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C.4.3. 

Verbodzone diepe boringen 

In \·erbodzones diepe boringen, van toepassing rnor die winningen waarbij rekening is 

gehouden met de natuurlijke bescherming nn de aanwezige kleilagen, geldt een verbod op 

her doorboren van deze kleilagen. Per gebied is aangegeven nnaf welke diepte dit \·erbod van 

toepassmg 1s. 

In deze zones zijn de algcmcne regels rnor aange\\·ezen milieubeschermingsgebieden en de 

aanvullende regels ,·oor grondwaterbescherming niet van tocpassing. tenzij in deze zone 

revens milieubeschcrmingsgebieden zijn a.rngcwezen. 

Grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa 

In her beschl'nningsgcbicd Drentsche Aa (wateropperdak van permanent voedende warerlo

pcn en 5 m rer weerszijde daan·.111) geldr cen ,·erbod op her gebruik van bestrijdingsmiddelen 

en her innemen ,-,111 oppcrd.1ktc\vater ,-oor her ,·ullen en spoelen van spuitmachines. 

Voor ecn dl'cl ,-,111 de Drl'ntsche Aa geldr Cl'll kano,·erbod. 

Aanvullend beleid ter bescherming van de stilte 

Om her aspect stilrc voldoende re beschermen, wordr in milieubeschermingsgebieden II 
a.111n11lend bcleid ten .unzien v.rn de volgende aspecten gevoerd. 

Er ,,.l)rdcn inrichtingsrn.utrcgelen gcrroffen om \·erstoring regen re gaan. 

In her bdcr ,-,111 de \\·m "·ordr gcluids,·ersroring van besraande inrichtingen aangepakt. 

Tc,-cns wordt cen Wl' tume ,-.111 de geluidswrstoring vamvege nicuwc inrichtingen voor

komcn . 

Her gemororisccrd ,·erkeer \\·ordt beperkt. 

Door middd v.111 cn-erleg met her .\!inisrcrie v,rn Defensie wordt gesrreefd na.i:r her 

opheffen ,-,1n milir.1irc b.1gdieggebicden en -routes. --

Gcnocmde :ispecten wordcn ,-oor een dee\ door regelge,·ing in de PMV gerealiseerd. 

O ,urn;ust spelcn ,-oor.11 instrumcnren in her kader ,·an de ruimrelijke ordening een belang

rijke rol. 

Land- en tuinbouw 

lnleiding 

Her g.ut in dir hoofdsruk n.1drukkelijk niet o m cen beschouwing O\'er de gehele Drentse 

l.111dbou\\'. Hierv oor wordr ,-erwezen n .1 .11" de pr0\·inci.1le landbouwnora Ecn kwesrie \'an 

kiaen en de \·oong.rngsr:1pponage De bndbou\Y gaat Yerder. Het gaat wcl om de relatie 

russen l.rnd- en tuinbouw en de f~·sieke L1mgc,·ing in dezc prm·incie. Vooral om de samen 

lung met ruimtc, w.ner en milieu. Ook de relaric met andere onderdelen in dit plan komt rer 

sprake, , -oorzovcr dir ,·oor her POP relevant en ,-oor her pro,·inciaal besruur ,-,111 Drenrhc 

.un de orde is. 



NMP3 aangekondigde a.111Yullcnd stikstofbelcid z:tl gaan spclcn. \'crrewcg de rnceste bedrij

,·en op her Drents Plateau produccrcn d.rn een o\·erschot aan stikstof op basis Yan de doel

stelling Yan 170 kg N per ha (EU-nitr.utrichtlijn) (l\'oordcm·eld, Zuidwcst-Drenthe en 

zuidclijk z.111dgebied). De kunsrmestgiit en de mcstimport zijn in hct rnorga.1ndc nict 

bctrokken. De resterende ruimre is Yoor de continu'itcit ,·an de bestaande bcdrij,·en "·czen

lijk. Dir is de reden ,·oor ecn zccr tcrughoudend en gcricln inpLursingsbelcid (inpb.ming 

melheebcdrijYen). \'crplaarsing onuit de Drentsc EHS heefr hogc prioritcit. 

