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Harmonieplein
Aanvullende onderzoeken bestemmingsplannen



Agenda

• Belangrijkste punten uit zienswijzen

• Aanvullende onderzoeken

– Verkeer en parkeren

– Bezonning

– Geluid

• Procedure en planning vervolg

– PAS

• Impressie deelplannen 

25-11-2019



Belangrijkste punten 
zienswijzen 
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• Parkeren van auto’s en fietsen en veilige 

verkeersafwikkeling

• Hoogte van de gebouwen in relatie tot uitzicht, privacy en 

bezonning

• Geluidoverlast van het nieuwe schoolplein

• Bouwwerkzaamheden in relatie tot bestaande bebouwing 

en bereikbaarheid van ondernemers



Aanvullende onderzoeken
Verkeer en Parkeren
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• Parkeerbalans (theoretische berekening)

• Parkeerdruk- en parkeerduurmeting (feitelijke situatie)

• Verkeersafwikkeling



Parkeerbalans

Berekening

• 46 bestaande parkeerplaatsen in plangebied 

• plus extra parkeervraag vanuit de 

ontwikkelingen ten opzichte van huidige 

(juridische) situatie (per moment van de dag)

• = noodzakelijke aantal openbare 

parkeerplaatsen binnen of op acceptabele 

loopafstand (per momenten van de dag) om 

parkeerdruk niet te laten toenemen

• Minimaal 87 pp aanleggen in openbare 

ruimte

• Aan te leggen extra parkeerplaatsen: 

minimaal 8 en maximaal 69 extra
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Huidige parkeerplaatsen die 

verdwijnen
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Parkeerdrukmeting
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Parkeerdrukmeting
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Parkeerdrukmeting

Toekomstige parkeerbalans plus bestaande parkeersituatie
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• In of in de directe omgeving van het plangebied zijn 

voldoende parkeerplaatsen te realiseren om op elk 

moment van de dag de parkeerdruk niet te laten 

toenemen 

– overschot bouwblok Kindcentrum: 17-26 parkeerplaatsen

– overschot bouwblok noord 6-23 parkeerplaatsen

– tekort bouwblok zuid: 37 parkeerplaatsen in de nacht

• Tekort in bouwblok zuid

– voldoende parkeerplaatsen op acceptabele loopafstand

– geen regulering noodzakelijk

• Er is ruimte om extra parkeerplaatsen te creëren, om de 

bestaande parkeerdruk in de omgeving te beperken

– 8 tot 69 extra parkeerplaatsen (afhankelijk van moment v/d dag)

Conclusies Parkeren 1/2
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• Reguleren parkeren Harmonieplein & nabij school 

noodzakelijk
– voorkom dat bewoners bouwblok (zuid) parkeerdruk op Harmonieplein 

overdag opvoeren

– voorkom dat bewoners parkeerplaatsen nabij school bezet houden tijdens 

schooltijden

– Onderzocht moet worden om blauwe zone in te stellen ma-vr overdag op 

Harmonieplein

– Instellen Kiss and Ride bij de scholen

Conclusies Parkeren 2/2



Verkeersafwikkeling
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• Halen en brengen rond de scholen

– Kiss and Ride

– Keerlus Bolensteinseweg

– Eenrichtingsverkeer Gaslaan



Verkeersafwikkeling
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• Zorgen over verkeersbewegingen over Raadhuisstraat –

Breedstraat – Bolensteinsestraat
– Onderzoek toont aan dat sturing naar bouwblok noord leidt tot ongeveer 215 

extra auto’s per dag in Raadhuisstraat en Bolensteinsestraat [CROW 

verkeersgeneratie koop etage midden]

– Raadhuisstraat en Bolensteinsestraat stijgen daarmee maximaal tot 1.540 

motorvoertuigen per etmaal

– De intensiteit op deze straten blijft daarmee ruim onder richtlijn voor 

woonstraten, van 4.000 tot 6.000 motorvoertuigen per etmaal [SWOV 1997 

en ASVV-CROW 2004]



Bezonning
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• Bezonning kent geen wettelijke regels

