
BIJLAGE 5: ANALYSE UIT TE VOEREN ONDERZOEKEN 

15 april 2021 

 

A. Uit te voeren onderzoeken/ proces ruimtelijke ordening verplaatsing 

sportaccommodatie naar de locatie Kotermeerstal 

Sportcomplex locatie Kotermeerstal 

Bij de gebiedsontwikkeling voor een sportcomplex is het uitgangspunt dat een bestemmingsplan wordt 

gemaakt op basis van de vigerende wetgeving. Bij het opstellen zullen verschillende 

omgevingsaspecten meegewogen moeten worden om te komen tot een goede ruimtelijke ordening. 

Een aantal van deze aspecten zijn al eerder aangeroerd in deze rapportage, namelijk licht en geluid, 

parkeren en verkeer. 

Per locatie is in beeld gebracht waarin binnen de toelichting van het bestemmingsplan aandacht aan 

moet worden besteed en voor welke aspecten geldt dat een onderzoek uitgevoerd dient te worden. 

Op basis van de inrichtingsschets zoals opgenomen in paragraaf 3.4.1 van de hoofdrapportage zijn de 

volgende omgevingsaspecten relevant voor de ontwikkeling van de sportaccommodatie op de locatie 

Kotermeerstal. 

▪ Luchtkwaliteit; 

▪ Flora en Fauna; 

o Natuurtoets/AERIUS berekening 

▪ Externe veiligheid/Omgevingsveiligheid;  

▪ Cultuurhistorie en archeologie;  

▪ Niet gesprongen explosieven (NGE); 

▪ Kabels en leidingen;  

▪ Bodem; 

▪ Water;  

▪ Bedrijven en milieuzonering; 

▪ Verkeer. 

 

Hierna wordt ingegaan op de aspecten. Waar een onderzoek noodzakelijk is, wordt dit in de tekst 

aangegeven. 

Thema Luchtkwaliteit: 

Voor luchtkwaliteit geldt de Regeling Niet in Betekende Mate Bijdragen. Leidt een project tot een 

toename voor NO2 en PM10 die lager is dan de NIBM-grens dan is het toetsen van het project aan de 

grenswaarden niet nodig en kan het project zonder verdere maatregelen doorgaan. Er zijn twee 

mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen de NIBM-grens blijft: 

1. Motiveren dat het project binnen de getalsmatige grenzen van een categorie uit de Regeling 

NIBM valt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het realiseren van kantoor- (als een dergelijke locatie, in 

geval van één ontsluitingsweg, een bruto vloeroppervlak van niet meer dan 100.000 m2 omvat) 

en woningbouwlocaties (indien een dergelijke locatie, in geval van één ontsluitingsweg, netto niet 

meer dan 1500 nieuwe woningen omvat). 

2. Als een ontwikkeling niet binnen de getalsmatige grenzen van een categorie uit de Regeling 

NIBM valt dan dient er een berekening uitgevoerd te worden. Een snelle berekening kan gedaan 

worden middels de NIBM-tool: NIBM-tool). Kan worden gedaan op basis van de 

verkeersbewegingen. 

 

Conclusie: berekening uitvoeren op basis van NIBM-tool. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022816/2013-03-22#Bijlage3a
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/slag/hulpmiddelen/nibm-tool/
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Thema Flora en Fauna 

Een natuurtoets dient te worden uitgevoerd voor het plangebied, waarbinnen de sportvoorzieningen 

en bijbehorende voorzieningen gedacht zijn. Bij uitvoering van de toets wordt aandacht besteed aan 

de aanwezige Flora en Fauna en de daaraan gekoppelde (eventuele) consequenties. 

Gelet op de aard en de grote afstand van het plangebied tot Natura 2000 gebied (Vecht- en Beneden 

Reggegebied) worden er geen effecten verwacht als gevolg van licht, geluid en emissie en depositie 

van stikstof tijdens de aanleg- en gebruiksfase. Toch is het nodig om een berekening van de 

stikstofdepositie in AERIUS-calculator uit te voeren voor de aanlegfase. Op voorhand kan namelijk 

niet uitgesloten worden dat er meer dan 0,00 mol stikstof per hectare per jaar wordt overschreden in 

Natura 2000-gebieden. Bij een toename van de depositie van 0,01 mol/ha/jaar en meer is een 

vergunning op basis van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. 

Conclusie: onderzoek (natuurtoets) en AERIUS-berekening is noodzakelijk. 

Thema Externe veiligheid 

In het kader van de externe veiligheid worden alle risico’s bezien op de landelijke risicokaart. Bekeken 

wordt in hoeverre eventuele risico’s van invloed kunnen zijn op het plangebied. De zuidelijk gelegen 

hoogspanningsverbinding ligt op voldoende afstand (ruim 300 meter), zodat het plangebied zich niet 

bevindt binnen de invloedssfeer van de zogenaamde magneetveldzone. 