Op een a;11Hal onderdelo;>n onderscheidt de Drentsc landbouw zich wcl in gunsrigc zin ten 

opzichtc Yan andcrc rcgio's in her l.rnd. De bel.1sting Y.111 bodem, grondw.Her- en oppen·bk

te\\·arcr blijir echrer nog tc hoog. Uit diYcrse studies blijkr d,n de kritische depositic,...-a,udc 

\·oor ammoniakgc,·oelige natuur in de EHS ,,·ordt o,·erschrcdcn. Bij de bijzondcrc L1mge

,·ingskwaliteit in C.-t.2. wordt hicrop ingeg.un. In dee! F komt dit bij de uirrneringsprogr.1m

mering en het stimuleringsbeleid ook a.111 de orde. 

lntensieve veehouderij 

Binnen het omge,·ingsbekid H•Ugt de inrensic' e 1·echouderij om aparte a.rndacht. 

De prO\·incie ,-oen ,·oor dezc sector ecn terughoudend bekid. Naast de aspecrcn Y,111 milieu

bel.ming (emissies) speelr ook de ruinnclijkc bc'indoeding Yan de gebiedskenmerken en het 

landschap door de Yereist<" b.:bL1u\\· in~ een rol (gromscldigheid en bou\\'massa). De onrn·ik

kcling ,·an her rijksbelcid lijkr in rocn,'mendc m.Hc ondcrsreunend tc worden \-'Dor de prol'in

cialc stellingname. 

De beperkte ruimte die er her en dcr IlL•g is \·oor inplaatsing, \\'Orth gercsen·eerd ,·oor 

uitbreidingen Yan best.unde bcdrij1·en en het oplossen 1·a11 knclpunten elders door Yerplaat

sing Yan bestaande bedrii,·en. Op dczc \vijze houdcn bestaandc bedrij1-cn kans op Ont\\'ikkc

ling, is er ruirnte Yoor her oplosscn Y.111 rnilicuproblcmcn en worth \'Oorkomen d,u er 

normopvulling pbats,·indt dan wcl d.n schone gcbieden mecr wordcn belast. 

De ruirnte die wordt gcbodcn \OOr uitbreiding. d:m wcl inplaatsing ,·an elders, neemt per 

zone af. De precieze mc,gclijkhedcn zijn a.rngcg.:,·en bij de bcschrijl'ingen Yan de afzondcr

lijke zones (C.-t . l .). 

)( Tuinbouw 

De reelt Yan \·ollegrondsgrocntcn stclr hoge eisen a.rn de productieomstandigheden. 

Wissclteclr en beregening zijn daarbii cen \'l>On1·,1.irde. 

f 

Een apart onderdeel zijn dt twee concentr.uirs aan glasruinbouw bij Emmen en l'erdcr de 

gebiedcn die onrwikkeld \\'Ordcn (Kbzien,1\·cen en Erica). Uit ccn oogpunr ,·an wcrkgelegen

hrid. n1imtc, '\\'aten·oorziening, milieu, land5chap, afzct en infrastructuur is uitbouw ,·an dit 

regionalc CClltl'Ull1 \'an l\,lliUll.lk lJL'ld:.c111~ li~",_;,· iqi. ,·1• ,;« wc·11ol. r),· ,•\,·:I "i' t:i • !,,.'! vn!lr 

\Vest-Nederland zal ,,.,,rJen gestimulcc:rd. De uitbreiding Yan dczc complc:-;en bieth mcer 

rnogc:lijkhedcn om in r,· spc·lcn op d,, milicudrn.:len d.111 in de ol'crvollc oude glasruinbouwgc-
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bieden. Hicn·oor is in Drcnrhe 500 ha gereserveerd en op de Functiekaart globaal aangege
\'Cn. Bui.rcn de rn·cc concenrratiegebieden wordc kassenbouw tegcngegaan. 

