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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Op het perceel Molenweg 1a bevindt zich een voormalig schoolgebouw. Volgens het vigerende 

bestemmingsplan ‘Raalte Kern’ (vastgesteld door de raad van de gemeente Raalte op  

28 januari 2010) heeft dit terrein een enkele bestemming, te weten ‘Bedrijf’. 

 

Bij de gemeente heeft zich een initiatiefnemer gemeld die deze gronden wil benutten voor de 

realisatie van een drietal woningen, zijnde twee twee-onder-één-kap woningen en één vrijstaande 

woning. De gemeente is bereid aan deze plannen medewerking te verlenen. Het is de bedoeling 

dat het voormalig schoolgebouw wordt gesloopt en dat op de vrijkomende locatie de drie 

woningen gerealiseerd worden. 

 

De realisatie van de woningen past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Op grond van 

artikel 2.10 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dient een 

omgevingsvergunning geweigerd te worden indien deze in strijd is met het bestemmingsplan. De 

omgevingsvergunning kan slechts worden verleend na het voeren van een procedure tot afwijking 

van het bestemmingplan. Dit gebeurt door middel van een afwijkingsbesluit in het kader van de 

omgevingsvergunning (artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo). Indien een aanvraag om 

een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of andere activiteit niet binnen de 

voorschriften van het bestemmingsplan past is het mogelijk om middels een verzoek om af te 

wijken van het bestemmingsplan deze vergunning te verlenen. Wettelijk is bepaald dat een 

dergelijke vergunning kan worden verleend, wanneer er geen strijd is met een goede ruimtelijke 

ordening en een ruimtelijke onderbouwing voor het project is opgesteld waar uit blijkt dat het 

project in planologisch opzicht aanvaardbaar is. De onderhavige onderbouwing voorziet hierin. Bij 

actualisatie van het bestemmingsplan wordt de situatie uit de omgevingsvergunning 

overgenomen. 

 

Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter beschrijving en onderbouwing van de aanvraag 

omgevingsvergunning en bevat de resultaten van de verrichtte onderzoeken. 

 
1.2 Ligging plangebied 
Het plangebied is gelegen aan Molenweg 1a te Raalte en is kadastraal bekend als de gemeente 

Raalte, sectie E, nummer 4469.  

 

De locatie is gelegen in de bebouwde kom van Raalte. De locatie ligt aan de rand van het 

centrum van Raalte dichtbij het station. De omgeving van de locatie is vrij groen van aard en 

wordt verder omgeven door woningbouw, bestaande uit veelal vrijstaande huizen. 
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Op onderstaande kaart is de globale ligging van de locatie weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1 Globale ligging plangebied in de gemeente Raalte (bron: Google) 

 
1.3 Vigerend bestemmingsplan 
De huidige juridische regeling van het desbetreffende perceel is neergelegd in het 

bestemmingsplan Raalte Kern. Dit vigerende bestemmingsplan is door de gemeenteraad op  

28 januari 2010 vastgesteld. Op basis van dit plan heeft perceel Molenweg 1a de bestemming 

‘Bedrijf’. Op basis van de bestemming Bedrijf zijn onder meer bedrijven in de categorieën 1 en 2, 

zoals vermeld in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, toegestaan en daarnaast productiegebonden 

detailhandel en een bedrijfswoning.  

 

Daarnaast vigeert de dubbelbestemming ‘Waarde- Archeologische verwachtingswaarde’. Deze 

gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen (basisbestemmingen), mede 

bestemd voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van de verwachte archeologische 

waarden. 

 

Verder is de gebiedsaanduiding ‘geluidzone - industrie’ van toepassing. Ter plaatse van deze 

aanduiding geldt dat voor het bouwen van gebouwen een op grond van de bestemming 

toelaatbaar geluidgevoelig gebouw niet mag worden gebouwd.  
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Burgemeester en wethouders kunnen hiervan ontheffing verlenen en toestaan dat nieuwe 

geluidgevoelige gebouwen worden gebouwd, mits de geluidsbelasting vanwege het 

industrieterrein van de gevels van deze geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de 

daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde. 

 

Een klein deel van het perceel ten noorden van het perceel aan de Molenweg 1a heeft thans de 

bestemming ‘Groen’. Dit stukje grond met de bestemming Groen is nodig voor de kavel van de 

vrijstaande woning en ook de ontsluitingsweg van deze vrijstaande woning zal over dat perceel 

lopen.  

 

De maximale bouwhoogte van de woningen in de omgeving van de planlocatie is 10 meter. 

Bovendien geldt voor deze woningen dat de goothoogte niet meer dan 4 meter mag bedragen en 

dat de dakhelling niet minder dan 25º mag bedragen en niet meer dan 60º.  

 

Op grond van het vigerende bestemmingsplan is de voorgenomen ontwikkeling, het realiseren 

van een drietal woningen, op basis van de bovengenoemde bestemmingen niet toegestaan. Het 

gebruik van de grond voor woningbouw komt niet overeen met de bedrijfsbestemming en ook de 

bouwvlakken voor de drie woningen komen niet overeen met het bouwvlak zoals aangegeven op 

onderstaande verbeelding. De maximale bouwhoogte welke thans is toegestaan op de 

betreffende locatie is 4 meter (één bouwlaag). De te bouwen woningen krijgen meerdere 

bouwlagen en worden derhalve hoger. 

 

 

 
Figuur 1.2 Uitsnede vigerend bestemmingsplan Molenweg 1a te Raalte (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
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Deze notitie vormt de ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ voor de locatie aan de Molenweg 1a.  

 
1.4 Opzet ruimtelijke onderbouwing 
De ruimtelijke onderbouwing bestaat uit zes hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk wordt in 

hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige en toekomstige situatie. In hoofdstuk 3 wordt het wettelijk / 

formeel kader geschetst. Hoofdstuk 4 gaat in op het beleidskader. In hoofdstuk 5 zijn vervolgens 

de resultaten van de onderzoeken beschreven. Hoofdstuk 6 gaat tenslotte in op de 

uitvoerbaarheid en afweging van de plannen.  
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2 Omschrijving project 

2.1.1 Huidige situatie 

Het perceel is gelegen aan de Molenweg 1a in Raalte en is op dit moment nog bebouwd met een 

voormalig schoolgebouw. Dit gebouw wordt niet meer als zodanig gebruikt. Het perceel is 

ingeklemd tussen woningen. Op en/of in de directe nabijheid van het perceel staan twee iepen en 

een linde. Aan de zijde van de Molenweg is een plantenbak met diverse struiken. Verder is een 

groot deel van het terrein verhard. Het perceel was voorheen in eigendom van SallendWonen, 

maar deze heeft het overgedragen aan de huidige eigenaar Bouwbedrijf Vosman B.V. 

 

 

 

Figuur 2.1 Foto te amoveren opstallen (bron: Google) 

 

Het terrein is ontsloten vanaf de Molenweg. Dit betreft een verkeersluwe straat.  

De locatie ligt aan de rand van het centrumgebied dichtbij het station Raalte en de 

spoorverbinding tussen Zwolle en Almelo. De omgeving is vrij groen, bestaande uit bomen en 

plantsoenen. De bebouwing rondom de locatie bestaat voornamelijk uit vrijstaande woningen. 

Deze woningen bestaan voornamelijk uit twee lagen met een kap.  
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Figuur 2.2 Luchtfoto plangebied en omgeving (bron: Geoportal Tauw) 

 

De planlocatie heeft een L-vormige vorm (zie figuur 2.2) en heeft een oppervlakte van circa  

1.083 m2.  

 

 

 

Figuur 2.3 Globale indicatie van de perceel grens van het te ontwikkelen perceel (bron: Geoportal Tauw) 
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2.1.2 Voorgenomen activiteit 

De eigenaar van het perceel heeft de gemeente Raalte verzocht om op de locatie een drietal 

woningen te mogen ontwikkelen. Het betreffen twee twee-onder-één-kap woningen en één 

vrijstaande woning. Om deze woningen mogelijk te kunnen maken dient het voormalige 

schoolgebouw te worden gesloopt en zal een drietal bomen gekapt moeten worden. Ook zal een 

ontsluitingsweg voor de vrijstaande woning gerealiseerd moeten worden. Er zal geparkeerd 

worden op eigen terrein.  

 

De twee twee-onder-één-kap woningen worden gesitueerd met de voorzijde van de woningen 

aan de Molenweg. Ook de toegangswegen tot deze woningen worden aangesloten op de 

Molenweg. De woningen beslaan elk ruim 140 m2 grondoppervlak. De woningen bestaan uit twee 

verdiepingen en een zolderverdieping met uitbouwen en een schuine kap, passend bij het beeld 

van de overige woningen in de omgeving. Aan beide woningen wordt een berging gesitueerd. Bij 

de ligging van de woningen wordt rekening gehouden met de voorgevelrooilijn van de 

naastgelegen woningen. Aan de zijde van de Molenweg zal een tuin worden gerealiseerd.  

 

De vrijstaande woning is in het noordelijke deel van het perceel gelegen, en zal gericht zijn op de 

Mettingenlaan. De woning kijkt daarbij uit op openbaar groen. Om toegang tot deze woning te 

verschaffen wordt een toegangsweg gerealiseerd welke aansluit op de Mettingenlaan. De woning 

is dan ook gelegen aan de Mettingenlaan 2a te Raalte. Hiervoor dient gemeentegrond 

aangekocht te worden. De woning beslaat circa 170 m2 grondoppervlak. De woning bestaat uit 

twee verdiepingen en een zolderverdieping. De eerste verdieping en zolder kennen een schuine 

kap. Aan de achterzijde van de woning is een aanbouw gesitueerd welke één bouwlaag kent. 

