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1 Inleiding 

NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer is bezig met de voorbereidingen voor de reali-

satie van een nieuwe bibliotheek aan de Stromarkt in Deventer, op de locatie van de 

voormalige SNS-bank. Ten behoeve van de omgevingsvergunning is inzicht nodig in de 

parkeerbehoefte van deze nieuwe ontwikkeling, zowel voor auto’s als fietsen.  

NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer heeft Goudappel Coffeng BV gevraagd dit inzicht 

te verschaffen.  

 

In hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op de gehanteerde uitgangspunten. Enerzijds gaat 

het hierbij vooral om de verwachte veranderingen in functies en hun omvang (in vier-

kante meters bvo) en anderzijds om het beleidskader en de daarin opgenomen parkeer-

normen (Nota Parkeernormen Deventer 2013 Auto en fiets).  

 

Op basis van de gemeentelijke parkeernormen berekenen we in hoofdstuk 3 de parkeer-

behoefte in de huidige en toekomstige situatie en stellen we vast in hoeverre deze van 

elkaar verschillen. Dit gebeurt zowel voor auto- als fietsparkeren.  

 

In hoofdstuk 4 vatten we de conclusies van de analyses samen en geven we aanbevelin-

gen voor het vervolg.  

 

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten  

‘Bestaand gebruik’ 

Bij de berekening van de parkeerbehoefte in de toekomst is ook het bestaande gebruik 

van belang, want de parkeerbehoefte van het bestaande gebruik mag worden afgetrok-

ken van die van de nieuwe functies. Daarbij geldt echter wel de restrictie dat het 

bestaande gebruik niet langer dan vijf jaar geleden is beëindigd (conform ‘Beleidsregel 
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Parkeernormen Deventer 2013). Er mag wel worden uitgegaan van het meest intensieve 

gebruik in de laatste vijf jaar. Op grond van deze regel is het bestaande gebruik van La 

Fontana nihil, aangezien het daarin gevestigde restaurant al langer dan vijf jaar geleden 

is gesloten. Het kantoor is de laatste vijf jaar nog wel in gebruik geweest, door de  

SNS-bank op de begane grond en een call centrum op de verdieping. In totaal gaat het 

hierbij om 3.300 m2 bvo plus 540 m2 ondersteunende ruimten in de kelder, samen dus 

3.840 m2 bvo. Daarvan is 300 m2 kantoor met baliefunctie.  

 

Toekomstig gebruik 

Het te realiseren plan heeft een totaal bruto vloeroppervlak van 4.884 m2 bvo. De 

hoofdbestemming is ‘bibliotheek’, maar voor de berekening van de parkeerbehoefte 

houden we rekening met de afzonderlijke nevenfunctie ‘horeca’ die ook zelfstandig (dus 

los van de bibliotheek) zal functioneren: het zogenaamde ‘biebcafé’ op de begane grond 

heeft een omvang van 222 m2 verblijfsruimte en er komt op de tweede verdieping nog 

een kleine koffiecorner van circa 10 m2. Er is nauwelijks sprake van aanvullende ruimten, 

zoals hallen of trappen. Daarom wordt uitgegaan van 300 m2 bvo. De overige functies 

zijn wel direct gekoppeld aan de bibliotheek, zoals een activiteiten- en kantoorruimte ten 

behoeve van de bibliotheek, maar ook opslag- en archiefruimten. Deze functies zijn ook 

bij andere bibliotheken aanwezig en zijn dus verdisconteerd in de parkeernormen voor 

bibliotheken. 

 

Het voorgaande is samengevat in tabel 2.1.  

 

 huidige functies geplande functies 

kantoor zonder baliefunctie 3.540 m2 bvo - 

kantoor met baliefunctie 300 m2 bvo  - 

bibliotheek - 4.584 m2 bvo 

horeca - 300 m2 bvo 

 

Tabel 2.1: Huidige en toekomstige omvang van de functies 

 

 

Parkeernormen 

Voor het berekenen van de parkeerbehoefte is gebruik gemaakt van de parkeernormen 

van de gemeente Deventer (Nota Parkeernormen Deventer 2013 Auto en fiets). In tabel 

2.2 zijn de relevante parkeerromen opgenomen. 

 

 parkeernormen auto 

(per 100 m2 bvo) 

parkeernormen fiets 

(per 100 m2 bvo) 

kantoor zonder baliefunctie 1,1 1,9 

kantoor met baliefunctie 1,4  5,5 per balie,  

maar in totaal minimaal 10 

bibliotheek 0,4  3,3 

horeca (café) 6,0 19,8  

 

Tabel 2.2: Parkeernormen auto en fiets, gemeente Deventer 
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Bij de fietsparkeernormen wordt alleen onderscheid gemaakt tussen eenvoudige en 

chique restaurants, er wordt geen norm voor cafés genoemd. Voor het toekomstige café 

is daarom de fietsparkeernorm gehanteerd die geldt voor ‘eenvoudig restaurant’.  

 

3 Parkeerbehoefte voor auto’s en fietsen 

Parkeerbehoefte auto’s 

Conform de ‘Beleidsregel Parkeernormen Deventer 2013’ hoeft alleen te worden voorzien 

in de toename van de parkeerbehoefte, mits het bestaande gebruik niet langer dan vijf 

jaar geleden is gestaakt (zie begin hoofdstuk 2). Om de toename van de parkeerbehoefte 

te berekenen, dient van de nieuwe parkeerbehoefte van het complex de bestaande 

parkeerbehoefte te worden afgetrokken.  

 

 bij huidige functies  bij geplande functies 

kantoor zonder baliefunctie 38,9  - 

kantoor met baliefunctie 4,2  

bibliotheek - 18,3 

horeca - 18,0 

totaal (afgerond op hele aantallen) 43 36 

 

Tabel 3.1: Berekende autoparkeerbehoefte in de huidige en toekomstige situatie 

 

 

Uit de tabel blijkt dat de totale autoparkeerbehoefte door de bestemmingswijziging met 

zeven parkeerplaatsen daalt. Dit geldt echter niet voor de zaterdag, aangezien de 

kantoren bij het huidig grotendeels gesloten zijn, terwijl de bibliotheek en de horeca op 

zaterdag wel volop in bedrijf zijn1.  

 

Op zaterdag waren alleen de volgende kantoren in gebruik:  

■ 300 m2 bvo kantoor met baliefunctie op de begane grond en in de kelder (Stichting ’t 

Rondeel), met een parkeernorm van 1,4 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo; 

■ 700 m2 bvo zonder baliefunctie op de eerste verdieping (Pensioenplan / DRTV), met 

een parkeernorm van 1,1 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo. 

De parkeerbehoefte bij de huidige functies is daarmee op zaterdag 12 parkeerplaatsen. 

Voor het maatgevende moment op zaterdag is de parkeerbehoefte van de nieuwe 

functies dus 24 parkeerplaatsen hoger dan bij de huidige functies.  

 

Hierbij zijn twee opmerkingen te maken:  

■ Conform de beleidsregels hoeft een parkeertekort bij nieuwe functies in het centrum 

niet op eigen terrein te worden opgelost. In plaats daarvan kan een bijdrage gestort 

worden in het parkeerfonds.  

                                                           
1 In het beleid worden voor een bibliotheek geen afzonderlijke aanwezigheidspercentages 

gegeven. De bibliotheek is echter een binnenstadsfunctie en in de binnenstad is het op 
zaterdag aanzienlijk drukker dan op werkdagen. Het ligt daarom voor de hand dat de 
bibliotheek op zaterdagmiddag de meeste bezoekers zal trekken: voor een bibliotheek in een 
binnenstad zijn de aanwezigheidspercentages vergelijkbaar met die voor detailhandel. 
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■ Voorts is het mogelijk dat in het gebouw van de oude bibliotheek nieuwe functies 

terugkomen met een lagere parkeerbehoefte dan nu het geval is. In dat geval mag 

het verschil worden afgetrokken van het berekende parkeertekort (voor de zaterdag). 

Daarvoor geldt de volgende beleidsregel: “Burgemeester en wethouders kunnen bij 

functieverplaatsing binnen dezelfde omgeving (acceptabele loopafstand) de toename 

van de parkeerbehoefte c.q. de hoogte van de parkeerbijdrage voorlopig vaststellen 

en deze na invulling van een nieuwe functie op de oude locatie, maar uiterlijk binnen 

5 jaar na voorlopige vaststelling, definitief vaststellen”. 

 

Parkeerbehoefte fietsen 

Op eenzelfde manier als bij het autoparkeren is ook de behoefte aan fietsparkeer-

plaatsen berekend (omvang per functie x fietsparkeernorm). De resultaten daarvan staan 

in tabel 3.2.  

