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Roden, 30 november 2016 

Onderwerp 
1. Ongewijzigd vaststellen (ontwerp)bestemmingsplan 'Locatie Rottinghuis te Nietap'. 
2. Geen exploitatieplan opstellen en vaststellen. 
3. Aanpassen Welstandsnota Noordenveld 2008 conform voorstel d.d. 30 maart 2016 (RV16.0040) en in 

werking laten treden na bekendmaking. 

Onderdeel programmabegroting: Nee 

Voorstel 
1. het {ontwerpļbestemmingsplan 'Locatie Rottinghuis te Nietap' ongewijzigd vaststellen; 
2. geen exploitatieplan opstellen en vaststellen, omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over 

de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is; 
3. de Welstands nota Noordenveld 2008 conform voorstel d.d. 30 maart 2016 (RV16.0040) aanpassen en 

in werking laten treden na bekendmaking. 

Aan de J.P. Santeeweg te Nietap ter hoogte van de Natuurschoonweg heeft Rottinghuis grond in eigendom die 
het bedrijf graag wil ontwikkelen. Begin december 2014 heeft ons college ingestemd met de inrichtingsschets 
voor deze locatie. Gekozen is voor het realiseren van 11 grondgebonden woningen. In het plangebied wordt 
tevens een ontsluitingsweg naar het Thedemaborgterrein aangelegd. U bent door middel van een brief daarover 
geïnformeerd. Ook heeft overleg plaatsgevonden met Buurtschap Nietap/Terheijl voor verdere afstemming over 
het plan. Het buurtschap heeft aangegeven blij te zijn met het feit dat deze locatie ontwikkeld gaat worden. Op 
10 februari 2015 heeft ons college het programma van eisen voor de openbare ruimte (wegen en voetpaden) 
voor de locatie Rottinghuis te Nietap vastgesteld. 

Doelstelling/probleemstelling 

De voorgenomen herontwikkeling van de genoemde locatie aan de J.P. Santeeweg is strijdig met het vigerende 
bestemmingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet voor deze locatie een nieuw bestemmingsplan 
worden opgesteld en in procedure gebracht. Ook de welstandsnota moet worden aangepast, omdat de huidige 
gebiedsgerichte welstandscriteria voor dit gebied niet zijn toegesneden op de beoogde ontwikkeling. 

Keuzes/oplossingen 

Bestemmingsplan 
Rottinghuis heeft voor de locatie een (voor-Zontwerp-)bestemmingsplan opgesteld. Het betreffende plan heeft 
betrekking op de genoemde herontwikkelingslocatie aan de J.P. Santeeweg in Nietap. Op deze locatie waren 
voorheen een herberg, een café en een wagenmakerij gevestigd. Deze bebouwing is een aantal jaren geleden 
gesloopt en de locatie ligt sindsdien braak. Het concrete voornemen betreft het herontwikkelen van het 
braakliggend terrein naar een woningbouwlocatie. Er worden in totaal 11 grondgebonden woningen gerealiseerd 
met bijbehorende infrastructuur en voorzieningen. Met het inrichten van het gebied is rekening gehouden met 
een mogelijke ontwikkeling van het achterliggende gebied. 

