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1.

INLEIDING

1.1
Doelvanderapportage
DoordefamilieVanMerle,wonende aandeMuisbroekseweg45te3381KMGiessenburg,isaanhet
bestuurvandegemeenteverzocht omaanhetbijhenineigendomzijnde perceelgelegenaande
Wijhendaalseweg tussen 3en3a,bekendzijndeondernummer F6497,eenbestemmingtoete
kennendiehetmogelijkmaaktomop hetperceeleenwoningtebouwendanwelaandelocatieeen
bouwblok toetekennen.Opdeplaniocatiestaat nugeenwoning. Detoekenningvaneen bouwblok is
eenaandegemeenteraadtoekomendevrijheid. Omdenodigeoverwegingen gefundeerdtekunnen
makendient aandegemeenteraad denodige informatie indevormvanonderzoekenterbeschikking
tewordengesteld.Dezeonderzoeken betreffen metnameeenflora enfaunaonderzoek,een
onderzoek naargeluidshinder, eenarcheologisch onderzoek eneen bodemonderzoek.
AanVanderHamAdvies isgevraagdomtevoorzieninhet(doen) uitvoerenvandezeonderzoeken.
1.2
Huidigeplanologische regeling
Voor delocatie ishetbestemmingsplan "Wijhe"vandegemeenteOlstWijhevantoepassing.Dit
bestemmingsplan isop 16juni 2009door Gedeputeerde StatenvandeprovincieOverijssel
goedgekeurd met onthoudingvangoedkeuring aaneengedeeltevan hetbestemmingsplan.De
onthoudingvandegoedkeuring betreft hettoekennenvaneenbouwblok ophetperceelvandefamilie
vanMerlegelegenaandeWijhendaalseweg tussen 3en3a.Het perceel heeft inhet
bestemmingsplan debestemming"W".Dezegrondenzijnbestemdvoorwonen. Devoorgestelde
nieuweontwikkeling komtdanook overeen met debestemming inhetvigerende bestemmingsplan
"Wijhe"zij hetdatopdebetreffende locatietussenWijhendaalseweg 3en3ageenbouwblok is
gevestigd.Aandegemeenteraad komt het rechttoeom,tenaanzienvan hettoekennenvaneen
bouwblok aaneenlocatie,zelfstandig tebesluiten.Inhaarvergaderingvan 16februari2009heeftde
gemeenteraadvanOlst-Wijhebeslotentot hettoekennenvaneen bouwblok aanhetperceelF6497
gelegenaandeWijhendaalseweg tussen3en3a.Hetperceel heeft eenoppervlaktevanca.2000m2.
1.3
Toelichting opdeprocedure
Hetbestemmingsplanvoorziet niet inderealisatievanwoningbouw opdebetreffende locatie. Ditis
binnenhetvigerendebestemmingsplan dus nietzonder meermogelijk. DeRaadvandegemeente
Olst-Wijhe heeft echter,bijbesluitvan 16februari,aangegevenwelbereidtezijnommedewerkingte
verlenenaanhettoekennenvaneenbouwblok opdevoorgestelde locatie. Hetgebiedligt binnende
rodecontouren,aangegeven inhetStreekplan.Delocatieistevensgelegen ineengebiedwatopde
kaart vandeCultuurhistorische Hoofdstructuur vandeprovincieOverijssel isaangeduidalseen
gebiedwaaringeenof eenzeer lagekansbestaat dat archeologischewaardenaanwezigzijn.
Hieroverwordt meeromschrevenonder hoofdstuk4.10.
1.4
Liggingvan hetprojectgebied aandeWijhendaalseweg inWijhe
Hetprojectgebied betreft delocatie aandeWijhendaalseweg tussen 3en3ateWijhe.De
Wijhendaalseweg iseenallangbestaandewegwaaraanaanweerszijdenwoningenzijn gelegen.De
woningenaandeWijhendaalseweg zijn merendeelsvrijstaandewoningendieopgeringe afstandvan
elkaarzijngelegen.Deerf afscheidingen bestaan uit hagenenhekken.Dewoningenzijnzeer
verschillendvanstijl.Vanaf deWijhendaalseweg isereenbeperkt zicht opdetuinen bijdewoningen
vanwege dehagen langsdeweg.Aandewoningenzijnvaakgarages, bergingenofcarports
aangebouwdwaardoor debebouwingopdeverschillende percelenelkaartotopkorteafstand nadert.
Hierdoor ontstaat eenbeeldvaneen nogal aaneengeslotenbebouwing.
1.5
Leeswijzer/Opzet vande ruimtelijke onderbouwing
Devoorliggende rapportageomvat eenweergavevanhet relevantebeleid,eenomschrijvingvanhet
project enhetgebiedwaarin hetproject isgelegen,defeitelijke ruimtelijkeonderbouwing enenkele
afwegingenvoorwat betreft milieuaspecten enandere belangen enwetgevingindienvantoepassing.
Hetrapport isalsvolgt opgebouwd. Inhoofdstuk 2ishet rijksbeleid,provinciaalengemeentelijk beleid
inhetkortweergegeven. Hoofdstuk 3gaatinopdehistorie endehuidige situatie. Inhoofdstuk4
worden alletoetsingsaspecten vanonderzoek beschreven. Indehoofdstukken 5en6wordende
belemmeringen endemotiveringvoor devrijstelling aangegeven. Inhoofdstuk 7wordtde
economische uitvoerbaarheid besprokenenhoofdstuk 8geeftdeconclusiesweer.
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2.