 

 bij huidige functies  bij geplande functies 

kantoor zonder baliefunctie 67,3 - 

kantoor met baliefunctie (één balie) 10,0  

bibliotheek - 151,3 

horeca - 59,4 

totaal (afgerond op hele aantallen) 77 211 

 

Tabel 3.2: Berekende fietsparkeerbehoefte in de huidige en toekomstige situatie 

 

 

In tegenstelling tot de autoparkeerbehoefte stijgt de behoefte aan fietsparkeerplaatsen, 

en wel met 134 plaatsen. Daarvan komen er 40 in de garage en 94 in de openbare 

ruimte. Het is aan te raden om een belangrijk deel van deze 94 fietsparkeerplaatsen in 

de directe omgeving van de hoofdingang te situeren, zodat deze optimaal gebruikt 

worden (en dus minder fietsen kriskras in de openbare ruimte worden neergezet). 

 

4 Conclusies en aanbevelingen voor vervolgtraject 

Conclusies  

1. De autoparkeerbehoefte daalt door de bestemmingswijziging op werkdagen met 

zeven parkeerplaatsen ten opzichte van het ‘bestaande gebruik’ (maximaal vijf 

jaar geleden beëindigde functies). De bibliotheek en het biebcafé zijn echter ook 

op zaterdag geopend, terwijl de vroegere kantoren voor een belangrijk deel op 

zaterdag gesloten waren. Daardoor is op zaterdag sprake van een toenemende 

parkeerbehoefte van 24 parkeerplaatsen. 

2. De geplande bibliotheek leidt wel tot een hogere fietsparkeerbehoefte. In totaal 

is er behoefte aan 211 fietsparkeerplaatsen, 134 plaatsen meer dan nu.  
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Aanbevelingen voor vervolgtraject 

1. Bij de berekende parkeernormen kan ook de hoeveelheid rijdend verkeer worden 

berekend (zie het kader hierna). De hoeveelheid extra rijdend verkeer van en 

naar de bibliotheek (inclusief overige functies) is verwaarloosbaar. Er is daarom 

geen onderzoek naar verkeersmilieueffecten nodig.  

2. Bij een kantoor is sprake van een duidelijke concentratie van verkeer in de spits-

perioden (ochtend- en avondspits), bij een bibliotheek wordt het verkeer meer 

gespreid over de dag. De nieuwe bestemming leidt dus tot minder verkeersdruk 

in de maatgevende perioden. Er is daarom ook geen onderzoek nodig naar het 

effect van de bibliotheek op de verkeersafwikkeling.  

3. We bevelen aan om de locatie van de openbare fietsparkeervoorzieningen goed 

te plannen, voor een belangrijk deel in de directe omgeving van de ingang van 

de bibliotheek. Door deze mee te ontwerpen, wordt voorkomen dat kriskras 

fietsen worden neergezet voor de ingang die daarmee hinder kunnen 

veroorzaken voor andere bezoekers.  
 

 

Een bibliotheek heeft een duidelijk lagere parkeernorm dan een kantoor, maar de 

parkeerplaatsen voor een bibliotheek worden per dag vaker (door verschillende voer-

tuigen) gebruikt. Daarom is een nadere berekening nodig om vast te stellen of er al of 

niet sprake is van een toename van rijdend verkeer. Uiteraard is er wel een relatie 

tussen de parkeernorm en de verkeersgeneratie:  

■ Bij een parkeernorm van 1,1 parkeerplaatsen voor een kantoor zonder baliefunctie is 

een verkeersgeneratie te verwachten van 3,8 ritten per 100 m2 bvo; en bij een 

parkeernorm van 1,4 parkeerplaatsen voor een kantoor met baliefunctie is een 

verkeersgeneratie te verwachten van 6,6 ritten per 100 m2 bvo. Bij het bestaande 

gebruik levert dit een verkeersgeneratie op van 154 ritten per dag (bron: CROW-

publicatie 317: Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, 2012).  

■ Bij een parkeernorm van 0,4 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo voor een bibliotheek is 

een verkeersgeneratie te verwachten van 3,4 ritten per 100 m2 bvo (bron: idem). 

Hierbij gaat het om 156 ritten per dag. 

■ Voor een café geeft het CROW geen algemene kencijfers voor de verkeersgeneratie.  

Er wordt echter van uitgegaan dat het café geen extra verkeersgeneratie oplevert, 

omdat het café vrijwel altijd in combinatie met een ander bezoek wordt bezocht (het 

levert desondanks wel extra parkeerbehoefte op, omdat het verblijf in tijd langer 

wordt en men dus langer een parkeerplaats bezet houdt).  

Het berekende aantal ritten geldt voor een gemiddelde weekdag, dus inclusief zaterdag. 

Bij de gegeven uitgangspunten neemt de toekomstige verkeersgeneratie met gemiddeld 

2 ritten per dag toe. De toename is verwaarloosbaar.  
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1. Inleiding 
 
In 2006 is door Archeologie Deventer voor de gemeente Deventer een eerste archeologische 
verwachtingskaart opgesteld. De basis werd gevormd door beschikbare archeologische en historische 
data en een relatief hoogtemodel. Dit model hield in, dat alle hoge, droge en best bewoonbare delen 
van het landschap een hogere archeologische verwachtingswaarde kregen, en alle lage en moeilijk 
bruikbare delen een lagere verwachting. Het hoogtemodel werd gebaseerd op het door archeologisch 
onderzoek bewezen gegeven, dat hoge en droge delen in het dekzandlandschap favoriete locaties 
waren voor bewoning en ander historisch landgebruik.  
 
Hoewel de kaart op hoofdlijnen voldeed, was hierin een aantal zwakke punten aanwijsbaar. Vooral 
fysisch geografisch was de kaart aan een verbeterslag toe. In 2013 is daarom in opdracht van de 
gemeente door RAAP een nieuwe archeologische verwachtingskaart ontwikkeld.1 Hierin zijn recente 
archeologische en historische onderzoeksgegevens meegenomen. Ook is nieuw onderzoek verricht 
naar geomorfologie en de locatie van historische erven. Parallel aan het ontwikkelingstraject van de 
nieuwe kaart zijn nieuwe verwachtingskaarten ontwikkeld voor respectievelijk landweren2 en sporen 
uit de Tweede Wereldoorlog3. De resultaten van deze deelstudies zijn door RAAP verwerkt in de 
nieuwe verwachtingskaart. De nieuwe kaart kent hierdoor meer detail op het gebied van 
geomorfologie en historische informatie, waardoor de archeologische verwachtingswaarden 
nauwkeuriger zijn. De nieuwe archeologische verwachtingskaart vormt het uitgangpunt voor de 
archeologische beleidskaart. 
 
In deze toelichting wordt het archeologiebeleid van de gemeente Deventer voor dit bestemmingsplan 
uitgelegd. In de bijlage worden de fysisch geografische en historische kenmerken van het gebied, die 
de basis vormen voor de archeologische verwachting, kort beschreven. 
 
Het bestemmingsplangebied omvat de twee percelen van de voormalige SNS-bank aan de Stromarkt. 
(afb. T1). 

2. De verwachtingswaarden  
De beleidskaart van de gemeente Deventer kent acht verschillende waarden en hanteert per waarde 
bepaalde vrijstellingsgrenzen.  
 
2.1 Vrijstellingen 
De dieptevrijstelling is de diepte tot waarop werkzaamheden zonder archeologische voorwaarden 
mogen worden uitgevoerd. Over het algemeen geldt een vrijstellingsdiepte van 0,5 meter. Alleen voor 
die locaties waar sporen zich naar alle waarschijnlijkheid direct onder maaiveld bevinden, wordt een 
diepte vrijstelling van slechts 0,3 m gehanteerd. Dit geldt voor de binnenstad en voor hele kwetsbare 
gebieden in het overige gebied van de gemeente.  
 
De oppervlaktevrijstellingsgrens is in de Monumentenwet op 100 m² gesteld. Hiervan kan echter 
onderbouwd naar boven en beneden worden afgeweken. Voor bijvoorbeeld de binnenstad is deze 
grens aantoonbaar te ruim. Daarom worden voor de binnenstad verschillende, veelal striktere grenzen 
gehanteerd. In het buitengebied worden in veel gevallen juist ruimere vrijstellingsgrenzen toegepast. 
De onderbouwing van de gehanteerde vrijstellingsgrenzen is beschreven in het rapport 
'Onderbouwing vrijstellingsgrenzen Archeologie. Van verwachting naar beleid'.4  
 
De beleidskaart van de gemeente Deventer kent acht verschillende waarden die lopen van waarde 0 
tot 7. Deze verschillende waarden worden uitgebreid beschreven en onderbouwd in het rapport 
'Onderbouwing vrijstellingsgrenzen Archeologie. Van verwachting naar beleid'.5  
 

1 Willemse et al., 2013. 
2 Brokamp, 2013. 
3 Vermeulen, 2013. 
4 Vermeulen, 2015.  
5 Vermeulen, 2015.  

                                                      



 

 
Gebieden met Waarde 0 zijn gebieden waar geen rekening (meer) hoeft te worden gehouden met 
archeologische resten, omdat de bodem volledig is verstoord. De overige waarden zijn gebaseerd op 
de kans dat archeologische resten worden gevonden. Bij waarde 1 is de kans op archeologische 
resten het kleinst. Bij waarde 7 is die kans het grootst. Bij een kleine kans kunnen meer 
werkzaamheden zonder archeologische voorwaarden worden uitgevoerd dan bij een grote kans. 
 
