies
Ÿ Het plangebied is leefgebied voor algemeen voorkomende soorten waarvoor een 

vrijstelling ex art. 75 van de Flora- en faunawet geldt.
Ÿ De laanbeplanting rondom het plangebied vormt naar verwachting een vaste 

vliegroute voor vleermuizen; de holle bomen kunnen gebruikt worden als 
verblijfplaats. Indien de bomen verdwijnen dient er een vleermuizenonderzoek 
uitgevoerd te worden. Indien besloten wordt de bomen te kappen zal een aanvullend 
vleermuizenonderzoek plaatsvinden.

Ÿ Het plangebied is leefgebied voor algemeen in Nederland voorkomende 
vogelsoorten. Wanneer bij de uitvoering van het plan rekening gehouden wordt met 
broedende vogels, zijn geen effecten op beschermde soorten te verwachten en is 
geen ontheffing nodig.
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De besluitvorming omtrent het kappen van de bomen is inmiddels afgerond. In het 
najaar van 2007 worden binnen de bebouwde kom de slechte bomen verwijderd. 
Herplant vindt gelijktijdig met het herinrichten van de Hellendoornseweg binnen de 
bebouwde kom plaats. Aanvullend vleermuizenonderzoek* heeft aangetoond dat de er 
geen holten aanwezig zijn die kunnen dienen als verblijfplaats van vleermuizen. De 
bomen dienen echter wel als vliegroutes van en naar foerageergebied. Door de bomen 
te herplanten blijft deze vliegroute intact. Het aanvullend vleermuizenonderzoek is 
opgenomen in de separate bijlage, horende bij dit bestemmingsplan.

Aanbevelingen
Met name de noordoostzijde van het plangebied vormt een vochtig gebied met 
aanwezig oppervlaktewater in de vorm van een sloot. Hierin komen algemeen 
beschermde amfibieën voor. In het kader van de zorgplicht is het aan te bevelen om 
werkzaamheden aan de waterbiotoop van amfibieën uit te voeren buiten de 
voortplantingsperiode. Dit is de meest kwetsbare periode in de levenscyclus en loopt 
van maart tot juni. 

In het ruimtelijk plan is het goed mogelijk om een waterbiotoop voor amfibieën te 
integreren met de noodzakelijke waterberging. Indien vijvers, poelen of sloten 
aangelegd worden, dient daarvoor op een aantal punten gelet te worden. Voor de 
aanleg wordt een flauwe oever met een helling van 1:3 tot 1:5 aanbevolen; dit komt 
zowel de vegetatie als de aanwezigheid van amfibieën ten goede. Een ecologisch 
beheer van deze oeverzone bestaat uit beperking van de maaibeurten en het afvoeren 
van het maaisel. Hierdoor kan zich een bloemrijke vegetatie ontwikkelen. 

6.10. Archeologie en Cultuurhistorie

Op de archeologische monumentenkaart (AMK) zijn in het plangebied geen 
archeologische vindplaatsen aangegeven die bescherming genieten middels de 
Monumentenwet 1988 of waarvoor bescherming in voorbereiding is. Nabij het 
plangebied bevindt zich geen terrein van archeologische waarde.

Op de indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW, 2e generatie, bron: 
www.kich.nl) is de kans op het aantreffen van archeologische resten aangegeven. Het 
plangebied heeft op basis van deze kaart gedeeltelijk een middelhoge en gedeeltelijk 
een lage indicatieve verwachtingswaarde. 

Op basis van de Archeologische verwachtingskaart van de gemeente Raalte (nog niet 
vastgesteld) is er een lage verwachtingswaarde in het hele plangebied. De kans op het 
aantreffen van archeologische vondsten is gering. Gezien de lage archeologische 
verwachting wordt archeologische begeleiding of nader archeologisch onderzoek hier 
niet noodzakelijk geacht. Desondanks bestaat de kans dat bij de graafwerkzaamheden 
vondsten worden aangetroffen. In dat geval geldt op grond van de Monumentenwet 
1988 een meldingsplicht.
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7. Financiële en economische haalbaarheid

In de grondexploitatie voor het gebied is een positief saldo geraamd. Dit komt ten 
goede aan het grondbedrijf van Raalte.
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8. Maatschappelijke haalbaarheid

8.1. Voortraject

Ten behoeve van de nieuwbouwontwikkelingen in Mariënheem heeft een tweetal 
bijeenkomsten plaatsgevonden met onder andere bewoners en het bestuur van 
Plaatselijk Belang. Deze bijeenkomsten hebben plaatsgevonden op 21 november 2006 
en 26 februari 2007. In de eerste bijeenkomst is het planconcept besproken waarbij de 
nadruk heeft gelegen op de uitgangspunten die leidend zijn geweest bij het ontwerp.

In de bijeenkomst van 26 februari is nader ingegaan op het Stedenbouwkundig Plan. 
Deze is tot stand gekomen mede door de opmerkingen die zijn gemaakt in de eerste 
bijeenkomst van 21 november 2006.

Er vindt nog een aparte bijeenkomst plaats met de doelgroep starters en een 
woningcorporatie. Aan de hand van deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd wat de 
wensen zijn van de startende Mariënhemer. 

Gelijk met behandeling van het voorontwerp van het bestemmingsplan wordt verder 
doorgepraat over de variëteit en beeldkwaliteit van het nieuwe woongebied.

8.2. Vooroverleg

Artikel 10 Besluit ruimtelijke ordening 1985 geeft aan dat burgemeester en wethouders 
bij voorbereiding van een bestemmingsplan, waar nodig, overleg dienen te plegen met 
besturen van andere gemeenten, met de provinciale commissie gemeentelijke plannen, 
de inspecteur voor de ruimtelijke ordening, met de bij het plan betrokken 
waterschapsbesturen en met eventuele andere diensten van Rijk en provincie die 
belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. De 
instanties die in kennis gesteld moeten worden van dit bestemmingsplan zijn 
geïnformeerd. De reacties zijn opgenomen in het inspraakverslag, welke is ingevoegd 
in de bijlage 6 van het bestemmingsplan. 

8.3. Inspraak

Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage 
gelegen (6 september 2007 tot en met 17 oktober 2007). Een ieder heeft de 
gelegenheid gehad om inspraakreacties in te dienen op het voorontwerp. In bijlage 6 is 
een verslag gemaakt van de ingebrachte reacties. De zijn behandeld en voorzien van 
een reactie door de gemeente. 
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8.4. Zienswijzen

Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft in de periode van 7 februari 2008 tot en 
met 19 maart 2008 ter inzage gelegen. Een ieder heeft de gelegenheid gehad om 
zienswijzen in te dienen op het ontwerp. In bijlage 7 is een verslag gemaakt van de 
ingebrachte reacties. Deze zijn behandeld en voorzien van een reactie door de 
gemeente. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de daaruit voortkomende 
wijzigingen en de wijzigingen die ambtshalve zijn doorgevoerd.

Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen:
De gevraagde wijzigingen door de heren Holtmaat met betrekking tot de te vervangen 
woning en de nieuw te bouwen woning zijn aangepast zoals verwoord in bijlage 7.

Ambtshalve wijzigingen:
Ÿ In het ontwerp bestemmingsplan is in artikel 6.2.1 van de voorschriften per abuis de 

afstand ten opzichte van de zijdelingse perceelsgrens weggevallen. In het 
voorontwerp bestemmingsplan was deze wel opgenomen. Deze bepaling is 
wederom toegevoegd aan artikel 6.2.1.

Ÿ In het ontwerp bestemmingsplan is in artikel 6.2.2 van de voorschriften per abuis de 
mogelijkheid tot het bouwen van 6,5 meter hoge aangebouwde bijgebouwen 
weggevallen. In het voorontwerp bestemmingsplan was deze wel opgenomen. Deze 
bepaling is wederom toegevoegd aan artikel 6.2.2.

Ÿ Het bouwblok rondom Hellendoornseweg 35b is aangepast aan de bestaande 
situatie.

Ÿ In bijlage 2 'toelichtende afbeeldingen geurhinder' is een V-stacks berekening 
Hellendoornseweg 37 bijgevoegd.