BELEID

2.1

Rijksbeleid

Nota Ruimte(2006)
Derijksoverheid heeft haarbeleidtenaanzienvanwonenondermeer omschrevenindeNotaRuimte.
Indeze notawordenvier algemenedoelengeformuleerd:versterkingvandeinternationale
concurrentiepositievan Nederland,bevorderingvankrachtigestedeneneenvitaal platteland,borging
enontwikkelingvanbelangrijke ruimtelijkewaardenendeborgingvanveiligheid.Daarbijzijnenkele
puntencentraal gesteld.Ditzijnondermeer deontwikkelingvannationale stedelijkenetwerkenen
centra,deverbeteringvandebereikbaarheid,deleefbaarheid endesociaaleconomischepositievan
desteden.Rondom destedendienen bereikbareentoegankelijke recreatievoorzieningen ontwikkeld
teworden. Erdienteenjuisteafstemming plaatstevindentussenverstedelijking eneconomieen
waarborgingvanmilieukwaliteit enveiligheid.
IndeNota Ruimtezijnenkelebeleidslijnenvastgelegd.Hieronder noemenweerenkele:
streven naarbundelingvanverstedelijking,echtergeenrodecontourenomdekernen.
beschermingvan HetGroene Hartalsnationaallandschap.
deeigen natuurlijke aanwasmoet binnendegemeenten kunnenwordenopgevangen.
bijderuimtelijke inrichting speeltwatereenbelangrijkere rol
NotaWonen(2000)
OokindeNotaWonen heeft derijksoverheid haarbeleidomschreven.Zokunnen indezeNotaenkele
beleidsregelswordengevonden. Hieronder noemenweerenkele:
mentrachttegemoet tekomenaandewensom ruimengroentewonen
bevorderenvan hetwonenmetzorgopmaat
dewoonkwaliteit indestedenverbeteren
vergrotenvandezeggenschap overdewoningendewoonomgeving. Inditverband wordt
gesprokenover hetopheffenvandewelstandscommissie.
DeNotaWonen steltookdathetgemeentelijkwoonbeleidmeerintegraal dientteworden. Erdienen
meerrelatiesteworden gelegdmetsociaal beleid,milieu,verkeer envervoer. Dit isvan belangvoor
devitaliteitvanstedenendorpen.Dekwaliteitvanwonenwordt niet slechtsbepaalddoordewoning.
Ook hetwoonmilieu,deomgevingwaarindewoning staat,isvangroot belang.Mengeeft aandater
vijftypenwoonmilieuszijn:centrumstedelijk (hogedichtheid), buitencentrum, groenstedelijk,
centrumdorpsenlandelijk wonen.Nederland heefteentekort aancentrumstedelijke-en
groenstedelijke milieus. Inbuitencentrum milieusdreigenoverschottenteontstaan (vooralindievan
nadeoorlog).
2.2.
Provinciaal en regionaalbeleid
Voor het bepalenvanhetbeleidisineersteinstantie hetstreekplanOverijssel 2000+geraadpleegd.
Ditstreekplan isop 13december2000doorGedeputeerde StatenvanOverijsselvastgesteld.De
locatie isinhetstreekplanOverijssel2000+ gelegen binnende"RodeContour". Datwilzeggendatdit
deelvanWijheinaanmerking kankomenvoor "verstedelijking".Wijheisinhetstreekplan aangeduid
alseen"groterekern". Dit houdt indatdezekernenzijn aangewezen alskernenmeteenverzorgende
functievoor debewoners. Daarnaast kunnendezekernenook eenregionalefunctievervullen.
Specifieke uitsprakenoverdelocatieaandeWijhendaalsewegworden inhetstreekplanverder niet
gedaan.
Het Provinciaal beleidmet betrekkingtotdielocatieswelkezijnaangewezenalsBeschermdStads-en
Dorpsgezicht isverwoord inhetStreekplanOverijssel 2000+ (d.d.13-12-2000). InHoofdstuk 4.6
Cultuurhistorie enWaarden,verwoordt deProvincie haar beleidtenaanzienvanondermeer
Beschermde Stads-enDorpsgezichten.
Zij steltdaarondermeerdat hetgebiedvandeAlblasserwaard enVijfheerenlanden behoorttotde
Belvedèregebieden welkedoor het Rijkzijn benoemd.Ditzijngebiedenmet eenbijzondere
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cultuurhistorische enlandschappelijkewaarde.Hetbeleidisallereerst gericht opbeschermingvan
waardevolle landschappen enstructuren.Daarbijgaathetookomhetbehoudvancultureel erfgoedin
devormvanbelangrijke objectenofstructuren. Inhet kadervanhetMonumentenSelectieProject
doetdeProvincievoorstellenvooraanwijzingvanbeschermde Stads-enDorpsgezichten. Ditkunnen
trouwensook landschappenzijn. DezeStads-enDorpsgezichtenzijnopgenomenopkaart8,
Cultuurhistorie. Hardinxveld-GiessendamisalszodaniggeenbeschermdStads-enDorpsgezicht.
Buitendebebouwingscontouren hanteert deprovincieeenbeperkend beleidmetbetrekkingtot
stedelijkeontwikkelingen. Deprovinciegaatervanuitdat indeplanperiode allegemeenteninstaat
zijnomdeopgavediemenheeft gesteldtenaanzienvanwonen,terealiseren binnenhet bestaande
stedelijkegebied. Degemeentenwordengestimuleerd inhetwinnenvan ruimtedoorhetmeervoudig
gebruikvanruimte,hetmengenvanfunctiesendoor onderanderewoonmilieutransformatie.
Daarbij ishettevensprovinciaalzowelalsgemeentelijk beleiddatinbuitengebieden geen uitbreiding
plaatsvindt vanburgerwoningentenzij zichbijzondereomstandighedenvoordoen.Hierbijvaltte
denkenaan hetcombinerenvanhetwonenenhetversterkenvannatuur-enlandschapswaarden. Dit
kanzichbijvoorbeeldvoordoen bijdeontwikkelingvannieuwelandgoederen.
ProvinciaalVerkeers-enVervoersplan(2005)
Indezevisiegeeft deprovincie haarvisieopdeontwikkelingvanhetverkeer envervoerinde
provincieOverijssel.Voorde regioZuid-West Overijssel staat hetbehoudendaarwaar mogelijk het
versterkenvan hethuidigekaraktercentraal. Deprovinciezietgraageenvitaleregiowaarinmenzich
richtophetduurzaamvernieuwenvan hetstedelijk enhet landelijk gebied.Hetisdebedoeling datde
ontwikkelingen plaatsvinden opdusdanigewijzedatzowelbewoners, bedrijvenalsbezoekerszichin
deregio blijventhuisvoelen.Hetbehoudvanhetopenkaraktervanderegiometdeauthentieke
aspectenenderust ishierbijvangrootbelang.
Opregionaleschaalzijnenkelezakenvanbelang:
Hetbenuttenvandecapaciteit binnendebebouwingscontouren.
Het realiserenvanvoldoendewoonruimtevoor debewonersdiezijngebondenaande
regio. Hetdoelisomtevoorzieninhuisvestingvoor 90%vandenatuurlijkeaanwas.
Het realiserenvangeschikte huisvestingvoor doelgroepenzoalsouderenende
zogenaamdestarters.
Hetvernieuwen enverbeterenvanwinkelcentrumgebiedenindeverschillende
verzorgingskernen.
Cultuurhistorische Hoofdstructuur Overijssel
IndezeHoofdstructuur zijndegebiedenvastgelegd enaangegevenwaarbinnen kansenaanwezigzijn
op het aantreffen van archeologische sporen. Hierin zijn gradaties aangebracht voor wat betreft de
matewaarin erkansisophetaantreffenvanarcheologische sporen.Metbetrekkingtot deplanlocatie
wordt heteenenanderomschreveninhoofdstuk 4.10
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2.3

Gemeentelijk beleid

Structuurvisie (2008)
Debelangrijkste uitgangspunten vandegemeentevoorwat betreft hetbeleidmet betrekkingtot
wonenzijnonderanderevastgelegd indeStructuurvisie. DeStructuurvisie isgedateerdop7april
2008 .Dehoofddoelstellingvandegemeentewordtverwoordonder hoofdstuk 1.Inhoofdstuk 3.6
zeer helderweergegevenwat hetbeleidvandegemeente istenaanzienvanwonen.Hiergeeftde
gemeentedevolgende uitgangspuntenaan.
Dehoofddoelstelling ishetvoorzien indeeigenwoningbehoefte.
Degemeentewenst eenzogevarieerdmogelijk aanbodvanwoningenenwoonmilieustot
standtebrengen. Daarbijgaat het nietalleenomnieuwegebiedenmaarzeker ookom
inbreidingslocaties, waar indetoekomst grote behoefte aanbestaat.
Naasthetvoorzienineigenwoonbehoefte stelt degemeentezichooktendoelomte
voorzienineenbovenlokale behoefte.
Debelangrijke doelgroepenvanhetbeleidzijndestarters,gehandicapten ensenioren.
Het uitvoeringsprogramma isgericht opeenaantal belangrijke doelen binnendestructuurvisie.
Derealiseringvanhetbouwprogramma houdtin;
Hetbouwenvoor eigenbehoefte;
Hetvoorzienin woningenvoorstarters;
Hetvoorzien inwoningenvoorouderen;
Hetvoorzien inwoningenvoor huishoudens metlagereinkomens;
Hetstimulerenvanintegratievanwonen,welzijnen zorg.
Hetbouwen,naast dewoningenvooreigenbehoefte,vaneenextraaantalwoningenin
hetkadervandebovenlokale behoefte.Dit resulteert ineenperiodetot2020indebouw
vanca.750 nieuwewoningen.
Hetmonitorenvandevoortgangvandebeleidsuitvoering isuiteraardeenbelangrijk aspectvande
beleidsuitvoering.
IndeStructuurvisie2008wordt debouwvan750woningen aangegeven.Degemeenteheeft inde
Structuurvisiegekozenvoor eenprogressief beleidwaarin sprake isvanzoweloptimalisatievande
functiemenging,vernieuwing inhetbestaandegebiedenkwaliteit. Eenvandegenoemdeelementen
ishetaanwijzenvaneenaantal binnenstedelijke herstructureringslocaties, dit kunnenmetname
bestaande milieuhinderlijkebedrijvenzijn,tenbehoevevaneeninvullingmetwoningbouw. Daarnaast
geeft degemeente nogenkelehoofdzaken aanwaaronder:
hetaangevenvantransformatiegebieden:
hetversterkenvanhetlandschap inhetbuitengebied;
hetontwikkelenvaneenvrijkomendeagrarische locaties(roodvoorrood);
Hetontwikkelenvan nieuwe landgoederenwaarbij eenversterkingvande landschapswaarden
wordt gecombineerd met hetwonen.
2.4