Conclusie: er is een quickscan externe veiligheid nodig. 

Thema Archeologie en cultuurhistorie 

Aan de hand van het Beleidsplan Archeologie van de gemeente zal vastgesteld moeten worden of 

sprake is van archeologische waarden /verwachtingen binnen het plangebied. Gelet op het geldend 

bestemmingsplan Buitengebied is voor het plangebied geen dubbelbestemming opgenomen voor 

archeologie. Archeologie is wel een aspect dat verantwoord moet worden. 

Eveneens zal beschreven moeten worden of sprake is van cultuurhistorie binnen het plangebied en 

zal ingegaan moeten worden in hoeverre de aanwezige cultuurhistorie van het gebied in het geding is. 

Cultuurhistorie moet worden verantwoord. 

Conclusie: het onderdeel archeologie en cultuurhistorie moet worden verantwoord. 

Thema NGE 

Op basis van historisch onderzoek zal bekeken moeten worden of er binnen het plangebied zich niet 

gesprongen explosieven (NGE) bevinden. Mocht op basis van het historisch onderzoek blijken dat 

sprake is van verdacht gebied, dan is nader onderzoek noodzakelijk. 

Conclusie: een historisch onderzoek is noodzakelijk. Afhankelijk van dit onderzoek zal 

eventueel een risico-inventarisatie en evaluatie moeten plaatsvinden bij het vaststellen van een 

verdachte locatie. 

Thema Kabels en leidingen 

Inzichtelijk dient gemaakt te worden in hoeverre sprake is van bestaande kabels en leidingen binnen 

het plangebied. Bij bestaande kabels en leidingen dient bekeken te worden in hoeverre deze van 

invloed zijn of kunnen zijn op de realisering van het sportcomplex. 

Conclusie: KLIC-melding doen. 

Thema Bodem 

Een verkennend bodemonderzoek zal moeten uitwijzen of de gronden geschikt zijn voor de realisering 

van het sportcomplex. Mogelijk kan gebruik worden gemaakt van bestaande onderzoeken. Gelet op 

het huidige gebruik wordt verwacht dat het onderdeel bodem geen probleem vormt. 

Conclusie: bodemonderzoek verrichten. 



Thema Water 

Uitgangspunt is over het algemeen dat hemelwater zoveel mogelijk op het eigen terrein (binnen het 

plangebied) verwerkt moet worden. Als onderdeel van de toelichting bestemmingsplan zal een 

waterparagraaf opgesteld worden. Hierin zullen de voorwaarden van de gemeente en het waterschap 

meegenomen worden in de planvorming. De voorwaarden van het waterschap worden duidelijk aan 

de hand van het doorlopen van de digitale watertoets. 

Conclusie: doorlopen van digitale watertoets. 

Thema Bedrijven en milieuzonering 

Het aspect geluid speelt vooral een rol vanaf de speelvelden richting omgeving. Binnen de 

geluidsnorm van Bedrijven en milieuzonering wordt voor sportvelden een richtafstand aangehouden 

van 50 meter tussen een rustige woonwijk en een veldsportcomplex. Ten opzichte van de bestaande 

woningen ligt het plangebied binnen de zone van 50 meter. Met een akoestisch onderzoek zal 

aangetoond moeten worden waarom afgeweken kan worden van de richtafstand van de VNG-

richtlijnen voor het te realiseren sportcomplex. Over het algemeen kunnen nuanceringen worden 

aangebracht. Te denken valt aan trainingsvelden die beperkt worden gebruikt en de situering van 

kleedkamers en kantine (meeste geluidsproductie) ten opzichte van de woningen. 

Voor wat betreft lichthinder (verlichting van de velden) zijn binnen de handreiking Bedrijven en 

milieuzonering geen richtafstanden opgenomen. Het is gebruikelijk hiervoor de richtafstand voor geluid 

aan te houden. Inmiddels heeft de ontwikkeling van ledverlichting gezorgd voor een sterke indamming 

van lichthinder. Ledverlichting kan zodanig gericht worden dat nauwelijks verstrooiing van licht plaats 

vindt buiten de speelvelden. Een verantwoording van dit aspect is wel noodzakelijk. 

Conclusie: geluidsonderzoek verrichten waarbij wordt vastgesteld dat kan worden afgeweken 

van de richtafstand van 50 meter. 