Ÿ Het "lange" bouwvlak ha/v2 en a2 is ingekort naar aanleiding van de 
ontwerpverkaveling.

Ÿ De tuinbestemming bij de woning Hellendoornseweg 35b is aangepast en op 4 
meter achter de voorgevel van de woning gelegd.

Ÿ De tuinbestemming tussen de woningen Hellendoornseweg 35b en de 
naastgelegen geplande woning is aangepast aan de feitelijke perceelsgrens.
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1: Rekenresultaten akoestisch onderzoek
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211x01766Rekenresultaten

Model: Kopie van eerste model (24JULI2007) - versie van Gebied - Gebied
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten  (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

                                                                                                                         
Id              Omschrijving                                       Hoogte         Dag       Avond       Nacht        Lden
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1_A                                                                   1,5          56          52          45          56
1_B                                                                   4,5          57          52          45          56
1_C                                                                   7,5          56          52          45          56
2_A                                                                   1,5          54          50          43          54
2_B                                                                   4,5          55          50          43          54

2_C                                                                   7,5          55          50          43          54
3_A                                                                   1,5          51          46          39          51
3_B                                                                   4,5          52          47          40          51
3_C                                                                   7,5          51          47          40          51
4_A                                                                   1,5          52          47          40          51

4_B                                                                   4,5          53          48          41          52
4_C                                                                   7,5          53          48          41          52
5_A                                                                   1,5          47          43          36          47
5_B                                                                   4,5          48          44          37          48
5_C                                                                   7,5          49          44          37          48

6_A                                                                   1,5          52          47          40          52
6_B                                                                   4,5          52          48          41          52
6_C                                                                   7,5          52          48          41          52
7_A                                                                   1,5          53          49          42          53
7_B                                                                   4,5          54          49          42          53

7_C                                                                   7,5          54          49          42          53
8_A                                                                   1,5          46          42          35          46
8_B                                                                   4,5          48          43          36          47
8_C                                                                   7,5          48          44          37          48
9_A                                                                   1,5          52          47          40          51

9_B                                                                   4,5          52          48          41          52
9_C                                                                   7,5          52          48          41          52
10_A                                                                  1,5          46          42          35          46
10_B                                                                  4,5          48          44          37          48
10_C                                                                  7,5          48          44          37          48

11_A                                                                  1,5          52          49          43          53
11_B                                                                  4,5          53          50          44          54
11_C                                                                  7,5          53          50          44          54
12_A                                                                  1,5          52          49          43          53
12_B                                                                  4,5          53          49          43          53

12_C                                                                  7,5          53          49          43          53
13_A                                                                  1,5          51          48          42          52
13_B                                                                  4,5          52          49          43          53
13_C                                                                  7,5          52          49          43          53
14_A                                                                  1,5          45          41          35          45

14_B                                                                  4,5          47          43          37          47
14_C                                                                  7,5          48          44          38          48
15_A                                                                  1,5          45          42          36          46
15_B                                                                  4,5          47          44          38          48
15_C                                                                  7,5          48          44          38          48

16_A                                                                  1,5          43          40          34          44
16_B                                                                  4,5          46          42          36          46
16_C                                                                  7,5          46          43          37          47
17_A                                                                  1,5          50          47          41          51
17_B                                                                  4,5          51          48          42          52

17_C                                                                  7,5          51          48          42          52
18_A                                                                  1,5          51          47          41          51
18_B                                                                  4,5          52          48          42          52
18_C                                                                  7,5          52          48          42          52
19_A                                                                  1,5          48          44          38          48

19_B                                                                  4,5          49          46          40          50
19_C                                                                  7,5          50          46          40          50
20_A                                                                  1,5          46          43          37          47
20_B                                                                  4,5          48          45          39          49
20_C                                                                  7,5          48          45          39          49

21_A                                                                  1,5          44          41          35          45
21_B                                                                  4,5          46          42          36          46
21_C                                                                  7,5          47          43          37          47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-07-2007 11:54:25Geonoise V5.41
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Bijlage 2: Toelichtende afbeeldingen geurhinder
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Bijlage 3: Waterplan
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Bijlage 4: Flora en Fauna onderzoek
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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding van het onderzoek

Aan de noordoostzijde van de kern Mariënheem in de gemeente Raalte is de bouw

van een woonwijk voorzien. Het plangebied betreft een agrarisch gebied tussen de

Hellendoornseweg en de Ten Haveweg. Gemeente Raalte heeft BRO gevraagd om

een verkennend flora- en faunaonderzoek uit te voeren. Het doel van een dergelijke

quick-scan is inzicht te krijgen in mogelijke beschermde natuurwaarden in het plan-

gebied. Voorliggend rapport doet verslag van dit onderzoek.

1.2 Ruimtelijke plannen en natuurwetgeving

Beleid

De bescherming van de natuur is in Europees verband vastgelegd in de Vogelrichtlijn

(VR) en de Habitatrichtlijn (HR). Beide richtlijnen dragen zorg voor zowel gebiedsbe-

scherming als soortenbescherming. Nederland heeft de richtlijnen geïmplementeerd

in respectievelijk de Natuurbeschermingswet van 1968, 1998 en 2005 (gebiedsbe-

scherming) en de Flora- en faunawet (soortenbescherming). De gebiedsbescherming

heeft betrekking op de Vogelrichtlijngebieden die Nederland heeft vastgesteld, de

Habitatrichtlijngebieden die Nederland bij de Europese Commissie heeft aangemeld

en de beschermde natuurmonumenten. Ruimtelijke ingrepen die in deze gebieden

plaatsvinden dan wel in de nabijheid van beschermde natuurgebieden, moeten

worden getoetst op hun effecten op deze gebieden.

De soortenbescherming heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorko-

mende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libel-

len en vlinders, op enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde dier-

soorten (uit de groepen kevers, mieren, schelp- en schaaldieren) en op een honderd-

tal vaatplanten. Welke soorten planten en dieren wettelijke bescherming genieten,

is vastgelegd in een aantal bij de Flora- en faunawet behorende besluiten en rege-

lingen.

Beschermingsniveaus

Sinds 22 februari 2005 is een nieuwe AMvB in werking getreden die voorziet in een

wijziging van het ‘Besluit beschermde dier- en plantensoorten’. Deze AMvB, bete-

kent dat het ontheffingsregime is aangepast.
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Met de inwerkingtreding van dit besluit zal sprake zijn van een drietal categorieën

beschermingsniveaus:

• niveau 1: een algemene vrijstelling van in Nederland algemeen voorkomende

soorten. Voor deze soorten is bij projecten in de categorie ruimtelijke inrichting

en ontwikkeling geen ontheffing van de artikelen 8 tot en met 12 van de Flora-

en faunawet meer nodig;

• niveau 2: een algemene vrijstelling met gedragscode voor een aantal bescherm-

de soorten genoemd in tabel 2 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en

plantensoorten, zoals b.v. Eekhoorn, Steenmarter en alle in het wild voorko-

mende vogelsoorten. In een op te stellen gedragscode
1
 moet worden aangege-

ven hoe bij nieuwe plannen en projecten omgegaan dient te worden met be-

schermde soorten. Onder deze voorwaarden, vooraf goedgekeurd door de mi-

nister van LNV, kan gebruik worden gemaakt van deze vrijstelling;

• niveau 3: streng beschermde soorten. Dit zijn de soorten genoemd in bijlage 1

van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten en alle soorten

die zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Voor deze soorten kan

geen algemene vrijstelling worden gegeven en is voor ruimtelijke ontwikkelin-

gen en inrichting een ontheffingsaanvraag noodzakelijk. Een ontheffingsaan-

vraag voor deze soorten wordt getoetst aan drie criteria: 1) er is sprake van

dwingende redenen van openbaar belang, 2) er zijn geen alternatieven voor-

handen en 3) de ruimtelijke ingreep doet geen afbreuk aan de gunstige staat

van instandhouding van de soort. Voor een ontheffingsaanvraag moet aan alle

drie de criteria worden voldaan.