 

De twee twee-onder-één-kap woningen hebben een goothoogte van circa 6 meter en een 

bouwhoogte van circa 9,5 meter. De maximale bouwhoogte van de vrijstaande woning is circa  

9 meter.  
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Figuur 2.2 Situering en ontsluiting van de drie te bebouwen percelen 
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3 Beleidskader 

3.1 Algemeen 
Nu het onderhavige plan niet binnen het vigerende planologische-juridische kader kan worden 

ingepast, zal moeten worden aangetoond hoe het plan zich verhoudt tot het toekomstige beleid 

van de gemeente en provincie, alsmede tot de overige aspecten die van belang zijn voor de 

planologische inpasbaarheid van het plan.  

 

Het (inter)nationale en provinciale beleid is neergelegd in verschillende nota's betreffende de 

ruimtelijke ordening. Dit beleid wordt vertaald door provincie en gemeente in de vorm van nota's, 

beleidsplannen en bestemmingsplannen. Een uitgebreide beschrijving van het beleid van de 

hogere overheden wordt achterwege gelaten gezien het verschil in aard en schaal met dit 

bestemmingsplan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op relevant beleid voor dit bestemmingsplan 

 
3.2 Provinciaal en regionaal beleid 
 

Omgevingsvisie 

De Omgevingsvisie van de provincie Overijssel behandelt diverse ruimtelijke aspecten en vervult 

daarom de rol van: 

 Structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening 

 Regionaal Waterplan onder de (nieuwe) Waterwet (en Provinciaal Waterhuishoudingsplan 

onder de Wet op de waterhuishouding tot de inwerkingtreding van de Waterwet) 

 Milieubeleidsplan onder de Wet milieubeheer 

 Provinciaal verkeer- en vervoersplan onder de Planwet Verkeer en Vervoer 

 Bodemvisie in kader van lLG-afspraak met het Rijk. Robuuste natuur: Realisatie van de 

EHS met verbindingszones, Nationale parken en Natura 2000-gebieden 

In de omgevingsvisie vormen duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit de rode draad. 

 

Duurzaamheid 

Voor wat betreft duurzaamheid heeft de provincie een lijst met prioriteiten opgesteld. Het gaat 

hier om aspecten die cruciaal zijn voor de duurzame ontwikkeling van de provincie Overijssel dat 

deze in de uitvoering van de Omgevingsvisie het grootste gewicht krijgen. Het gaat dan om: 

 Behoud door ontwikkeling Nationale landschappen 

 Waterveiligheid: ruimte voor de rivieren en kleinere watersystemen 

 Ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw 

 Herstructurering van bedrijventerreinen 

 Herstructurering van hoogwaardige ontwikkeling van woongebieden 

 Hoofdstructuur voor bereikbaarheid (weg, spoor, fiets, water) 
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 Energiepact Overijssel: transitie naar duurzame energiehuishouding en vermindering van de 

kooldioxide-uitstoot 

 

De gemeente Raalte en de provincie Overijssel hebben afspraken met elkaar gemaakt over het 

gemeentelijke en provinciale woonbeleid voor de periode 2010-2015. De prestatieafspraken 

benadrukken de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en provincie ten aan zien van 

het woonbeleid. De provincie en gemeente richten hun beleid tot 2020 op netto 17.900 extra 

woningen in het gebied van West Overijssel. De gemeente Raalte richt haar beleid op een 

toename van de woningvoorraad voor de gehele gemeente van 1 januari 2010 tot 1 januari 2015 

met circa 633 woningen. Daarnaast hebben de provincie en de gemeente afgesproken dat tot  

1 januari 2015 in de gemeente Raalte maximaal 150 woningen extra kunnen worden gebouwd in 

verband met de lokale woonbehoefte van ingezeten en economisch gebondenen. De gemeente 

Raalte streeft er naar het toe te voegen nieuwbouwprogramma in belangrijke mate te realiseren 

op locaties binnen de contouren van het feitelijk bebouwd gebied. Het beleid van de provincie 

Overijssel is dat in eerste instantie de woningbouwopgave door herstructurering of inbreiding 

moet worden gerealiseerd.  

 

Ruimtelijke kwaliteit 

Omdat ruimtelijke kwaliteit subjectief is, is een goede ruimtelijke kwaliteit lastig te bepalen. De 

provincie hanteert daarom de volgende definitie: ruimtelijke kwaliteit is datgene dat ruimte 

geschikt maakt en houdt voor wat voor mens, plant en dier belangrijk is. 

 

Omgevingsverordening 

Naast de Omgevingsvisie geld de Omgevingsverordening. In deze verordening zijn bepalingen 

opgenomen waarmee rekening gehouden dient te worden in bestemmingsplannen en andere 

ruimtelijke plannen. Voor bestemmingsplannen worden onder meer principes voor zuinig en 

zorgvuldig ruimtegebruik opgenomen. Extra ruimtebeslag op een groene omgeving mag 

bijvoorbeeld alleen indien (her)benutting van bestaande bebouwing in de groene omgeving in 

redelijkheid niet mogelijk is of als de mogelijkheden voor functiecombinaties op bestaande erven 

optimaal zijn benut. Inbreidingslocaties hebben de voorkeur.  

 

De onderhavige ontwikkeling past geheel in de Omgevingsvisie zoals die is opgesteld door de 

provincie aangezien het in casu gaat om een inbreidingslocatie binnen de contouren van het 

feitelijk bebouwd gebied.  
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3.3 Vigerende bestemmingsplan 
De locatie Molenweg 1a heeft in het vigerende bestemmingsplan Raalte Kern, vastgesteld door 

de gemeenteraad op 28 januari 2010, de bestemming ‘Bedrijf’. Op het perceel is een bouwvlak 

opgenomen met een maximale bouwhoogte van 4 meter. Naast de bovengenoemde bestemming 

geldt de dubbelbestemming ‘Waarde - archeologische verwachtingswaarde’ en de aanduiding 

‘geluidzone – industrie’. 

 

Het perceel met de bestemming ‘Bedrijf’ maakt geen onderdeel uit van een bedrijventerrein. De 

bedrijfslocatie is gelegen in een gebied met voornamelijk woningbouw. 

 

De ‘geluidzone – industrie’ vloeit voort uit een zonering ingevolge de Wet geluidhinder. Deze 

geluidszone heeft betrekking op een verderop gelegen bedrijventerrein. De Zegge. Buiten de 

zone mag een geluidwaarde van 50 dB niet worden overschreden. Dit betekent dat de 

geluidbelasting vanwege industrie voor geluidgevoelige objecten buiten de zone is gewaarborgd, 

maar binnen de zone niet. Het laatste heeft tot gevolg, dat binnen de zone in beginsel geen 

nieuwe geluidgevoelige objecten zijn toegestaan, tenzij kan worden voldaan aan de 

normstellingen van de Wet geluidhinder. Een woning is een geluidgevoelig object in de zin van de 

Wet geluidhinder en het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen. 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen en hiermee toestaan dat nieuwe 

geluidgevoelige gebouwen worden gebouwd, mits de geluidbelasting vanwege het 

industrieterrein van de gevels van deze geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de 

daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde. 

 

3.4 Groenbeleidsplan 2004, kernen in het groen 
Doel van het groenbeleidsplan is het versterken en handhaven van het groene karakter van de 

gemeente Raalte. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt getoetst aan bepaalde criteria, zoals 

cultuurhistorisch inpasbaarheid en ecologisch waardevol. Daarnaast is in het groenbeleidsplan 

een groenhoofdstructuur aangegeven. Het beleid is gericht op het handhaven, versterken het 

beter ontsluiten en onderling verbinden van de onderdelen van de groenhoofdstructuur. Van 

belang is dat de hoofdgroenstructuur een netwerk of structuur blijft vormen en niet wordt 

versnipperd. 

 

De groenhoofdstructuur is weergegeven op een kaart. Op de kaart wordt onderscheid gemaakt 

tussen Bomenstructuur en Schaalbepalende groenelementen. De Bomenstructuur bestaat uit een 

bomenhoofdstructuur, een bomensubstructuur en puntelementen. De puntelementen betreft de in 

de groenstructuurvisie opgenomen monumentale bomen. Deze zijn in de nieuwe 

bestemmingsplannen als ‘waardevolle boom’ aangeduid. Monumentale bomen zijn speciaal door 

hun hoge leeftijd, schoonheid of zeldzaamheid.  
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Sinds 1990 bestaat het landelijk register van Monumentale bomen. Hierin zijn de belangrijkste 

bomen en boomgroepen van ons land opgenomen. Er is echter geen landelijke wetgeving en 

zelfs geen nationaal beleid voor de bescherming van bomen. 

 

De Schaalbepalende groenelementen bestaan uit multifunctioneel groen (inclusief bomen), 

multifunctioneel groen dat in eigendom is van derden en Groene verbindingszones. De 

onderhavige locatie maakt geen deel uit van het groenbeleidsplan. Wel is het aanpalende perceel 

aan de Mettingenlaan aangewezen als multifunctioneel groen. De nieuwe erftoegangsweg zal dit 

perceel doorsnijden. Daarbij zullen drie bomen gekapt moeten worden, welke gecompenseerd 

dienen te worden. 