Inleiding 
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Onderdeei Verkeer/parkeren 
Voor de J.P. Santeeweg-iocatie te Nietap worden door de gemeente en Rottinghuis al jaren gewerkt aan een 
herontwikkeling ten behoeve van woningbouw. Naast woningen dient ter plaatse te worden voorzien in een 
hoofdontsluiting vanaf de J.P. Santeeweg en andere voorzieningen van openbaar nut (o.a. riolering). Deze 
hoofdontsluiting is noodzakelijk voor de bereikbaarheid van deze locatie en van de achterliggende percelen. 
Verder dient qua dimensionering van de voorzieningen van openbaar nut, als bijvoorbeeld de riolering, tevens 
rekening te worden gehouden met mogelijke ontwikkelingen op de achterliggende terreinen. Met het oog op dit 
complexe karakter van de opgave en met name de kosten daarvan zijn met de ontwikkelaar afspraken gemaakt 
over onder andere het parkeren. Deze afspraken zijn vastgelegd ín het programma van eisen voor de openbare 
ruimte. Op 10 februari 2015 heeft het college ten behoeve van het bouwplan dat nu gerealiseerd gaat worden 
het programma van eisen voor de openbare ruimte vastgesteld. 
Ten aanzien van het parkeren is in het collegebesîuit gekozen om de bestaande parkeernormen zoals die op dat 
moment (10 februari 2015) van kracht waren te hanteren. Deze normen, die afgeleid zijn van de CROW-
parkeerkencijfers, zijn opgenomen in bijlage 11 van het toen geldende GWP en werden door de gemeente 
toegepast in het kader van artikel 2.5.30 van de Bouwverordening. Deze normen zijn in de planvoorschriften 
(artikel 12.1) concreet gemaakt. Daarbij is uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden van het 
bestemmingsplan. Het beoogde bouwplan met 11 grondgebonden woningen en 18 parkeerplaatsen op eigen 
terrein voldoet aan deze norm. 
Ten aanzien van het parkeren wordt daarmee in het bestemmingplan afgeweken van de parkeernormen die in 
het kader van het op 12 mei 2015 vastgestelde G W P (2015-2025) gelden. Uiteraard is de gemeenteraad 
bevoegd om van dit beleid af te wijken, mits dit gemotiveerd gebeurt. In het G W P wordt in paragraaf 4.3.8.3 ook 
expliciet aangegeven dat hier gemotiveerd en in overleg van kan worden afgeweken. Bij de beoordeling om af te 
wijken is van belang dat het GWP een algemene richtlijn geeft voor de gehele gemeente, die niet is 
toegeschreven op specifieke locaties en dus ook niet op het plangebied in Nietap. 
Door dit bestemmingsplan wordt het bouwplan met projectnummer AM 3101 van Rottinghuis planologisch 
mogelijk gemaakt. Gezien de oppervlakte van de woningen, de mate van stedelijkheid en het type van de 
woningen in dit bouwplan worden de gehanteerde parkeernormen ten behoeve van deze nieuwe 
woonbestemming als voldoende en in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening geacht. De 
gemeente is zich hierbij wel bewust van de parkeerdruk die in Nietap wordt ervaren. Dit heeft mede te maken 
met een overloop van Leek naar Nietap waar strengere parkeerregels gelden. 
Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient bij de 
beantwoording van de vraag of wordt voorzien in voldoende parkeermogelijkheden bij een bouwplan, slechts 
rekening te worden gehouden met de toename van de parkeerbehoefte als gevolg van de realisering van dat 
bouwplan en kan een reeds bestaand tekort buiten beschouwing worden gelaten (zie onder meer de uitspraak 
van 23 april 2014, ECLI:NL:RVS;2014:1443). Er hoeft bij het bepalen van de parkeernorm in dit geval daarom in 
beginsel niet direct rekening te worden gehouden met een eventueel bestaand tekort aan parkeerplaatsen in 
Nietap. Dit laatste wil niet zeggen dat de gemeente de gevoelde parkeerdruk niet zal blijven volgen. De 
gemeente zegt uitdrukkelijk toe de parkeersituatie in Nietap te zullen blijven monitoren en indien nodig 
(verkeers)maatregelen te treffen buiten het plangebied. 

Milieueffectrapportage 
De aangevraagde activiteiten vallen onder onderdeel D van de bijlage van het besluit milieu effectrapportage. Dat 
betekent dat gelet op artikel 2, lid 5, onder b, van het Besluit mi lieu effectrapportage de gemeente als bevoegd 
gezag, op grond van de in bijlage III bij de EEG richtlijn 85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 
2003/35/EG) genoemde criteria, toepassing moeten geven aan een m.e.r. beoordeling als bedoeld in artikel 7.16 
t/m 7.19 van de Wet milieubeheer als niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen 
voor het milieu kan hebben. 
Bij deze criteria zal moeten worden gekeken naar: 
1. de kenmerken van het project; 
2. de plaats van het project; 
3. de kenmerken van het potentiële effect. 
Aan de hand van de aanvraag is geconstateerd dat uitgesloten kan worden dat de voorgenomen activiteit 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Om deze reden is er geen aanleiding om een m.e.r.-
beoordeîing of m.e.r.-procedure uit te voeren. 



î 
Met de vaststelling van het onderliggende bestemmingsplan besluit uw raad tevens dat voor het onderliggende 
ontwikkelingsplan geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld, omdat de uitvoering van dit 
ontwikkelingsplan niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. De vorm-vrije m.e.r.- beoordeling is 
onderdeel van het onderliggende moederbesluit. 

Aanpassing welstandsnota 
In het kader van de verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen moet de bebouwing die op grond 
van dit nieuwe bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, worden getoetst aan de redelijke eisen van welstand. 
Aan de welstandscommissie is de taak opgedragen om deze toetsing uit te voeren. Hiervoor gebruikt de 
commissie de criteria die in de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota Noordenveld 2008 zijn 
opgenomen in de vorm van algemene en gebiedsgerichte welstandscriteria. 
Omdat de voor de Rottinghuis-locatie geldende gebiedscriteria uit de welstandsnota niet zijn toegesneden op de 
beoogde nieuwe ontwikkelingen moet de welstandsnota worden aangepast. 
Gezien de onderlinge samenhang zijn het ontwerpbestemmingsplan voor de Rottinghutslocatie en het voorstel 
om voor deze locatie de welstandsnota aan te passen tegelijkertijd ter visie gelegd. Kort gezegd wordt in het 
ontwerpbestemmingsplan aangegeven wat, waarvoor, waar en hoeveel gebouwd mag worden. De concept 
welstandscriteria zijn van invloed op de uiterlijke verschijningsvorm van de te bouwen bouwwerken, dus hoe er 
gebouwd mag worden. 

