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lnleiding
1,1___ ..
In het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied van Midden-Drenthe was voor een
aantal verblijfsrecreatieve terreinen de gewenste uitbreidingsruimte meegenomen. Hierop is
- in het kader van de inspraak en het artikel 10-overleg - gereageerd door onder andere de
Natuur- en milieugroep Midden-Drenthe en de provincie Drenthe (Commissie Afstemming
Ruimtelijke Plannen). Door de provincie is aangegeven dat deze werkwijze alleen
aanvaardbaar is indien voor de uitbreidingen een specifieke procedure is afgerond waarbij
alle ruimtelijk relevante aspecten en beleidsterreinen zijn meegewogen. Als dit (nog) niet het
geval is, dan mag van doorwerking (bij recht) geen sprake zijn, aldus de Commissie
Afstemming Ruimtelijke Plannen.
Het College van B&W heeft ten aanzien van dit onderdeel van het bestemmingsplan het
volgende standpunt ingenomen1: "Alleen voor die initiatieven die tijdens de ontwerpfase
van het bestemmingsplan Buitengebied zijn afgerond of voldoende concreet en onderbouwd zijn, zal een regeling in het plan warden gehandhaafd. De overige ontwikkelingen
word en niet in het ontwerp meegenomen".
De voorliggende ruimtelijke onderbouwing bevat de onderbouwing van de uitbreidingen
van de volgende verblijfsrecreatieve terreinen:
1. Bungalowpark "Het Grote Zand" (Hof van Halenweg 2, Hooghalen).
2. Camping "Sonnevanck" (Wijsterseweg 9, Spier).
3. N atuurkampeerterrein "De Voscheheugte" (Mantingerdijk 8, Mantinge).
4. Camping "De Molenhorst" (Makkum 42, Bellen).
5. Camping "De Stal" (Kanaal Oostzijde 19, Drijber).
6. Camping "De Goudplevier" (Verlengde Middenraai 16, Nieuw-Balinge).
Voor camping "De Stal" was de gewenste uitbreidingsruimte nog niet meegenomen in het
voorontwerpbestemmingsplan. De eigenaar van deze minicamping (met groepsaccommodatie) wil zijn terrein graag omvormen naar een reguliere camping en heeft
daarom een inspraakreactie ingediend (zie inspraakreactie 114 in de Nata Inspraak en
overleg). De gemeente Midden-Drenthe heeft aangegeven deze uitbreiding te willen
meenemen in het ontwetpbestemmingsplan, mits de uitbreiding wordt voorzien van een
(goede) mimtelijke onderbouwing.

1

Nota lnspraak en overleg voorontwerpbesterruningsplan Buitengebied Midden-Drenthe, januari 2008.
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De ruimtelijke onderbouwing voor deze zes verblijfsrecreatieve terreinen is, na overleg met
de initiatiefnemers, integraal opgepakt en in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe tot
stand gekomen. De kosten voor de ruimtelijke onderbouwing zijn doorberekend naar de
initiatiefnemers (zie ook paragraaf 1.3).

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het beleidskader voor de ruimtelijke
onderbouwing voor de zes verblijfsrecreatieve terreinen beschreven. Vervolgens komt (in
hoofdstuk 3 tot en met 8) de ruimtelijke onderbouwing voor elk terrein aan bod. In elk
hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op: de huidige situatie en het vigerende
bestemmingsplan, het uitbreidingsplan, de planologische afweging, de natuurwaarde, de
archeologische waarde, de waterparagraaf en de milieuaspecten.

1.3
In het Besluit ruimtelijke ordening 2008 is bepaald dat in de toelichting bij een bestemmings-

plan of projectbesluit ook inzicht mo et worden gegeven in de uitvoerbaarheid van het plan.
Het gaat daarbij om de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. Ten aanzien van
de economische uitvoerbaarheid kan worden opgemerkt dat het hier particuliere initiatieven betreft. De kosten voor de planprocedure en de uitvoering van de uitbreidingsplannen komen voor rekening van de initiatiefnemers. Daarnaast is met iedere initiatiefnemer afzonderlijk een planschaderisico-overeenkomst afgesloten, zodat eventuele
planschade ook voor rekening komt van de initiatiefnemer. Alie initiatiefnemers hebben
voldoende aannemelijk gemaakt dat het hier gaat om economisch uitvoerbare plannen.
Over de maatschappelijke uitvoerbaarheid kan het volgende word en opgemerkt.
Voorliggende ruimtelijke onderbouwing zal onderdeel uitmaken van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied van Midden-Drenthe, dat naar verwachting in het najaar
van 2009 ter inzage wordt gelegd. In het kader van deze terinzagelegging zal de maatschappelijke uitvoerbaarheid van alle uitbreidingsplannen inzichtelijk word en. De
besluitvorming zal plaatsvinden met inachtneming van ingekomen zienswijzen.