In de tabel van de beleidskaart komen 3 soorten archeologische voorwaarden voor:  

• Onderzoek; als de tabel 'Onderzoek' voorschrijft, wordt eerst een bureaustudie uitgevoerd. 
Deze bureaustudie bepaalt of en in welke vorm onderzoek nodig is.  

• Melding: als de tabel 'Melding' voorschrijft betekent dit dat aan de werkzaamheden een 
meldingsplicht wordt verbonden.  

• Geen; als de tabel 'Geen' aangeeft worden geen voorwaarden gesteld aan werkzaamheden in 
de grond.  

 
De tabel met de beleidswaarden is vertaald in de regels en op de verbeelding van het 
bestemmingsplan. De beleidskaart vormt de basis voor de dubbelbestemmingen Waarde – 
Archeologie, zoals die in dit bestemmingsplan zijn gehanteerd. 
 
2.2 Toelichting nieuwe regels archeologie  
De beleidskaart vormt de basis voor de dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie, zoals die in het 
bestemmingsplan zijn gehanteerd. De tabel met de beleidswaarden is vertaald in de regelgeving van 
dit bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn dubbelbestemmingen Waarde Archeologie 
opgenomen voor de gebieden die op de beleidskaart een beleidswaarde 2 of hoger kennen. De 
onderscheiden dubbelbestemmingen Waarde - Archeologie kennen veelal dezelfde opbouw maar 
variëren in de gehanteerde vrijstellingsgrenzen. Op dit bestemmingsplan zijn de volgende 
beleidswaarden van toepassing, (afb. T2): 
 
Waarde-archeologie 0  
Deze gebieden kennen in het bestemmingsplan geen dubbelbestemming omdat de bodem hier naar 
verwachting diep verstoord is. Daarom mag worden aangenomen dat er geen belangrijke 
archeologische sporen meer aanwezig zijn. 
 
Waarde - Archeologie 5 
Op gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie 5' mogen werkzaamheden tot een 
oppervlakte van 10 m² zonder archeologische voorwaarden worden uitgevoerd. Ook werkzaamheden 
die niet dieper reiken dan 0,3 m zijn vrijgesteld. Bij werkzaamheden die leiden tot een verstoring 
tussen 10 m² en 40 m² dieper dan 0,3 m geldt een meldingsplicht. Bij werkzaamheden die leiden tot 
een verstoring groter dan 40 m² en dieper dan 0,3 m dient bij een aanvraag een archeologisch rapport 
te worden overlegd. Op basis van dit rapport kunnen voorwaarden aan de vergunning worden 
verbonden. 



 
Meer dan één waarde  
De vrijstellingsgrenzen in de tabel gaan uit van de situatie dat de volledig ingreep gelegen is binnen 
één beleidswaarde. In de praktijk zijn er ook ingrepen die gelegen zijn binnen meerdere 
beleidswaarden. Uitgangspunt is hierbij dat beleidswaarden cumulatief zijn. Een gebied met 
beleidswaarde archeologie 3 heeft automatisch ook beleidswaarde archeologie 2 en lager, een gebied 
met beleidswaarde archeologie 4 automatisch ook beleidswaarde archeologie 3 en lager, enzovoort. 
Om de oppervlakte van elke beleidswaarde binnen de ingreep te bepalen worden dus bij de 
oppervlakte van deze beleidswaarde steeds ook de oppervlakten van alle hogere beleidswaarden 
binnen de ingreep opgeteld. Van laag naar hoog worden deze oppervlakten daarna per beleidswaarde 
archeologie getoetst aan de vrijstellingsgrenzen die voor die beleidswaarde archeologie van 
toepassing zijn. Dit bepaalt welk regime er geldt voor de gebieden met de getoetste beleidswaarde. 
De afweging bepaalt tevens het minimale regime dat geldt in de gebieden die een hogere 
beleidswaarde kennen. Aansluitend wordt de daaropvolgende hogere beleidswaarde getoetst. Indien 
op basis van deze toets een zwaarder regime wordt toegekend, is dat alleen van toepassing op deze 
beleidswaarde en eventuele hogere beleidswaarden. Indien het regime op basis van deze toets lager 
uitvalt dan dat op basis van de eerder getoetste lagere beleidswaarde blijft het minimale regime van 
deze lagere beleidswaarde van toepassing. 
 
2.3 Voorwaarden omgevingsvergunning 
Bij de verschillende dubbelbestemmingen gelden verschillende regimes en ondergrenzen. Soms 
worden voorwaarden of een meldingsplicht opgelegd bij de aanvraag om omgevingsvergunning bij 
bouwen en (grond)werkzaamheden. In andere gevallen moet een archeologisch rapport worden 
aangeleverd. Welke vorm van archeologisch onderzoek noodzakelijk is, hangt af van het soort en de 
vorm van de ingreep. De juiste vorm van archeologisch onderzoek kan pas worden bepaald, indien de 
verstoringsdiepte en de begrenzing van geplande bodemingrepen bekend zijn. Deze gegevens 
worden waar nodig in de bureaustudie gekoppeld aan de inhoudelijke gegevens over de locatie. Op 
basis daarvan kunnen aan de vergunning al dan niet voorwaarden worden verbonden:  
 
Geen voorwaarden  
Wanneer uit de aanvraag blijkt, dat het terrein of delen daarvan al eerder verstoord zijn en de nieuw te 
verstoren oppervlakte daarmee kleiner wordt dan de aangegeven ondergrens, is archeologisch 
onderzoek niet noodzakelijk. In deze gevallen zullen geen archeologische voorwaarden worden 
verbonden aan de omgevingsvergunning. 
 
Voorwaarden (behouden) in omgevingsvergunning 
Wanneer eventuele archeologische resten bedreigd worden door verstoring, dienen eerst de 
mogelijkheden voor behoud van de archeologische resten in de bodem (in situ) te worden onderzocht. 
Hierbij kan worden gedacht aan het treffen van beschermende maatregelen, zoals een verschuiving 
van de nieuwbouwlocatie naar een gebied met een lagere verwachting of een minder verstorende 
manier van funderen. 
 
Meldingsplicht 
In die gevallen waar de aanwezigheid van archeologische resten niet kan worden uitgesloten maar de 
informatiedichtheid en –waarde ten opzichte van de inspanning van een volledig archeologisch 
onderzoek echter te klein uitvallen, kan aan de omgevingsvergunning een meldingsplicht worden 
gekoppeld. Hierbij moet de start van de grondwerkzaamheden worden gemeld bij de gemeentelijk 
archeoloog. Er kan op deze manier een afspraak gemaakt worden voor een bezoek tijdens de 
werkzaamheden, een archeologische waarneming. Tijdens de archeologische waarneming zullen de 
resten in grote lijnen worden gedocumenteerd. Aan de waarneming zijn voor de aanvrager geen 
kosten verbonden. Wel dient hiervoor in overleg met de gemeentelijk archeoloog enige tijd te worden 
ingepland. 
 
Archeologisch Onderzoek 
Indien uit het advies blijkt dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is, hangt het vervolgtraject af van 
de oppervlakte van de geplande nieuwbouw of werkzaamheden. De vorm van archeologisch 
onderzoek wordt bepaald wanneer de verstoringsdiepte en de begrenzing van geplande 
bodemingrepen bekend zijn. Deze gegevens worden in de bureaustudie gekoppeld aan de 



inhoudelijke gegevens over de locatie. Op basis daarvan kunnen aan de omgevingsvergunning al dan 
niet voorwaarden worden verbonden.  
 
In het buitengebied wordt de intactheid van de bodem door middel van boringen gecontroleerd. Indien 
uit de boringen blijkt dat de bodemopbouw intact is en de archeologische verwachting door resultaten 
van het booronderzoek wordt bevestigd, dient archeologisch vervolgonderzoek plaats te vinden. Voor 
de stadskern zal deze vorm van controle voor de intactheid van de bodem weinig zinvol zijn, in 
tegenstelling tot het buitengebied. In de stadskern is door de verschillende bouw- en 
graafwerkzaamheden door de eeuwen heen een dusdanig bodemprofiel ontstaan, dat deze altijd 
‘geroerd’ zal zijn. Daarom wordt voor de binnenstad vrijwel altijd direct gekozen voor een 
archeologische begeleiding of een opgraving. Bij grote projecten is het eventueel wel zinvol om een 
proefsleuvenonderzoek te doen, om een beeld te krijgen van het bodemarchief.  
 