 

De onderhavige ontwikkeling past binnen het Groenbeleidsplan 2004 van de gemeente Raalte.  

 
3.5 Woonvisie Raalte 2006-2015 
De gemeente Raalte heeft in juni 2006 de Woonvisie Raalte 2006-2015 vastgesteld. In 

2002 is een woningmarktanalyse Raalte uitgevoerd. Dit onderzoek is in 2005 herijkt. 

Met de woningmarktanalyse en de Woonvisie wil de gemeente Raalte inzicht geven in de 

ontwikkelingen op de woningmarkt in Raalte en een visie neerleggen over het wonen in Raalte in 

ongeveer 2015, als basis voor keuzen die rond het wonen gemaakt moeten worden.  

 

Om 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. De gemeente 

Raalte ziet de bovengenoemde 1.260 woningen als een minimum aantal. Randvoorwaarde is dat 

Raalte een groene en dorpse gemeente moet blijven. 

 

De onderhavige ontwikkeling past binnen de Woonvisie Raalte 2006-2015 van de gemeente 

Raalte. 
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4 Onderzoeken 

Ter bescherming van de leefkwaliteit is het aanbrengen van een ruimtelijke scheiding tussen 

milieubelastende en milieugevoelige functies noodzakelijk. Om die reden moet worden 

onderzocht of in de directe omgeving van het perceel milieugevoelige functies aanwezig zijn. 

  
4.1 Bodem 
Het beleid ten aanzien van de bodemkwaliteit is op nationaal niveau vastgelegd in de Wet 

bodembescherming (Wbb) en het (bijbehorende) Besluit bodemkwaliteit. Bij een ruimtelijk plan 

moet de bodemkwaliteit van het betreffende gebied inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij is van 

belang te weten of er bodemverontreiniging zijn die de functiedoelen kan frustreren, of er 

gezondheidsrisico’s of ecologische risico’s daardoor zijn en wat de mogelijkheden zijn om er tijdig 

iets aan te doen. Om deze vragen te beantwoorden is wettelijk verplichte informatie over de 

bodemkwaliteit nodig. 

 

Voor de planlocatie is in het jaar 2008 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in 

combinatie met een verkennend asbestonderzoek. 

 

Conclusies 

Tijdens het veldonderzoek zijn, met uitzondering van enkele puinbijmengingen, op of in de bodem 

zintuiglijk geen indicaties waargenomen die duiden op de mogelijke aanwezigheid van 

bodemverontreiniging. 

 

In het mengmonster van de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan PAK1 aangetoond. Het 

gehalte overschrijdt de streefwaarde, maar blijft beneden de toetsingswaarde voor nader 

onderzoek. Van de overige geanalyseerde parameters zijn geen gehalten aangetoond boven de 

streefwaarden. 

 

In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan chroom aangetoond. Het gehalte overschrijdt 

de streefwaarde, maar blijft beneden de toetsingswaarde voor nader onderzoek. Van de overige 

geanalyseerde parameters zijn geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden. 

Zintuiglijk zijn geen asbesthoudende materialen op of in de bodem waargenomen. In het 

onderzochte mengmonster van de geroerde bovengrond is analytisch geen asbest boven de 

bepalingswaarde aangetoond.  

 

 
1 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
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De voorgenomen ontwikkeling kent geen knelpunten ten aanzien van bodemkwaliteit en/of 

asbest. 

 
4.2 Geluid 
Bij het doorlopen van een procedure op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening 

geldt een onderzoeksplicht voor geluid. Dit onderzoek richt zich op woningen en andere 

geluidsgevoelige bestemmingen die binnen een geluidszone van een weg, een spoorweg of een 

industrieterrein zijn gelegen. Hierin zijn grens- en richtwaarden voor toelaatbare equivalente 

geluidniveaus opgenomen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in buitennormen (geluidbelasting 

op de gevel) en binnennormen (binnenwaarde). De grens- en richtwaarden gelden voor woningen 

en andere geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone van een weg. 

 

Het Expertisecentrum Stad en Landschap te Zwolle heeft het spoorweg- en industrielawaai in 

relatie tot het bouwplan onderzocht.  

 

Spoorweggeluid 

In de nabijheid van het plangebied loopt de spoorweg Zwolle - Nijverdal West (Enschede). Met 

behulp van de software Aswin 2011 gebaseerd op de standaardrekenmethode I is de 

geluidbelasting (zonder enige afscherming van gebouwen) bepaald bij de drie geplande 

woningen aan de Molenweg 1a. De geluidbelasting in de toekomst (GPP) wordt bepaald door het 

gemiddelde geluidbelasting van de jaargangen 2006, 2007 en 2008 + 1,5 dB, namelijk op een 

waarneemhoogte van 7,5 meter (drie bouwlagen). De gemiddelde geluidbelasting is  

49,2 dB Lden. De geluidbelasting in de toekomst is derhalve 49,2 + 1,5 = afgerond 51 dB Lden. 

Dit blijft ruim onder de voorkeursgrenswaarde volgens de Wet geluidhinder van 55 dB Lden. 

 
Industriegeluid 

De onderhavige locatie is gelegen binnen de 50 dB(A)-contour van het nabijgelegen gezoneerde 

industrieterrein. Daardoor dient van nieuwe ontwikkelingen inzichtelijk te worden gemaakt wat de 

geluidsbelasting vanuit het industrieterrein op deze nieuwe ontwikkelingen is.  

 

Met behulp het zonebewakingsmodel en de software GeoMilieu v1.80 gebaseerd op de 

standaardrekenmethode II is de geluidbelasting bepaald bij geplande woningen. De 

geluidbelasting bedraagt 48 dB(A) etmaalwaarde op het meest belaste punt op een 

waarneemhoogte van 7,5 meter. Op de zonebewakingspunten in de directe omgeving is nog 3 dB 

geluidruimte over. De geluidruimte bij de in de buurt liggende woning Ganzeboomlaan 2 - 4  

(55 dB(A) bewakingspunt) is echter nog maar 1 dB, dus dit punt is meer maatgevend dan de 

zonebewakingspunten. Ter plaatse van de toekomstige woningen kan de geluidbelasting dus nog 

maximaal 1 dB oplopen tot 49 dB(A) etmaalwaarde. Er wordt dus onder de 

voorkeursgrenswaarde volgens de Wet geluidhinder van 50 dB(A) etmaalwaarde gebleven. 
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Wegverkeerslawaai 

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de Wet geluidhinder. Het onderzoek 

is uitgevoerd overeenkomstig deze wet en de Reken- en Meetvoorschriften Geluidhinder 2006. 

De resultaten voor de wegen met een geluidzone zijn getoetst aan de grenswaarden uit de Wet 

geluidhinder, te weten: 

 Voorkeursgrenswaarde: 48 dB(A) 

 Maximale ontheffingswaarde: 63 dB(A) ( vervangende nieuwbouw in stedelijk gebied) 

 

De drie geplande woningen liggen in de geluidzone van de Stationsstraat, de Mettingenlaan (deel 

kruising Ganzeboomlaan richting station) en de Ganzeboomlaan. In de directe nabijheid liggen 

ook de Mettingenlaan (deel kruising – Schoolstraat) en de Molenweg. De laatst genoemde wegen 

hebben geen geluidzone aangezien ter plaatse de toegestane maximumsnelheid 30 km/h is.  

 

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting bij de twee-onder-één-kap woningen ten 

hoogste 48 dB Lden bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh wordt niet 

overschreden. Bij de vrijstaande woning is de geluidbelasting ten hoogste 55 dB Lden. Dit is 

hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde 

van 63 dB. Vanwege de verhoogde geluidbelasting wordt bij Burgemeester en Wethouders een 

verzoek ingediend tot het verlenen van hogere grenswaarden. Het geluidniveau van 33 dB in 

verblijfsgebieden, zoals bedoeld in het Bouwbesluit, mag niet overschreden worden.  

 

Bij de vrijstaande woning wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden als gevolg van verkeer 

op de Mettingenlaan. De geluidbelasting kan worden verminderd door het wegdek van klinkers te 

vervangen door stille elementenverharding of door (stil) asfalt. Hiermee is een reductie van circa 

3 dB mogelijk. Realisatie van die maatregel moet als onhaalbaar worden beschouwd, vanwege 

de kosten ervan in relatie tot het bouwen van één woning met een hogere geluidbelasting. 

Overdrachtsmaatregelen zijn vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk en niet nader 

onderzocht. 

 

Conclusie 

Voor zowel spoorweg- als industriegeluid wordt in verband met de geplande ontwikkeling de 

voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder niet overschreden. Derhalve kan gesteld worden 

dat de aspecten spoorweg- en industriegeluid geen belemmering vormen voor de ontwikkeling 

van de betreffende woningen. 