Met betrekking tot beschermingsniveau 2 geldt het volgende: Op dit moment be-

staat er nog geen, door het ministerie van LNV goedgekeurde, gedragscode voor

een werkwijze bij ‘ruimtelijke ontwikkelingen’. Hierdoor kan nog geen gebruikt

gemaakt worden van de mogelijke vrijstelling voor dier- en plantensoorten welke

vallen onder beschermingsniveau 2. Dit houdt in dat op dit moment (tot op het

moment dat de hiervoor benoemde gedragscode door de sector is opgesteld en

goedgekeurd door het ministerie van LNV) nog altijd ontheffing moet worden aan-

gevraagd voor:

• planten en dieren welke zijn opgenomen in tabel 2. Hiervoor moet de zoge-

naamde ‘lichte toets’ worden gehanteerd. Dit houdt in dat de ruimtelijke in-

greep geen afbreuk mag doen aan de gunstige staat van instandhouding van de

soort;

• alle in Nederland voorkomende broedvogels. Hiervoor moet de zogenoemde

“uitgebreide” toets worden gehanteerd, zoals hierboven beschreven bij be-

schermingsniveau 3.

                                                     
1
 De gedragscode moet door de sector of ondernemer zelf opgesteld worden.
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Zorgplicht

Artikel 2 van de Flora- en faunawet schrijft voor dat iedereen de algemene zorg-

plicht voor de in wild levende planten en dieren in acht moet nemen. Dit houdt in

dat handelingen die niet noodzakelijk verband houden met het beoogde doel, maar

nadelig zijn voor de flora en fauna achterwege moeten blijven.

Rode lijsten

In het kader van een mogelijke ontheffingsaanvraag dient bij de vaststelling van de

“gunstige staat van instandhouding” van een soort gelet te worden op de landelijke

en regionale verspreidingsgegevens van een betreffende soort. Het op 5 november

2004 gepubliceerde Besluit Rode lijsten flora en fauna is hiervoor een geschikt in-

strument. Rode lijsten hebben echter geen juridische status. Rode lijsten geven een

overzicht van soorten die uit een bepaald gebied zijn verdwenen en soorten die in

een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeldzaam zijn. De Conventie van Bern ver-

eist dat landen Rode lijsten uitbrengen. Op de Rode lijsten staan alleen soorten die

zich in Nederland voortplanten, dus geen trekvissen (zoals zalm en paling) en over-

winterende vogels. Er worden steeds acht categorieën onderscheiden:

1. uitgestorven op wereldschaal;

2. in het wild uitgestorven op wereldschaal;

3. verdwenen uit Nederland;

4. in het wild verdwenen uit Nederland;

5. ernstig bedreigd;

6. bedreigd;

7. kwetsbaar;

8. gevoelig.

De mate van zeldzaamheid van een beschermde soort zal dus bepalen of een ruim-

telijke ontwikkeling de “gunstige staat” van een soort zal beïnvloeden. Indien dit

het geval is, dan dienen compenserende en mitigerende maatregelen genomen te

worden voordat de ruimtelijke ontwikkelingen in gang worden gezet. Bij het toet-

sen van de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op beschermde soorten uit de

beschermingsniveaus 2 en 3, zal derhalve mede de status op de Rode lijst van die

soort meegenomen worden.

Boswet

De Boswet stelt dat opgaande bossen buiten de bebouwde kom gecompenseerd

dienen te worden, indien deze moeten wijken voor ruimtelijke ontwikkelingen. De

Boswet stelt daarbij een aantal randvoorwaarden. Opgaande beplanting dient ge-

compenseerd te worden wanneer deze bestaat uit:

• wegbeplantingen en eenrijïge beplantingen op of langs landbouwgronden, bei-

de niet bestaan uit populieren of wilgen. Knotwilgen of andere boomsoorten

dienen wel gecompenseerd te worden;
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• rij beplanting, gerekend over totaal aantal rijen, meer dan 20 bomen omvatten;

• houtopstanden, welke een zelfstandige eenheid vormen met een oppervlakte

van meer dan 10 are (= 1000 m
2
).

Houtopstanden bestaande uit Italiaanse populier, Linde, Paardekastanje of Treur-

wilg hoeven niet gecompenseerd te worden.
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2. ONDERZOEK

2.1 Ligging van het plangebied

Het plangebied ligt in ten noordoosten van de kern Mariënheem in de gemeente

Raalte (provincie Overijssel). Het gebied grenst in het zuiden aan de Hellendoornse-

weg en het westen aan de Ten Haveweg. De noordgrens wordt gevormd door de

perceelsafscheiding van het perceel Ten Haveweg 2; de oostgrens loopt over een lijn

van de genoemde perceelsafscheiding tot een voormalige kuilvoeropslag aan de

Hellendoornseweg. De Amersfoortcoördinaten van het midden van het onderzoeks-

gebied zijn 218,9-489,0
2
.

2.2 Bronnenonderzoek

Natuurloket geeft informatie over de verspreiding van soortgroepen per km
2
 en of

daarbij wettelijk beschermde soorten en/of soorten van de Rode lijst voorkomen.

Daarnaast kan de begrenzing van de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden bekeken

worden. Het plangebied ligt niet in of nabij Habitat- of Vogelrichtlijngebieden. In

het streekplan van de provincie Overijssel valt het plangebied buiten de Provinciale

Ecologische hoofdstructuur. Bij het ruimtelijk plan hoeft derhalve geen rekening

gehouden te worden met gebiedsbescherming.

Ten aanzien van de soortenbescherming vormen de globale verspreidingsgegevens

van Natuurloket alleen een indicatie, omdat de gegevens verstrekt worden op km
2
-

schaal. Bovendien ligt het plangebied slechts voor een zeer klein deel in elk van de

km-vakken. De onderzoekslocatie ligt op de grens de km-vakken 218-488, 218-489,

219-488 en 419-489. Uit de opgave van Natuurloket blijkt dat alle km-vakken alleen

vaatplanten goed zijn onderzocht. Libellen zijn matig onderzocht. Broedvogels zijn

in km-vak 219-488 goed onderzocht. Overige relevante soortgroepen zijn niet tot

slecht onderzocht.

2.3 Gebiedsbeschrijving

Op dinsdag 22 augustus 2006 is het plangebied bezocht. Het doel van dit verken-

nende terreinbezoek was een beeld te krijgen van de gebiedskenmerken zoals

grondgebruik en ecotopen, mogelijke sporen van dieren en de ecologische samen-

hang met de omgeving te onderzoeken.

                                                     
2
 De getallen staan voor de x- respectievelijk y-coördinaat van de linker benedenhoek van het km-vak.
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Figuur 1: Ligging van het plangebied (rood omlijnd aangegeven)

Foto 1: Overzicht van het plangebied     Foto 2: Beeld van de Hellendoornseweg

Foto 3: Greppel ten oosten van Ten Haveweg   Foto 4: Dichtgegroeide sloot aan noordoostzijde
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Het verkennende terreinbezoek had tevens tot doel na te gaan of aanvullend veld-

onderzoek noodzakelijk is in de daarvoor geldende inventarisatieperioden.

Het plangebied bestaat in het geheel uit grasland. In de grasvegetatie groeien

slechts enkele kruidachtige soorten als Ridderzuring, Vogelmuur, Paardenbloem en

Smalle weegbree. In het lager gelegen noordoostelijke deel van het gebied loopt

een sloot in zuidelijke richting. Deze loopt niet geheel door tot de Hellendoornse-

weg. De sloot is grotendeels vol gegroeid met Mannagras; aan de oevers groeit bo-

vendien Grote kattenstaart, Zilverschoon en Heermoes.

De Hellendoornseweg en Ten Haveweg zijn voorzien van laanbeplanting van respec-

tievelijk Beuk en Zomereik. Langs beide wegen lopen greppels. De berm- en grep-

pelbegroeiing bestaat uit soorten als Vlasbekje, Sint-Janskruid, Paardenbloem, Klein

Streepzaad, Grote brandnetel, Braam en verschillende grassoorten. In de hoek van

de Hellendoornseweg en Ten Haveweg staat een woning met bijgebouwen; dit per-

ceel valt buiten het plangebied.