Bij kleinere oppervlaktes kan in overleg met de (gemeentelijk) archeoloog worden gekozen voor het 
archeologisch begeleiden van het ontgraven van de bouwkuip. Bij grotere oppervlaktes zal het 
vervolgonderzoek worden uitgevoerd in de vorm van een opgraving. De kosten voor dit onderzoek zijn 
in beide gevallen voor rekening van de aanvrager. Wanneer alle geselecteerde resten zijn onderzocht, 
kan worden gestart met de bouw. 
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Bijlage 
 

1. Geomorfologie en bodemkunde  
De archeologische verwachting voor de gemeente Deventer is in hoge mate gebaseerd op de 
landschappelijke en bodemkundige context van bekende archeologische vindplaatsen. Hieronder 
staat een korte samenvatting van de fysisch geografische kenmerken van de gemeente Deventer. Een 
uitgebreide onderbouwing van de fysisch geografische bouwstenen van de archeologische 
verwachtingswaarden is te vinden in het rapport ‘…Die plaatsen, welke in de Douwelerkolk verdronken 
zijn… Fysisch- en historische bouwstenen voor een archeologische verwachtingskaart van de 
gemeente Deventer’. 1 
 
1.1 Geomorfologie  
Het ontstaan van het natuurlijke landschap van de stad Deventer en de gemeente wordt beschreven 
in de rapportage bij de archeologische verwachtingskaart en voor een uitgebreide versie van deze 
beschrijving wordt dan ook verwezen naar het desbetreffende hoofdstuk in die rapportage.2 Een korte 
samenvatting wordt hier gegeven.  
 
Het natuurlijk landschap van de gemeente Deventer bestaat grotendeels uit dekzand. De basis van 
het landschap wordt gevormd door een Pleistoceen rivierlandschap. Als gevolg van opeenvolgende 
sedimentatie en erosie door afwisselend wind en water is in het pleniglaciaal (73.000 – 12.500 BP) 
een terrassenlandschap ontstaan. In het laat glaciaal (12.500 – 10.000 BP) is over dit 
terrassenlandschap als gevolg van (vaak lokale) verstuiving in de laatste ijstijd een pakket (jong) 
dekzand afgezet. Deze laag stuifzand vormde op de terrassen en in de oude rivierdalen kenmerkende 
ruggen en koppen, die goed geschikt waren voor akkerbouw. Vaak waren de dekzandruggen al vanaf 
de prehistorie door mensen in gebruik. De lager gelegen delen zijn minder intensief gebruikt en 
werden vaak pas in de volle of late middeleeuwen en nieuwe tijd bewoond. Drie van deze 
dekzandkoppen zijn ook tegenwoordig in de binnenstad nog zichtbaar, de Berg in het Bergkwartier, de 
Noordenberg en de verhoging ter hoogte van het Grote Kerkhof-Assenstraat. 
 
Het gevolg van de afzetting van de grote hoeveelheid dekzand in het IJsseldal, was de vorming van 
een dekzandrug die als waterscheiding ging fungeren. Hierdoor stond het noordelijke deel van de 
IJssel bij Deventer niet meer in contact met de Rijn en werd door het IJsseldal alleen water van lokale 
beken naar het noorden afgevoerd. In de loop der tijd vond vernatting plaats, omdat de beken in het 
IJsseldal die naar het zuiden afwaterden door overstromingen uit het rivierengebied naar het noorden 
werden gestuwd. Hierdoor ontstond uiteindelijk tussen 350 en 600 een doorbraak in de 
waterscheiding en vanaf dat moment was (weer) sprake van een grote rivier in het IJsseldal. Het 
tijdstip waarop de waterscheiding doorbrak, is nog onbekend. Duidelijk is wel dat er in de prehistorie 
en de Romeinse tijd geen grote rivier door het IJsseldal stroomde. 
 
Vanaf het doorbreken van de waterscheiding tussen 350-600 na Chr. tot het aanleggen van de dijken 
in de 14de

 eeuw stonden grote delen van het jonge dekzandlandschap onder invloed van de IJssel en 
andere lokale waterarmen. De IJssel was een meanderende rivier, waarvan de hoofdgeul zich insneed 
in oudere lagen en zich daarbij geleidelijk verplaatste. Hierdoor ontstond een brede stroomgordel met 
restgeulen. In perioden van hoog water trad de IJssel regelmatig buiten de oevers en de 
stroomgordel. Na de bedijking vanaf de 14de

 eeuw nam de invloed van de IJssel af, maar vonden nog 
wel af en toe dijkdoorbraken plaats. Het landschap bleef daarna nog wel blootstaan aan 
overstromingen van lokale beken. 
 

1 Willemse, et al., 2013, hoofdstuk 3; 55-88. 
2 Willemse, et al., 2013, hoofdstuk 4; 89-113. 

                                                      



Het bestemmingsplangebied  
Het bestemmingsplangebied ligt in een rivierduinlandschap afb. B1. Het merendeel van het 
bestemmingsplangebied ligt op een laatglaciaal en/of vroeg holoceen duincomplex. De noordelijke 
rand van het bestemmingsplangebied ligt op een fluviatiele terrasrest met (jong) dekzandwelvingen. 
Dergelijke hooggelegen terreinvormen zijn al vanaf de prehistorie in trek als bewoningsplaats. Op 
basis van de fysische geografie kent het bestemmingsplan een zeer hoge verwachte dichtheid aan 
archeologische resten.3 
 
1.2 Verwachtingswaarden op basis van fysische geografie  
Uit de archeologische onderzoeken die plaats hebben gehad in de gemeente Deventer kunnen op 
grond van geomorfologische en geologische kenmerken en de bodemgesteldheid verschillende 
landschappen worden onderscheiden die ieder een eigen ontwikkeling en bewoningsmogelijkheden 
hebben gekend. De nieuwe verwachtingskaart heeft dan ook een sterk fysisch geografische basis, die 
recht doet aan de complexiteit van de ontstaansgeschiedenis van het landschap. De archeologische 
verwachtingskaart laat zien dat archeologische resten niet willekeurig over een gebied zijn verspreid, 
maar gerelateerd zijn aan bepaalde landschappelijke kenmerken of eigenschappen. Binnen het 
landschap van de gemeente Deventer zijn geomorfogenetisch/ bodemkundig karakteristieke 
eenheden onderscheiden die zijn verdeeld over zeven geomorfologische hoofdeenheden. Aan alle 
geomorfogenetische eenheden is een profieltype gekoppeld.4 In dit profieltype zijn de verwachte 
sporendichtheid en de verwachte diepteligging van het archeologisch niveau en daarmee de mate van 
conservering meegenomen. Deze profieltypen zijn ingedeeld in een aantal verwachtingswaarden. 
Onder archeologische verwachting wordt de kans op het voorkomen van archeologische resten 
verstaan. Meer specifiek zegt een archeologische verwachting iets over de relatieve dichtheid waarin 
archeologische resten (vondst- en/of spoorcomplexen) binnen een landschappelijke eenheid kunnen 
voorkomen.  
 
De historische binnenstad van Deventer heeft profieltype 11, een profieltype met een zeer hoge 
verwachte dichtheid aan archeologische resten en mate van conservering.5 Dergelijke gebieden met 
dit profieltype hebben op de gemeentelijke beleidskaart een beleidswaarde 5 of 6.6 

2. Historische elementen en verwachting  
Op de nieuwe archeologische verwachtingskaart voor de gemeente Deventer is voor de late 
middeleeuwen en nieuwe tijd niet altijd de fysische geografie doorslaggevend voor de 
verwachtingswaarde. Zeker in deze periode slaagt de mens er steeds meer in de natuur naar zijn 
hand te zetten waardoor het verband tussen landschappelijke mogelijkheden en locatiekeuze steeds 
minder goed in een model te vatten is. Juist voor deze periode zijn historische bronnen beschikbaar 
op basis waarvan veel elementen goed kunnen worden gelokaliseerd. Daarom zijn op basis van 
historische bronnen (zoals kaarten) locaties van historische elementen met een hoge verwachting 
aangewezen, waar archeologische resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd worden verwacht. 
Deze verwachting is weer vertaald in het beleidsregime van de nieuwe beleidskaart en heeft geleid tot 
de waarden zoals opgenomen in dit bestemmingsplan. Een gedetailleerdere beschrijving van de 
historische elementen en de onderbouwing van de hieraan gekoppelde beleidscategorieën is te 
vinden in de rapportages bij de archeologische verwachtingskaart7 en de archeologische 
beleidskaart8. Deze rapportages maken daarmee onderdeel uit van de onderbouwing bij dit 
bestemmingsplan. 
 