• TNO richtlijnen 

– Lichte, voor stedelijke omgeving 

– Zware, voor landelijke omgeving

• Lichte TNO richtlijn kent twee meetmomenten

– 19 februari

– 21 oktober

• Geen gemeentelijk beleid over bezonning, richtlijn TNO 

als norm gehanteerd



Bezonning
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• Stedenbouwkundig plan kent een bezonningsstudie

– Op basis van massastudie

– Betreft periode april tot en met september

• Nieuwe studie conform TNO richtlijn lichte norm, met VO 

Kindcentrum en VO Zuidblok en massastudie Noordblok
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Conclusie Bezonning
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Conclusie Bezonning



Conclusie Bezonning
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• Ontwikkeling voldoet aan de richtlijn van TNO

• Wel enkele woningen waarbij sprake is van afname van 

aantal uren zonlicht in de woning

• Met name woningen rond Kindcentrum hebben te maken 

met afname

– 5 woningen, met aanzienlijke afname van zonlicht (>50%)

– Er wordt voldaan aan de richtlijn van TNO

– Overleg is gevoerd met afvaardiging van de VVE 

Bolensteinsestraat/ -weg en individuele gesprekken met bewoners 

die het betreft worden gevoerd

• Zuidblok veroorzaakt lichte afname voor blok boven Dirk

en afname bezonning terras hoek Haakgebouw
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Geluid

• Onderzoek uitgevoerd

• Geen wetgeving voor stemgeluid

• Speelplein veroorzaakt geluid

– Maatregelen voor enkele woningen Gaslaan

• Hogere geluidsbelasting tov huidige situatie, 

lossen we op door maatregelen te nemen. 

– Appartementen Bolensteinsestraat

• Uitgangspunt bewoners 55 dBA voor nieuwbouw 

conform VNG richtlijn; uitgangspunt gemeente is 

nieuwe situatie geen verslechtering tov huidige 

situatie
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Conclusie Geluid

• Cumulatie van geluid is wel onderzocht, maar nog niet 

voldoende verwoord

• Nu meer inzicht in de bouwplannen dus betere onderbouwing

• Totale geluidsbelasting van totale project is beter inzichtelijk 

gemaakt

• Evenementen op het nieuwe Harmonieplein, voor woningen 

aan Bolensteinsestraat en Gaslaan geldt dat de nieuwe situatie 

een verbetering zal vormen

• Geluid van terrassen is berekend, woningen Noordblok zijn 

bepalend voor maximale geluidbelasting

• Uitgangspunt is geen grotere belasting dan in de huidige 

situatie aan de orde is
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Overall conclusie
• De gebouwen die onderdeel uitmaken van het plangebied 

Harmonieplein zijn afgeschreven en voldoen niet meer aan de wensen 

en eisen van deze tijd

• De gebiedsontwikkeling zorgt dat een groot deel van de functies die 

aanwezig zijn in het gebied, plek terug krijgen in het gebied. Zoals  twee 

scholen, bibliotheek en kinderdagverblijf. 

• De nieuwbouw van 81 woningen in dit plangebied voorziet in een grote 

woningbehoefte in de gemeente

• Door functies samen te voegen is er ook sprake van een efficiency slag 

wat betreft ruimtegebruik en kosten

• Door nieuwe ontwikkeling krijgt het dorp een kwaliteitsimpuls. 

• De ontwikkeling van het Harmonieplein voldoet aan alle wettelijke eisen 

en richtlijnen
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Procedure en planning vervolg

• PAS

– Berekening uitvoeren voor stikstofdepositie

• Procedure

– Nota van zienswijze 

– Besluitvorming raad

– Ter inzage legging

– Mogelijkheid voor beroep bij de Raad van State

• Planning 

– Januari 2020 commissie behandeling

– Januari/Februari 2020 raadsbehandeling

– 6 weken ter inzage
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Impressie deelplannen



Kindcentrum
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Kindcentrum
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Kindcentrum
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Kindcentrum

5-11-2019



Kindcentrum
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Zuidblok
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Zuidblok
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Noordblok
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• Programma conform stedenbouwkundig plan 



Openbare Ruimte

• Overleg 

Kindcentrum

• Klankbordgroep 

bewoners en 

ondernemers

• Ophalen 

wensen en 

ideeën op straat

• Q1 2020 

participatie en 

ontwerp verder 

vormgeven
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