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HOOFDSTUK 1 INLEIDING EN AANLEIDING 
 

1.1 Algemeen 
De voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op het plangebied aan Kerkweg 

ong., nabij de hoek en ten noorden van  Verlengde Vaart NZ 112, te Erica. Het perceel is 

kadastraal bekend als gemeente Emmen, sectie G, nummer 12749. Het bouwplan betreft de 

realisatie van een vrijstaande woning met een praktijkruimte aan de Kerkweg in Erica. 

 

1.2 Aanleiding 
Familie Rolink heeft het verzoek ingediend om een woning met praktijkruimte te mogen 

bouwen op het bovengenoemde perceel. Er kan een Wabo-vergunning “in strijd met het 

bestemmingsplan” verleend worden. 

 

 
Afbeelding 1: Locatie plangebied in omgeving, Kerkweg te Erica 
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HOOFDSTUK 2: LIGGING, PLANOLOGISCHE REGELINGEN EN 

HUIDIGE SITUATIE 
 

2.1 Ligging en huidige situatie 
De locatie is gelegen aan de oostzijde van de Kerkweg direct ten noorden van de Vaart NZ. 

De Kerkweg vormt de rand van Erica. Op de aangegeven locatie was eerder een 

landbouwwerktuigenhandel gevestigd. Het inmiddels braakliggende perceel is omsloten door 

groen. 

  

 
Figuur 2: Luchtfoto perceel ten noorden van Derksweg ong, ten noorden van huisnummer 120, te Klazienaveen. 

 

2.2 Planologische regelingen 
Het plangebied valt onder het bestemmingsplan “Erica” (tekeningnummer 07.115), 

vastgesteld door de gemeenteraad op 24 september 2009. 

In het bestemmingsplan is het perceel bestemd als “B-2(Bedrijven, categorie 2)”. De 

bedoeling van het bestemmingsplan is dat deze gronden voor lichte bedrijvigheid worden 

gebruikt. Binnen deze bestemming is het niet mogelijk om een woning met een praktijk op te 

richten. 
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HOOFDSTUK 3: ACHTERGRONDEN 
 

Voor het bouwen van een enkele woning als deze zijn geen specifieke bepalingen opgenomen 

in het provinciaal omgevingsbeleid. 

 

In het woonplan van gemeente Emmen is rekening gehouden met de mogelijkheid tot de 

bouw van een enkele woning in en om Erica. Toevoeging van 1 woning aan de voorraad van 

de kern Erica is binnen het gestelde beleid van het woonplan mogelijk. 

 

De bouw past in het beleid van de gemeentelijke structuurvisie. 

 

In de gemeentelijke beleidsnotitie “Bouwen in de linten” is onder andere het overgrote deel 

van de Kerkweg en ten zuiden daarvan de Vaart NZ te Erica opgenomen. Deze linten zijn 

aangemerkt als dorpsgerelateerde linten. Het plangebied valt onder het lint van de Vaart NZ. 

Woonbebouwing is onder voorwaarden mogelijk. Deze voorwaarden hebben betrekking op 

landschappelijke inpassing en milieu-eisen. 

 

 

HOOFDSTUK 4: PLANBESCHRIJVING 
 

Familie Rolink heeft een verzoek ingediend voor de bouw van een woning en een 

praktijkruimte aan de Kerkweg te Erica. De praktijkruimte heeft betrekking op mondprotheses  

en tandarts. 

Het betreffende perceel ligt direct achter het lint langs de Vaart NZ. In het kader van “bouwen 

in de Linten” is dan ook aan dit kanaalgerelateerde lint getoetst. Echter, de locatie van de 

woning en praktijkruimte moeten qua ritme en harmonie ook worden gerelateerd aan de 

overige bebouwing aan de Kerkweg. Zo is de voorgevelrooilijn van de bebouwing aan de 

Kerkweg doorgetrokken. De nokrichting van de woning dient eveneens haaks op de Kerkweg 

te zijn. De te bouwen woning voldoet aan deze randvoorwaarden. Net als de overige 

bebouwing langs de Kerkweg heeft de te bouwen woning een lage gootlijn en wordt niet meer 

dan 200m2 ten behoeve van de woning bebouwd. 

 

Ondergeschikt aan de woning staat semivrij een gebouw voor de praktijkruimte. Ten behoeve 

van deze praktijktruimte is voorzien in parkeerplaatsen op het eigen terrein. Zowel personeel 

als bezoekers hebben voldoende ruimte op de 4 parkeerplaatsen. 

 

In het kader van de landschappelijke inpassing heeft de verzoeker aangegeven de groenstrook 

aan de noordzijde van het perceel te versterken. 
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HOOFDSTUK 5: MILIEUASPECTEN  
 

5.1 Bodem 
Bij bouwplannen zal door middel van Verkennend bodemonderzoek (conform NEN 5740) de 

actuele bodemkwaliteit moeten worden vastgesteld. Aan de hand van het voorgenomen 

gebruik kan worden bezien of daarbij maatregelen noodzakelijk zijn. 

 

5.2 Geluid 
De woning wordt ontsloten door de Kerkweg. Dit is een weg voor bestemmingsverkeer met 

een maximum snelheid van 30 km/h. Voor nieuwbouw van een woning aan een dergelijke 

weg is geen geluidsonderzoek noodzakelijk.  

Wel moet, op grond van het onderdeel vergunning voor bouwen, aan het maximale 

binnenniveau van 35 dB(A) worden voldaan.  

De afstand tussen de woning en de Verlengde Vaart NZ is zodanig dat de maximale 

geluidbelasting t.g.v. het wegverkeerslawaai van deze weg niet hoger is dan de wettelijke 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A).  

