
Beschrijving van het project 
De woning Vijverlaan 2 staat al langere tijd te koop. De vrijstaande woning is in de zeventiger jaren 
gebouwd en vertoont achterstallig onderhoud. De woning is met de achtergevel gesitueerd aan de 
provinciale weg Lichtmis-Dedemsvaart (N377), de Den Hulst. De voorgevel is georiënteerd op de 
Vijverlaan. In het bebouwingslint van de Den Hulst wisselen woningen zich af met bedrijven die 
voornamelijk aan de noordkant van de Den Hulst zijn gelegen. 
 

 
 
Maxx Vastgoed BV te Zwolle heeft plannen om de hier een nieuwe woning te realiseren in combinatie 
met een kantoorfunctie. Het is de bedoeling dat de huidige woning wordt gesloopt en dat er een 
nieuwe grotere woning met extra kantoorruimte (zonder baliefunctie) wordt gerealiseerd. Hiervoor zal 
het bouwblok moeten worden vergroot naar 20 meter bij 12,5 meter, exclusief de ondergelegen 
kantoorruimte. De maximaal toegestane oppervlakte kantoorruimte zal worden uitgebreid naar 300 m² 
en de maximaal toegestane bouwhoogte zal worden verhoogd naar 11,5 meter. 
 
In de ondergelegen kelderruimte zal plek voor 8 á 9 auto’s zijn. Voor de hellingbaan kunnen ook nog 2 
auto’s geplaatst worden. Dit maakt dat ruimschoots wordt voldaan aan het minimaal vereiste aantal 
parkeerplaatsen voor een kantoor zonder baliefunctie. 
 
Maxx Vastgoed BV heeft voor de plannen een bouwaanvraag ingediend, die als basis dient voor een 
projectplanprocedure. De aanvraag bouwvergunning is als zodanig bij het projectbesluit gevoegd. 
 
Beschrijving van de geldende planologische situatie (zie bijlage: situatietekening) 
Het plangebied ligt in het geldende Bestemmingsplan Nieuwleusen 2007. Het perceel is kadastraal 
bekend als gemeente Nieuwleusen, sectie L, nummer 1258 en is voorzien van de bestemming 
“woondoeleinden”, aangeduid met kantoor (maximaal 250 m²). De maximaal toegestane bouwhoogte 
is 10 meter.  
 
Het bouwplan van Maxx Vastgoed BV is in strijd met het Bestemmingsplan Nieuwleusen 2007, omdat 
de nieuwe woning gedeeltelijk buiten het bouwblok is gepositioneerd. Ook zullen de maximaal 
toegestane oppervlakte kantoorruimte en de maximaal toegestane bouwhoogte worden overschreden. 

 



 
Toetsing aan de milieuwetgeving 
Het is de bedoeling dat er een woning met kantoorfunctie en parkeergarage wordt gerealiseerd. De  
inrichting (het bedrijf) valt onder de Wet milieubeheer. Voor dit bedrijf is geen vergunning Wet 
milieubeheer noodzakelijk. Men kan een melding doen in het kader van het Activiteitenbesluit. Het 
bedrijf valt onder de lichtste categorie van het Activiteitenbesluit, namelijk Cat. A. 
 
Externe veiligheid 
In de nabije omgeving van het plangebied is geen BEVI-inrichting gelegen. De nieuw te bouwen 
woning met kantoorruimte zal niet dichter op de Den Hulst (N377) komen te staan. De ontwikkelingen 
hebben geen invloed op de externe veiligheid. 
 
Ruimtelijke kwaliteit 
De vrijstaande woning aan de Vijverlaan 2 is in de zeventiger jaren gebouwd en vertoont achterstallig 
onderhoud. Maxx Vastgoed BV is voornemens om de oude woning te slopen en een nieuwe woning 
met kantoorruimte te realiseren. Het gaat hier om een architectonisch gebouwde rietgedekte woning. 
Het bebouwingslint aan de Den Hulst (N377) wisselt zich af met bedrijven en woningen. Dit maakt dat 
de te realiseren woning met kantoorruimte in het huidige bebouwingslint past. 
 
De ontwikkelingen zorgen voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor is advies 
gevraagd aan Het Oversticht (zie bijgevoegd advies). 
 
Waterhuishouding 
De locatie aan de Vijverlaan 2 in Nieuwleusen ligt niet in een primair watergebied, een 
wateraandachtsgebied of een keurzone van het waterschap. Bij het nieuw op te richten bouwwerk zal 
hemelwater en huishoudelijk afvalwater gescheiden worden. Huishoudelijk afvalwater wordt 
aangesloten op het reeds bestaande gemengd rioolstelsel. Het hemelwater wordt eerst geborgen en 
daarna geïnfiltreerd conform de beleidsregels van de gemeente, waarbij de eerste 25 mm op eigen 
terrein geborgen moet worden. De noodstroomvoorziening kan worden aangesloten op de riolering. 
 
Voor de aanleghoogte wordt een ontwateringsdiepte van 80 centimeter geadviseerd. Dit is de afstand 
tussen de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en het maaiveld. Het waterschap kan op 
aanvraag informatie geven over de GHG ter plaatse. 
 
Grondwateroverlast als gevolg van afwijkende aanleghoogten is voor de verantwoordelijkheid van de 
initiatiefnemers. 
 
Archeologie 
Op basis van bureauonderzoek, de gemeentelijke verwachtingenkaart en de archeologische 
monumentenkaart van de provincie Overijssel is gebleken dat het plangebied een lage archeologische 
verwachtingswaarde heeft. Daarom kan worden aangenomen dat er geen archeologische resten 
zullen worden aangetroffen. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
Flora en fauna 
De ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de flora en fauna. Hier is sprake van een bestaande 
situatie (woning). De bebouwing neemt niet zo veel toe dat er naar verwachting bepalingen uit de 
Flora- en faunawet worden overtreden. 
 
Bodemonderzoek 
Door “Hunneman Milieu Advies” is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de 
Vijverlaan 2 te Nieuwleusen. Tijdens het onderzoek zijn op of in de bodem geen indicaties 
waargenomen die duiden op bodemverontreiniging. Hunneman Milieu Advies is dan ook van mening 
dat er geen bezwaren zijn voor de voorgenomen ontwikkelingen. 
 
Geluid/luchtkwaliteit 
De zonering volgens de Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai) is niet van toepassing. Artikel 76, 
derde lid Wet geluidhinder bepaalt: Indien op het tijdstip van de vaststelling van een bestemmingsplan 
een weg reeds aanwezig of in aanleg is, gelden het eerste en tweede lid niet met betrekking tot de 
daarbij in het plan of in de zone van de betreffende weg opgenomen woningen, andere 



geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, die op dat tijdstip reeds aanwezig of in 
aanbouw zijn. 
 
Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Het project is economisch haalbaar. Het betreft hier een ontwikkeling op initiatief van Maxx Vastgoed. 
 
Provinciaal en rijksbeleid 
Het bouwplan voldoet aan zowel Rijks- als provinciaal beleid. Zowel de provincie als de VROM-
inspectie heeft geen zienswijze ingediend tegen het ontwerp projectbesluit. 