I ., .,.
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Beleidskader
2.1

ALGEMEEN

Bij het opstellen van bestemmingsplannen dient een gemeente rekening te houden met het
door hogere overheden uitgestippelde beleid. In dit hoofdstuk wordt daarom ingegaan op
(voor deze ruimtelijke onderbouwing) relevante onderdelen uit het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (2004). Ook wordt ingegaan op de Beleidscriteria Recreatie & Toerisme
gemeente Midden-Drenthe (2004) en het Visie document Recreatie & Toerisme (2008).
Het Visie document Recreatie & Toerisme moet gezien word en als een beleidsrichting voor
recreatie en toerisme. Het document zal nog nader worden uitgewerkt naar (concrete)
beleidscriteria. Om deze reden wordt in dit hoofdstuk zowel Lr1gegaan op de gemeentelijke
beleidscriteria uit 2004 als op het nieuwe visiedocument uit 2008. In de hoofdstukken 3 tot
en met 8 wordt (per verblijfsrecreatief terrein) getoetst aan het in dit hoofdstuk beschreven
b eleidskad er.

2._2
Hoofddoelstelling van het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (POP II) is het tot stand
brengen van een evenwicht tussf'n enerzijds ontwikkeling en anderzijds handhaving en
vergroting van de kv>'aliteiten va11 Drenthe. Kwaliteitcn van Drcnthc zijn bijvoorbeeld: (veel)
ruLrnte en rust, het Drentse la.11.dschap, natuurkwaliteit, grondgebonden landbouw en
sporen van het verleden.
Voor het landelijk gebied geldt een onderverdeling in zes globale zones; van zone I
(grondgebonden landbouw met mogelijkheden voor recreatie) tot en met zone VI (bos met
recreatie, houtproductie en natuur). De zonering speelt een rol bij de afweging van
verschillende belangen in een bepaald gebied. Het provinciaal beleid geeft aan dat de
ontwikkeling van toeristisch-recreatieve bedrijven wordt bevorderd in de zones I en II. In
zone III wordt de vestiging van nieuwe recreatiebedrijven toegestaan, voor zover er geen
wezenlijke aantasting plaatsvindt van aanwezige waarden en er voldoende landschap
pelijke inpassing mogelijk is. Uitbreiding van bestaande recreatiebedrijven is in het
algemeen mogelijk. In zone IV, Ven VI dient de vestiging en uitbreiding v<m verblijfsrecreatie te warden getoetst aan het beleid voor de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) en, in
voorkomende gevallen, aan het beleid dat geldt voor gebieden die vallen onder de Habitaten Vogelrichtlijn en de Natuurbeschermingswet.
in de voigende hoofdstukken wordt per verblijfsrecreatief terrein getoetst aan de integrale
zonering van het landelijk gebied en de waarden die in het betreffende gebied aan de orde
zijn.
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De doelstellingen van de provincie voor recreatie en toerisme zijn:
• het verbeteren van de positie van Drenthe op de Nederlandse vakantiemarkt en daarmee
het realiseren van een groter aantal overnachtingen en een hoger bestedingsniveau; en
• het kwalitatief en kwantitatief op peil houden - en waar mogelijk verbeteren -van de
recreatiemogelijkheden.
Genoemd wordt dat het belang van het toerisme voor Drenthe aanzienlijk is. De sector
levert een bijdrage aan de instandhouding van voorzieningen in de kernen en daarmee aan
de vitaliteit van het platteland. Drenthe heeft een aantal specifieke kenmerken die een grote
aantrekkingskracht hebben op recreanten en toeristen. De grootste aantrekkingskracht zit in
het Drentse landschap, de natuur en de cultuurhistorie.
Het provinciaal toeristische beleid richt zich op een kwalitatief hoogwaardige en economisch sterke verblijfsrecreatie. Het is een gegeven dat de verblijfsrecreatie zich het sterkst
heeft ontwikkeld in de aantrekkelijke, maar tevens vaak kwetsbare gebieden. De grote
belangstelling voor het recreeren nabij en in bos- en natuurgebieden kan daarom een
spanning opleveren: het conflicteren van natuurdoelen en bedrijfsbelangen. Dit spanningsveld vraagt voor de komende planperiode om een zorgvuldige en evenwichtige oplossing.
Realisatie van natuurdoelen in de EHS en de ontwikkeling van de voor Drenthe belangrijke
recreatief/toeristische sector zijn beide immers belangrijke beleidsonderwerpen.
Voor de continui:teit van de totale toeristische sector zijn uitbreidingsmogelijkheden voor de
verblijfsrecreatie van belang. Schaalvergroting, kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing
zijn en blijven nodig om de sector concurrerend te houden. Bij de verdere ruimtelijke
ontwikkeling van de verblijfsrecreatie ligt het accent op versterking en uitbreiding van
bestaande bedrijven, waaronder de mogelijkheid van omzetting van standplaatsen in
recreatiewoningen.