Op de verwachtingskaart vormt de gehele binnenstad binnen de middeleeuwse stadsmuren, de 
historische kern van Deventer, een geheel met een hoge archeologische verwachting en 
sporendichtheid. Binnen de stadswal en latere stadsmuur is sprake van langdurige continuïteit in 
bewoning en grondgebruik. Het gevolg hiervan is een complexe opbouw van archeologische lagen en 
een hoge dichtheid aan archeologische informatie. Binnen de binnenstad is wel sprake van variatie in 
de sporendichtheid. Deze sporendichtheid bestaat feitelijk uit twee componenten, de dichtheid aan 

3 Zie voor een uitgebreidere beschrijving en onderbouwing: Willemse et al., 2013, 126-127. 
4 Willemse et al., 2013.  
5 Willemse et al., 2013, 22. 
6 Vermeulen, 2015,18 en bijlage 3, 53.  
7 Willemse et al., 2013. 
8 Vermeulen, 2015.  

                                                      



sporen in de verschillende lagen en het aantal lagen op een locatie. De combinatie van beide 
componenten bepaalt feitelijk hoe groot het informatieverlies bij een ingreep met een gegeven 
oppervlakte is. Voor de binnenstad worden drie dichtheden onderscheiden: normaal, hoog en zeer 
hoog (respectievelijk beleidswaarde 4, 5 en 6). Voor alle drie de dichtheden is de in wet voorgestelde 
vrijstellingsgrens voor oppervlaktes van 100 m2 te ruim, want ook kleinschalige onderzoeken kunnen 
in de binnenstad tot grote resultaten leiden.9  
 
De ontwikkeling van de stad Deventer wordt beschreven in de rapportage bij de archeologische 
verwachtingskaart en voor een uitgebreide versie van deze beschrijving wordt dan ook verwezen naar 
het desbetreffende hoofdstuk in die rapportage.10 Een korte samenvatting, specifiek voor dit 
bestemmingsplangebied, wordt hier gegeven.  
 
Hoewel het grootste deel van het archeologische bodemarchief in de Deventer binnenstad uit de 
middeleeuwen stamt, kunnen zich onder de middeleeuwse lagen prehistorische sporen bevinden. Op 
de top van het dekzand vond in het laat-mesolithicum (6450-4900 voor Chr.) de eerste archeologisch 
aantoonbare activiteit in de huidige binnenstad plaats. Zo zijn verschillende haardkuilen 
gedocumenteerd bij opgravingen op het Grote kerkhof en het nieuwe stadshuiskwartier op het 
Burseplein.11 De vindplaats kan worden geïnterpreteerd als een basiskamp dat kort in gebruik is 
geweest, waarbij vuurstenen gereedschap werd gemaakt. 
 
Na deze laat-mesolithische gebruiksperiode raakt het gebied overstoven door een pakket fijn 
stuifzand, met een dikte van minimaal 20 cm. Mogelijk is deze stuiffase het gevolg van menselijk 
(agrarisch) handelen in de omgeving. In de top van dit stuifzand ontstaat in de late prehistorie een 
akkerlaag. Deze akkerlaag is op verschillende plekken in de Deventer binnenstad aangetroffen.12 
Door de langdurige bewerking van deze laag zijn op veel plaatsen geen individuele fasen meer 
herkenbaar. De akkerlaag kent op de meest intacte plekken een dikte van ca. 50 cm. De vroegste 
keramiekvondsten uit dit pakket dateren uit het laatneolithicum en de bronstijd. Het gebruik van de 
akkerlaag lijkt door te lopen tot in de Romeinse tijd (mogelijk tot en met de 4de

 eeuw). In de laat-
Romeinse tijd lijkt het gebruik (en de bewoning) af te nemen. Sporen en vondsten uit de 
Merovingische periode ontbreken vrijwel in de gehele binnenstad. 
 
Bij het onderzoek aan de Stromarkt (project 034) in 1966 en 1967 zijn geen sporen uit de prehistorie 
aangetroffen.13 Bij de aanleg van een ondergrondse vuilcontainer in het noorden van het 
bestemmingsplangebied is in een aanvullende boring het natuurlijke zand aangetroffen, maar geen 
akkerlaag. De overgang van de middeleeuwse ophogingslagen naar het natuurlijk zand was abrupt, 
wat wijst op een vergraving waarbij een eventueel aanwezige prehistorische akkerlaag of andere 
prehistorische of Karolingische sporen vergraven zijn.14 De trefkans op prehistorische of Karolingische 
sporen binnen het bestemmingsplangebied lijkt hierdoor gering. De omvang van de vergraving is 
echter niet bekend, waardoor er binnen het bestemmingsplangebied wel rekening dient gehouden te 
worden met prehistorische resten.  
 
De locatie van het bestemmingsplangebied lag vanaf de 9de

 eeuw binnen de nederzetting Deventer. 
Over de eeuwen (van ca. de 10de

 – 16de
 eeuw) is een circa 3 m dik pakket aan ophogingslagen, 

gebouwresten, (afval)kuilen etc. ontstaan, dat het verhaal vertelt van de ontwikkeling van Deventer. 
Het bestemmingsplangebied ligt centraal in de middeleeuwse stad, op een kruispunt van 
invloedssferen. De Stromarkt markeert met name de grens tussen het stedelijk en bisschoppelijk 
areaal in de middeleeuwen. Aan de zuidzijde van het bestemmingsplan, lag vanaf de 11de

 of 12de
 

eeuw de ommuurde proosdij. Ten noorden lagen de stadswijk Noordenbergstraat, waar al vanaf de 
Karolingische periode handelsactiviteiten zijn aangetoond en de stadswijk Engestraat, gekenmerkt 
door diverse gasthuizen. 
 

9 Zie voor een onderbouwing van de beleidswaarden en de bijbehorende vrijstellingsgrenzen: 
Vermeulen, 2015. 
10 Willemse, et al., 2013, hoofdstuk 4; 89-113. 
11 Grote kerkhof: Van der Wal, 2015. Stadskantoor: Mittendorff et al., in voorbereiding (RAD 45). 
12 Van der Wal, 2015. 
13 Vermeulen & Mittendorff, 2007, 4-6. 
14 Van der Wal, 2015, 136-139.  

                                                      



Het bestemmingplangebied bevindt zich in het immuniteitsgebied van de Lebuinuskerk. Het centrum 
van dit gebied werd gevormd door de Lebuïnuskerk en de bisschopshof. De oudste fase van de 
bisschopshof dateert uit de tweede helft van de 10de eeuw. Mogelijk vormden kapittelklooster en 
bisschopshof op dat moment nog één geheel. Deze immuniteitszone was door grachten en/of muren 
begrensd.15 Rond 1040 verhief bisschop Bernold Deventer tot een zelfstandig kapittel, waarmee het 
bestuur van het kapittel in handen kwam van een proost en een deken. In de loop van de eeuwen 
groeide het kapittel, wat ertoe leidde dat ook het immuniteitsgebied moest uitbreiden. Vermoed wordt 
dat dit ook het moment is dat er onderscheid werd gemaakt tussen het bisschopshof, de proosdij en 
een gebied voor de deken en de kanunniken.16 Een uitbreiding van het gebied was noodzakelijk door 
de groei van het kapittel. Hierbij kreeg de proost het perceel ter hoogte van Stromarkt 19. De kern van 
dit pand is aan het einde van de 12de of het begin van de 13de eeuw gebouwd. Vanaf het begin 
fungeerde dit gebouw als proosdij. Het gebied werd door een muur afgescheiden van het niet-
kerkelijke deel van de stad.  
 
Hoe de grenzen van deze immuniteitszone precies liepen is niet duidelijk. Aan de Nieuwe Markt en de 
Graven zijn resten van de grens in de vorm van een gracht en een muur aangetroffen.17 Ook bij de 
plaatsing van een vuilcontainer aan de Stromarkt is een muur rond de proosdij gevonden.18 Mogelijk 
omsloot de gracht het gehele immuniteitsgebied waarbinnen ook het Grote Kerkhof gelegen was, 
maar hiervoor is tot op heden nauwelijks bewijs.  
 
Na de Reformatie verloor het gebied zijn kerkelijke functie. Pas in 1663 nam de stad de volledige 
controle en macht over de voormalige proosdij over van de Staten van Overijssel.19 De stad liet tussen 
1664 en 1668 een marktplein aanleggen op de grond van de voormalige proosdij, de Stromarkt. Het 
bestemmingsplangebied valt binnen de grenzen van dit 17de-eeuwse plein. Het huis van de proosdij 
werd, samen met de nu kleinere tuin, verkocht aan ritmeester De Sandra.20 Het verkleinde perceel 
werd opnieuw ommuurd. In de jaren 60 van de vorige eeuw werd de tuin met een 19de-eeuwse 
monumentale hoekwoning vervangen door het nog bestaande bankgebouw. 