Het wijzigen van de welstandsnota is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Uw raad heeft op 6 april 2016 
besloten om het voornemen uit te spreken om de welstandsnota aan te passen door het bestaande 'Gebied 30 
Nietap -- centrum en lintbebouwing' op te splitsen in 'Gebied 30 Nietap - centrum' en 'Gebied 30a Nietap -
lintbebouwing' en de welstandscriteria voor 'Gebied 30 Nietap - centrum' aan te passen ten behoeve van de 
ontwikkeling van de Rottinghuis-locatie, een en ander als aangegeven in bijlage 1 behorende bij het besluit en 
om op dit voornemen de wettelijk voorgeschreven inspraak te voeren en ten behoeve daarvan het bijbehorende 
inspraakbesluit (bijlage 2) vast te stellen (zie bijlagen RV16.0040). Overeenkomstig het bepaalde in de 
Inspraakverordening gemeente Noordenveld 2012 is de uitvoering van de inspraak opgedragen aan ons college. 

Maatschappelijk draagvlak 

Bekendmaking en vooroverleg voorontwerpbestemminqsplan 
Op 29 maart 2016 heeft ons college besloten om vooreerst in te stemmen met het 
voorontwerpbestemmingsplan 'Locatie Rottinghuis te Nietap' onder de voorwaarde dat de gevraagde 
aanpassingen vanuit de gemeente goed zijn verwerkt of nog worden verwerkt voor het opstellen van het 
defi n iti eve ontwerp bestemm i n g s pla n. 
Als gevolg van het collegebesluit is planontwikkelaar door middel van een brief d.d. 30 maart 2016 geïnformeerd 
over het genomen besluit en de verdere procedure die gevolgd gaat worden. 
Daarnaast ís de ruimtelijke ontwikkeling op 5 april 2016 bekend gemaakt overeenkomstig het gestelde in artikel 
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. 
Al eerder is het betreffende voorontwerpbestemmingsplan op 22 december 2015 en 11 januari 2016 naar de 
verplichte overlegpartijen gezonden overeenkomstig artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Wat betreft 
de reacties uit het vooroverleg wordt verwezen naar het verslag 'Vooroverleg en bekendmaking'. De provincie 
Drenthe heeft aangegeven dat er op basis van de Omgevingsvisie Drenthe is geconstateerd dat er geen 
provinciaal belang in het plan is opgenomen en het waterschap Noorderzijlvest is akkoord als de door hun 
genoemde opmerkingen inzake het Waterbeheerprogramma en compensatie worden verwerkt. 
Ook is de gemeenteraad door middel van een brief d.d. 30 maart 2016 op de hoogte gesteld van het voornemen 
om de bestemmingsplanprocedure op te starten (formele procedure loopt vanaf terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan) en heeft u de gelegenheid gekregen om op het voorontwerpbestemmingsplan te 
reageren. Uw raad heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om op het voorontwerpbestemmingsplan te 
reageren. 



Tot slot is de gemeenteraad voorgesteld om de welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de 
Rottinghuis-locatie te Nietap aan te passen en vrij te geven voor inspraak (zie onder aanpassing welstandsnota). 
In aanvulling op het voorgaande wordt nog gemeld dat op maandagavond 30 mei 2016 een inloopavond voor 
omwonenden in café De Waag is georganiseerd door Rottinghuis waarbij de plannen konden worden bekeken 
en vragen konden worden gesteld. Vanuit de gemeente was ook een vertegenwoordiging aanwezig. 

Terinzaqeleqqinq ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan 'Locatie Rottinghuis te Nietap' heeft met ingang van donderdag 11 augustus 2016 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zíjn geen zienswijzen ingediend. De overlegpartijen 
en de gemeenteraad zijn ook geïnformeerd over de terinzagelegging van het betreffende 
ontwerpbestemmingsplan. Uw raad heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om op het 
ontwerpbestemmingsplan te reageren. De provincie Drenthe heeft in zijn brief van 15 augustus 2016 
aangegeven dat indien het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd wordt vastgesteld het college ervan uit mag 
gaan dat de provincie geen reactieve aanwijzing zal geven. Het waterschap Noorderzìjlvest heeft in zijn reactie 
van 22 augustus 2016 aangegeven dat het ontwerpbestemmingsplan zijn instemming heeft en dus geen 
zienswijze wordt ingediend. Geconcludeerd kan worden dat er geen redenen zijn om de 
bestemmingsplanprocedure niet voort te zetten. 