 

Voor wat betreft wegverkeerslawaai wordt voor wat betreft de te realiseren vrijstaande woning de 

voorkeursgrenswaarde wel overschreden, doch niet de ontheffingswaarde. Toch is het 

stedenbouwkundig gezien wenselijk om de vrijstaande woning te realiseren op de geplande 

locatie als afronding van de woonbebouwing aan de Molenweg.  
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Bovendien betreft het (slechts) één woning met een hogere geluidbelasting, waardoor 

aanpassing van de Mettingenlaan financieel gezien niet haalbaar is. De tuin van de betreffende 

woning is van de Mettingenlaan afgekeerd en ligt aan de meest geluidsluwe kant. Er wordt dan 

ook een verzoek ingediend bij B&W tot het verlenen van hogere grenswaarden. De ontwikkeling 

is daarmee inpasbaar vanuit het oogpunt van geluidhinder. 

  
4.3 Water 
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het verplicht ruimtelijke plannen te 'toetsen 

op water', de zogenaamde Watertoets. De Watertoets is een waarborg voor water in ruimtelijke 

plannen en besluiten.  

 

Relevant beleid  

Het beleid van het Waterschap Groot Salland staat beschreven in het Waterbeheersplan 2010-

2015, de beleidsnota Leven met Water in Stedelijk Gebied, Strategische Nota Rioleringsbeleid 

2007, Visie Beheer en Onderhoud 2050 en het Beleidskader Recreatief Medegebruik. Daarnaast 

is de Keur van het Waterschap Groot Salland een belangrijk regelstellend instrument waarmee in 

ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. De genoemde beleidsdocumenten liggen 

ter inzage op het hoofdkantoor van het Waterschap Groot Salland. Ook zijn deze te raadplegen 

op de internetsite: www.wgs.nl. Op gemeentelijk niveau is het in overleg met het waterschap 

opgestelde gemeentelijk Waterplan en het (verbreed) gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van 

belang.  

 

Invloed op de waterhuishouding  

Binnen het bestemmingsplan worden niet meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd en de 

toename van het verharde oppervlak bedraagt niet meer dan 1500 m2. Het plangebied bevindt 

zich niet binnen een beekdal, primair watergebied of een stedelijke watercorridor. Binnen het 

plangebied is geen sprake van (grond)wateroverlast.  

 

Voor de aanleghoogte wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80 centimeter. Dit 

is de afstand tussen de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en het maaiveld. Bij het 

bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere ontwateringsdiepte. 

Grondwateroverlast als gevolg van afwijkende aanleghoogten is voor verantwoordelijkheid van de 

initiatiefnemers. Om een goed inzicht te krijgen in het grondwatersysteem wordt geadviseerd om 

in overleg met het waterschap zo spoedig mogelijk te starten met een grondwateronderzoek. Dit 

kan in eerste instantie op basis van bestaande peilbuizen binnen of in de omgeving van het 

plangebied. Indien noodzakelijk kunnen nieuwe peilbuizen worden geplaatst.  
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Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadviseerd om een 

drempelhoogte van 30 centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het 

maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht worden besteed aan het 

voorkomen van wateroverlast. Bij de aanleg van kelderconstructies dient aandacht te worden 

geschonken aan de toepassing van waterdichte materialen en constructies.  

Gezien de verschillende belangen, die verschillende partijen hebben bij het grondwater, is het 

beheer van het grondwater wettelijk geregeld in de Waterwet. In het kort komt het er op neer dat 

grote grondwateronttrekkingen vergunningplichtig zijn. Voor kleinere onttrekkingen geldt een 

meldingsplicht bij het waterschap.  

 

Voorkeursbeleid hemel- en afvalwater 

Bij de afvoer van overtollig hemelwater is infiltratie in de bodem het uitgangspunt. Oppervlakkige 

afvoer naar de infiltratievoorziening en infiltratie via wadi's geniet daarbij de voorkeur. Als 

oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, is ondergrondse infiltratie door middel van bijvoorbeeld 

een infiltratieriool (IT-riool) een optie. Als infiltratie niet mogelijk is, kan hemelwater via een 

bodempassage worden geloosd op oppervlaktewater. Schoon hemelwater (bijvoorbeeld vanaf 

dakoppervlakken) kan direct worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Speciale aandacht wordt 

besteed aan duurzaam bouwen en een duurzaam gebruik van de openbare ruimte om een goede 

kwaliteit van het afgekoppelde hemelwater te garanderen.  

 

Gemeentelijk RioleringsPlan Raalte 2008 - 2012 

Volgens de Wet Milieubeheer dient elke gemeente te beschikken over een Gemeentelijk 

Rioleringsplan (GRP). De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor de doelmatige inzameling 

en transport van afvalwater. Per 1 januari 2008 is de zorgplicht door de komst van de ‘Wet 

verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken’ uitgebreid met een zorgplicht voor 

doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater en het voorkomen van structurele 

grondwateroverlast. Het GRP Raalte kent een formele looptijd van 2008 tot en met 2012. 

 

Als speerpunt geldt in elk geval dat wateroverlast moet worden verminderd. Voor wat betreft het 

hemelwater wordt nieuw verhard oppervlak niet aangekoppeld. Bij nieuwbouw worden vuilwater 

en hemelwater gescheiden. Dit wordt opgenomen in de Bouwverordening. Daarnaast is van 

belang dat met burgers wordt gecommuniceerd om op een juiste manier om te gaan met 

afgekoppelde oppervlakken. Tot slot worden beheer en onderhoud van afkoppel- en 

infiltratievoorzieningen vastgelegd. 

 

Conclusie 

De bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding 

en de afvalwaterketen.  
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4.4 Natuur 
Bij elk ruimtelijk plan dient, met het oog op de natuurbescherming, rekening te worden gehouden 

met de Natuurbeschermingswet, Nota Ruimte en de Flora- en faunawet. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en soortenbescherming. 

 
4.4.1 Gebiedsbescherming 

Ten aanzien van gebiedsbescherming zijn in het kader van de Europese richtlijnen in Nederland 

speciale beschermingszones aangewezen die een hoge wettelijke bescherming kennen. Hiervoor 

zijn Natura2000-gebieden en gebieden onderdeel uitmakend van de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS) aangewezen. 

 

De EHS en Natura 2000 gebieden liggen op ruime afstand van de planlocatie. Gezien het 

karakter en omvang van de activiteiten worden effecten op Natura 2000-gebieden, Beschermde 

natuurmonumenten en Ecologische Hoofdstructuur niet verwacht. 

 
4.4.2 Soortenbescherming 

De werkingssfeer van de Flora- en Faunawet is niet beperkt tot of gerelateerd aan speciaal 

aangewezen gebieden, maar geeft soorten overal in Nederland bescherming. Op grond van de 

Flora- en Faunawet gelden algemene verboden tot het verwijderen van groeiplaatsen van 

beschermde plantensoorten en het beschadigen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. 

 

In artikel 75 van de Flora en faunawet worden de ontheffingsmogelijkheden weergegeven. In 

principe zijn alle zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen die in Nederland voorkomen, 

beschermd. De aanvraag van een ontheffing en de toetsing aan de Flora- en Faunawet gebeurt 

niet in het kader van het bestemmingsplan, maar in de vergunningenfase van een initiatief. 

 

Om te beoordelen of dit bestemmingsplan ook uitvoerbaar is, wordt hierop vooruitlopend, een 

verwachting uitgesproken over de eventuele gevolgen voor de beschermde planten- en 

diersoorten in het plangebied. 

In de wet is een differentiatie aangebracht in niveau van bescherming. Op 23 februari 2005 is de 

zogenaamde ‘AMvB artikel 75’ van de Flora- en faunawet in werking getreden, waarin dit verschil 

is verwoord: 

1. Alle soorten, opgenomen in Habitat richtlijn bijlage IV, de Vogelrichtlijn en beschermde 

soorten van de Rode Lijst zijn beschermd onder het zwaarste regime (soorten van tabel 3) 

2. Soorten met vrijstelling bij een vastgestelde gedragscode (soorten van tabel 2) 

3. Soorten waarvoor een algemene vrijstelling geldt 
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Voor de planlocatie is op 27 juli 2011 een oriënterend veldbezoek door Tauw uitgevoerd, gericht 

op het beschermingsregime voortkomend uit de Flora- en faunawet. Naar aanleiding van dit 

veldonderzoek, de habitateisen van soorten en deskundigenoordeel is een selectie gemaakt van 

de soorten die daadwerkelijk in of nabij de planlocatie verwacht worden en/of aantoonbaar 

aanwezig zijn op basis van inventarisaties. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in 

een notitie met kenmerk N001-4802232PMM-evp-V01-NL. 

 

Conclusies 

Uit de notitie blijkt dat toetsing van de beoogde ingreep aan mogelijk aanwezige natuurwaarden 

laat zien dat voor de ontwikkelingslocatie één soortgroep is (gebouwbewonende vleermuizen) 

waarvoor mogelijk een negatief effect verwacht wordt. Ter hoogte van de gevelbetimmering zijn in 

enkele openstaande scheuren in de spouw en enkele stootvoegen mogelijk geschikte 

verblijfplaatsen aanwezig. Of effecten optreden is echter afhankelijk van de daadwerkelijke 

aanwezigheid van deze soorten en de functie die het plangebied mogelijk vervult voor 

vleermuizen.  

 

De kans dat er vleermuizen aanwezig zijn is relatief klein. Bij het veldonderzoek zijn er geen 

sporen aangetroffen van de aanwezigheid van vleermuizen. Bovendien is het platte dak van het 

schoolgebouw niet aantrekkelijk voor vleermuizen. Doordat er scheuren zitten in de 

gevelbetimmering aan de buitenkant, maar deze ook aan de binnenkant open is, is er veel 

lichtinval en tocht. Dit is ook geen aantrekkelijke verblijfplaats voor vleermuizen.  