Conclusie

Deontwikkeling opdeplanlocatie isniet inconflict met het ruimtelijke beleidvanhet Rijk,deprovincie
Overijssel endegemeente Olst-Wijhe. Dewoningwordt gerealiseerd binnende bebouwingscontouren
zoalsdezezijnaangegeven inhetStreekplan. Doorhetinzekerezininbreiden binnendecontouren,
erwordt eenwoningtoegevoegd opdelocatie,wordt uitvoeringgegeven aandeStructuurvisiewaarin
geopteerdwordtvoor het realiserenvanwoningbouw middelsinbreiding.
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3

HISTORIE ENHUIDIGE SITUATIE

3.1

Historie

Opdegemeentelijkewebsitewordt inhetkortdegeschiedenisvanWijhe beschreven.Eenkortdeel
hieruitvindt uhieronderweergegeven.
Olst-Wijhe,gemeenteaandeIJssel.
Per 1 januari2001isdegemeenteOlst-Wijheontstaan uitdegemeentenOlstenWijhe,alsgevolg
vaneengemeentelijkeherindeling.
Olst isinde7eeeuwontstaan alskleine nederzetting aandeIJssel. Inhetjaar 947werdOlstvoorhet
eerst genoemd bij haarLatijnse naam"Holsto".
"Wie"werdvoor heteerst officieel genoemd ineenoorkondevan KoningOttoI,gedateerd29
augustus960.Menneemtaandatmet"Wie"hetdorpWijhewordtbedoeld.
"Wijheisgelegenineenegezondestreek, gemakkelijk tebereikenaandenhoofdweg DeventerZwolle",aldusburgemeester G.J.SchimmelpenninckindeGidsvanWijhe uit 1926."Staptmenaan
hetstationvanWijheaf",vervolgt Schimmelpenninck zijnlofzang,"zoozalmenverderwandelende
langseenvrolijkenStationsweg enboomrijkeOranjelaan,waaraan aardigevilla'svandiversegrootte,
hetoudedorp bereiken.Terweerszijdenvandehoofdstraat een rijvanwinkelsdie hunwaren
aanbevelenenmeniggoedcafé,dat uloktomuitterusten".
Dezewoordenvandeoudemagistraat zijn nogimmervantoepassing opWijhe. Nietdatdetijder
heeft stilgestaan. Integendeel!Maardegunstigeligging,deschoonheidvanhet dorpendeuitstekend
geoutilleerdewinkelstraat zijnook hedentendagedemeest inhet oogspringende kenmerkenvan
WijheaandeIJssel.Hetlandgoed OnderdeGelder ismetzijnkarpervijver eengeliefdplekje.Hier
heeftmeneenmooiedoorkijk naardekerktorenvanWijhe.Meerinformatie kunt uvindenopde
website
3.2

Huidigesituatie

Deplanlocatie isgelegenaandeWijhendaalseweg. Ditiseensmallewegvanenkele honderden
meters lengtedieuiteindelijk doodloopt. Debreedtevandewegisca.31/£ meter. Hetisaantwee
auto's nietmogelijk omelkaartepasseren.Parkeren isopdeWijhendaalseweg nietmogelijkzonder
hetbestemmingsverkeer teblokkeren. Erwordt danook nietopdeWijhendaalseweggeparkeerd.
LangsdeWijhendaalseweg treft mendebebouwingaanindevormvanburgerwoningen.De
woningen indedirecteomgevingzijndeelsallangbestaandewoningenendeels nogrecent
gebouwd. Indebouwstijlvandenieuwerewoningen isniet herkenbaar dat isgezocht naaraansluiting
bijdestijlvandealvanoudsaanwezigewoningen.Dewoningen langsdeWijhendaalsewegzijn
gevarieerd intype.Ook iservariatieindenokrichtingwaarneembaar. Erstaanwoningenwaarvande
nokrichting haaksopdeWijhendaalseweg staat enwoningenwaarvandenokrichtingevenwijdigmet
deWijhendaalseweg loopt.Ookdekapstijl isverschillend.

deWijhendaalseweg
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3.3

Omschrijving vanhetplan

Uitgangspunten.
Voordeplanlocatie,langsdeWijhendaalseweg, ishetbelangrijk datergoedrekeningwordt
gehouden met hettochwelkarakteristieke beeldvandeWijhendaalsewegter plaatse.Voordeze
omgevinggeldtdat hetkarakteristieke beeldvandestraat metdaarinvrijstaandewoningenuit
verschillende bouwjaren eninverschillende bouwstijlen behouden blijft enzomogelijkwordtversterkt.
Het karaktervandenieuwtebouwenwoning moetdaaromafgestemdzijnopdekarakteristiek vande
Wijhendaalseweg alsgeheel. Het bouwenvaneen nieuwewoning met een passende stijliseen
positievezaak gezienvanuit stedenbouwkundig oogpunt. Hetbouwlint langsdeWijhendaalseweg
wordtversterkt doordetoevoegingvaneenwoningbinnenditlint.
Belangrijk daarbij isdat:
debouwvandewoning inhetbouwlintvandeWijhendaalseweg moetworden
gerealiseerd.Dewoningstaat dusindelijnvandeanderewoningenaanweerszijden.
Gezien hetfeitdatdewoning kanwordengerealiseerd meteenvoortuineneenoprit naar
degaragezalergeenbelemmeringzijn.Alleaanwezigewoningen hebbendeze
eigenschappen eneen nieuwtebouwenwoning isgemakkelijk indit beeldintepassen.
Beschrijving vandevraag
Deaanvraagisgerichtophetmogelijk makenvandebouwvaneengrondgebondenwoningaande
Wijhendaalseweg. Deomvangvandelocatieisaangegevenopdetekeningenvanhet plangebieden
bedraagtca.2600m2. Hetplangebied ligtbinnendebebouwingscontour zoalsopgenomen inhet
streekplan.Zoalsaleerder aangegeven ishetvanbelangdat rekening isgehouden metde
samenhang tussendealaanwezigewoonbebouwing eneennieuwopte richtenwoningmet
bijgebouwen. Hierbij ishetvangroot belang datinhetmateriaalgebruik endebouwstijlvandenieuw
tebouwenwoningen rekeningwordt gehouden metditaspect. Debegrenzingvandelocatiewordt
gevormddoordebestaandewoningen aanweerszijden.
Eenexacteomschrijvingvaneen bouwplanwordt indezerapportage nietgegeven.Dezerapportage
ondersteunt deaanvraagtot hetvestigenvaneenbouwblok opdelocatie.Eenbouwplan ligtopdit
moment nietvoor.
Delocatieisindehuidige situatie bereikbaar vanaf deWijhendaalseweg. Datzalookindenieuwe
situatiezoblijven.