3. Archeologische waarden  
Door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) zijn enkele terreinen van hoge archeologische waarde en 
een terrein van archeologische betekenis aangewezen. Zo ook de historische kern van Deventer. De 
gehele binnenstad van Deventer is door de RCE aangewezen als terrein van archeologische waarde.  
 
In de praktijk blijkt veelal dat de methoden waarop deze aanwijzingen van terreinen zijn gebaseerd 
niet afwijken van de methoden die in de verwachtingskaart zijn gehanteerd. In veel gevallen gaat het 
om verwachtingswaarden in plaats van waarden. Bij de totstandkoming van de beleidskaart is 
gecontroleerd in hoeverre de terreinen van hoge archeologische waarde en archeologische betekenis 
ook uit de verwachtingskaart naar voren komen. Daar waar de waarden van de RCE ook uit de 
verwachtingskaart naar voren komen, zijn zij niet apart opgenomen op de beleidskaart maar verwerkt 
in de betreffende laag. Daar waar het werkelijk waarden betreft die gebaseerd zijn op onderzoek zijn 
ze apart opgenomen in de lijst met archeologische waarden.21  
 
De locatie van het bestemmingsplangebied valt binnen het door de RCE aangewezen terrein van 
archeologische waarden. Ook hier gaat het vooral om een hoge verwachtingswaarde in plaats van 
waarden. Op de verwachtingskaart heeft de Deventer binnenstad eveneens een hoge verwachting 
(hoge archeologische verwachting), zodat deze waarden niet apart zijn opgenomen in de beleidskaart.  

4. Verstoringen  
Als gevolg van forse ingrepen zoals bijvoorbeeld afgraven of ontgronden, nieuwbouw met kelders, 
omvangrijke infrastructuur zoals spoorwegen en kanalen en opgravingen uit het verleden zijn 
sommige terreinen zodanig aangetast dat betwijfeld kan worden of zich nog archeologische waarden 

15 Vermeulen & Mittendorff, 2007, 8. 
16 Mittendorff & Vermeulen, 2009, 4 
17 Groothedde, 1996.  
18 Van der Wal, 2015, hoofdstuk 13; 82-88.  
19 Nalis, 1996, 69.  
20 Vermeulen & Mittendorff, 2007, 9. 
21 Vermeulen, 2015, 32 & 57-58. 

                                                      



in de bodem bevinden. In die gebieden waar de bodem diep verstoord is, mag worden aangenomen 
dat er geen belangrijke archeologische sporen (meer) aanwezig zijn. Voor deze gebieden geldt geen 
archeologische verwachting meer: waarde ‘0’. Deze locaties hebben dus op de bestemmingsplankaart 
geen ‘dubbelbestemming archeologie’ meer. Binnen terreinen met beleidswaarde ‘0’ gelden geen 
archeologische voorwaarden, ongeacht de oppervlakte van de ingreep. 
 
Binnen het bestemmingsplangebied is een zone met beleidswaarde ‘0’ aanwezig. Voorafgaand aan 
de bouw van het SNS-pand in 1967 heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden onder een groot 
deel van de kelder.22 Dit deel heeft daarom geen archeologische verwachtingswaarde meer. Onder 
een deel de kelder heeft nog geen archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Vanwege een te 
verwachten dikte van de ophogingslagen van 3 tot 4 m in dit binnenstedelijke gebied, is het mogelijk 
dat hier nog een deel van de archeologische lagen aanwezig is. Bij werkzaamheden onder en naast 
de bestaande kelder en eventuele noodzakelijke aanpassing of uitbreiding van de bestaande 
fundering kan het nog aanwezige bodemarchief worden verstoord. In de rest van het 
bestemmingsplangebied, met name onder het huidige plein Stromarkt, is nog geen archeologisch 
onderzoek uitgevoerd. De bovenste 0,5 m zal door werkzaamheden voor kabels en leidingen 
vermoedelijk verstoord zijn, maar daaronder zullen de archeologische lagen en resten nog intact zijn. 
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 Aanleiding en doelstelling van dit onderzoek 

In opdracht van NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer heeft Ecogroen een quickscan natuurtoets uitge-

voerd ten behoeve van de plannen van de voorgenomen sloop en nieuwbouw van een bibliotheek aan de 

Stromarkt te Deventer. 

 

De plannen zijn getoetst aan de Flora- en faunawet en de vigerende gebiedsgerichte natuurbescherming 

(Natuurbeschermingswet 1998 en het EHS-beleid/NatuurNetwerk Nederland. 

 Beschermde gebieden 

Gezien de ligging van het plangebied te midden van bebouwing en de aard en omvang van de plannen 

worden negatieve effecten op beschermde Natura 2000-gebieden en Ecologische Hoofdstructuur (NNN) 

uitgesloten.  

 Beschermde soorten 

• In de groenstructuren direct rondom het plangebied zijn enkele algemene broedvogels te verwachten. 

Alle broedvogels zijn gedurende het broedseizoen beschermd en mogen in deze periode niet verstoord 

of geschaad worden. Er wordt echter geen standaardperiode gehanteerd voor het broedseizoen, maar 

het is van belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum. Sloop van de bebouwing kan 

in het broedseizoen worden uitgevoerd, indien vooraf is gecontroleerd of geen broedende vogels aan-

wezig zijn in de invloedssfeer. Of de voorgenomen sloop uitvoeren buiten het broedseizoen; in het na-

jaar/winterperiode. In het plangebied zijn geen vogels met jaarrond beschermde nesten aangetroffen 

en te verwachten. 

• In de groenstructuren direct rondom het plangebied zijn verblijfplaatsen van enkele algemene licht 

beschermde (tabel 1-soorten) zoogdieren en amfibieën te verwachten. De Flora- en faunawet geeft 

voor ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling voor tabel 1-soorten. Wel geldt de algemene zorgplicht.  

• In het plangebied zijn geen vaste verblijfplaatsen van andere beschermde soorten of soortgroepen 

aanwezig of te verwachten. 

 

 

 

 

Samenvatting 
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1.1 Aanleiding en doelstelling 

In opdracht van NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer heeft Ecogroen een quickscan natuurtoets uitge-

voerd ten behoeve van de voorgenomen sloop en nieuwbouw ten behoeve van een bibliotheek aan de 

Stromarkt te Deventer (zie figuur 1.1). 

 

De groene wet- en regelgeving verplicht vooraf te toetsen of ruimtelijke ingrepen of activiteiten niet con-

flicteren met beschermde soorten en gebieden. In het voorliggende onderzoek worden de in beeld ge-

bracht van de te nemen ruimtelijke ingrepen en vindt toetsing plaats aan de Flora- en faunawet, het EHS-

beleid en de Natuurbeschermingswet 1998. Een toelichting op de genoemde wetgeving is gegeven in 

bijlage 1. 

 

 
Figuur 1.1 Ligging plangebied (rode asterisk) te Deventer. Inzet: plangebied ingezoomd. Bron luchtfoto: Atlas van Overijssel 2014 

1.2 Huidige situatie en voorgenomen ontwikkelingen 

Het plangebied is gelegen in het historische centrum van Deventer, aan de Stromarkt en Lamme van Die-

seplein (zie figuur 1.1 en 1.2). Het gebouw betreft het voormalige SNS-gebouw. Momenteel is Architec-

tencentrum Rondeel in het pand gevestigd. Dit pand wordt gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw van 

Openbare Bibliotheek Deventer.  

 

 

1. Inleiding 
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Het te slopen pand bestaat uit de begane vloer en twee verdiepingen, dat grotendeels uit beton en glas 

bestaat. Het heeft een kelder over het gehele oppervlak en bovenop op het pand bevindt zich een klein 

ketelhuis. Aan de noord- en oostzijde bevinden zich parkeerplaatsen en staan enkele bomen, die behou-

den blijven. Naastgelegen historisch pand (Stromarkt 19) wordt bij de nieuwbouw betrokken. Hier zal 

alleen de binnenzijde worden heringericht, de buitenzijde is reeds verbouwd. Beide panden worden door 

middel van een serre verbonden. De oplevering van de nieuwbouw wordt voorzien in medio 2017. 

 

  

1.3 Algemene opzet onderzoek 

De voorliggende quickscan natuurtoets is gebaseerd op één locatiebezoek, bekende verspreidingsgege-

vens (zie hoofdstuk 4 Geraadpleegde bronnen) en ecologische principes. Uit de verzamelde informatie 

volgt een korte beschrijving van de verwachte effecten van de ruimtelijke ingreep op beschermde gebie-

den (hoofdstuk 2) en soorten (hoofdstuk 3).  