2.4 Beschermde soorten

Vaatplanten

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen in het

plangebied. Volgens de opgaven van natuurloket komt in het zuidwestelijke km-vak

1 algemeen beschermde soort voor en in het zuidoostelijke km-vak 1 algemeen be-

schermde en 1 strenger beschermde soort. Op voorhand is niet te zeggen om welke

soorten het hier gaat. De kans dat een van de gemelde beschermde plantensoorten

in het plangebied voorkomt, is erg klein. Het intensief beheerde grasland biedt geen

geschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten; ook de bermen zijn hiervoor

minder geschikt. De kans is daarnaast zeer klein dat eventueel beschermde planten-

soorten in de bermen over het hoofd zijn gezien tijdens het veldbezoek.

Conclusie: Bij het ruimtelijk plan hoeft geen rekening gehouden te worden met

beschermde vaatplanten.

Zoogdieren

In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen zoogdieren of zoogdiersporen

waargenomen. In het open agrarische gebied zijn een aantal algemeen beschermde

grondgebonden zoogdiersoorten te verwachten, namelijk Egel, Mol, Huisspitsmuis,

Veldmuis en Haas. Voor deze soorten geldt een vrijstelling ex art. 75 van de Flora en

faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen. Strenger beschermde grondgebonden

zoogdieren zijn op basis van habitatvoorkeur en verspreidingsgegevens niet in het

plangebied te verwachten.
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Tabel 1: Overzicht van wettelijk beschermde zoogdiersoorten die te verwachten zijn in het plangebied.

Voor uitleg beschermingsniveaus: zie paragraaf 1.2

Soortnaam Functie plangebied Beschermingsniveau

1 2 3

Egel Waarschijnlijk leefgebied x

Haas Waarschijnlijk leefgebied x

Huisspitsmuis Waarschijnlijk leefgebied x

Mol Waarschijnlijk leefgebied x

Veldmuis Waarschijnlijk leefgebied x

Natuurloket maakt melding van 2 streng beschermde habitatrichtlijnsoorten in aan-

grenzende km-vakken. De betreffende km-vakken zijn echter slecht onderzocht. Het

gaat hierbij naar alle waarschijnlijkheid om 2 vleermuissoorten. De twee meest al-

gemeen voorkomende vleermuissoorten in en rond bebouwde gebieden zijn Gewo-

ne dwergvleermuis en Laatvlieger. Deze soorten verkiezen gebouwen voor hun ver-

blijfplaatsen en kolonies. Andere vleermuissoorten gebruiken hiervoor holle bomen.

In het plangebied zelf staan geen geschikte gebouwen. Holle bomen zijn aangetrof-

fen in de laanbeplanting van de Hellendoornseweg. De laanbeplanting kan boven-

dien dienen als vaste vliegroute van vleermuizen.

Conclusie: Bij het ruimtelijk plan dient rekening gehouden te worden met be-

schermde vleermuissoorten.

Vogels

In het gebied zijn een aantal vogelsoorten als broedvogel te verwachten. Het gaat

hierbij om soorten die in de laanbeplanting nestelen, en om minder kritische weide-

vogelsoorten. Watervogels zijn niet in het gebied te verwachten vanwege de totale

afwezigheid van oppervlaktewater.

Alle in Nederland voorkomende vogelsoorten zijn wettelijk beschermd. Omdat voor

vogels nog geen gedragscode bij ruimtelijke ontwikkelingen voorhanden is, vallen

alle vogelsoorten onder beschermingsniveau 3.

Conclusie: bij het ruimtelijk plan dient rekening gehouden te worden met broedvo-

gels.

Amfibieën, reptielen en vissen

In de sloot in het plangebied is een kikkersoort waargenomen; vermoedelijk gaat

het om een exemplaar van Middelste groene kikker. Andere algemeen beschermde

amfibiesoorten die in en rond de sloot te verwachten zijn, zijn Bruine kikker en Ge-

wone pad, en mogelijk Kleine watersalamander. De aangetroffen sloot en het om-

liggende grasland vormen geen geschikt leefgebied voor strenger beschermde amfi-

bieën. Deze zijn niet in het plangebied te verwachten. Ditzelfde geldt ook voor de

beschermde reptielen en vissen.
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Conclusie: bij het ruimtelijk plan hoeft geen rekening gehouden te worden met

beschermde soorten amfibieën, reptielen of vissen.

Overige diersoorten

Beschermde dagvlinders en libellen zijn niet waargenomen in het onderzoeksge-

bied. Van overige ongewervelde soortgroepen zijn geen waarnemingsgegevens

bekend. De kans dat beschermde ongewervelden voorkomen in het plangebied is

erg klein, gezien het ontbreken van geschikt leefgebied.

Conclusie: bij het ruimtelijk plan hoeft geen rekening gehouden te worden met

beschermde ongewervelde diersoorten.
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3. EFFECTBESCHRIJVING

3.1 De ruimtelijke ingreep

De functiewijziging van bos naar woongebied gaat gepaard met diverse handelin-

gen en werkzaamheden. Het gebied zal ingericht worden voor circa 50 woningen.

Rondom de te bouwen woningen zullen verhardingen en tuinen worden aangelegd.

Hierdoor zal een deel van het plangebied ongeschikt worden voor planten en die-

ren. De verwachting is dat de functiewijziging naar woongebied gepaard gaat met

de volgende werkzaamheden:

• het verwijderen van vegetatie;

• het bouwrijp maken van het plangebied door vergraven en mogelijk verwijde-

ren van de toplaag, aanbrengen van zand en egaliseren van de nieuwe bouw-

laag;

• het aanleggen van verhardingen;

• het graven van geulen voor de aanleg van leidingen;

• het bouwen van de woningen.

3.2 Te verwachten effecten op beschermde soorten

3.2.1 Zoogdieren

Verstoring en vernietiging van nesten en verstoring van rust- en verblijfplaatsen van

algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren door de uit te voeren werk-

zaamheden is mogelijk. Op populatieniveau is weinig invloed van de functiewijzi-

ging en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden te verwachten, omdat in de

directe omgeving geschikt leefgebied aanwezig is. Voor de in tabel 1 genoemde

algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren geldt een algemene vrijstelling

ex art. 75 van de Flora- en faunawet. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht (zie

paragraaf 3.3).

De kans is groot dat de laanbeplanting aan de Hellendoornseweg en Ten Haveweg

dienst doet als vaste vliegroute voor vleermuizen. Daarnaast vormen holle bomen

aan de Hellendoornseweg geschikte verblijfplaatsen voor verschillende vleermuis-

soorten. Het ruimtelijk plan voorziet in het behoud van de bestaande laanbeplan-

ting. In dat geval is geen ontheffing of aanvullend onderzoek voor vleermuizen no-

dig.
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3.2.2 Broedvogels

Bij het woningbouwplan zijn mogelijk een aantal broedvogelsoorten betrokken.

Omdat op dit moment nog geen, door het ministerie van LNV goedgekeurde, ge-

dragscode voor werkzaamheden aan ‘ruimtelijke ontwikkelingen’ bestaat, zal een

eventuele ontheffingsaanvraag met betrekking tot vogels beoordeeld worden vol-

gens de “uitgebreide” toets (zie toelichting in paragraaf 1.2). Een beoordeling van

een ontheffingsaanvraag met betrekking tot vogels zal voor het onderhavige pro-

ject negatief worden beoordeeld omdat niet aantoonbaar wordt voldaan aan de 3

beschreven toetsingscriteria (zie voor toetsingscriteria paragraaf 1.2). Als gevolg

hiervan kunnen de voorgenomen plannen alleen doorgang vinden indien deze op

een zodanige wijze worden uitgevoerd dat geen overtredingen van de Flora- en

faunawet plaatsvindt met betrekking tot vogels. Om aan deze eis te voldoen zullen

ten minste de volgende maatregelen in acht moeten worden genomen:

• alle werkzaamheden die broedende vogels binnen het plangebied op enigerlei

wijze kunnen verstoren, dienen buiten het broedseizoen (maart – augustus) uit-

gevoerd te worden;

• om het broeden van vogels in het plangebied te voorkomen tijdens de bouw-

werkzaamheden, dienen de mogelijke broedplaatsen van de verschillende aan-

wezige vogelsoorten voor aanvang van het broedseizoen (begin maart) als zo-

danig ongeschikt gemaakt te worden. Daarnaast zal het plangebied tot aanvang

van de bouwwerkzaamheden geregeld gecontroleerd moeten worden op broe-

dende vogels en moet het broeden voorkomen worden.