 

Geschikte vliegroutes en foerageergebied kunnen op basis van het oriënterende veldbezoek niet 

worden bepaald. Voor deze functies zijn in de omgeving voldoende alternatieven aanwezig. 

Nader (veld)onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van gebouwbewonende 

vleermuissoorten hierbij is noodzakelijk. Bij de daadwerkelijke realisatie van het plan zal rekening 

gehouden worden met de uitslagen van dit onderzoek.  

 

Voor de op en nabij het perceel Molenweg 1a zijn twee iepen en één linde aanwezig die gekapt 

zullen worden. Op 4 november 2008 heeft de gemeente Raalte hiervoor een kapvergunning 

afgegeven. Daarbij geldt een herplantplicht voor minimaal drie lindebomen langs de nieuwe oprit 

naar de Mettingenlaan. Deze kapvergunning is van rechtswege komen te vervallen. De activiteit 

kappen wordt meegenomen in de aanvraag van de omgevingsvergunning.  

 
4.5 Archeologie 
In het vigerende bestemmingsplan ‘Raalte Kern’ is een dubbelbestemming ‘Waarde - 

Archeologische verwachtingswaarde’ opgenomen voor het plangebied en het onringende gebied 

in verband met (verwachte) archeologische waarden.  
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Archeologische (verwachtings)waarden dienen op grond van de Wet op de archeologische 

monumentenzorg (Wamz, 1 september 2007) te worden mee gewogen in de besluitvorming over 

ruimtelijke ingrepen. Doel van de Wet op de archeologische monumentenzorg is namelijk: 

'bescherming van aanwezige en te verwachten archeologische waarden door het reguleren van 

bodemverstorende activiteiten'. Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt 

rekening gehouden met zowel de bekende archeologische waarden als de te verwachten 

archeologische waarden. 

 

De gemeenteraad van Raalte heeft op 22 april 2010 de gemeentelijke archeologische 

verwachtingskaart met bijbehorend beleid vastgesteld. De archeologische verwachtingskaart 

maakt voor het grondgebied van de gemeente Raalte duidelijk waar zich (mogelijke) 

archeologische resten kunnen bevinden.  

 

Volgens de archeologische verwachtingenkaart van de gemeente Raalte is er een hoge 

archeologisch verwachting ter plaatse van de Molenweg 1a (zie onderstaande afbeelding).  

 

 
Figuur 4.1 Archeologische verwachtingskaart van Raalte 

 

Voor dit gebied is bepaald dat in beginsel een bouwverbod geldt. Bouwprojecten met een 

grondbeslag van niet meer dan 100 m2 zijn uitgezonderd op het bouwverbod zoals genoemd in 
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het bestemmingsplan ‘Raalte Kern’. Bovendien is het beleid van de gemeente Raalte voor 

gebieden (in de bebouwde kom) met een hoge verwachting dat bij plangebieden groter dan 

100 m² archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 

 

In dit geval betreft het oppervlak van het totale bouwplan voor de drie woningen echter 450 m2 

waardoor onderzoek noodzakelijk zou zijn. Echter doordat de planlocatie voor een gedeelte 

bebouwd is ter plaatse van het schoolgebouw (welke wordt gesloopt) en er ter plaatse van de 

ontsluitingsweg is gegraven ten behoeve van de aanleg van een wadi, is de grond in het gebied  

dermate geroerd dat er geen archeologische waarden meer te verwachten zijn.  

 

Daarnaast worden de woningen niet onderkelderd. Wel zal er een fundering aangelegd worden, 

waardoor er gegraven dient te worden in de grond. Deze fundering is in ieder geval niet dieper 

dan de fundering onder het huidige schoolgebouw. Het plangebied is bovendien niet gelegen op 

of grenzend aan een archeologisch monument. 

 

Mochten er tijdens het uitvoeren van het grondwerk onverhoopt alsnog archeologische sporen of 

resten aangetroffen worden, dan geldt een meldingsplicht bij het bevoegd gezag (in dit geval de 

regioarcheoloog, gemeente Raalte) volgens de Monumentenwet 1988, artikel 53 en 54. 

 
4.6 Externe veiligheid 
In het kader van een afwijking van het bestemmingplan op grond van de Wabo, moeten de 

gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling voor externe veiligheid onderzocht worden. Een 

extern veiligheidsonderzoek beschouwt alle activiteiten met gevaarlijke stoffen, welke een 

mogelijk externe veiligheidsrisico voor de planlocatie vormen. Er zijn echter in de omgeving van 

de planlocatie geen relevante externe veiligheidsrisicobronnen waarmee rekening gehouden 

dient te worden bij de geplande ontwikkeling. Het aspect externe veiligheid vormt derhalve geen 

belemmering voor de geplande woningen aan de Molenweg 1a. 

 
4.7 Overig 
Voor wat betreft milieuzonering is er op korte afstand geen milieubelastend bedrijf. In de 

omgeving van het plangebied is aan de Oude Linderteseweg een bedrijf gesitueerd dat 

geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen, voeding en voedingssuplementen voor kleine huisdieren 

produceert, genaamd Beaphar. De milieuhindercirkel voor geur en geluid van dat bedrijf overlapt 

een deel van het plangebied waar de vrijstaande woning is gepland. Aansluitend aan het terrein 

van Beaphar zijn echter een aantal woningen gelegen. Vanuit de milieuvergunning dient door 

Beaphar voldaan te worden aan de milieueisen op deze dichtstbijzijnde woningen. Er zijn daarom 

door het bedrijf diverse maatregelen en voorzieningen getroffen om de belasting terug te 

brengen. De milieuzonering zal dan ook voor woningen die op ruimere afstand zijn gelegen geen 

belemmering opleveren.  
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Door deze ruime afstand tot het bedrijf Beaphar en de maatregelen die Beaphar al heeft 

genomen zal er geen hinder bij de nieuwe woningen aan de Molenweg 1a optreden.  

 

Gezien de geringe omvang van de voorgenomen ontwikkeling worden verdere onderzoeken niet 

noodzakelijk geacht. 
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5 Uitvoerbaarheid en afweging 

5.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk wordt de economische uitvoerbaarheid beschreven. Indien het bestemmingsplan 

voorziet in de uitvoering van werken door de gemeente moet de financieel-economische 

uitvoerbaarheid hiervan worden aangetoond. 

 

5.2 Economische uitvoerbaarheid 
Aan een bouwplan zijn twee gemeentelijke exploitatiebijdragen verbonden, namelijk: 

 De kosten voor het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen ten behoeve van het 

exploitatiegebied (artikel 6.2.4, lid h Bro) 

 De kosten van tegemoetkoming van schade, bedoeld in artikel 6.1 van de wet (artikel 6.2.4, 

lid l Bro), ten behoeve van mogelijke planschade 

 

Voor de verantwoording van de bovenstaande gemeentelijke exploitatiebijdragen is het opstellen 

van een exploitatieplan of anterieure overeenkomst bij het onderhavige bouwplan niet 

noodzakelijk, omdat:  

 De gemaakte kosten in het kader van het opstellen van ruimtelijke plannen, zoals deze 

ruimtelijke onderbouwing, worden verhaald op basis van de gemeentelijke legesverordening 

 De mogelijke planschadekosten worden verhaald op de ontwikkelaar op basis van een 

getekende planschadeovereenkomst 

 

Het betreft een particulier initiatief. Het uitvoeren van het plan heeft geen financiële gevolgen voor 

de gemeente Raalte.  

 
5.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
5.3.1 Vooroverleg 

Het bevoegd gezag is op grond van artikel 6.18 Bor verplicht tijdens de voorbereiding van een 

omgevingsvergunning die wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, 

onder 3 Wabo, overleg te plegen met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen 

en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor ruimtelijke ordening 

of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Voor 

onderhavig plan zijn daarom het waterschap Groot Salland, de Provincie Overijssel en de  

VROM-inspectie op de hoogte gebracht van de plannen vóór aanbieding van het ontwerpbesluit 

aan het College. 
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5.3.2 Zienswijzen 

Tijdens de periode van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit (en de ruimtelijke 

onderbouwing) bestaat er de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. 

 
5.4 Afweging 
Op basis van de informatie uit voorgaande hoofdstukken kan geconcludeerd worden dat er geen 

knelpunten zijn op basis van ruimtelijke en milieutechnische aspecten. De omgevingsvergunning 

voor de planlocatie is daarmee voldoende onderbouwd.  
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Memo 

 

Aan Gemeente Raalte 

t.a.v. Paul Kruiper 

 

Van Hans van Drongelen 

Datum 28 september 2011 

Onderwerp Akoestisch memo spoorweggeluid en 

industriegeluid toekomstige woningen 

Molenweg 

 

 

 

Expertisecentrum

Stad en Landschap

Telefoon (038) 498 44 82

Fax (038) 498 27 41

 

 

Inleiding 

De gemeente Raalte heeft de geluidbelasting afkomstig van de spoorweg Zwolle – 

Nijverdal West (Enschede) en het industrieterrein De Zegge gevraagd ter plaatse van 

drie toekomstige woningen aan de Molenweg. 