Thema Verkeer en parkeren 

Het thema is eerder al in deze rapportage aan de orde geweest. In de toelichting op het 

bestemmingsplan zal ingegaan moeten worden op de nieuwe verkeerssituatie, capaciteit van de 

toegangswegen en de eventuele consequenties voor de omgeving.  

Voor het realiseren van het sportcomplex zal voorzien moeten worden in voldoende parkeerplaatsen. 

Hiervan is realisering afhankelijk. Het bestemmingsplan Facetherziening Parkeren Hardenberg geldt 

als vertrekpunt voor de normering. De verantwoording hiervan moet meegenomen en gemotiveerd 

worden. 

Conclusie: berekening en verantwoording van het onderdeel verkeer en parkeren moet worden 

uitgevoerd. 

 

B. Uit te voeren onderzoeken/ proces ruimtelijke ordening woningbouw op de locatie De 

Boekweit 

Woningbouwlocatie De Boekweit 

Bij de gebiedsontwikkeling voor woningbouw is het uitgangspunt dat een bestemmingsplan wordt 

gemaakt op basis van de vigerende wetgeving. Bij het opstellen zullen verschillende 

omgevingsaspecten meegewogen moeten worden om te komen tot een goede ruimtelijke ordening.  

Op basis van de stedenbouwkundige schets zoals opgenomen in paragraaf 4.3.1 in de 

hoofdrapportage zijn de volgende omgevingsaspecten relevant voor de woningbouwontwikkeling op 

locatie de Boekweit. 



▪ Luchtkwaliteit;  

▪ Flora en Fauna; 

o Natuurtoets/AERIUS 

▪ Externe veiligheid;  

▪ Geluid: industrielawaai, wegverkeerslawaai, spoorweglawaai; 

▪ Cultuurhistorie en archeologie;  

▪ NGE; 

▪ Kabels en leidingen;  

▪ Bodem; 

▪ Water;  

▪ Bedrijven en milieuzonering; 

▪ Verkeer en parkeren. 

 

Hieronder wordt ingegaan op de verschillende thema’s. Waar een onderzoek noodzakelijk is, wordt dit 

in de tekst aangegeven. 

Thema Luchtkwaliteit: 

Voor luchtkwaliteit geldt de Regeling Niet in Betekende Mate Bijdragen. Leidt een project tot een 

toename voor NO2 en PM10 die lager is dan de NIBM-grens dan is het toetsen van het project aan de 

grenswaarden niet nodig en kan het project zonder verdere maatregelen doorgaan. Er zijn twee 

mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen de NIBM-grens blijft: 

1. Motiveren dat het project binnen de getalsmatige grenzen van een categorie uit de 

Regeling NIBM valt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het realiseren van kantoor- (als een 

dergelijke locatie, in geval van één ontsluitingsweg, een bruto vloeroppervlak van niet 

meer dan 100.000 m2 omvat) en woningbouwlocaties (indien een dergelijke locatie, in 

geval van één ontsluitingsweg, netto niet meer dan 1500 nieuwe woningen omvat). 

2. Als een ontwikkeling niet binnen de getalsmatige grenzen van een categorie uit de 

Regeling NIBM valt dan dient er een berekening uitgevoerd te worden. Een snelle 

berekening kan gedaan worden middels de NIBM-tool: NIBM-tool). Kan worden gedaan 

op basis van de verkeersbewegingen. 

 

Het aantal woningen overstijgt de grens van 1500 woningen niet. Uitgangspunt is dat luchtkwaliteit 

geen probleem vormt, maar wel verantwoord moet worden. Op basis van de berekende 

verkeersbewegingen kan via de NIBM-tool berekend worden wat de daadwerkelijke consequenties 

zijn van realisering van de nieuwe woonwijk. 

 

Conclusie: berekening uitvoeren op basis van NIBM-tool. 

 

Thema Flora en Fauna 

Een natuurtoets dient te worden uitgevoerd voor het woongebied. Bij uitvoering van de toets wordt 

aandacht besteed aan de aanwezige Flora en Fauna en de daaraan gekoppelde (eventuele) 

consequenties. 

Op grote afstand van het plangebied ligt het Natura 2000 gebied Vecht- en Beneden Reggegebied. Er 

zal zowel een berekening van de stikstofdepositie in de AERIUS-calculator uitgevoerd moeten worden 

voor aanleg- en gebruiksfase. Bij een toename van de depositie van 0,01 mol/ha/jaar en meer is een 

vergunning op basis van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. 

Conclusie: onderzoek (natuurtoets) en AERIUS-berekening is noodzakelijk. 