De boom- en siencclr wordr bij ,·oorkeur gconcenrreerd bij Frcderiksoord, rerwijl hier\'oor 
bij Ecldc ook mogdijkhedcn zijn . Bij Eelde is de ruimt.e, gezien andcrc belangcn, echrer 
sch.urs rcrwijl bij Frcdl' riksoord de koppeling met nndcrc onnvikkelingen ccn Yoordeel is en 
gesrimub:rd Wt)J'dt (L.111d \·an \\ ;eld.Hiighcid} (zic ook E. l.). 

Natuur, bos en landschap 

In her Structuurschcm.1 groenc ruimrc en her ProYinciaal naruurbeleidspL111 is aangekondigd 

d.n her rijks- en prtwinci.ul n:ituur-. bos- en bndschapsbeleid in de gebicdsvisics NBL zal 
,,·ordcn uitgc~·erkt. De gebiedsYisics ,·orn1cn dus bouwstenen voor de gcbiedsgerichte 
uit\\'crking ,·a11 her bcleid, m.1ar ook YOOr de ontwikkcling ,·an nieuw beleid. 

De ~cbicds,·isics ge\cn rid1ting ;un de inzet '"rn sectorinstrumenten. Da:irmec zijn her ook 
her toetsingsbder w1or de inzet en·an . De inzet ,·an instrumcnten op basis ,-an \'oorstellen in 

de gebieds,·isies \·indt steeds pl.urs n.1 coetsing .1.111 her POP. 

Natuur 

.A!gcmce11 
Het al~emecn n.1tuurbcleid is crop gericht om de omstandighcden \'Oor de n:iruur te \'erbete

rcn. Behoud en herstd '"111 unwczige ccologische k~·alireiten zijn uitgangspunt. Op 
sommigc loc;iries \\'Ordr de Ont\\'ikkeling ,·an nieu~·e n.uuurgebieden nagestreefd. Op de 

k.1.1rt Ecologische stn1L·tuur is ccn actuecl OYerzicht gege\'en \'an de belangrijke onderdelen 
,·,111 de ecologischc srructuur in de pro,·incic Drcnthe. 

Doc! ,.an dit algcmcne beleid is geco n.:reci s~·~· rd in de · cschri jving ,·an de zones (C.4 .1.). 

Lijm·orrnigc bcpbnringcn, \\'atcrl open, bcrmcn. rn luds en perc~clsr:111dcn, maar ook kleinere 
clememcn als dobbcn en poelen zi jn bdan~rijke dragcrs vnn de algemene omge,·ingskwalireit. 

Tc,·cns is her compcns.ttiebcginsel een bclcid uitg.1ngspunr (z ic dee! F). 

Gcbicdsgericht 
Her gebicdsgerichrc: n.ttuurbelcid is gericht l) p gebicden met specifieke naruurwaarden. Her 
bctrcfr bos- en n.nuurgcbieden en \\'.1.u-den11le culruurbndschappen. De bel.rngrijkste grate 

eenheden ,·onncn, met naruuronrn·ikkelinpgcbiedcn en ,·erbindingszones, de EHS. 

In de \.'.Chied s,·isies z\in voor de langc termiin .\!BL-doelen geformuleerd waarin is aangcgc
, ·cn \\ ·.1ar de Olll\\"IKk~i111g \ · .u1\\ · 1...· l~ ..... 11.Ullll i \\·,1:·1..l: 1 : . 1~·· :- :_!i..'C(d t. il \\ l :Li.. ~ :t: "1•, L .. : ~ ·;,\j"'l p(' lij!-"C' 

ont\\'ikkclingen \\'c:nselijk worden ge.1cht (d<' zogcnaamdl' strecfbecldcn). Dcze strccfbeelden 
zijn ~lTel.ncl'rd .1.111 n.ttuurlijke porentic:s \'.111 her ecosystccm. Per gcbieJs,·isie zijn \'Crschil
lcndc: strcdbccldtcr111ijne11 gehantccrd . Re.1lisatie ,·an de strecfbeeldcn is alh.111kclijk ,·an tc 

.l 
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lnleiding 

Dit decl van het POP beschrijft her bcleid ,·oar cen a:tntal s:uncnhangcnde gcbicden in Drenthe. 