Figuur 1.2 Links: noordoostelijke hoek te slopen pand, rechts: achterzijde historisch pand en achterzijde te slopen pand. 
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2.1 Natuurbeschermingswet  

In de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) is de bescherming van Vogel- en Habitatrichtlijn-

gebieden (Natura 2000-gebieden) en Beschermde Natuurmonumenten ondergebracht. Beoor-

deeld dient te worden of ingrepen/activiteiten in of in de nabijheid van deze gebieden signifi-

cant negatieve effecten kunnen hebben op de aangewezen waarden en instandhoudingsdoelen 

van deze gebieden. 

 

Het plangebied ligt niet in een gebied dat beschermd is onder de Natuurbeschermingswet. Het meest 

dichtbij gelegen Natura 2000-gebied is Rijntakken op ruim 300 meter afstand ten zuidwesten van het 

plangebied (zie figuur 2.1). Overige Natura 2000-gebieden liggen op meer dan tien kilometer afstand.  

 

Directe negatieve effecten zoals aantasting leefgebied/habitattypen of verstoring van beschermde soor-

ten door activiteiten (licht, geluid) kunnen op voorhand worden uitgesloten, gezien de ligging van het 

plangebied te midden van bebouwing en de aard en omvang van het project. Het project heeft geen ver-

keersaantrekkende werking en het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Negatieve effecten op instandhou-

dingdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden als gevolg van onderhavig project zijn derhalve uit te slui-

ten. Vervolgstappen zijn niet nodig.  

 

 
Figuur 2.1 Ligging plangebied (rood) ten opzichte van Natura 2000-gebied Rijntakken (blauw) (Bron: Atlas van Overijssel). 

 

 

 

2. Gebiedsbescherming 
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2.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

De bescherming van het Natuur Netwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur 

EHS genoemd) komt voort uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Voor nieuwe ontwik-

kelingen binnen de groene contouren van het NNN geldt een ‘nee, tenzij’- afweging. Dit houdt 

kortweg in dat significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden niet toege-

staan is, tenzij er sprake is van het ontbreken van reële alternatieven en redenen van groot 

openbaar belang. Overijssel kent ook de zone ondernemen met natuur en water (ONW) buiten 

de NNN.  

 

Het plangebied ligt niet in het NNN of in de ONW-zone (zie figuur 2.2). Provincie Overijssel kent geen 

externe werking, zodat negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN op voor-

hand worden uitgesloten.  

 

 
Figuur 2.2 Plangebied (rood) ten opzichte van de begrenzing van het NNN. Groen; bestaande natuur, blauw; bestaande natuur 

(water), groen gestreept: zone ondernemen met natuur en water (Bron: Atlas van Overijssel). 

2.3 Overige natuurgebieden 

Buiten de bescherming van de Natuurbeschermingswet en het Natuurnetwerk Nederland be-

vinden zich ook natuurgebieden beschermd middels provinciaal beleid, veelal beschreven in 

Omgevingsplannen of Streekplannen. In dit provinciale beleid is de bescherming van bijvoor-

beeld ganzenfoerageergebied en weidevogelgebied uitgewerkt.  

 

Het plangebied zelf behoort niet tot gebieden die door provincie zijn aangewezen vanwege specifieke 

waarden voor bijvoorbeeld ganzen of weidevogels. Effecten op overige natuurgebieden zijn uitgesloten.  
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De Flora- en faunawet (Ffw) verplicht om bij ruimtelijke ingrepen of andere nieuwe activiteiten, 

na te gaan of er negatieve effecten kunnen optreden op exemplaren of het leefgebied van be-

schermde plant- en diersoorten. Optredende negatieve effecten dienen zo veel mogelijk verme-

den of geminimaliseerd te worden.  

3.1 Onderzoeksmethode 

Voorliggende ecologische beoordeling is gebaseerd op een locatiebezoek op 3 juni 2015. Tijdens dit veld-

bezoek is aandacht besteed aan de beschermde soorten binnen de Flora- en faunawet en vooral aan de 

juridisch zwaarder beschermde soorten (tabel 2- en 3-soorten). In combinatie met de terreingesteldheid, 

bekende verspreidingsgegevens (zie hoofdstuk 4 Geraadpleegde bronnen) en expert judgement is vervol-

gens een uitspraak gedaan over mogelijk aanwezige beschermde soorten. In onderstaande paragrafen 

worden de onderzochte soortengroepen beschreven die in het plangebied en de directe omgeving zijn 

aangetroffen en te verwachten. 

3.2 Flora 

Er zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen of te verwachten. Het plangebied biedt geen ge-

schikt biotoop voor beschermde soorten. Aan de noord- en oostzijde van de bebouwing staan een aantal 

bomen (platanen). Rondom de bebouwing is bestrating aanwezig. Er groeien algemene (on)kruiden en 

planten zoals Bosaardbei, Gewone paardenbloem, Grote brandnetel en Grote weegbree. Ook is Blauwe 

knoop aangetroffen, een soort die op de Rode Lijst als gevoelig staat genoteerd. Soorten van de Rode lijst 

hebben echter geen beschermingsstatus. Het nemen van vervolgstappen ten aanzien van de soortgroep 

flora is zodoende niet aan de orde. 

3.3 Vleermuizen 

Het is belangrijk om voorafgaand aan ruimtelijke ontwikkelingen duidelijkheid te hebben over het al of 

niet voorkomen van vleermuizen. Alle vleermuizen zijn opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en 

tabel 3 van de Flora- en faunawet en daardoor strikt beschermd. 

 

Potentiële vaste verblijfplaatsen 

Het gehele pand wordt gesloopt. Aan het historische pand vinden geen werkzaamheden aan de buitenzij-

de plaats. Er zijn rondom de bebouwing geen sporen (uitwerpselen, prooiresten) aangetroffen die duiden 

op aanwezigheid van vleermuizen. Er zijn bovendien geen potentiële invliegopeningen in het te slopen 

pand aanwezig. Alle naden langs ramen zijn afgedicht. In de aanwezige bomen zijn geen (potentiële) hol-

tes aanwezig. Aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen worden uitgesloten. Negatieve effecten 

treden derhalve niet op.  

 

 

 

3. Flora- en faunawet 
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Potentiële vliegroutes en foerageergebied 

Rondom de bebouwing worden diverse soorten zoals Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger foerage-

rend verwacht. Gezien de straatverlichting en beperkte aanwezigheid van opgaand groen betreft het 

geen essentieel onderdeel van het foerageergebied. Er zijn geen lintvormige groen- of waterstructuren 

aanwezig die mogelijk als vliegroutes fungeren. Negatieve effecten worden daarmee uitgesloten.  

3.4 Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn geen verblijfplaatsen van zwaarder beschermde zoogdieren in het plangebied aanwezig. Aangezien 

geschikt biotoop ontbreekt zijn deze ook niet te verwachten. Mogelijk maakt het plangebied onderdeel 

uit van het foerageergebied van Steenmarter (tabel 2-soort). Dit betreft echter geen essentieel onderdeel 

van het foerageergebied, gezien het grote aandeel bestrating/bebouwing binnen het plangebied. Er is 

derhalve geen sprake van negatieve effecten.  

 

In het plangebied worden vaste verblijfplaatsen van een aantal laag beschermde (Ff-wet tabel 1) kleine 

grondgebonden zoogdiersoorten verwacht zoals Huisspitsmuis. Bij de geplande ingrepen kunnen exem-

plaren en verblijfplaatsen van enkele laag beschermde grondgebonden zoogdieren verloren gaan. Voor 

laag beschermde kleine zoogdieren geldt automatisch vrijstelling van de verbodsartikelen uit de Flora- en 

faunawet, waardoor het nemen van vervolgstappen voor deze zoogdieren niet aan de orde is. Wel geldt 

de algemene zorgplicht. Dit houdt in dat schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dit kan hier worden 

bijvoorbeeld door voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden rommelhoekjes op te ruimen en vegetatie 

kort maaien zodat soorten kunnen wegvluchten.  

3.5 Broedvogels 

Van veel broedvogels zijn nesten alleen gedurende het broedseizoen beschermd. Nestlocaties mogen dan 

buiten het broedseizoen zonder overtreding van de Flora- en faunawet verwijderd worden. Voor een 

aantal vogelsoorten geldt echter dat de nestlocaties inclusief de functionele omgeving jaarrond be-

schermd zijn (kader 3.1).  

 

Kader 3.1 Vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen 

 Onder jaarrond beschermde nesten van broedvogels wordt verstaan: in functie zijnde nesten van de Ooievaar, Boomvalk, Buizerd, 

Havik, Ransuil, Roek, Wespendief, Zwarte wouw, Slechtvalk, Sperwer, Steenuil, Kerkuil, Oehoe, Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart en 

Huismus. Voor sommige andere soorten geldt dat de nesten jaarrond beschermd zijn als zwaarwegende feiten of ecologische om-

standigheden dat rechtvaardigen. 