Gelet op de geluidsisolatie van de gevel wordt dan aan het vereiste binnenniveau voldaan. 
 

5.3 Riolering/water 
Ter plaatse van het plangebied ligt langs de Kerkweg een gemengd rioolstelsel. Gelet op 

afspraken met het waterschap dient het hemelwater bovengronds afgekoppeld te worden en te 

infiltreren. Om bodemvervuiling te voorkomen is het wenselijk om geen gebruik te maken 

van uitlogende materialen. 

 

Onduidelijk is of bij een praktijkruimte voor een mondhygiënist ook gebruik wordt gemaakt 

van chemicaliën. Een punt van aandacht hierbij is, dat het lozen van chemicaliën op het 

rioolstelsel moet worden voorkomen. De chemicaliën kunnen van invloed zijn op de 

zuiverende werking van de RWZI en kunnen schade aanrichten aan het (water)milieu. Het 

waterschap adviseert om op het rioolstelsel alleen huishoudelijk afvalwater te lozen.  

Chemicaliën dienen op een verantwoorde wijze te worden afgevoerd. 

 

Om wateroverlast in gebouwen te voorkomen adviseert het waterschap om voor een vloerpeil 

te kiezen dat tenminste 30 centimeter boven de weg ligt. Op 4 februari 2011  heeft 

Waterschap Velt aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het plan. 

 

5.4 Archeologie 
Op de IKAW  is het plangebied aangemerkt als een gebied met een lage trefkans. Gelet op het 

vorige gebruik, en de verstoring van de bodem die toen heeft plaatsgehad, en de grootte van 

het te bouwen gebied is het verkennend archeologisch onderzoek (IVO) niet nodig. Wel wordt 

erop geattendeerd dat, indien tijdens de uitvoering van de voorgenomen bouwactiviteiten 

archeologische resten worden gevonden, er contact dient te worden opgenomen met bevoegd 

gezag.  

 

5.5 Flora en fauna 
Gelet op het vorige gebruik, het gewenste, minder intensieve gebruik en de grootte van het 

betreffende perceel, is een flora- en fauna-onderzoek niet nodig. 
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5.6 Luchtkwaliteit 
Omdat er geen significante ontwikkelingen in het plangebied of rondom het plangebied 

gepland zijn, zal de concentratie van de NOx en fijnstof niet veranderen. Hierdoor betekent de 

luchtkwaliteit geen belemmering voor het vaststellen van het bestemmingsplan. 















Van: watertoets watertoets [mailto:watertoets@veltenvecht.nl] 

Verzonden: vrijdag 4 februari 2011 10:39 

Aan: Andr? Broekmann <a.broekmann@emmen.nl 

Onderwerp: Wateradvies Bouwplan Rolink, Kerkweg 2 te Erica, 

Dossiercode: EMM-ERC-10-0391 

 

Geachte heer Broekmann, 

 

Op 17 december 2010 heeft waterschap Velt en Vecht uw verzoek om een 

wateradvies, via de website www.dewatertoets.nl, ontvangen. Het betreft 

een voormalige bedrijfslokatie, aan de Kerkweg 2 te Erica, die nagenoeg 

volledig verhard was. De kavel wordt nu opgesplitst voor het toevoegen 

van een tweetal vrijstaande woningen. Naar aanleiding van uw verzoek 

hebben wij, op 3 februari 2011, telefonisch het plan inhoudelijk 

besproken. Uit het overleg is gebleken dat bij één woning een 

praktijkruimte voor een mondhygiënist wordt bijgebouwd.  

 

In kader van de watertoets heeft waterschap Velt en Vecht de volgende 

opmerkingen/aanvullingen. 

 

Uit informatie bij het waterschap blijkt dat ter plaatse een gemengd 

rioolstelsel ligt. Tussen de gemeente Emmen en waterschap Velt en Vecht 

zijn afspraken gemaakt om verharding af te koppelen van het gemengde 

rioolstelsel. Uit uw informatie blijkt dat hemelwater wordt 

geïnfiltreerd. Bij het waterschap geniet het bovengronds afkoppelen van 

hemelwater en infiltreren de voorkeur. Dit mag uiteraard niet tot 

wateroverlast leiden naar aanliggende percelen. Om bodemvervuiling te 

voorkomen is het wenselijk om geen gebruik te maken van uitlogende 

(bouw-)materialen. 

 

Uit ons overleg is gebleken dat er ook een praktijkruimte voor een 

mondhygiënist gerealiseerd wordt. Bij het waterschap is niet helemaal 

duidelijk of bij een dergelijke praktijk ook gebruik wordt gemaakt van 

chemicaliën. Een punt van aandacht hierbij is, dat het lozen van 

chemicaliën op het rioolstelsel moet worden voorkomen. De chemicaliën 

kunnen van invloed zijn op de zuiverende werking van de RWZI en kunnen 

schade aanrichten aan het (water)milieu. Het waterschap adviseert om op 

het rioolstelsel alleen huishoudelijk afvalwater te lozen. Chemicaliën 

dienen op een verantwoorde wijze te worden afgevoerd. 

 

Om wateroverlast in het gebouw te voorkomen adviseert het waterschap 

bij bouwaanvragen in het algemeen om voor een vloerpeil te kiezen dat 

tenminste 30 centimeter boven de weg ligt. 

 

Wanneer voornoemde opmerkingen in het plan worden meegenomen heeft 

waterschap Velt en Vecht geen bezwaar. 

 

Hoogachtend, 

 

Lammert Lasker, 

Medewerker watertoets 

Waterschap Velt en Vecht 

Postbus 330 

7740 AH Coevorden 
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