Daarbij is gctrachr doublures mer dee! C re rnorkomen. Hier komen dus juist die zaken aan 
bod die icts toernegen a.111 her .1lgemene bcleid zoals d:i.t in dccl C van dit plan is beschreven. 

Voor dit gebiedsgaichte dee! '"111 het POP is Drenthe ,·erdeeld in ecn zcstal samenhangende 
gebieden . Bij her kiczen ,·oor ccn gcbiedsindeling doer zich her probleem rnor dat, afhanke
lijk ,·an bet aspect d,1t men bclicht, gekomen kan wordcn tot rclkcns andere indelingen. Het 

maken ,·an keuzcn is dus noodzakelijk. 

Omdat in her ,. i ~icdcd .11 is .1 :111~c~c,·en d.1t de warerhuishouding ccn bclangrijke basis voor de 

pbnrnrming is. zijn de W;Hcrhuishoudkundige systemen (WHP 1993) als verrrekpunt gekozen. 
\'crrnlgcns is rckcnin~ gclwudcn mer ecn ;unt.1! grotcre gebiedsgerichrc projecten die 
momenrcel wOl',icn uicgc,·1]crd. Toe slot zijn ook de grenzen ,·an de nieuwe gemcenten bij de 

indeling bcrrokken. 

De grenzen die ,·en·olgens zijn gctrokken, zijn globaal; her gaat er nier om, om de l.1arste 

,·ierkante meter nauwkeurig in re delen. De grenzen zijn immers nier bcdoeld om delcn van 
Drenthe ,·an elk.1.1!' re schcidcn m.1.lt· om samcnlungen aan re kunnen ge,·en (zie de kaarr 

Gebiedsindcling). 

De aansluiting bij de gebiedscoordin.uie, zo.<ls die momentecl door de pro,·incie gestalte 

"·ordr gcge,·cn, is gerealisecrd doordar de gebicden I, 2 en 3 samen her gcbied Zuidwest 

rnrmen, tenYijl de gebieden .+, 5 en 6 relkens globaal samenYallen met de andere gebicden van 

her gebiedenbdeid. 

De rchric mer de bcide regio\·isics is zo d.n gebicd 6 globaal het gebicd nn de Regiovisie 
Groningen-Assen 01m-.1t en de gebieden 2, .3 en .+ met de Regio\·isie Zuid-Drenrhe - Noord-

0\·crijsscl tc m.1kc11 hebbcn . 

E.1. West 

Beschrijving 

l:\.enmerkend Yoor dir ~ebicd zijn l°k bcken de Vleddcr Aa en de Wapser\'ecnsc Aa, die groren
dcels ontspringen in her narion:l;il p:irk (in 1."prichring) het Drenrs Friese \\'oud. Dir is een voor 

Nedcrl.md unicke siru.nie, \Lurbij :;.:hoon infilrrcrcnd w, ter de bron ,·an de beck \'Ormt. 

De landbou\\' is e.:n belangrijke ec1.'nomis.:he dra,;cr ,·an her gcbied. Hee landelijk gebied is 

OH'r her al~emeen goc•d ingerichr \'t"Or de l.rndbouw. Er zijn verd cr weini ~ ind usuiclc nc ri,·i
reitcn en ook de beH"lkingsdidnheid is Lug. Her gebied kcnt cen rijke cu lrnurhisrorie die re 



Nier alleen ten behoeYe Y,111 de genoemde funcries, maar Yooral vanwege her Yesrlgings

klimaat Yoor wonen, \\·erken en \·erzorging in dit gcbied. Op dcze wijze maakt Em men 

de regionale en bo\·enregionale t.ukstelling \\·a.1r en 'nwdr de druk op hct zuidoosrclijk 

dee! van her Drenrs Pbre.1u n?rmindcrd. 

Coe\'orden ,·er\'ulr als substrcek.-entrum een ondcrsceunende functie. 

De woonfuncrie in Coen1rden "-·ordr .1.111 de t1t1sczijde in her Pik,-cld onrwikkeld. 