 

Spoorweggeluid 

Met behulp van de software Aswin 2011 gebaseerd op de standaardrekenmethode I is 

de geluidbelasting (zonder enige afscherming van gebouwen) bepaald bij genoemde 

woningen. De geluidbelasting in de toekomst (GPP) wordt bepaald door het gemiddelde 

geluidbelasting van de jaargangen 2006, 2007 en 2008 + 1.5 dB, namelijk op een 

waarneemhoogte van 7.5 m (3 bouwlagen) 49,2 +1,5 = 51 dB Lden. Dit blijft ruim onder 

de voorkeursgrenswaarde volgens de Wet geluidhinder van 55 dB Lden. 

 

Industriegeluid 

Met behulp het zonebewakingsmodel en de software GeoMilieu v1.80 gebaseerd op de 

standaardrekenmethode II is de geluidbelasting bepaald bij genoemde woningen. De 

geluidbelasting bedraagt  48 dB(A) etmaalwaarde op het meest belaste punt op een 

waarneemhoogte van 7.5 m. Op de zonebewakingspunten in de directe omgeving is 

nog 3 dB geluidruimte over. De geluidruimte bij de in de buurt liggende woning 

Ganzeboomlaan 2-4 (55 dB(A) bewakingspunt) is echter nog maar 1 dB, dus dit punt is 

meer maatgevend dan de zonebewakingspunten. Ter plaatse van de toekomstige 

woningen kan de geluidbelasting dus nog maximaal 1 dB oplopen tot 49 dB(A) 

etmaalwaarde. Er wordt dus onder de voorkeursgrenswaarde volgens de Wet 

geluidhinder van 50 dB(A) etmaalwaarde gebleven. 

 



Aswin Immissieberekening

AEA Technology Rail BV

peiljaar kilometer begin 1300 versie 1

traject 100 kilometer eind 30200 zone 100
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Afstand Waarnemer 58  meter zonder Immissie met

Hoogte Waarnemer 7,5  meter schermeffect schermeffect

Hoogte Spoor 1,0  meter dag 47,7 47,7

Hoogte Scherm 0,0  meter avond 46,1 46,1

Afstand Scherm 45,0  meter nacht 38,6 38,6

Overzijde Spoor 0,0  fractie bebouwd etmaal 51,1 51,1

Bodemfactor 0,4  fractie zacht Lden 48,8 48,8
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Aswin Immissieberekening

AEA Technology Rail BV

peiljaar kilometer begin 1300 versie 1

traject 100 kilometer eind 30200 zone 100

kilometerstand 18241 aantal sporen 1

12

10

8

6

4

2

0

10 100 1000

Immissie Indicatie

Afstand Waarnemer 58  meter zonder Immissie met

Hoogte Waarnemer 7,5  meter schermeffect schermeffect

Hoogte Spoor 1,0  meter dag 47,6 47,6

Hoogte Scherm 0,0  meter avond 46,3 46,3

Afstand Scherm 45,0  meter nacht 40,6 40,6

Overzijde Spoor 0,0  fractie bebouwd etmaal 51,3 51,3

Bodemfactor 0,4  fractie zacht Lden 49,5 49,5
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Zonebeheer gemeente RaalteWoningen Molenweg

Expertisecentrum ZwolleResultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: Zonemodel_Raalte_mrt2011_Molenweg

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A toekomstige woningen Molenweg 5,00 46 40 37 47
01_B toekomstige woningen Molenweg 7,50 46 40 37 47
02_A toekomstige woningen Molenweg 5,00 45 39 35 45
02_B toekomstige woningen Molenweg 7,50 46 40 37 47
03_A toekomstige woningen Molenweg 5,00 45 39 35 45

03_B toekomstige woningen Molenweg 7,50 47 41 38 48
04_A toekomstige woningen Molenweg 5,00 47 41 38 48
04_B toekomstige woningen Molenweg 7,50 48 41 38 48
05_A toekomstige woningen Molenweg 5,00 40 34 31 41
05_B toekomstige woningen Molenweg 7,50 46 40 36 46

06_A toekomstige woningen Molenweg 5,00 47 40 37 47
06_B toekomstige woningen Molenweg 7,50 46 40 37 47
07_A toekomstige woningen Molenweg 5,00 45 38 36 46
07_B toekomstige woningen Molenweg 7,50 47 41 37 47
271_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 51 41 38 51

272_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 49 44 40 50
273_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 46 40 37 47
274_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 47 41 38 48
275_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 47 41 39 49
276_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 47 40 38 48

277_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 46 39 36 46
278_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 44 38 35 45
279_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 45 39 36 46
280_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 41 35 32 42
281_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 44 38 35 45

282_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 45 37 35 45
283_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 46 40 39 49
284_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 45 39 38 48
285_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 46 41 39 49
286_A 50 dB(A) bewakingspunt 5,00 44 37 35 45

289_A 55 dB(A) bewakingspunt 2,00 48 41 38 48
290d_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 49 44 41 51
291_A 55 dB(A)-bewakingspunt 5,00 54 48 45 55
292_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 53 47 44 54
292a_A 55 db(A) bewakingspunt 5,00 52 47 44 54

293_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 51 45 43 53
294_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 52 47 45 55
295_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 52 44 44 54
296_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 51 45 44 54
297_A 55 dB(A)-bewakingspunt 5,00 51 46 43 53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-9-2011 10:59:09Geomilieu V1.80



Zonebeheer gemeente RaalteWoningen Molenweg

Expertisecentrum ZwolleResultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: Zonemodel_Raalte_mrt2011_Molenweg

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

298_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 52 47 44 54
299_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 52 47 45 55
300_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 51 49 45 55
301_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 43 37 34 44
302_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 53 44 39 53

303_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 45 38 37 47
304_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 50 42 37 50
305_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 53 45 40 53
306_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 54 41 38 54
306a_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 53 41 37 53

306b_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 52 40 38 52
306c_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 52 41 38 52
306d_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 49 40 37 49
307_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 46 41 38 48
308_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 48 41 39 49

309_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 54 43 44 54
310_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 54 49 44 54
311_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 47 41 37 47
312_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 52 44 42 52
317_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 52 44 42 52

318_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 52 44 42 52
319_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 52 44 42 52
320_A 55 dB(A) bewakingspunt 5,00 50 43 40 50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-9-2011 10:59:09Geomilieu V1.80
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Notitie geluidbelasting, Adviesburo Nieman B.V., 10 oktober 2011  
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 Contactpersoon Peter te Morsche  

Datum 31 augustus 2011  

Kenmerk N001-4802232PMM-evp-V01-NL  

Toetsing beschermde natuurwaarden 
bestemmingsplanwijziging Molenweg 1a te Raalte 
 

 

1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
Bij alle ruimtelijke ingrepen en plannen dient onderbouwd te worden of het voornemen 

‘redelijkerwijs uitvoerbaar’ is. Een inschatting van eventuele belemmeringen op het gebied van 

natuurbescherming is hier onderdeel van. Reeds tijdens de planvorming dient daarom inzichtelijk 

te worden gemaakt of er mogelijk sprake is van effecten waarvoor een mitigatie- en/of 

ontheffingsplicht geldt en of voldoende ecologisch mitigerende en/of compenserende 

maatregelen getroffen kunnen worden.  

 

In opdracht van Bouwbedrijf Vosman B.V. heeft Tauw onderzoek gedaan naar de consequenties 

van natuurwetgeving voor sloop en nieuwbouw op genoemde locatie.  

 

In deze notitie wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:  

 Welke natuurwetgeving is van belang 

 In hoeverre is de beoogde ontwikkeling (mogelijk) strijdig met deze wetgeving 

 Welke consequenties zijn daar aan verbonden 

 Wat betekent dit voor de verdere planvorming en uitvoering? 

 

De beoogde planlocatie is gelegen aan de Molenweg 1a te Raalte. De ontwikkeling bestaat uit de 

sloop van het voormalig schoolgebouw en de nieuwbouw van een twee onder één kap en een 

vrijstaande woning. De EHS en Natura2000-gebieden liggen op ruime afstand van de 

onderzoekslocatie. Gezien het karakter en omvang van de ingreep worden effecten op 

Natura2000-gebieden en Ecologische Hoofdstructuur niet verwacht. Deze toetsing richt zich 

daardoor alleen op het beschermingsregime voortkomend uit de Flora- en faunawet. 

Notitie 
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1.2 Flora- en faunawet 
De bescherming van inheemse dier- en plantensoorten is vastgelegd in de Flora- en faunawet. 

De wet maakt onderscheid in drie categorieën beschermde soorten namelijk:  

 Tabel 1-soorten: De meest algemene, niet bedreigde soorten. Voor deze soorten geldt een 

vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig gebruik of beheer en onderhoud 

 Tabel 2-soorten: Beschermde soorten. Hiervoor geldt een vrijstelling bij bestendig gebruik of 

beheer en onderhoud wanneer wordt gehandeld volgens een geaccordeerde en door de 

initiatiefnemer onderschreven gedragscode 

 Tabel 3-soorten: Strikt beschermde soorten bestaande uit de Habitatrichtlijnsoorten en een 

selectie van bedreigde soorten 

 

Naast de bescherming van soorten uit tabel 1, 2 en 3 kent de wet een zorgplicht. Deze zorgplicht 

geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, ook als er ontheffing of 

vrijstelling is verleend.  