debelendende bebouwing bij deplanlocatie
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deplanlocatie langsdeWijhendaalseweg

3.4

Ontsluiting enparkeren

Voordeontsluitingwordt gebruikgemaaktvandealaanwezigeweg,deWijhendaalseweg. Erwordt
toeganggerealiseerd directvanaf hetperceel.Hetperceelheefteeneigeninrit/uitrit. Dein-enuitrij
mogelijkhedenzijnprima.Erisvoldoende ruimteomeenveiligeenoverzichtelijke situatiete
realiseren.
Voor hetbepalenvanhetaantalparkeerplaatsen dientconformdeindegemeente gehanteerde
parkeernorm uitgegaantewordenvan,indienmogelijk, parkerenopeigenterrein.Ineentelefonisch
onderhoudop 13oktober2009 isdoordebeleidsmedewerker verkeervandegemeente aangegeven
datvoor deWijhendaalseweg geenspecifieke parkeernotavantoepassing isdochdatervanwordt
uitgegaandaterwordt geparkeerdopeigenterrein. Deparkeerplaatsen dienendusteworden
gerealiseerd opeigenterrein.Omdat inopenbare ruimtevandeWijhendaalseweg niet genoegruimte
isenergeenparkeerplaatsen langsdewegkunnenwordengecreëerdzouparkeren indeopenbare
ruimteeenprobleem opleveren.Echter zal bijhetmogelijkopterichtenpandvoldoendeeigen
parkeerruimtewordengerealiseerdenisparkerenopeigenerf goeduitvoerbaar. Bijeennieuwe
woning isvoorzien inparkeerplaatsen opeigenterrein.Zonodigkandeoprit naardegarageals
parkeerruimtewordengebruikt. Dezeparkeerplaatsen behorenaandebewonervan hetpandtoe.Op
dezewijzeisdeomgevinggevrijwaardvaneentoenemende parkeerdruk alsgevolgvandebouwvan
eenwoning. Ditsluitookaanmetwat isopgemerkt onder6.3 (toegangtot hetperceel).
Erwasgeenwoningaanwezigopdelocatie. Eriseentoenamemeteenwoning inhetplangebied,Er
wordentenminste2parkeerplaatsen bij dewoninggerealiseerd. Hiermeewordtvoldaanaande
parkeernorm.
3.5

Conclusie

Hetplanvoordebouwvaneenwoning biedt instedenbouwkundig enruimtelijk opzichteen
meerwaardetenopzichtevandehuidigesituatie. Hetversterkt hetbouwlintaandeWijhendaalseweg.
Dewoningdraagt,vanwege hetfeit datzijvrijstaat,goedbijaanhet handhavenvan hetkaraktervan
deWijhendaalseweg waarveelvrijstaandewoningen staan.Detotale parkeercapaciteit voldoetaan
hetvoorgeschreven aantalendeparkeerplaatsenzijngerealiseerd opeigenterrein bijdewoning.
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4.

TOETSINGSASPECTEN

4.1
Ontsluiting
Voor deontsluitingwordt bijdewoninggebruik gemaaktvandealaanwezigeweg,de
Wijhendaalseweg. Erwordt toegang gerealiseerd directvanaf heterfvanhetpand.Debewonersvan
het pand hebbenhuneigen inrit/uitrit. VanafdeWijhendaalseweg heeft menaansluiting opdestraten
enwegen inWijhevanwaar menaansluiting heeftopdeuitvalswegen naar bijvoorbeeldZwolle.De
wegenbinnendegemeenteWijhezijnvooreengrootdeeltecategoriseren alswegenvanwaar men
toegang heeftopdeervenbijdeaanliggendewoningen. Hier isdanook sprakevaneentoegestane
snelheidvan 30km/h.Dezewegenzijnookalszodanig ingericht. Uiteraard geldtdat nietvooralle
wegen indegemeente. DeWijhendaalseweg isweleenerftoegangsweg waaroverzowelhet
autoverkeer alshetfietsverkeer gezamenlijkwordt afgewikkeld. Desnelheidwaarmeeopde
Wijhendaalseweg kanwordengereden moetwordenaangeduidals"stapvoets".
Openbaarvervoer
Wijhe heeft meerderevormenvanopenbaarvervoer.Vanaf hetstation iseenspoorverbinding naarde
groterestationszoalsZwolle enDeventer.Vanaf diestationsstaat hetgehelespoorwegennet ter
beschikking aandereizigerdiereistmet hetopenbaarvervoer. Naast hettreinverkeer onderhoudtde
vervoersmaatschappij busdiensten naardeomliggende dorpen ensteden.Deontsluitingper
openbaarvervoer kandanookalsredelijk goedwordenaangeduid.
Toenamevanverkeertengevolgevanhetbouwplan
Hetvoorliggende aanvraagvoorziet indetoekomst indebouwvaneenwoning.Opdeplanlocatieis
nugeenwoningaanwezig.Persaldozalerdanooksprakevaneentoenamemeteenwoning.Gezien
deminimaleomvangvandetoenamevan hetaantalwoningen,kangesteldwordendat detoename
vanhetverkeer aandeWijhendaalseweg enverder indegemeentetengevolgevan hetbouwplan
geenwezenlijke invloed heeft opdeverkeersafwikkeling opdeWijhendaalseweg.
Verkeersintensiteit
Inaansluiting op hetgeen hiervoorisopgemerkt onderdetoenamevanverkeer kanhiervoormet
betrekkingtot deverkeersintensiteit wordenaangesloten bij hetvoorstaande. Tengevolgevande
bouwvandewoningzalzichnauwelijkseenveranderingvoordoenmetbetrekkingtotde
verkeersintensiteit.
4.2