Afsremming russen de beidc nicu'IH' gemcemen is d.un·oor nodig. Her grcnso,·erschrij

dende bedrij\'enrerrein Europ.1rk wordr d.1.11·bij 'crdcr onrwikkeld met aandachr ,·oor de 

uicbouw ,·an de infrasrru.:ruur. 

)t - Voor de ,·ergroting van de bcidc gL1sct1mplcxcn ,-oor de ruinb1.1uw is ruimre rer grootte 

van ruim 500 ha beschikb.1ar. Zt•nodig is gcziL'n de .urd en de omge,·ingskw;ilireit ,-an her 

gebicd een grotcre rese1Ycring mogelijk . 

Voor de dagrccrc.uie is Emmcn <.?en bcbngrijk Lrnddijk .mracricpunt. De ontwikkcling 

Yan \Varcrrijk Emmen b<.?tekcm e<.?n ,-crst('rking op dit punt. Een beheersing ,·an de mobi

lireit, de \'etToerssrromen en her \'oorkomen ,-,111 negaric,·e bc.indoeding \'an andcrc func

ries is in dar \'Crband 'IWZenlijk. 

De vcrblijfsrccrc,uie \\·ordt in her dorpcngcbied nice uirgebrcid. De bestaandc bedrijn:n 

warden hier k'lnlitariei ,-erbcr.:rd. 

Bij de Potrendijk \YOrdr her re~inn.1,11 ccnrrum ,·oor L1\\·,1,1isponcn ingerichr. 

Op de Noordbargeresch ''"ordt gcwerkr ,1,111 de rc.1lis.1ric ,-an ccn rhcmapark als uirbrci

ding van her Noordcr Dicrenr.uk. De ligging in het grond\\'arcrbcschermingsgebied 

..-raagt om bijzondere .uncbcht bij de inp.1ssing. · 

Binnen de grore en k"·ersb.m:· ::rnn(h-,1t.:n,·ingebicdcn \\'Cstclijk en noordelijk ,·;111 

Em men wordr gekozen ,·nor 'ormcn ..-.1 n grondgcbru i k die de dicpc zocr\\'aten·oorraad 

minder belastcn. In her Emm(n·cld en Zuiden·cld zijn lL1.uH1or de ruimsre mogelijkhe

dcn inclusief bcbossin~. Rl)nd \\"cstcnc~ch en de EmmL'rcsch is de culruurhisrorische en 

landschappclijke \\'.1.m:lc ind( \·orm ,-,111 opcnllcid bep.1lcnd . 

De landschapsstrucruur Lrngs d.: \"rt)cgcre ,-ccnbcken \",1lrhcrdicp en Runde ,,·ordt 

Ycrsrerkt. 

Hersrcl en onrn·ikkeling \ .111 b.:cks~ · s rcmen en n.Huur in ondcrlinge samcnhans hccft 

binnen Mars- en \\'esrcrstroom op ,·cr~.:hillcndc pl.1.uscn zcer goede mogelijkheden. 

Vanuir her oorspronggcbicd ,-,111 de bL·k.:n kan ccn p.:rspcctich·ol samenspel ,-an \\'ater, 

naruur en bijzond<.?rc milicuk\\·,1lirtit 'c'rd.::r \Yt1rdc11 hersrcld. Kwelsituaties mer \'eel 

\Yeide\·ogcls warden juisr in hct midd('nstnwmse dee! onrwikkeld. De bndbouw als 

grondgcbruiker spceh hic'r ccn rol als b.:hcerdcr en \'lh)rtbrcnger \·an su-cckeigen produc

ten. 
De mogclijkhcden \'oor de openbare drink1\',Hcrrnnrzic11i11g om in dcze regio mecr w;Her 

1r winncn. ziin hepcrkt. 

l-fct diepcgrond,,·.urr 111 Lit.: l J lll~L·,111~ \,lli lh.'l t .. :~,.: :
1

\._ .;; i \,ui1..l~ \,111 llkL .,11:~1~!.L;1 --. ~~ 
genijwa.1rd om ,·crdrnging '- .111 dit int.:rn.Hil'llalc ll•Huuq~cbicd tegen re gaan. 
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