 

Rode lijst 

De Rode lijsten hebben geen wettelijke status. Soorten die op de Rode lijst zijn geplaatst, zijn 

alleen beschermd als ze ook in de Flora- en faunawet als beschermde soort zijn opgenomen. 

 
1.3 Methode 
De mogelijke aanwezigheid van beschermde planten- en/of diersoorten is in eerste instantie 

bepaald aan de hand van de volgende gegevens: 

 Een oriënterend veldbezoek op 27 juli 2011 

 Regionale en landelijke verspreidingsatlassen en -data 

 

Het oriënterende veldbezoek betreft geen volledige inventarisatie, maar is erop gericht te 

controleren in hoeverre soorten daadwerkelijk in het plangebied kunnen voorkomen of in 

hoeverre de locatie voldoet aan de eisen die deze soorten aan hun leefomgeving stellen.  

 

Bij ecologische veldwerkzaamheden is een volledige garantie ten aanzien van de aanwezige 

soorten soms niet te geven. Door de inzet van ter zake kundige ecologen wordt onze 

onderzoekskwaliteit zoveel mogelijk gewaarborgd. Mede in dit kader is Tauw aangesloten bij het 

Netwerk Groene Bureaus, een samenwerkingsverband van adviesbureaus die ecologisch 

advieswerk geven en ecologisch onderzoek verrichten, opgericht met als doel de kwaliteit van 

ecologische advisering te verbeteren. 

 

Op basis van het oriënterend veldbezoek, habitateisen van soorten en deskundigenoordeel is een 

selectie gemaakt van de soorten die daadwerkelijk in of nabij de planlocatie verwacht worden 

en/of aantoonbaar aanwezig zijn op basis van inventarisaties. De beoogde ontwikkeling is 

vervolgens getoetst op deze selectie van soorten. 
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2 Huidige natuurwaarden en effecten 
Om (globale) locaties aan te duiden wordt in de ecologie veel gebruik gemaakt van een raster 

van kilometerhokken, zogenaamde RD-coördinaten. Verspreidingsgegevens van dier- en 

plantensoorten worden veelal per kilometerhok gedocumenteerd. Het plangebied ligt in 

kilometerhok 215/489. De navolgende figuur geeft de ligging van het plangebied en 

kilometerhokken weer.  

 

 

 
Figuur 2.1 Overzicht ligging plangebied 

 

De locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van Raalte, grenzend aan een industriegebied, 

nabij het centraal station en het centrum. Naast enkele tuinen is er niet veel groen in de wijk 

aanwezig. De directe omgeving van de locatie bestaat uit woningen. 

De locatie zelf bestaat uit een leegstaand oud schoolgebouw. De staat van onderhoud is slecht. 

Rondom dit pand is het grotendeels verhard met tegels. Aan de randen van de locatie is groen 

aanwezig, zoals heesters en enkele volgroeide boomvormers. 
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De navolgende figuur geeft een impressie van het plangebied. 

 

 

.1  2. 

Plangebied: foto 1 voorzijde locatie, foto 2 achterzijde 

 

3 Toetsing beschermde soorten 
Voor de Flora- en faunawet tabel 1-soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen en 

bestendig beheer, onderhoud of gebruik en worden in dit rapport niet specifiek benoemd. 

 
3.1 Methode 
Aan de hand van verschillende literatuurbronnen is nader bekeken welke door de Flora- en 

faunawet beschermde soorten (tabel 2 of 3) in of in de omgeving van het plangebied voorkomen. 

Op basis van habitateisen, het oriënterend veldbezoek en deskundigenoordeel is een selectie 

gemaakt van de soorten die daadwerkelijk in of nabij de planlocatie verwacht worden. In de 

toetsing wordt aangegeven of een soort aanwezig kan zijn en of (niet) uitgesloten kan worden dat 

de soort geschaad wordt door de ingreep.  

 
3.2 Toetsing 
 

Flora 

Door de stedelijke biotoop kan de aanwezigheid van een zeer groot aantal beschermde 

plantensoorten worden uitgesloten. De locatie bevindt zich in het centrum van Raalte. De 

onderzoekslocatie is grotendeels verhard. Aan de randen van de locatie is enige groene 

begroeiing aanwezig. Deze begroeiing bestaat uit heesterachtigen met ook enkele boomvormers. 

In de noordoosthoek van de locatie staan drie grote bomen. Eén Linde en de andere twee zijn 

Iepen. Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Het plangebied biedt ook geen geschikte 

groeiplaatsen hiervoor. Er is daarom geen sprake van een overtreding van een verbodsbepaling 

uit de Flora- en faunawet.  
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Zoogdieren 

De aanwezigheid van tabel 2 of 3 zoogdieren in stedelijk gebied is, voor deze locatie uitsluitend 

beperkt tot de Steenmarter (tabel 2). Verspreidingskaarten (www.zoogdierenatlas.nl) tonen dit 

aan. De aanwezigheid van andere beschermde soorten kan worden uitgesloten op basis van het 

(stedelijke) habitat. Het valt niet uit te sluiten dat de Steenmarter zich sporadisch ophoudt op de 

onderzoekslocatie. De Steenmarter heeft zijn verblijfplaatsen op zolderruimten, kruipruimtes, 

boomholtes of takkenhopen. Dergelijk plekken zijn niet voorhanden binnen de onderzoekslocatie. 

Daarnaast is de locatie ook geen geschikt foerageergebied. Van een negatief effect, op 

genoemde soort is dan ook geen sprake. De voorgenomen plannen hebben geen invloed op de 

instandhouding van een eventuele aanwezige populatie. Er is dan ook geen sprake van een 

overtreding van een verbodsbepaling uit de Flora- en faunawet. 

 

Vleermuizen 

Hoewel vleermuizen zoogdieren zijn, worden deze vanwege hun afwijkende eigenschappen als 

afzonderlijke groep behandeld. Op basis van verspreidingsgegevens [Limpens et al., 1997; 

actualiteit nagekeken op Zoogdieratlas.nl] kunnen verschillende soorten in het plangebied 

voorkomen. Boombewonende soorten zoals Watervleermuis, Rosse vleermuis, en Gewone 

grootoor komen niet in het plangebied voor. Daarvoor zijn geen geschikte bomen met holten 

aanwezig.  

Gebouwbewonende soorten, zoals Meervleermuis, Laatvlieger, Gewone dwergvleermuis en 

Ruige dwergvleermuis kunnen hun verblijfplaatsen hebben in gebouwen in stedelijk gebied. Ter 

hoogte van de gevelbetimmering (zichtbaar op foto 2), zijn in enkele openstaande scheuren in de 

spouw en enkele stootvoegen, mogelijk geschikte verblijfplaatsen aanwezig. Geschikte 

vliegroutes en foerageergebied kunnen op basis van het oriënterende veldbezoek niet worden 

bepaald. Voor deze functies zijn in de omgeving voldoende alternatieven aanwezig. Het 

voorkomen van verblijfplaatsen van gebouwbewonende soorten kan echter niet op voorhand 

worden uitgesloten. Aanvullend onderzoek kan dit aantonen. 

 

Vogels 

De soortgroep vogels heeft in de Flora- en faunawet een bijzondere status: alle broedende 

vogels, de in functie zijnde nesten en de functionele omgeving hiervan zijn beschermd tijdens het 

broedseizoen (voor de meeste soorten globaal van maart tot en met juli).  

Tevens zijn rust- en verblijfplaatsen en de functionele omgeving van een aantal vogelsoorten 

jaarrond beschermd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in vijf categorieën: de nesten van 

categorie 1 tot en met 4 zijn jaarrond beschermd, de nesten van categorie 5 in principe alleen 

tijdens de broedperiode. Hierbij geldt echter dat wanneer ‘zwaarwegende feiten of ecologische 

omstandigheden’ dat rechtvaardigen, ook de nesten van categorie 5-soorten jaarrond beschermd 

kunnen zijn. 
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1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, ook buiten het broedseizoen 

gebruikt worden als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: Steenuil) 

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

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

nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: Roek, Gierzwaluw en 

Huismus) 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 

broeden en die daarin zeer honkvast of afhankelijk van bebouwing zijn. De (fysieke) 

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: 

Ooievaar, Kerkuil en Slechtvalk) 

4. Nesten van vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 

nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: Boomvalk, Buizerd en Ransuil) 

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

hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit 

beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen (voorbeeld: 

Boerenzwaluw, Groene specht en Torenvalk) 

 

Het bevoegd gezag hanteert voor categorie 1 tot en met 4 de volgende soorten: Boomvalk, 

Buizerd, Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart, Havik, Huismus, Kerkuil, Oehoe, Ooievaar, Ransuil, 

Roek, Slechtvalk, Sperwer, Steenuil, Wespendief en Zwarte wouw. De vaste rust- en 

verblijfplaatsen en functionele leefomgeving van deze soorten zijn daardoor jaarrond beschermd. 