Ter voorkoming van overtreding van de Flora en faunawet met betrekking tot vo-

gels dienen ten minste bovengenoemde voorwaarden in acht genomen te worden.

Daarnaast mag aangenomen worden dat alle in het plangebied voorkomende vo-

gelsoorten voldoende mobiel zijn om, buiten het broedseizoen, bij ‘dreigende ver-

storing’ zich te verplaatsen naar beschikbaar geschikt habitat in de directe omge-

ving. Om deze reden zal bij werkzaamheden buiten het broedseizoen geen overtre-

ding van de verbodsartikelen 8 tot en met 12 van de Flora en faunawet met betrek-

king tot vogels plaatsvinden en is een ontheffing niet noodzakelijk.



Hoofdstuk 4 15

4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

4.1 Conclusies

• Het plangebied is leefgebied voor algemeen voorkomende soorten waarvoor

een vrijstelling ex art. 75 van de Flora- en faunawet geldt.

• De laanbeplanting rondom het plangebied vormt naar verwachting een vaste

vliegroute voor vleermuizen; de holle bomen kunnen gebruikt worden als ver-

blijfplaats. Indien deze bomen verdwijnen dient aanvullend vleermuizenonder-

zoek plaats te vinden.

• Het plangebied is leefgebied voor algemeen in Nederland voorkomende vogel-

soorten. Wanneer bij de uitvoering van het plan rekening gehouden wordt met

broedende vogels, zijn geen effecten op beschermde soorten te verwachten en

is geen ontheffing nodig.

Door Ecogroen Advies is een vleermuizenonderzoek uitgevoerd. Hieruit kan gecon-

cludeerd worden dat in de bomen langs de Hellendoornseweg geen holten aanwe-

zig zijn die kunnen dienen als verblijfplaats van vleermuizen. Wel worden de bomen

gebruikt als vliegroutes voor enkele vleermuizen. Het is dan ook aan te bevelen de

aanwezige bomen te vervangen door nieuwe bomen.

4.2 Aanbevelingen

Met name de noordoostzijde van het plangebied vormt een vochtig gebied met

aanwezig oppervlaktewater in de vorm van een sloot. Hierin komen algemeen be-

schermde amfibieën voor. In het kader van de zorgplicht is het aan te bevelen om

werkzaamheden aan de waterbiotoop van amfibieën uit te voeren buiten de voort-

plantingsperiode. Dit is de meest kwetsbare periode in de levenscyclus en loopt van

maart tot juni.

In het ruimtelijk plan is het goed mogelijk om een waterbiotoop voor amfibieën te

integreren met de noodzakelijke waterberging. Indien vijvers, poelen of sloten aan-

gelegd worden, dient daarvoor op een aantal punten gelet te worden. Voor de

aanleg wordt een flauwe oever met een helling van 1:3 tot 1:5 aanbevolen; dit komt

zowel de vegetatie als de aanwezigheid van amfibieën ten goede. Een ecologisch

beheer van deze oeverzone bestaat uit beperking van de maaibeurten en het afvoe-

ren van het maaisel. Hierdoor kan zich een bloemrijke vegetatie ontwikkelen.
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Bijlage 5: Vooroverleg reactie

a. Vitens 
Postbus 10005 
8000 GA Zwolle

1. Vitens heeft geen opmerkingen 

Reactie gemeente: Ter kennisgeving aangenomen

b. Het Oversticht 
Postbus 531 
8000 AM Zwolle

1. Het Oversticht heeft geen opmerkingen 

Reactie gemeente: Ter kennisgeving aangenomen

c. Provincie Overijssel 
Postbus 10078 
8000 GB Zwolle

1. De Provincie Overijssel geeft aan dat het verkeersbesluit omtrent de verlaging 
naar 30 km/uur moet zijn genomen voor vaststelling van het bestemmingsplan en 
de daaruit volgende maatregelen dienen te worden uitgevoerd. 

Reactie gemeente: Het verkeersbesluit zal worden genomen ruim voor 
vaststelling van het bestemmingsplan. De daarbij horende maatregelen 
worden eveneens uitgevoerd.

d. Groot Salland Waterschap 
Postbus 60 
8000 AB Zwolle

1. In principe stemt het waterschap in met het voorontwerp. Het definitieve advies 
volgt wanneer het waterhuishoudkundig plan gereed is. 

Reactie gemeente: Ter kennisgeving aangenomen 

e. Vrom Inspectie - regio Oost 
Postbus 136 
6800 AC Arnhem 

1. Zowel de VROM-inspectie als de rijksdiensten die lid zijn van de Provinciale 
Commissie Fysieke Leefomgeving hebben geen opmerkingen.

Reactie gemeente: Ter kennisgeving aangenomen
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Bijlage 6: Inspraakreacties

a. B.C.M. Holtmaat 
Ten Haveweg 2 
8106 AK Mariënheem 

Dhr. Holtmaat wenst een extra woning te realiseren tussen het plangebied en zijn 
huidige woning. In het verkavelingsplan is deze extra woning reeds opgenomen,  
maar de woning is niet meegenomen in het bestemmingsplan. Verzocht wordt de 
woning op de plankaart op te nemen. De beoogde woning past binnen de 
voorschriften V1 van het bestemmingsplan. 

Reactie gemeente: Het perceel van dhr. Holtmaat zal worden opgenomen in het 
plan, evenals de bestaande woning. De voorgevelrooilijn van de nieuw te bouwen 
woning zal op 15 meter uit de as van de weg worden gelegd. Bij de bestaande 
woning zal de bestaande voorgevelrooilijn worden aangehouden.  Daar waar 
nodig worden eventuele onderzoeken aangevuld. 

b. Erik Nijboer 
Krusestraat 3 
8106 BG Mariënheem 

Gevraagd wordt de bouwhoogten nader te bekijken aangezien de verwachting is 
dat de woningen die gewenst zijn, niet realiseerbaar zijn. 

Reactie gemeente: De maximale bouwhoogten zijn aangepast in het 
bestemmingsplan. Alle woningen hebben een maximale bouwhoogte van 9,50 
meter
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Bijlage 7: Zienswijzen

A. B.C.M. Holtmaat
Ten Haveweg 2 
8106 AK Mariënheem 

Geconstateerd wordt dat de plankaart niet geheel overeenkomt met de ingediende 
voorlopige ontwerpen van de nieuw te bouwen woning. De plankaart dient 
aangepast te worden op de volgende punten:
1. Het bouwplan valt zowel aan de achter- als de rechterzijde buiten het bouwvlak. 

Er dient 3 meter aangehouden te worden tussen de woning en de erfgrens.
2. De "sprong" in het bouwvlak zou teruggebracht moeten worden naar 2 meter. De 

nieuwe woning komt dan op ongeveer 18 meter van de as van de weg te staan.
3. De oppervlakte en hoogte van het bijgebouw zijn in strijd met de voorschriften. 

De reclamant geeft aan akkoord te gaan met de voorschriften en het bouwplan 
zal hierop aangepast worden.

4. Vrijstaande woningen in het plangebied beschikken over een tuin van circa 10 
meter achter achtergevel. Er wordt dan ook verzocht het bestemmingsvlak te 
vergroten om deze ruimte ook achter de woningen te krijgen.

De zienswijzen van Dhr. R.H.B. Holtmaat (per brief 14 maart 2008, zie hierna) 
hebben betrekking op de te vervangen woning. Deze zienswijzen worden door Dhr. 
B.C.M. Holtmaat onderschreven.

Reactie gemeente: Zoals aangegeven zal het bouwplan aangepast worden aan 
de voorschriften van het bestemmingsplan. Omdat er geen planologische 
bezwaren zijn tegen de voorgestelde wijzigingen van de plankaart zijn deze 
doorgevoerd. 

Voorgesteld wordt aan de zienswijzen, voorzover het de wijzigingen van de 
plankaart betreft, tegemoet te komen door een gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan.