Terinzaqeleqqinq aanpassing welstandsnota 
Het voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke welstandsnota heeft gelijktijdig met het 
ontwerpbestemmingsplan 'Locatie Rottinghuis te Nietap' ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen 
binnengekomen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan kan uw raad gelijktijdig besluiten om de 
Welstandsnota Noordenveld 2008 conform voorstel d.d. 30 maart 2016 (RV16.0040) aan te passen en in 
werking te laten treden na bekendmaking. 

Kosten 

Grondexploitatie: In afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de hoofdregel van het verplichte 
kostenverhaal vastgelegd in artikel 6.12, eerste lid. Daarin is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan 
vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. 
De onderliggende ontwikkeling valt onder de bouwplannen zoals aangewezen ín artikel 6.2.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening. In het tweede lid van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening is aangegeven in welke 
gevallen de gemeenteraad af kan zien van het vaststellen van een exploitatieplan. Er wordt bepaald dat de 
gemeenteraad bij een besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan besluiten geen exploitatieplan vast te 
stellen als het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins 
verzekerd is. 
Planschade: Daarnaast is het vaststellen van het onderliggende bestemmingsplan een oorzaak van planschade 
zoals bepaald in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis van artikel 6.4a kunnen burgemeester en 
wethouders met verzoeker overeenkomen dat de planschade geheel of gedeeltelijk voor zíjn rekening komt. 

Het verhaal van exploitatiekosten en planschade wordt geregeld door middel van het tekenen van een 
anterieure overeenkomst door de betrokken partijen. Planontwikkelaar en gemeente hebben de overeenkomst 
getekend voordat het ontwerpbestemmingsplan formeel in procedure is gegaan, De anterieure overeenkomst is 
gepubliceerd op 9 augustus 2016. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan kan uw raad besluiten dat geen 
exploitatieplan wordt vastgesteld, omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan 
begrepen gronden anderszins verzekerd is. 

Tijdpad 

De volgende stap in de procedure is dat het (ontwerp)bestemmingsptan 'Locatie Rottinghuis te Nietap' door uw 
raad ongewijzigd kan worden vastgesteld en om geen exploitatieplan op te laten stellen en vast te laten stellen, 
omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins 
verzekerd is. Daarnaast wordt conform het bijgevoegde concept-raadsvoorstel en -besluit voorgesteld om de 
Welstandsnota Noordenveld 2008 conform voorstel d.d. 30 maart 2016 (RV16.0040) aan te laten passen en in 
werking te laten treden na bekendmaking. 



t 
Ter inzage liggende stukken 
* Bestemmingsplan 'Locatie Rottinghuis te Nietap'. 
* Raadsvoorstel d.d. 30 maart 2016 en -besluit 6 april 2016 (RV16.0040). 
* Onderliggende stukken. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, 
K. Smid, burgemeester M. van der Wal, algemeen directeur-secretaris 

Overleg Raadscommissie 
Dit voorstel ís besproken in de vergadering van de Raadscommissie op 23 november 2016. De commissie kan 
zich met het voorstel verenigen. 

M. Brink - Veerman, voorzitter W.F.C. Damman, griffier 



G E M E E N T E N O O R D E N V E L D 

No: 5.2/07122016 
Onderwerp: 
Ongewijzigd vaststellen (ontwerp)bestemmingsplan 'Locatie Rottinghuis te Nietap'. 
Geen exploitatieplan opstellen en vaststellen. 
Aanpassen Welstandsnota Noordenveld 2008 conform voorstel d.d. 30 maart 2016 (RV16.0040) en in werking 
laten treden na bekendmaking. 

De Raad van de gemeente Noordenveld, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016; 

gelet op de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet, de Algemene wet bestuursrecht 
en de Inspraakverordening gemeente Noordenveld 2012. 

B E S L U I T 

1. het (ontwerp)bestemmingsplan 'Locatie Rottinghuis te Nietap' ongewijzigd vaststellen; 
2. geen exploitatieplan opstellen en vaststellen, omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie 

over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is; 
3. de Welstandsnota Noordenveld 2008 conform voorstel d.d. 30 maart 2016 (RV16.0040) aanpassen 

en in werking laten treden na bekendmaking. 

Roden, 7 december 2016 

řsŕn De Raad van de gemeente Noordenveld, 
Voorzittť 