Wegverkeerslawaai

Beleid ennormstelling
DeWetgeluidhinder (Wgh) steltgrenzenaandegeluidsbelastingwaaraan woningen enandere
geluidsgevoelige objectenenterreinenmogenwordenblootgesteld.Daarnaast ishetvigerende beleid
vastgelegd inministeriële besluitenenjurisprudentie eninartikel 15vanhet Besluit ruimtelijke
ordening. Degesteldeeisenverschillen pergeluidsbron (industrie,spoorwegen,wegverkeer) enper
belast object ofterrein (bijvoorbeeldwoning,school,etc). Hierbijwordt onderscheidgemaakttussen
aanwezige objectenengeluidsbronnen ennieuweobjecten ennieuwegeluidsbronnen. Eentoelichting
hierop komtaandeordemetbetrekkingtotdesituatieopdeplanlocatie.
Normstelling gezoneerdewegen
Binnendezonevaneenwegdient bijnieuwbouw degeluidsbelasting opdegeveltevoldoenaande
voorkeursgrenswaarde van48dB(A). Deuiterstegrenswaardevoor nieuwewoningen buitende
bebouwdekom langseenbestaandewegbedraagt 53dB(A).Inbepaaldegevallen kaneenhogere
grenswaarde worden aangevraagd bijGedeputeerde Staten,toteenmaximumvan63dB(A). Inhet
besluit "Grenswaarden binnenzoneslangswegen"iseen aantalcriteria opgenomenwaaraanmoet
wordenvoldaan. Bijwetvan5juli 2006,houdendewijzigingWet geluidhinder, isereenaantal
wijzigingen aangebracht indeWetgeluidhinder. Vanaf 1 januari2007zijn burgemeesteren
wethouders binnendegrenzenvandegemeente bevoegdtot hetvaststellenvaneenhogerewaarde
voor deten hoogstetoelaatbaregeluidsbelasting.
Deomgevingwaarbinnen bijeenwegaandacht aanhet geluiddientteworden besteedwordtde
geluidzone rondeenweggenoemd.Dedichtstbijgelegenwegvanbelang,deWijhendaalseweg,bezit
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ter hoogtevan hetplangebied 1rijstrook. Deweg kentter hoogtevandeplanlocatie eenmaximum
snelheidvan 30 km/u.
Dezeweg isalsgevolgvandeWghnietgezoneerdener hoeft opdezewegvolgensdeWghgeen
akoestischonderzoek plaatstevinden bijnieuweontwikkelingen langsdezeweg. Opgrondvan
bestaandejurisprudentie dientechterwelaannemelijktewordengemaakt dat, inhet kadervaneen
goederuimtelijke onderbouwing,sprakeisvaneenaanvaardbaar geluidsniveau.Omde
aanvaardbaarheid vandegeluidsbelastingteonderbouwenwordt, bij hetontbrekenvanwettelijke
normenaangesloten bijdebenaderingswijze diedeWghhanteertvoorgezoneerdewegen. Deeerder
vermeldevoorkeursgrenswaarde endeuiterstegrenswaarde uitdeWGHwordt danals
referentiekader gehanteerd.Naast hetgeenhierisgesteldishetookvanbelangdatzodanige
gevelmaatregelenwordengenomendatdemaximaal aanvaardebinnenwaardeopgrondvanhet
Bouwbesluit tenhoogste 33dBbedraagt.
Berekeningen enverderenuancering.
Omaantegevenwelkegetallenvantoepassingzijn isgekeken naar hetwegtype. Erissprakevan
eendoodlopendewegmet bestemmingsverkeer waarstapvoetswordtgereden. Hetwegdek bestaat
uit asfalt. Bijeendergelijkesnelheidopdeplanlocatiemagworden aangenomendatde
geluidsbelasting niethogerzalzijndancirca48dBopdegevelsvandetebouwenwoning.Hierbij
wordt danvoldaan aandevoorkeurswaardevan48dB.
Maatregelen
Gezien hetfeitdatwordt voldaanaandevoorkeurswaardevan48dBzijnverderemaatregelenniet
noodzakelijk.
Conclusie
Heteenenanderoverziend kanwordengestelddatergeenmaatregelenbehoeventeworden
getroffenwaardoordegeluidsbelastingtengevolgevan hetverkeer opdeWijhendaalseweg wordt
gereduceerdomdat aandevoorkeurgrenswaardewordtvoldaan. Hetakoestischklimaatvormtgeen
belemmeringvoor deuitvoeringvanhetbouwplan.
4.3

Milieuhinder
Normstelling enbeleid

Mileuzonering.
Bijderealiseringvanwoningen moetwordenonderzocht oferindeomgevingook bedrijfsactiviteiten
bevindendiemilieuhinder kunnenveroorzaken.Opdeplaatswaar dewoningenwordengebouwd
dient eenaanvaardbaar woon-enleefklimaat aanwezigtezijn. Ookmoetenbestaande bedrijvenniet
inhunbedrijfsvoeringworden beperkt.
Doorgemeentenisvaak eenrapport "BedrijvenenMilieuzonering"opgesteld. Dit rapportgeeftaan
opwelke locatiesbedrijvenaanwezigzijn, binnenwelke Milieucategorie (1 t/m4)zijvallenenofop
bepaalde locatiesbedrijvenmeteenbepaaldeMilieucategoriezichmogenvestigen.Welkecategorie
bedrijvenhebbenisaangegevenopdeStaatvanBedrijfsactiviteiten. Opbasisvanhetrapport
"BedrijvenenMilieuzonering"endedaarinopgenomen"StaatvanBedrijfsactiviteiten"kan
geconcludeerdworden ofer bedrijvenofactiviteiten indeomgevingzijndievaninvloed kunnenzijn
opdeontwikkeling vandezelocatie.
Onderzoek
Onderzocht isoferzichbedrijvenindedirecteomgevingvandebouwlocatie bevindenwaardoorzich
openigewijzeeenbelemmeringvoor hetuitvoerenvanhetbouwplanzou kunnenvoordoen.De
meeste bedrijvenwaarvan deaanwezigheidwellicht eenbelemmeringvoor hetbouwplanzoukunnen
vormen bevindenzichophetbedrijventerrein. Indedirecteomgevingvandebouwlocatie bevindtzich
geen bedrijf waarvan kanwordengestelddat het hinderveroorzaaktvoor hetwoon-enleefklimaatter
plaatsevandewoning.Ook kanwordengesteld datzichgeen bedrijf indedirecteomgeving bevindt
watwordt gehinderd indebedrijfsvoeringvanwegedeuitvoeringvanhetbouwplan.
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Conclusie
Opgrondvanhetonderzochtedoetzichdanook geenbelemmeringvoormetbetrekkingtotde
uitvoeringvaneenbouwplan.Ter plaatsevandewoning issprakevaneengoedwoon-en
leefklimaat.
4.4

Luchtkwaliteit
Normstellingenbeleid

Luchtkwaliteit.
Hettoekomstigeplanvoorziet inhetoprichtenvaneenwoning met berging.Ditbouwwerk kanworden
aangemerkt alsgevoelige bestemmingvoor luchtkwaliteit.
Hettoetsingskadervoor luchtkwaliteitwordt gevormddoordeWetmilieubeheer luchtkwaliteitseisen
2007(ookwelWetluchtkwaliteit,Wik). Dewet bevat grenswaardenvoorzwaveldioxide,
stikstofdioxide enstikstofoxiden,fijnstof,lood,koolmonoxideenbenzeen. Langswegenzijnmet
namedegrenswaardenvoor stikstofdioxide (hetjaargemiddelde) enfijnstof (hetjaargemiddeldeen
hetdaggemiddelde) belangrijk. Degrenswaardenvandelaatstgenoemde stoffenzijnhieronder
weergegeven intabel 1.Degrenswaarden geldenvoordebuitenlucht, uitgezonderdeenwerkplek
volgensdeArbeidsomstandighedenwet.
Stof
Toetsingvan
Grenswaarde
Geldigvanaf
Stikstofdioxide (No2)
Fijnstof
Fijnstof

Jaargemiddelde concentratie
Jaargemiddelde concentratie
24-uurgemiddelde
concentratie