B. R.H.B. Holtmaat
Sluizenmoat 9 
8106 BE Mariënheem 

Geconstateerd wordt dat de plankaart niet geheel overeenkomt met de ingediende 
voorlopige ontwerpen van de nieuw te bouwen woning. De plankaart dient 
aangepast te worden op de volgende punten:

1. De oppervlakte van bijgebouwen mag maximaal 50 m2 bedragen. Er wordt 
aangegeven dat er 120 m2 aanwezig is. Reclamant is van mening dat een 
bijkeuken, doorloop en een gedeelte van de keuken niet vallen onder een 
bijgebouw.

2. Ter plaatse van de keuken wordt het bouwvlak overschreden. Reclamant is bereid 
het bouwplan hierop aan te passen.

3. Ter plaatse van de bijkeuken/doorloop wordt eveneens het bouwvlak overschreden. 
Verzocht wordt om het bouwvlak aan de linkerzijde te vergroten (ongeveer 2 meter). 

4. Vrijstaande woningen in het plangebied beschikken over een tuin van circa 10 
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meter achter achtergevel. Er wordt dan ook verzocht het bestemmingsvlak te 
vergroten om deze ruimte ook achter de woningen te krijgen.

5. De oppervlakte en hoogte van het bijgebouw zijn in strijd met de voorschriften. De 
reclamant geeft aan akkoord te gaan met de voorschriften en het bouwplan zal 
hierop aangepast worden.

6. De maximaal toelaatbare goot- en nokhoogte van de woning worden overschreden 
en zijn dan ook in strijd met de voorschriften. De reclamant geeft aan akkoord te 
gaan met de voorschriften en het bouwplan zal hierop aangepast worden.

7. De "sprong" in het bouwvlak zou teruggebracht moeten worden naar 2 meter (nu 
circa 5 meter). 

Reactie gemeente: Het bouwplan zal aangepast worden aan de voorschriften van 
het bestemmingsplan. Omdat er geen planologische bezwaren zijn tegen de 
voorgestelde wijzigingen van de plankaart zijn deze doorgevoerd. 

Voorgesteld wordt aan de zienswijzen, voorzover het de wijzigingen van de 
plankaart betreft, tegemoet te komen door een gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan.

C. Plaatselijk Belang Mariënheem
p/a Dhr. A. Pakkert
Nijverdalseweg 41 
8106 AB Mariënheem 

In het bestemmingsplan is onvoldoende flexibilteit aanwezig om later woningen, 
zoals de aaneengesloten woningen, om te bouwen naar een ander woningtype. 
Deze flexibiliteit is echter wel noodzakelijk om een juiste verhouding te garanderen 
tussen behoefte en aanbod. 

Reactie gemeente: Het bestemmingsplan dekt op dit moment de bestaande 
behoefte. Dit blijkt ook gezien de laatste enquête.

Bij de projectwoningen (aaneengesloten woningen) is onvoldoende rekening 
gehouden met een eventuele behoefte aan seniorenwoningen. De minimale 
goothoogte van 4,5 meter duidt op hoogbouwwoningen. Senioren hebben juist 
behoefte aan voldoende ruimte op de begane grond en beperkte ruimte op de 
verdiepingen. 

Reactie gemeente: Uit de enquêtes blijkt dat de behoefte aan seniorenwoningen 
in deze fase van het plan minimaal is. Bij het invullen van de volgende fase (het 
gebied met de bestemming Wonen - Uit te werken) zal uiteraard opnieuw de 
behoefte aan seniorenwoningen op dat moment bekeken worden.

Voorgesteld wordt de zienswijze ongegrond te verklaren.

D. P. van Rossum
Hellendoornseweg 39
8106 AH Mariënheem
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Reclamant verzoekt rekening te houden met de vergunde geurcontour volgens de 
Wet Geurhinder en Veehouderij voor zijn bedrijf aan de Hellendoornseweg 39. 
Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met ontwikkelingsruimte die in 
het verschiet liggen. 

Reactie gemeente: Verwezen wordt naar paragraaf 6.5 van de toelichting. In deze 
paragraaf wordt nader ingegaan op de geurhinder van nabij het plangebied 
gebied gelegen agrarische bedrijven. Uit het geuronderzoek blijkt dat binnen de 
geurcontour van de Hellendoornseweg 39 geen nieuwe woningen worden 
gerealiseerd. Het bedrijf wordt door dit bestemmingsplan dan ook niet niet in zijn 
mogelijkheden beperkt. 

Voorgesteld wordt de zienswijze ongegrond te verklaren.
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Hoofdstuk I: Inleidende bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

1. het plan:
het Bestemmingsplan de Wörmink van de gemeente Raalte;

2. de plankaart:
de plankaart van het Bestemmingsplan de Wörmink, bestaande uit de kaart 
211x01047-pk1;

3. aanbouw:
een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee 
het in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het 
hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

4. aan-huis-verbonden beroep:
een dienstverlenend beroep, dat in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij het 
woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke 
uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

5. bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

6. bebouwingspercentage:
een in de voorschriften aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het 
bouwvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;

7. bestemmingsgrens:
een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestemmingsvlak;

8. bestemmingsvlak:
een op de plankaart aangeven vlak met eenzelfde bestemming;

9. bijgebouw:
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden 
kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is 
aan het hoofdgebouw;

10. bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk;
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11. bouwgrens:
een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bouwvlak; 

12. bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond waarop krachtens het plan zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten; 

13. bouwvlak:
een op de plankaart aangegeven vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid waarop 
gebouwen zijn toegelaten; 

14. bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke 
hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in 
of op de grond;

15. dak:
iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

16. 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;

17. gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk 
met wanden omsloten ruimte vormt;

18. hoofdgebouw:
een op zichzelf staand al dan niet vrijstaand gebouw dat, door zijn vorm en/of 
constructie, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwvlak kan worden aangemerkt;

19. kampeermiddel:
een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan;
enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte 
daarvan, voorzover geen bouwwerk zijnde, één en ander voor zover deze onderkomens 
of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of 
opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

20. seksinrichting:
de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 
erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval 
verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een 
seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in 
combinatie met elkaar;

21. voorgevelrooilijn:
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de op de plankaart als zodanig aangegeven lijn, waar de voorgevel van een 
hoofdgebouw op moet zijn georiënteerd;

22. woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden;
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Artikel 2: Wijze van meten

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:

1. dakhelling:
de hoek van een dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2. afstand tot de perceelsgrens:
de afstand tussen de perceelgrens en het dichtstbijzijnde punt van een bouwwerk;

3. goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het aansluitende en afgewerkte terrein tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de 
druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel, 
ondergeschikte bouwdelen als goten van dakkapellen niet meegerekend;

4. inhoud van een bouwwerk/gebouw:
tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

5. bouwhoogte van een bouwwerk/gebouw:
vanaf het aansluitende en afgewerkte terrein tot aan het hoogste punt van een gebouw 
of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte 
bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen bouwonderdelen;

6. oppervlakte van een bouwwerk/gebouw:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
nederwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein 
ter plaatse van het bouwwerk;

7. meten op de plankaart:
op de plankaart dient hart-op-hart van de grenzen te worden gemeten;

8. overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen:
bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 
bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 
schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken buiten beschouwing 
gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 
0,75 meter bedraagt.
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Hoofdstuk II: Bestemmingsbepalingen

Artikel 3: Groen (G)

3.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen;
b. bermen en beplanting;
c. paden;
d. speelvoorzieningen;
e. waterlopen en waterpartijen;
f. infiltratievoorzieningen in de vorm van een wadi ter plaatse van de desbetreffende 

aanduiding op de plankaart;
g. route voor langzaam verkeer; 

met daaraan ondergeschikt:
h. verhardingen;
i. parkeervoorzieningen.

3.2. Bouwvoorschriften

Op deze gronden mogen ten dienste van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

3.2.1. Gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3,00 meter 

bedragen;
b. bouwwerken geen gebouw zijnde ten behoeven van het verzamelen van 

huishoudelijke afvalstoffen hieronder mede verstaan ondergrondse afvalopslag.