 

In de groenstructuren direct rondom het plangebied worden enkele algemeen voorkomende broedvogels 

zoals Houtduif, Merel en Winterkoning verwacht. De aanwezige bomen en de haag aan de achterzijde van 

het historische pand bieden geschikt broedgelegenheid. Er zijn geen nesten in/aan de bebouwing waar-

genomen, er zijn geen kieren/gaten aanwezig waar vogels gebruik van kunnen maken. Ook zijn geen jaar-

rond beschermde nesten binnen de invloedsfeer van het project aangetroffen. 
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Alle broedvogels zijn gedurende het broedseizoen beschermd en mogen in deze periode niet verstoord of 

geschaad worden. Als broedseizoen wordt gehanteerd: periode van nestbouw, periode van broed op de 

eieren en de periode dat de jongen op het nest gevoerd worden. Voor de meeste soorten kan de periode 

tussen half maart en half juli worden aangehouden als broedseizoen. Er wordt echter geen standaardpe-

riode gehanteerd voor het broedseizoen, maar het is van belang of een broedgeval wordt verstoord, 

ongeacht de datum. Indien op een locatie geen broedende/nestelende vogels aanwezig zijn, mag het 

aanwezige geschikte broedbiotoop ook tijdens het broedseizoen verwijderd worden. Dit dient door een 

deskundige voorafgaand aan de werkzaamheden gecheckt te worden.  

3.6 Amfibieën, reptielen en vissen 

In het plangebied is geen geschikt biotoop aanwezig. Aanwezigheid van zwaarder beschermde amfibieën, 

reptielen en vissen wordt uitgesloten.  

 

Mogelijk komen binnen het plangebied enkele amfibieën zoals Gewone pad en Kleine watersalamander 

(overwinterend) voor. Dit zijn algemene, laag beschermde soorten (Ffw tabel 1) waarvoor in deze situatie 

automatisch een vrijstelling geldt van de verbodsartikelen van de Flora- en faunawet. Het nemen van 

vervolgstappen is niet aan de orde. Wel geldt de algemene zorgplicht.  

3.7 Overige soortgroepen 

Binnen het plangebied is geen geschikt biotoop aanwezig voor beschermde vlinders, libellen en overige 

ongewervelden. Effecten worden uitgesloten.  
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1 - Samenvatting natuurwetgeving 
  

Flora- en faunawet 
 

Inleiding 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Onder de Flora- en faunawet zijn ongeveer 500 

soorten in Nederland aangewezen als beschermde dier- of plantensoort. De doelstelling van de wet is de 

bescherming en het behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende plant- en 

diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is `nee, tenzij`. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk 

effect op beschermde soorten in principe verboden zijn.  

 

De Flora- en faunawet kent een groot aantal verbodsbepalingen die samenhangen met ruimtelijke ingre-

pen, plannen en projecten. Zo is het verboden beschermde inheemse planten te plukken of te beschadi-

gen en geldt voor beschermde dieren een verbod op het doden, verwonden en opzettelijk verontrusten. 

Ook is het verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van be-

schermde inheemse dieren te beschadigen of te verstoren of eieren te rapen of te vernielen. De verbods-

bepalingen betreffende planten op hun groeiplaats zijn opgenomen in artikel 8. De verbodsbepalingen 

betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving zijn vermeld in artikel 9 tot en met 12. 

 

Van het verbod op schadelijke handelingen (`nee`) kan onder voorwaarden (`tenzij`) worden afgeweken, 

met een ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan is de bevoegdheid van de minister van Economi-

sche Zaken (EZ), of, in geval van beheer en schadebestrijding, van Gedeputeerde Staten van de provincies. 

 

Beschermde dier- en plantensoorten 

Beschermde inheemse planten- en diersoorten zijn bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. Het 

zijn soorten die van nature in Nederland voorkomen en die in hun voortbestaan worden bedreigd of het 

gevaar lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd. Ook zijn soorten aangewezen die niet noodzakelij-

kerwijs in hun voortbestaan worden bedreigd, maar wel bescherming genieten ter voorkoming van over-

matige benutting.  

 

De volgende diersoorten zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet: 

1 Alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering van gedomesticeer-

de dieren en met uitzondering van de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis; 

2 Alle van nature op het Europese grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie voorkomende 

soorten vogels met uitzondering van gedomesticeerde vogels;  

3 Alle van nature in Nederland voorkomende soorten amfibieën en reptielen; 

4 Alle van nature in Nederland voorkomende soorten vissen, met uitzondering van de soorten waarop 

de Visserijwet 1963 van toepassing is; 

5 Een aantal ongewervelden (o.a. insecten, libellen en kevers) die in hun voortbestaan bedreigd zijn of 

het gevaar lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd.  

 

 

Bijlagen 



 

 

Er zijn drie beschermingsregimes van kracht, mede afhankelijk van de zeldzaamheid van de soort en de 

status in Europese richtlijnen. Van licht naar zwaar beschermd zijn de soorten opgenomen op Tabel 1, 2 

of 3. Voor vogels gelden specifieke eisen, met name tijdens het broedseizoen. Bij ruimtelijke ingrepen 

geldt automatisch vrijstelling voor soorten van Tabel 1 waardoor de meeste aandacht gevraagd is voor 

soorten van Tabel 2/3 en voor vogels. 

 

Wijze van toetsing en beoordeling 

Gaat u een ruimtelijke ingreep uitvoeren, zijn beschermde soorten aanwezig en is er sprake van overtre-

ding van een verbodsbepaling uit de Flora- en faunawet, dan dient u een ontheffingsaanvraag in te die-

nen bij de RVO. Hierbij worden de volgende vragen gesteld:  

• In welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats aange-

tast? 

• Is er een bij wet genoemd belang? (behalve bij Tabel 2-soorten) 

• Is er een andere bevredigende oplossing? (behalve bij Tabel 2-soorten) 

• Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 

 

RVO beoordeelt of het bij wet genoemd belang zwaarder weegt dan het overtreden van de verbodsbepa-

ling(en). Voor Tabel 2-soorten gelden minder zware eisen en kan een door het ministerie goedgekeurde 

gedragscode ook uitkomst bieden. De gedragscode moet wel van toepassing zijn op uw activiteit en u 

moet kunnen aantonen dat u precies zo werkt als in de gedragscode staat. Voor Bijlage 1-soorten uit 

Tabel 3 krijgt u alleen ontheffing wanneer sprake is van een bij wet genoemd belang. Bij een ruimtelijke 

ingreep betreft het meestal één van de onderstaande vier belangen: 

• Bescherming van flora en fauna (b) 

• Volksgezondheid of openbare veiligheid (d) 

• Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische 

aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e) 

• Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (j) 

 

Voor vogels en soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt dat u in bepaalde gevallen alleen ont-

heffing kunt krijgen op grond van een bij wet genoemd belang uit respectievelijk de Vogelrichtlijn
1 

en de 

Habitatrichtlijn.  

 

Rode lijsten 
Los van de Flora- en faunawet heeft de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

ter uitvoering van de bepalingen in artikelen 1 en 3 van het Verdrag van Bern een aantal Rode Lijsten voor 

bedreigde en kwetsbare soorten dieren en planten gepubliceerd
2
. Voor soorten van de Rode Lijsten heeft 

de overheid zich verplicht onderzoek en werkzaamheden te bevorderen die nodig zijn voor bescherming 

en beheer. Het voorkomen van een soort op de Rode Lijst heeft geen wettelijke beschermingsstatus tot 

 
1 In de Vogelrichtlijn worden alleen de belangen b en d én de veiligheid van het luchtverkeer (belang c) genoemd. 
2 Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van TRCJZ/2004/5727, houdende vaststelling van rode lijsten 
flora en fauna en Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2009, 25344, houdende vast-
stelling van geactualiseerde Rode lijsten flora en fauna. 
 



 

 

gevolg. Opname op de Rode Lijst zegt alleen iets over de zeldzaamheid en populatieontwikkelingen van 

de betreffende soorten.  
 

Natuurbeschermingswet 1998 
Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. De Natuurbe-

schermingswet heeft betrekking op Natura 2000 gebieden in Nederland en verankert een deel van de 

Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de nationale wetgeving. Natura 2000 bestaat uit een net-

werk van Europese natuurgebieden. Het vormt de basis van het Europese natuurbeleid. Natura 2000 is 

gericht op de instandhouding en ontwikkeling van soorten en ecosystemen die voor Europa belangrijk 

zijn. 

 

Nederland regelt aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging rond projecten die 

gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden verleend door de pro-

vincies of door de Minister van EZ. Daarnaast stelt Nederland voor al haar Natura 2000-gebieden beheer-

plannen op waarin de te beschermen waarden, de zogeheten instandhoudingdoelen, nader worden uit-

gewerkt in ruimte, tijd en omvang.  
 
 

In voorgaand wettelijk kader zijn alleen de meest relevante onderdelen van de wetgeving vereenvoudigd 

weergegeven. Aan deze tekst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.  
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