 

De rust- en verblijfplaatsen van de soorten van categorie 5 kunnen echter óók jaarrond 

beschermd zijn wanneer zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat 

rechtvaardigen. Voor deze soorten is daarom ook inzicht nodig in de aanwezige rust- en 

verblijfplaatsen. Voor categorie 5 hanteert het bevoegd gezag de volgende soorten: Blauwe 

reiger, Boerenzwaluw, Bonte vliegenvanger, Boomklever, Boomkruiper, Bosuil, Brilduiker, 

Draaihals, Eidereend, Ekster, Gekraagde roodstaart, Glanskop, Grauwe vliegenvanger, Groene 

specht, Grote bonte specht, Hop, Huiszwaluw, IJsvogel, Kleine bonte specht, Kleine 

vliegenvanger, Koolmees, Kortsnavelboomkruiper, Oeverzwaluw, Pimpelmees, Raaf, Ruigpootuil, 

Spreeuw, Tapuit, Torenvalk, Zeearend, Zwarte kraai, Zwarte mees, Zwarte roodstaart en Zwarte 

specht. 

 

Tijdens het veldbezoek zijn geen algemene soorten en soorten uit categorie 1 tot en met 5 

aangetroffen. Door de afwezigheid van jaarrond beschermde vaste verblijfplaatsen hebben de 

werkzaamheden geen nadelig invloed op vogels. 
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Amfibieën 

Amfibieën zijn diersoorten die zich ophouden in of nabij oppervlaktewateren, maar kunnen ook in 

braakliggende terreinen aanwezig zijn. Stedelijk gebied biedt voor amfibieën in principe geen 

geschikte leefomgeving. De aanwezigheid van tabel 2 of 3 amfibiesoorten daarom worden 

uitgesloten. 

 

Reptielen 

Nog meer dan bij amfibieën geldt voor reptielen dat zij gebonden zijn aan specifieke biotopen als 

(stuif)zanden, heideterreinen, (broek)bossen en andere. Stedelijk gebied biedt op voorhand geen 

geschikte biotoop voor reptielen. De aanwezigheid van reptielen en effecten op reptielen wordt 

daarom uitgesloten. 

 

Vissen 

In het plangebied is geen voor beschermde vissoorten geschikt oppervlaktewater aanwezig. De 

aanwezigheid van en effecten op beschermde vissen is daarom uitgesloten. 

 

Dagvlinders 

Diverse dagvlinders hebben in de Flora- en faunawet een beschermde status. Op basis van 

verspreidingsgegevens [Bos et al.,2006 en EIS-Nederland et al., 2007] worden binnen of nabij het 

plangebied geen beschermde dagvlinders verwacht. Hoewel voor dagvlinders nooit volledig uit te 

sluiten is dat een beschermd exemplaar zich in of nabij het plangebied ophoudt, zal er gezien de 

omvang en het karakter van de ingreep, en de afwezigheid van geschikt biotoop, geen negatief 

effect op populaties van beschermde dagvlinders optreden. 

 

Libellen 

Diverse libellen zijn in de Flora- en faunawet beschermd. Op basis van verspreidingsgegevens 

[Dijkstra et al.,2002 en EIS-Nederland et al., 2007] worden binnen of nabij het plangebied geen 

beschermde libellen verwacht. Hoewel ook voor libellen nooit volledig uit te sluiten is dat een 

beschermd exemplaar zich in of nabij het plangebied ophoudt, zal er gezien de omvang en het 

karakter van de ingreep, en de afwezigheid van geschikt biotoop, geen negatief effect op 

populaties van beschermde libellen optreden. 

 

Overige ongewervelde 

Als ongewervelde zijn in de Flora- en faunawet naast dagvlinders en libellen ook enkele kevers 

(Vliegend hert, Brede geelrandwaterroofkever, Gestreepte waterroofkever, Heldenbok, 

Juchtleerkever), weekdieren (Bataafse stroommossel, Platte schijfhoren) en een kreeftachtige 

(Rivierkreeft) beschermd door de Flora- en faunawet. Het plangebied en directe omgeving 

voorzien voor geen van deze soorten in een geschikt habitat en/of bevat geen geschikte 

(landschaps)elementen. De aanwezigheid van en effecten op deze soorten worden dan ook 

uitgesloten.  
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3.3 Conclusies Flora- en faunawet 
Bij ruimtelijke ingrepen dient onderbouwd te worden of het voornemen ‘redelijkerwijs uitvoerbaar’ 

is. Een inschatting van eventuele belemmeringen op het gebied van natuurbescherming is hier 

onderdeel van. Al tijdens de planvorming dient daarom inzichtelijk te worden gemaakt of er 

mogelijk sprake is van effecten waarvoor een ontheffingsplicht geldt en of het aannemelijk is dat 

deze verkregen zal worden.  

 

In de navolgende tabel zijn de beschermde tabel 2 en 3-soorten uit de Flora- en faunawet 

opgenomen waarvan niet uitgesloten kan worden dat zij geschaad worden door de ingreep. 

Eventueel overtreden verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet zijn eveneens weergegeven. 

 

 
Tabel 3.1 Aangetroffen of verwachte beschermde soorten (Ffw tabel 2 of 3) die mogelijk geschaad worden 

 

Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

Flora Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten  Niet van toepassing 

Zoogdieren Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten  Niet van toepassing 

Broedvogels 

tijdens broedseizoen 

Geen (aantasting van) vogels tijdens broedseizoen 

mits uitvoering buiten broedseizoen 

Niet van toepassing 

Broedvogels, 

vaste verblijfplaatsen 

Geen (aantasting van) vaste verblijfplaatsen Niet van toepassing 

Vleermuizen Verblijfplaatsen gebouwbewonde soorten Artikel 11 

Reptielen Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten  Niet van toepassing 

Amfibieën Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten  Niet van toepassing 

Vissen Niet aanwezig Niet van toepassing 

Dagvlinders Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten  Niet van toepassing 

Libellen Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten  Niet van toepassing 

Overige ongewervelden Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten  Niet van toepassing 

 

*Toelichting verbodsbepalingen tabel: 

Artikel 2: Zorgplicht en Zorgvuldig handelen ten aanzien van alle plant- en diersoorten, al dan niet beschermd 

Artikel 8: Verbod: plukken, uitsteken, vernielen, beschadigen of verwijderen van beschermde planten 

Artikel 9: Verbod: opsporen, vangen, bemachtigen, doden, verwonden van beschermde dieren 

Artikel 10: Verbod: opzettelijk verontrusten van beschermde dieren 

Artikel 11: Verbod: wegnemen, verstoren, aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen 

Artikel 12: Verbod: zoeken, rapen, beschadigen, vernielen of uit nesten nemen van eieren 

Artikel 13: Verbod: onder zich hebben van beschermde planten, dieren, eieren of producten hiervan 
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Nader onderzoek 

Toetsing van de beoogde ingreep aan door de Flora- en faunawet beschermde natuurwaarden 

laat zien dat er één soortgroep (vleermuizen) is waarvoor mogelijk een negatief effect verwacht 

kan worden. Nader (veld)onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van 

gebouwbewonende vleermuissoorten is daarom nodig.  

 

Achtergrond verbodsbepalingen  

De Flora- en faunawet gaat uit van het voorzorgsbeginsel en stelt dat een overtreding van 

verbodsbepalingen met zekerheid moet kunnen worden uitgesloten. Uitsluitsel is alleen mogelijk 

op basis van voldoende en actuele gegevens. Wanneer negatieve effecten op soorten mogelijk 

zijn, en wanneer op basis van het oriënterend veldbezoek of actuele verspreidingsgegevens niet 

met zekerheid vast te stellen is of een soort aanwezig is, is daarom nader onderzoek naar de 

aanwezigheid van deze soorten noodzakelijk. 

 

Ook bij het aanvragen van een eventuele ontheffing dient de aanwezigheid van de betreffende 

soort aangetoond te worden. Hierbij geldt een ‘omgekeerde bewijslast waarbij de initiatiefnemer 

verantwoordelijkheid draagt.  

 

Bij het treffen van voldoende mitigerende maatregelen kan een aantasting van de ‘functionele 

omgeving’ van de verblijfslocaties worden voorkomen en daarmee een overtreding van de 

verbodsbepaling van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Bij voldoende mitigerende 

maatregelen is een ontheffing niet nodig. Het verdient de aanbeveling het mitigatieplan vooraf te 

laten goedkeuren door het Ministerie van EL&I. Dit dient te gebeuren door het indienen van een 

ontheffingsaanvraag, waarbij de goedkeuring van de mitigerende maatregelen gegeven wordt in 

de vorm van een afwijzing van de ontheffingsaanvraag. 

 

Geconcludeerd wordt dat bij afdoende mitigerende maatregelen geen sprake is van een 

overtreding van verbodsbepalingen. De noodzaak tot het daadwerkelijk in bezit hebben van een 

goedgekeurd mitigatieplan of een ontheffing is gekoppeld aan de uitvoeringsfase. De ruimtelijke 

vergunning- en planprocedures kunnen daarom doorgang vinden. Het laten goedkeuren van het 

mitigatieplan en het uitvoeren van de bijbehorende mitigerende maatregelen dient echter vóór 

aanvang van de werkzaamheden afgerond te zijn. Bij formele ontheffingsaanvragen dient 

rekening gehouden te worden met een proceduretijd die kan oplopen tot zes maanden.  

 
Houdbaarheid onderzoeken 

Afhankelijk van de tijd tussen dit onderliggende onderzoek en van de sloop van gebouwen, kan 

een actualiserend of aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn naar de aanwezigheid van 

beschermde planten- en diersoorten. Met name bij het in onbruik raken van grond en/of 

bebouwing is de kans op (nieuw)vestiging van beschermde soorten aanwezig. De conclusies van 

dit onderzoek zijn daarom hooguit enkele jaren geldig. 
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