3.3. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. een goede woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de sociale veiligheid; 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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3.4. Specifieke gebruiksvoorschriften

3.4.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een 
wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

3.4.2. Gebruik overeenkomstig bestemming
Tot een gebruik, in overeenstemming met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 3.4.1. 
, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden voor een route voor 
langzaam verkeer binnen een afstand van 3,00 meter van de op de kaart aangegeven 
route voor langzaam verkeer.

3.4.3. Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 3.4.1. , wordt in 
ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden en/of bouwwerken voor opslag-, stort-, of bergplaats van 

voorwerpen, stoffen of producten tenzij in rechtstreeks verband met de bestemming;
b. het gebruik van de gronden en/of bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
c. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

3.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3.4.1. , indien 
strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige 
gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
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Artikel 4: Tuin (T)

4.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen behorende 
bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen.

4.2. Bouwvoorschriften

Op deze gronden mogen ten dienste van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

4.2.1. Gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van:

1. erkers, serres en andere gebouwen op de begane grond;
2. luifels en dakoverstekken;
3. balkons; 

tot een diepte van 1,5 meter, met dien verstande dat de totale oppervlakte van  
de overschrijding niet meer mag bedragen dan 5 m2 en de lengte niet groter is  
dan 2/3 van de betreffende gevel, één en ander voorzover de afstand tot de   
perceelsgrens niet kleiner wordt dan 4,00 meter.

4. overdekte ruimtes indien en voorzover hiervoor vrijstelling is verleend op grond 
van artikel 6.4.1 van deze voorschriften;

4.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 1,00 meter 

bedragen, met uitzondering van pergola's die niet hoger mogen zijn dan 2,70 meter, 
alsmede vlaggenmasten en verlichtingsarmaturen waarvan de hoogte maximaal 
5,00 meter mag bedragen;

4.3. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. een goede woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.4. Specifiek gebruiksvoorschriften

4.4.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een 
wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.
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4.4.2. Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 4.4.1. , wordt in 
ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden en/of bouwwerken voor opslag-, stort-, of bergplaats van 

voorwerpen, stoffen of producten tenzij in rechtstreeks verband met de bestemming;
b. het gebruik van de gronden en/of bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
c. het gebruik van de gronden en/of bouwwerken voor detailhandel.

4.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4.4.1. , indien 
strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige 
gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
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Artikel 5: Verkeer - Verblijf (V-V)

5.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor verkeer - verblijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woonstraten, pleinen en paden;
b. voet- en rijwielpaden;
c. parkeervoorzieningen;
d. groenvoorzieningen;
e. speelvoorzieningen;
f. infiltratievoorzieningen.

5.2. Bouwvoorschriften

Op deze gronden mogen ten dienste van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

5.2.1. Gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

5.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan in rechtstreeks 

verband met de bestemming mag niet meer dan 3,00 meter bedragen;
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het verzamelen van 

huishoudelijke afvalstoffen hieronder mede verstaan ondergrondse afvalopslag.

5.3. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

5.4. Specifieke gebruiksvoorschriften

5.4.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een 
wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

5.4.2. Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 5.4.1. , wordt in 
ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden en/of bouwwerken voor opslag-, stort-, of bergplaats van 

voorwerpen, stoffen of producten tenzij in rechtstreeks verband met de bestemming;
b. het gebruik van de gronden en/of bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
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c. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

5.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 5.4.1. , indien 
strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige 
gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
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Artikel 6: Wonen (W)

6.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep in 

de volgende categorieën:
1. vrijstaande woningen (v);
2. halfvrijstaande woningen (h);
3. aaneengebouwde woningen (a);

b. aan- en bijgebouwen; 

met de daarbijbehorende:
c. tuinen, erven en terreinen;
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6.2. Bouwvoorschriften

Op deze gronden mogen ten dienste van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

6.2.1. Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. de goothoogte, bouwhoogte en dakhelling van een hoofdgebouw dient te voldoen 

aan de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Goothoogte in meters Bouwhoogte in 
meters

Dakhelling in º 

min max max min max
v 1 - 3,50 9,50 25 60

2 4,50 6,00 9,50 25 60
h 1 - 3,50 9,50 25 60

2 4,50 6,00 9,50 25 60
a 1 - 3,50 9,50 25 60

2 4,50 6,00 9,50 25 60
c. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens dient aan de niet 

aangebouwde zijde tenminste 3,00 meter te bedragen, tenzij op de plankaart 
anders is aangegeven.

6.2.2. Aan- en bijgebouwen
Voor het bouwen van aan- en bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. aan- en bijgebouwen mogen binnen de bestemming woondoeleinden worden 

gerealiseerd;
b. aan- en bijgebouwen dienen tenminste 3,00 meter achter het verlengde van de 

voorgevel(s) van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
c. aan- en bijgebouwen dienen in, dan wel tenminste 1,00 meter uit de perceelgrens te 

worden gebouwd;
d. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en bijgebouwen bij een hoofdgebouw 
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mag niet meer dan 50 m² bedragen, met dien verstande dat de gezamenlijke 
oppervlakte niet meer mag bedragen dan 50% van de oppervlakte van het 
bouwperceel;

e. de goothoogte, bouwhoogte en dakhelling van de aan- en bijgebouwen dient te 
voldoen aan de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Goothoogte in meters Bouwhoogte in meters bij toepassing van een 
hellend dak

min max min max min max
- 3,00 - 5,50 25 60

f. in afwijking van het bepaalde in lid 6.2.2. onder e mag de hoogte van aangebouwde 
bijgebouwen tot 3,00 meter achter de achterste bebouwingsgrens maximaal 6,50 
meter bedragen met een maximum van 75 procent van het hoofdgebouw;

6.2.3. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
bepalingen:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2,00 meter 

bedragen;
b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,70 meter 

bedragen.

6.3. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing,  ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. een goede woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de sociale veiligheid;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

6.4. Vrijstelling van de bouwvoorschriften

6.4.1. Vrijstellingsbepaling
Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van:
a. het bepaalde in lid 6.2.2. onder b voor het bouwen van een overdekte ruimte tot niet 

minder dan 1,00 meter achter de voorgevel of in het verlengde daarvan waarbij ten 
minste aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:
1. de overdekte ruimte is aan de voorzijde geheel open;
2. de hoogte mag niet meer bedragen dan 3,00 meter; 
3. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 20 m2

b. het bepaalde in lid 6.2.2. onder d toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de 
aan- en bijgebouwen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot niet meer dan 70 m² 
en ten hoogste 50% van het bouwperceel.

6.4.2. Toetsingscriteria
1. De in lid 6.4.1. vermelde vrijstellingen kunnen slechts worden verleend, mits geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van:
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a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de sociale veiligheid;
e. de milieusituatie;
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

2. De in lid 6.4.1, sub b vermelde vrijstelling wordt slechts verleend, indien in de 
woning een voorziening gerealiseerd moet worden die op medische indicatie 
noodzakelijk is (bijvoorbeeld een slaapkamer of badkamer op de begane grond), 
waardoor voor andere (bestaande) noodzakelijke woonfunctie geen ruimte meer is 
in de woning of de bijbehorende bijgebouwen.

6.5. Specifieke gebruiksvoorschriften

6.5.1. Gebruik in overeenstemming met de bestemming
In overeenstemming met de bestemming is een gebruik van de woning voor een aan 
huis verbonden beroep met in achtneming van de volgende bepaling: 
het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de verkeersafwikkleing en de 
parkeerbalans. 