40ug/m3
40ug/m3
Max.35xp.j meerdan50
ug/m3

2010
2005
2005

Op5augustus2005 ishet nieuwebesluit luchtkwaliteit2005inwerkinggetreden. Indit besluit isvoor
eenaantalstoffeneenversoepeling opgenomen,waarbij rekeningisgehouden metdeindelucht
aanwezige natuurlijkestoffen.
Opgrondvanartikel5.16vandeWikkunnenbestuursorganen bevoegdheden uitoefenendie
gevolgen hebbenvoor deluchtkwaliteitindien:
debevoegdheden/ontwikkelingen nietleidentotdeoverschrijdingvandegrenswaarden
deconcentratie indebuitenluchtvandedesbetreffende stofalsgevolgvandeuitoefening
vandiebevoegdheden persaldoverbetert ofgelijk blijft.
Bijeenbeperktetoenamevandeconcentratievandedesbetreffende stof,dooreenmet
deuitoefeningvandebetreffende bevoegdheid samenhangende maatregelofeendoor
die uitoefeningoptredend effect, deluchtkwaliteit per saldoverbetert.
Debevoegdheden/ontwikkelingen niet inbetekenende matebijdragenaandeconcentratie
indebuitenlucht.
Hetvoorgenomen besluit isgenoemdofpast binnen hetomschreven Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)ofeenvergelijkbaar programmadat
gericht isophet bereikenvandegrenswaarden.
Besluitniet inbetekenende mate(NIBM)
Indit Besluit isexact bepaald inwelke gevalleneen projectvanwegedegevolgenvoorde
luchtkwaliteit nietaandegrenswaarden behoeft tewordengetoetst. Hierbijworden2situaties
onderscheiden:
eenproject heeft eeneffectvanminderdan 1% vandejaargemiddelde grenswaardeNo2
enPM10;
eenproject valt indecategorie dieisvrijgesteld aandetoetsingaandegrenswaarden;
dezecategorieën betreffen onder anderewoningbouw met nietmeerdan500woningen
Ineenruimtelijkeonderbouwing tenbehoevevaneen projectbesluit wordt rekeninggehoudenmetde
luchtkwaliteit. Ookindezerapportage isdatonderdit puntgedaan.
Voor deluchtkwaliteitterplaatse isgekeken naarde heersendeachtergrondconcentraties van
stikstofdioxide enfijnstof.Voor stikstofdioxide geldt in2008eenjaargemiddelde concentratievan22,5
ug/m3opbeidelocaties. Fijnstof heeft eenjaargemiddelde achtergrondconcentratie van22,8ug/m3
en 14overschrijdingsdagen van het24-uurgemiddelde. Deconcentraties luchtverontreinigende stoffen
blijven hiermee ruimschoots onderde indeWik gestelde grenswaarden
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Conclusie
Opbasisvandeplangegevens isgeen noodzaak geblekeneen luchtkwaliteitonderzoek uittevoeren.
De omvang van het project rechtvaardigt de conclusie dat het plan voor wat betreft het aspect
luchtkwaliteit valt onder het Besluit "niet in betekenende mate" waardoor een toetsing aan de Wik
achterwege kan blijven en geen onderzoek naar de luchtkwaliteit behoeft te worden ingesteld. Het
blijktdatdeWik nietaanuitvoeringvanhetplanindewegstaat
4.5

Externeveiligheid

Normstellingenbeleid
Bij plannen zoals het nuvoorliggende dient ten aanzien van de externe veiligheid naar verschillende
aspectentewordengekeken.Datzijndevolgendeaspecten:
bedrijvenwaaropslag,gebruiken/of productievangevaarlijkestoffenplaatsvindt;
hetvervoervangevaarlijkestoffenoverdeweg,perspoor,overhetwaterofdoorleidingen.
Algemeen.
Bijdeinvloedvandeexterneveiligheidwordt bezieninhoeverredeveiligheidsrisico's doorde
gewenste bestemmingenwordenoverschreden.
Hetgaat hierbijomrisico'sdoorstationaire (inrichtinggebonden) activiteiten metgevaarlijke stoffenen
risico'sdoor hettransport vangevaarlijke stoffen. Inbeidegevallenwordt deafweging gebaseerdop
deomvangvandeaanwezigheidvangevaarlijke stoffen,demogelijkeeffecten dieoptredenende
kansdatdieeffecten ookdaadwerkelijk manifestworden.
Nieuwe(beperkt) kwetsbare bestemmingen mogen nietvoorkomenopplaatsenwaarhet
plaatsgebonden risicogroter isdan 10-6 perjaar. Denormenvoor het plaatsgebonden risicozijn
bedoeldalsgrenswaardenvolgensdeWetmilieubeheer. Dithoudtondermeerindatersprakeisvan
een resultaatsverplichting omtevoldoen aandenorm.
Voor hetgroepsrisico isgeenwettelijke normvastgelegdmaarwordt uitgegaanvaneenoriënterende
waarde. Dithoudt indat ereeninspanningsverplichting isomtevoldoen aandenorm.Hetbevoegd
gezagkanzonodig,mitsgemotiveerd ennabelangenafweging, afwijkenvandezenorm.
Onderzoek
Invloedstationairebronnen.
Inde directeomgevingvanhetplangebied bevindenzichgeen bedrijvenwaarvanbekend isdat
risicovolleactiviteiten plaatsvinden opeenwijzeenineenomvangzodanig dat errelevante
gevaarlijke effectenzijnteverwachten nabij het nieuwopte richtenkwetsbare object. Daarnaast is
visueelgeïnventariseerdwelkeondernemingenzichbevinden opof nabijdelocatie.Erbevindenzich
opof nabijdelocatie geendergelijk soort bedrijven.Verder zijnaandeaanliggendewegmeest
pandengevestigdmetwoondoeleinden. Erzijngeenbedrijvenaanwezigwaarvan bekend isdatzij
risicovolleactiviteiten metgevaarlijke stoffen uitoefenen,dezeinopslag hebbendanweldeze stoffen
vervoeren.
Invloedtransportgevaarlijkestoffen.
Bijbeïnvloeding door hettransport vangevaarlijke stoffenwordt hettransport perwater, perweg,per
spoorenperbuisleiding beschouwd.Erloopt eenspoorlijn langsWijhe. Detreinendieoverdeze
spoorbaan rijdenzijningerichtvoor personenvervoer
Gelet opdeafwezigheidvanspoorlijnen,wateren(grote) buisleidingen binnen hetplangebiedofinde
directeomgevingdaarvan,vormendezedrievormenvantransportvangevaarlijkestoffengeen
relevant gegevenvoor ditbouwplan.
Transportgevaarlijke stoffenoverdeweg.
Metde"Risicoatlaswegtransport gevaarlijke stoffen"d.d.24maart2003opgesteld doorAdviesgroep
AVIV, inopdrachtvanhetMinisterievanVerkeerenWaterstaat, blijktdat alleenvoor rijkswegende
externeveiligheidsrisico's zijn beschouwd. Omeenextern risicovanenigeomvangtekunnen
aantonen iseenrelevantevervoersstroom vanbuiktransport nodig.Indeonmiddellijke omgevingvan
het plangebiedvindt geenvoordeexterneveiligheid relevanttransport vangevaarlijkestoffen overde
wegplaats.Ookzijngeen relevanteexterneveiligheidsrisico's doortransport overdewegte
verwachten.Transportvangevaarlijke stoffen isgebonden aanstrenge regels.Daarbij bewegen
transportenvangevaarlijke stoffenzichinderegiolangsvoorgeschreven routeswaarbijze
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woonkernenvoorzovermogelijkvermijden.Bijdeplanlocatie bevindtzichgeenbedrijf datdoor
gevaarlijktransportwordt bezocht of datzelf gevaarlijktransportverzorgt. Deroutesvandergelijke
transporten lopenvia deruilverkavelingwegen ensnelwegenmaar niet langshetplangebied.
Conclusie.
Opgrondvanhetgeenisonderzocht kanwordengeconcludeerd datophetpuntvandeexterne
veiligheidgeenbelemmeringen aanwezigzijnwaardoor het plan hinderondervindt.
4.6.Kabelsenleidingen
Erisonderzocht ofzichinhet plangebied kabelsen/of leidingen bevindendierelevantzijnvoorhet
realiserenvanhetbouwplan.
Indedirecte nabijheidenopdeplanlocatiezelfzijngeenkabelsenleidingengelegenopeenwijzeof
vaneen hoedanigheidwaardoor ditplanologisch problemenoplevert. Opgrondvandeze resultaten
kanwordengeconcludeerddatopdit puntderealiseringvanhetplannietwordtbelemmerd.
4.7.Bodemkwaliteit
Beleid
Vanwege hetfeit datopdeplanlocatiezalwordengebouwdtenbehoevevanwonen,dient erworden
afgewogen ofdebodemkwaliteit hiervoor geschikt is.Debodemkwaliteit dientvoldoendetezijnomde
beoogdefunctietekunnentoepassen. Inhetgevalvannieuwebestemmingen heeft hetdevoorkeur
datdezeopschonegrondwordengerealiseerd.
Vanuit deprovinciewordt gevraagd omtenminstevandeplanlocatie eenhistorisch onderzoek uitte
latenvoeren.Mocht uitdit onderzoek blijkendatopdelocatiesprake isgeweestvanrisicovolle
activiteiten dandienteenvolledigverkennend bodemonderzoek tewordenuitgevoerd.
Onderzoek
Voordelocatieisnoggeenverkennend bodemonderzoek uitgevoerd.Ditonderzoek isrelevant ophet
moment datdoordeeigenaarvan hetperceel eenbouwvergunningzalwordenaangevraagdwaarbij
eenbodemonderzoek deelzaluitmakenvandeintedienenaanvraag bouwvergunning. Hef!!!!
weiland onderzoek dientdanteworden uitgevoerddooreenerkend onderzoeksbureau
Conclusie
Uit hetonderzoeksrapport zaltezijnertijdmoeten blijkendatdekwaliteitvandegrondenhet
grondwater vandeonderzoekslocatie geenbeperkingenopleverentenaanzienvandevoorgenomen
bouwactiviteiten enhetgebruik alswoonlocatie. Debodemkwaliteit isvoldoendevoor debeoogde
functie.
4.8