Thema Externe veiligheid 

In het kader van de externe veiligheid worden alle risico’s bezien op de landelijke risicokaart. Bekeken 

wordt in hoeverre eventuele risico’s van invloed kunnen zijn op het plangebied. Ingeschat wordt dat 

externe veiligheid geen probleem vormt. De nieuwbouwwijk betreft een inbreidingslocatie en wordt 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022816/2013-03-22#Bijlage3a
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geheel omringd door woningbouw. Voorgaande neemt niet weg dat dit onderdeel in de toelichting 

verantwoord moet worden. 

Conclusie: er is een quickscan externe veiligheid nodig 

Thema Geluid 

Om mensen te beschermen tegen de nadelige gevolgen van omgevingslawaai zijn in de Wet 

geluidhinder grenswaarden opgenomen voor de geluidsbelasting ten gevolge van onder andere 

wegverkeer. Bij het projecteren van nieuwe woningen moeten deze grenswaarden in acht worden 

genomen. Voor het geluid vanwege wegverkeer geldt een hoogst toelaatbare geluidbelasting van 48 

dB en een (wettelijke) maximale ontheffingswaarde van 63 dB. Onderzoek zal moeten aantonen of 

deze waarde wordt overschreden. Gezien de ligging van het plangebied wordt ingeschat dat het 

aspect geluid deze ontwikkeling niet in de weg staat. 

 

Conclusie: verrichten van een geluidonderzoek. 

 

Thema Archeologie en cultuurhistorie 

Aan de hand van het Beleidsplan Archeologie van de gemeente zal vastgesteld moeten worden of 

sprake is van archeologische waarden /verwachtingen binnen het plangebied. Gelet op het geldend 

bestemmingsplan Dedemsvaart is voor het plangebied geen dubbelbestemming opgenomen voor 

archeologie. Archeologie is wel een aspect dat verantwoord moet worden. 

Eveneens zal beschreven moeten worden of sprake is van cultuurhistorie binnen het plangebied en 

zal ingegaan moeten worden in hoeverre de aanwezige cultuurhistorie van het gebied in het geding is. 

Conclusie: het onderdeel archeologie en cultuurhistorie moet worden verantwoord 

Thema NGE 

Op basis van historisch onderzoek zal bekeken moeten worden of er binnen het plangebied zich niet 

gesprongen explosieven (NGE) bevinden. Mocht op basis van het historisch onderzoek blijken dat 

sprake is van verdacht gebied, dan is nader onderzoek noodzakelijk. 

Conclusie: een historisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Mocht de uitkomst zijn dat de 

locatie als verdacht is aan te merken, dan is een risico-inventarisatie en evaluatie nodig 

(vervolgonderzoek). 

Thema Kabels en leidingen 

Inzichtelijk dient gemaakt te worden in hoeverre sprake is van bestaande kabels en leidingen binnen 

het plangebied. Bij bestaande kabels en leidingen dient bekeken te worden in hoeverre deze van 

invloed zijn of kunnen zijn op de realisering van het sportcomplex. 

Conclusie: KLIC-melding doen. 

Thema Bodem 

Een verkennend bodemonderzoek zal moeten uitwijzen of de gronden geschikt zijn voor de realisering 

van een woonwijk. Mogelijk kan gebruik worden gemaakt van bestaande onderzoeken. Gelet op het 

huidige gebruik wordt verwacht dat het onderdeel bodem geen probleem vormt. 

Conclusie: verrichten van een bodemonderzoek. 

Thema Water 

Uitgangspunten zijn over het algemeen dat hemelwater zoveel mogelijk op het eigen terrein (binnen 

het plangebied) verwerkt moet worden en dat overtollig hemelwater gescheiden wordt aangeleverd 

van het vuilwater. Als onderdeel van de toelichting bestemmingsplan zal een waterparagraaf 

opgesteld worden. Hierin zullen de voorwaarden van de gemeente en het waterschap meegenomen 



worden in de planvorming. De voorwaarden van het waterschap worden duidelijk aan de hand van het 

doorlopen van de digitale watertoets. 

Conclusie: doorlopen van digitale watertoets. 

Thema Verkeer en parkeren 

Het thema is eerder al in deze rapportage aan de orde geweest. In de toelichting op het 

bestemmingsplan zal ingegaan moeten worden op de nieuwe verkeerssituatie, capaciteit van de 

toegangswegen en de eventuele consequenties voor de omgeving. Ook zal aangetoond moeten 

worden of binnen de woonwijk voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Uitgangspunt is voor 

een deel parkeren op eigen erf ook zullen algemene parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. 

Binnen de toelichting zal dit thema verantwoord moeten worden. Het bestemmingsplan 

Facetherziening Parkeren Hardenberg geldt als vertrekpunt voor de normering. 

Conclusie: het onderdeel verkeer en parkeren moet worden berekend en verantwoord. 