6.5.2. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een 
wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

6.5.3. Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 6.5.2. , wordt in 
ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden en/of bouwwerken voor opslag-, stort-, of bergplaats van 

voorwerpen, stoffen of producten tenzij in rechtstreeks verband met de bestemming;
b. het gebruik van de gronden en/of bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
c. het gebruik van de gronden en/of bouwwerken voor detailhandel;
d. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
e. het gebruik van aangebouwde bijgebouwen meer dan 3,00 meter achter de 

achterste bouwgrens voor bewoning;
f. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
 
6.6. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften

6.6.1. Vrijstellingbepalingen
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van 
a. het bepaalde in lid 6.5.2. , indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een 

beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende 
redenen wordt gerechtvaardigd.

b. het bepaalde in lid 6.5.3. onder e voor het bewonen van een aangebouwd 
bijgebouw meer dan 3,00 meter achter de achterste bebouwingsgrens; 

6.6.2. Toetsingscriteria
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De in lid 6.6.1 sub b vermelde vrijstelling wordt slechts verleend, indien in de woning 
een voorziening gerealiseerd moet worden die op medische indicatie noodzakelijk is 
(bijvoorbeeld een slaapkamer of badkamer op de begane grond), waardoor voor 
andere (bestaande) noodzakelijke woonfunctie geen ruimte meer is in de woning of de 
bijbehorende bijgebouwen.
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Artikel 7: Wonen - Uit te werken (W-U)

7.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Wonen - Uit te werken aangewezen gronden zijn bestemd 
voor:
a. wonen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep in 

de volgende categorieën:
1. vrijstaande woningen (v);
2. halfvrijstaande woningen (h);
3. aaneengebouwde woningen (a);

b. aan- en  en bijgebouwen; 

met de daarbijbehorende:
c. tuinen, erven en terreinen;
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

alsook voor:
e. woonstraten en paden;
f. nutsvoorzieningen;
g. groenvoorzieningen;
h. parkeervoorzieningen;
i. speelvoorzieningen;
j. waterlopen;
k. infiltratievoorzieningen.

7.2. Uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken de in lid 7.1. omschreven bestemming uit met 
inachtneming van de volgende regels:
a. het aantal te bouwen woningen mag niet meer dan 29 bedragen;
b. de ontsluiting van het gebied moet plaatsvinden via de Krusestraat en de 

Hellendoornseweg;
c. er dient aan de noord- en oostzijde van het gebied een 

langzaamverkeersverbinding te worden aangelegd;
d. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woningen worden gebouwd in de categorieën v, 

h en a, met dien verstande dat direct aan de Krusestraat alleen woningen 
behorende  tot categorie v1 mogen worden gebouwd. De afstand van deze 
woningen ten opzichte van de Krusestraat dient minimaal 5,5 meter te bedragen te 
rekenen vanaf de bestemmingsgrens;

e. de goothoogte, bouwhoogte en dakhelling van een hoofdgebouw dient te voldoen 
aan de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Goothoogte in meters Bouwhoogte in 
meters

Dakhelling in º 

min max max min max
v 1 - 3,50 9,50 25 60

2 4,50 6,00 9,50 25 60
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h 1 - 3,50 9,50 25 60
2 4,50 6,00 9,50 25 60

a 1 - 3,50 9,50 25 60
2 4,50 6,00 9,50 25 60

f. wat betreft de waterhuishouding (infiltratievoorzieningen) dient voldaan te worden 
aan het waterhuishoudingsplan;

g. voor het overige zijn de voorschriften uit artikel 3, 4, 5 en 6 van overeenkomstige 
toepassing. 

7.3. Specifieke gebruiksvoorschriften

7.3.1. Gebruiksverbod
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een 
wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

7.4. Bijzondere bepalingen

Zolang en voorzover de in lid 7.2. bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen 
bouwwerken slechts worden gebouwd, mits:
a. het bouwplan in overeenstemming is met het ontwerp-uitwerkingsplan;
b. van Gedeputeerde Staten vooraf een verklaring van geen bezwaar ter zake is 

ontvangen, tenzij Gedeputeerde Staten hebben verklaard dat de uitwerking geen 
goedkeuring behoeft en gedurende de termijn van terinzagelegging geen 
bedenkingen tegen het ontwerp-uitwerkingsplan zijn ingebracht.
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Hoofdstuk III: Algemene bepalingen

Artikel 8: Anti-dubbeltelbepaling

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 9: Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van 
stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de 
Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:
a. de richtlijnen voor het verlenen van vrijstelling van de stedenbouwkundige 

bepalingen;
b. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer;
c. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
d. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen;
e. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;
f. de ruimte tussen bouwwerken.
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Artikel 10: Algemene vrijstellingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de 
verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden, vrijstelling verlenen van:
a. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of 

de aansluiting van wegen onderling wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid 
en/of –intensiteit daartoe aanleiding geven, mits de afwijking ten opzichte van 
hetgeen op de plankaart is aangegeven niet meer dan 5,00 meter bedraagt;

b. de bestemmings-, bebouwingsgrenzen en overige aanduidingen op de plankaart 
indien en voor zover deze afwijkingen noodzakelijk zijn in verband met de uitmeting 
van het terrein dan wel indien dit uit het oogpunt van doelmatig gebruik van de grond 
gewenst is, mits de afwijking ten opzichte van hetgeen op de plankaart is 
aangegeven niet meer dan 5,00 meter bedraagt;

c. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt 
vergroot tot niet meer dan 25,00 meter.
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Artikel 11: Algemene procedurebepaling

11.1. Vrijstellingen

Voordat burgemeester en wethouders beslissen omtrent een verzoek om een 
vrijstelling van dit plan, wordt de voorbereidingsprocedure zoals vastgelegd in 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

11.2. Uitwerkingen 

Op de voorbereiding van een besluit tot uitwerking op grond van deze bestemming is 
de volgende procedure van toepassing:
a. een ontwerp-besluit tot uitwerking op grond van deze bestemming, waarbij 

toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening, ligt, met bijhorende stukken, gedurende de in de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening vermelde termijn op het gemeentehuis ter inzage;

b. burgemeester en wethouders maken de nederlegging van te voren in één of meer 
dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de 
gebruikelijke wijze, bekend;

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van 
zienswijzen;

d. gedurende de in sublid a vermelde termijn kunnen belanghebbenden bij 
burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen indienen omtrent het 
ontwerp-besluit tot uitwerking.
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Hoofdstuk IV: Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12: Overgangsbepalingen

12.1. Overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken

Bouwwerken, welke op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan bestaan, dan 
wel nadien (kunnen) worden gebouwd krachtens een bouwvergunning, en die afwijken 
van het plan, mogen voor dat deel dat afwijkt en mits de bestaande afwijkingen naar 
aard en omvang niet worden vergroot:
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, mits dit leidt tot een verkleining van de 

afwijking;
b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd, mits de 

bouwaanvraag wordt ingediend binnen twee jaar na het tenietgaan.

12.2. Vrijstellingsbepaling

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 12.1. 
om een eenmalige vergroting van de inhoud of oppervlakte van de in lid 12.1. 
toegelaten bouwwerken toe te staan met niet meer dan 10%.

12.3. Illegale bouwwerken

Het overgangsrecht is niet van toepassing op bouwwerken die illegaal tot stand zijn 
gekomen onder de werking van het voorheen geldende bestemmingsplan.

12.4. Overgangsbepaling ten aanzien van het gebruik

12.4.1. Voortzetting gebruik
Het gebruik van gronden en bouwwerken, dat ten tijde van de inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan bestond en in strijd is met het plan, mag worden voortgezet of 
gewijzigd in een ander strijdig gebruik als daardoor de strijdigheid naar de aard en 
omvang wordt verkleind.

12.4.2. Staking gebruik
Indien het ten tijde van de inwerkingtreding van het plan bestaande gebruik langer dan 1 
jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik te hervatten.

12.4.3. Illegaal gebruik
Het overgangsrecht is niet van toepassing op het gebruik dat tevens in strijd was met 
het voorheen geldende bestemmingsplan.
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12.4.4. Uitzonderingsclausule
Het bestaand, van de bestemming afwijkend gebruik, mag niet worden voortgezet in 
een gebied dat op grond van de natuurbeschermingswetgeving als speciale 
beschermingszone of als beschermd leefgebied als dit gebruik zou kunnen leiden tot 
significante nadelige effecten of tot wezenlijke vervuilende, verslechterende of 
verstorende invloeden voor de instandhoudingdoelstellingen van dit gebied.

12.5. Strafbepaling

Overtredingen van het bepaalde in 3.4.1. , 4.4.1. , 5.4.1. , 6.5.2.  en  7.3.1 wordt 
aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2 van de Wet op de 
economische delicten.
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Artikel 13: Slotbepaling

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel:

De Wörmink te Mariënheem

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van .............................................

De griffier, De voorzitter, 

................................ ................................
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