Waterhuishouding

Watertoets
Beleid.
Eindjaren negentigenookinrecenterjarenondervondenverschillendedelenvanNederland
regelmatigoverlastvanwater. Ditdeedmaatschappelijk enpolitiek devraag rijzenof Nederlandwel
zijnwaterhuishouding oporde hadvoorde21eeeuw. Decommissiewaterbeheer 21eeeuwkreeg
daarom opdracht advies uittebrengenoverdewaterhuishoudkundige inrichtingvanNederland.Het
adviesvandecommissie isverwoord inhet rapportwaterbeleidvoorde21eeeuw(WB21).
Het Rijk, deprovinciesenwaterschappen hebbendeWB21uitgangspuntenvastgelegd inhunbeleid.
Hiertoewordt hetwaterneutraal principegehanteerd.Concreet houdt ditindatbij ruimtelijke
ontwikkelingenwaarbij hetverhardoppervlak toeneemt-en/ofwaarbij hetwaterbergendvermogen
afneemt ermaatregelenwordengetroffen omdenegatieve effecten optekunnenheffen.
Uitgangspunt isdat dit plaatsvindt inhetplangebied.
Omveiligheidtecreërenenschadedoorwateroverlast endroogtetevoorkomen isgekozenvooreen
drietrapsstrategie bijdekeuzevanmaatregelen. Dezedrietrapsstrategie krijgt eenverplichtend
karaktervoor alleoverheden:
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1.
2.

overtolligwaterzoveelmogelijk bovenstroomsvasthouden inbodemenoppervlaktewater;
zonodigwatertijdelijk bergeninretentiegebieden langsdewaterlopenwaarvoor ruimtemoet
wordengecreëerd;
3.
pasals 1 en2teweinigopleveren,water afvoeren naareldersof,alsdat nietkan,hetwater
bijextremeomstandigheden gecontroleerd opvangenindaarvooraangewezengebieden.
Vanaf 1november 2003 isdeprocedurevantoepassingwaarbijdeontwikkelaarvaneenplan
vroegtijdig overleg pleegtmetdewaterbeheerder overdeplannen.Hierbijwordt metnamegekekenof
deplanneneenduurzaamwaterbeheer indewegstaan.Dezeprocedurewordt dewatertoets
genoemd. InhetplangebiedishetverantwoordelijkeWaterschap dewaterbeheerder. Metdeze
waterbeheerder isoverlegdover hetvoorliggende plan. Deaanwijzingenvan hetWaterschapzijnin
dezewaterparagraaf verwerkt. Getsteldwordtdat:
Bijtoenamevanverhardingvanhetoppervlak dientcompensatievanwater plaatstevinden.Ditisvan
toepassing bijeentoenamevanverhardoppervlakvan>500m2.Perhectarenieuweverhardingmoet
436m3aanwaterbergingwordengerealiseerd. Detoegestane peilstijging ishierbij 0,2m.Ookkan
compensatie nodigzijnbijafnamevan hetwaterbergendvolumevanhetgebied.
Effecten voordewaterhuishouding.
Deprojectlocatie,meteenperceelgroottevanca.2600m2,isgelegenaandeWijhendaalseweg enis
nietgelegen indekeurvaneenrivier ofdijk.
Huidigesituatie
Deplanlocatie ligtnietindekeurvaneen rivierofdijk.Opdelocatiestaat nugeenwoning.De
toekomstigewoningwordt aangesloten op het rioolstelselenhetrioolwaterwordtdaardoorafgevoerd.
Hetschone hemelwater zalwordenafgevoerdopderioleringindieneengescheiden systeem
aanwezig is.Datistoegestaan binnenhet beleidvandewaterbeheerder. Delocatiewordtgedeeltelijk
voorzienvanverharding metsteenachtig materiaal.Eenexacte omschrijving isnognietvan
toepassing.
Nieuwesituatie
Opdeplanlocatiezaleerst dewoningwordenopgericht. Doordezeontwikkeling zalereentoename
vandeverhardeoppervlakte plaatsvinden. Detoenamevandeverhardeoppervlakte ishetgevolgvan
deuitbreidingvandebebouwdeoppervlakte endetoenamevandeerfverharding. Detoenamevan
hetverharde/bebouwde oppervlak istestellenopca.250m2tenopzichtevandebestaandesituatie.
HetbeleidvanhetWaterschap metbetrekkingtottoenamevanverhardoppervlak geeftmet
betrekkingtot hetvoorliggende plandanookgeen noodzaak totcompensatievanverhardoppervlak.
Dit isookgecommuniceerd met hetWaterschap. Door het bouwplan neemt hetbouwvolumetoe.
Dezetoename heeft echtergeeneffect ophetvolumevan hetwaterbergendvolumevan hetgebied,
omdat indebestaande situatie hetwaterbergend volumealwordt ingenomendoor hethuidige
maaiveld.
Ervindt geenbeïnvloeding plaatsvan hetwaterbergendvolume. Daarom hoeftergeen
volumecompensatie plaatstevinden.
Dewoningwordt aangesloten ophetbestaande rioleringstelsel. Hetrioolwaterwordt daaropgeloosd.
Hetschone hemelwaterwordt afgevoerd ophetoppervlaktewater ofeengescheidenrioolstelsel.
De beschermingszone/keur
Hetvoorliggende bouwplan isniet gelegenbinnendebeschermingszone vaneenA-watergang.Voor
hetbouwplanbehoeft geenontheffingvandeKeurtewordenaangevraagd bijhetwaterschapomdat
dewerkzaamheden niet indebeschermingszone plaatsvinden.
4.9
FloraenFauna.
Debeschermingvannatuur inNederlandvindt mede plaatsdoor Europese ennationalewetgeving.
DeVogelrichtlijn enHabitatrichtlijn makendeel uitvandezeEuropeseregelgeving.
DeVogelrichtlijn heeft alsdoel,debeschermingvanalleinhetwildlevendevogels enhun
leefgebieden binnenhetgrondgebiedvandeEU.
DeHabitatrichtlijn heeftalsdoelhetbehoudvandetotalebiologische diversiteitvannatuurlijkeen
halfnatuurlijke habitatenwildefloraenfauna (behalvevogels) ophetgrondgebiedvandeEU.
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InNederland isdebeschermingvandierenenplantensinds 1april 2002indeFlora-enFaunawet
geregeld. Hetaspect soortenbeschermingvandeVogelrichtlijnen Habitatrichtlijn isindezewet
opgenomen.
HetdoelvandeFlora-enFaunawet ishetinstandhoudenenbeschermenvaninhetwild
voorkomende plant-endiersoorten. Indezewetwordt uitgegaanvan het"nee,tenzijprincipe".Alle
schadelijke handelingentenaanzienvanbeschermde plant-endiersoortenzijninprincipeverboden.
Alleenonder striktevoorwaarden zijnafwijkingenvandeverbodsbepalingen mogelijk. Hiertoezaleen
ontheffing exart.75vierde lid, onderdeel C(ontheffingvoor ruimtelijke ingreep) moetenworden
aangevraagd.
Quickscan
Hetplangebied heefteenlageverwachtingvoorwat betreft hetaantalbeschermde soorten.Het
betreft algemeenvoorkomende soorten.Dezesoorten komenmet namevoor inhet buitendekern
gelegen poldergebied envallenonderdevrijstellingsregeling. DezeAmvBisop23februari2005in
werkinggetreden.Alsgevolgvandezeversoepelingzal hetniet nodigzijnomvoor dezesoorteneen
ontheffing aantevragen. Eenenanderisaangegeven inhetlosbijgevoegde FloraenFaunarapport.
Naastdebeschermingvandesoorten isertevenseenbeleidwatzichrichtopdebeschermingvande
gebieden. InhetStreekplanOverijssel 2000+ isaangegevendat inhetStreekplangebied meerdere
natuurgebieden liggenmeteen nationaleofinternationale status. Dezegebiedenwordenbeschermd.
OpdekaartvandeProvincialeecologische hoofdstructuur zijndezegebiedenaangegeven.De
planlocatie ligt niet ineengebiedmeteenspecialebeschermde status.Geconcludeerd kanworden
daterzieh, door het uitvoerenvanbouwplan,geenschadelijke effecten op natuurwaardenvoordoen.
4.10

Archeologie.
Regelgeving enbeleid
In2006 isdenieuwe Monumentenwet vankracht geworden.DeRijksoverheid endeProvinciestellen
zichophetstandpunt datinhetruimtelijk beleidmetzorgdienttewordenomgegaanmetons
archeologische erfgoed.Gebiedenwaardanookverwachtingen zijndatzichdaar archeologische
waarden bevindendienen,voordat erbijvoorbeeld bouwactiviteiten plaatsvinden,onderzochtte
worden. Hierzaldanarcheologisch onderzoek moetenplaatsvinden. Deresultatenvaneendergelijk
onderzoek moeten indeplannenwordenopgenomen endebelangen dienentewordenafgewogen.
Met namedeprovinciaalarcheoloog heeft hierineen belangrijkerol.
HetverdragvanValetta(Malta) ishierbijtevensvangroot belang.In1998isditverdragdoor
Nederland geratificeerd enin2006isditindenieuwe Monumentenwet verwerkt.
Het Rijk heeft haar beleidmetbetrekkingtotarcheologische waarden inmeerderedocumentenen
Nota'svastgelegdwaaronder deMonumentenwet van2006,deCultuurnota 2005-2008endeNota
Belvedère.
Onderzoek
Opdekaart vandeCultuurhistorischeAtlasvandeprovincieOverijssel ishetgebiedaangemerktals
eengebiedmetzeer lagekansopdeaanwezigheidvanarcheologischesporen.
Dekans isdusniet aanwezigdatzichinhetplangebied archeologische sporenvoordoendiedoorde
uitvoeringvan hetprojectworden bedreigd.Hetgebiedligt inhetgebiedwatisaangeduid alseen
gebiedmet eenlagetrefkans.
Conclusie/aanbeveling
Gezienderesultatenvanhetonderzoek magwordengeconcludeerd dat hetinditgevaleenvoudigte
stellenisdatzichgeenarcheologischewaarden inhetplangebiedvoordoen.Eenverkennend
archeologisch onderzoek isniet noodzakelijk. Ditaspectvormt geen belemmeringvoordeeventuele
oprichtingvaneenwoningopdelocatie.
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5.

BELEMMERINGEN

Erzijngeenbelemmeringen voor hetrealiserenvandevoorgenomenwoningbouw.
6.

MOTIVERING

Hoewel hetbouwplanvoordebetreffende grondeninstrijdismet hetvigerende bestemmingsplan,is
het nietinstrijdmet dehoofdlijnenvanhetbeleidzoalsomschreven inhoofdstuk 2envoldoet hetplan
aandegesteldestedenbouwkundige uitgangspunten.
Door het realiserenvanhetplankanopdeplanlocatiewinstwordengemaaktwaar hetgaatomhet
verbeterenvanhetbeeld,hetversterkenvanhetkaraktervandeWijhendaalseweg. Indiezinkomt
het plangeheeltegemoet aandewensvandeProvincieomtekomentot behoudenversterkingvan
cultureelerfgoed.
Naastdezeelementenkanhet planwordengerealiseerdzonderdatzichbedreigingenvoordoenvan
aanwezigefloraenfauna. Hetplanheeft,zoalsaangegeven inhetFloraenFaunarapport,geen
nadeligeinvloedopdezeaspecten.
Erwordt gebouwdvooreigenbehoefte enhandhavingvandehuidigebevolkingsomvang. Erzijngeen
overigebelemmeringen.Geconcludeerd kanwordendateenvrijstellingvandebepalingeninhet
vigerendebestemmingsplan gerechtvaardigdis.
Realiseringvanhetplanbiedtdegelegenheid om,ter realiseringvaneengoedeenverkeersveilige
logistiekeoplossingvoordetoegangtot hetplangebied,eengoedein-enuitrijdsituatietecreërenen
tevoorzien ineenparkeersituatie opeigenterrein.

7.

ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

Bij hetuitvoerenvanprojectenwordt doordegemeentevandebetrokkene ondertekeningvaneen
planschadeovereenkomstverzocht. Dezeovereenkomst zal doordeopdrachtgeversvan hetplan
wordenondertekend. Dochreeds nukanwordenopgemerkt datdewoonsfeervanomwonenden niet
wordt aangetast enhetisdanook nietteverwachten dat planschadeclaimszullenworden
gehonoreerd.Omdat indeaanvraagwordt gevraagd omhettoekennenvaneenwoonbestemmingen
erdanookgeensprake isvaneenbouwplanopditmomentzaldoordeaanvragerwelde
planschadeovereenkomstmetdegemeentewordenondertekend dochdezeovereenkomstzalnadien
alseenverplichtingwordenopgenomen indeaktevanoverdracht indieneenanderdandehuidige
aanvrager devergunningtot hetoprichtenvaneenwoningzalaanvragen.
Het onderzoek naardeeconomische uitvoerbaarheid vandevoorgenomen nieuwbouwvandewoning
komtvoorverantwoordelijkheid vandeopdrachtgevertotdebouwplan. Datisthans niet aandeorde.
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8.

CONCLUSIES
Hetplanpastgoed indestructuur ronddeWijhendaalseweg.
Hetplanvoldoet aandedoorprovincieengemeentegesteldevoorwaarden.
Hetplanvoldoet aandeparkeemormtentijdevan hetindienenvan hetbouwplan.
Bedrijvenindeomgevingvormengeenbelemmering.
Debodemkwaliteit vormt geenbelemmeringvoordebouwvandewoningen.
Erzijngeenbelemmeringen ophetgebiedvannatuurwaarden.
Deresultatenvanhet archeologisch onderzoek vormengeenbelemmering.
Erdoenzichgeenbelemmeringenvoor ophetgebiedvanexterneveiligheid.
Actuele berekeningen betreffende luchtkwaliteit, uitgevoerd met CARIIversie6.1.1, en
vastgelegdinde rapportageluchtkwaliteit, gevengeenbelemmeringen aanvoorde uitvoering
vanhetbouwplan.
Hetismogelijk omtekomentot hetuitvoerenvan hetbouwplan.
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