In de Beleidscriteria Recreatie & Toerisme gemeente Midden-Drenthe geeft de gemeente
toeristisch-recreatieve beleidscriteria, "die kunnen dienen als input voor het op te stellen
bestemmingsplan buitengebied door inzichtelijk te maken wat de ruimtelijke mogelijkheden
zijn voor de sector toerisme en recreatie binnen de gemeente Midden-Drenthe", zo luidt de
doelstelling van de beleidsnota uit 2004.
In de beleidsnota worden beleidskeuzen gemaakt ten aanzien van de mogelijkheden die de
Wet op de Openluchtrecreatie (WOR) biedt. Daarnaast wordt een kader gegeven waaraan
ingediende initiatieven (nieuwe aanvragen voor verblijfsaccommodaties dan wel aanvragen
voor uitbreiding of aanpassing van bestaande accomrnodaties) getoetst kunnen worden. In
de eerste stap van dit kader, de ruimtelijke toetsing, wordt nagegaan of een aanvraag past
binnen de ruimtelijke criteria, die voor een bepaald gebied zijn geformuleerd.
Ten aanzien van deze ruimtelijke toetsing is het grondgebied van de gemeente opgedeeld in
acht zones, weergegeven op kaart (zie afbeelding 2.1. op de volgende pagina). Per zone is
aangegeven welke verblijfsrecreatieve ontwikkelingen er mogelijk zijn. In de volgende
hoofdstukken wordt per verblijfsrecreatief terrein getoetst aan deze zonering.
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Afbeelding 2.1
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Zonerlngskaart
gemeente Midden-Drenthe
Verblijfsrecreatie

Sc1'oc11l&o

geen ontwikkEilinQsrnogalijkheden
wel onlwlkkePngsmogelljkheden (5 tol.8 ha),
·-

z.oekgebled voor grootschallge ontwlkkellng (tot 15 ha)

1 JUll 2004

1:100.00

In het Visie document Recreatie & Toerism:e, dat op 25 septernber 2008 door de raad van
Midden-Drenthe is vastgesteld, zijn de beleidskeuzen en speerpunten (voor recreatie en
toerisme) vastgelegd voor de periode 2008-2017. De beleidskeuzen en speerpunten vormen
gezatnenlijk het uitgangspunt voor de ontwikkeling, uitvoering en ondersteuning van
concr.ete activiteiten. Hierna wordt ingegaan op de beleidskeuzen voor de thema's
verblijfsrecreatie en kamperen.
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Voor het thema verblijfsrecreatie is de volgende beleidskeuze van belang: "De bestaande
grootschalige verblijfsrecreatie krijgt, mits dit past in de omgeving en het ruimtelijke beleid,
de ruimte om op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier te (blijven) functioneren".
Voor het thema kamperen is onderscheid gemaakt in grootschalig kamperen (de reguliere
campings) en kleinschalig kamperen. Veel reguliere campings zijn in de loop van de jaren
gegroeid van eenvoudige terreinen voor tenten tot in sornmige gevallen recreatieparken met
chalets en centrumvoorzieningen. In de praktijk zijn er veel situaties waarbij recreatiebedrijven zowel toeristische plaatsen hebben als plaatsen voor stacaravans en/ of chalets.
Ook is op een aantal campings tevens sprake van vakantiebungalows. Voor de toekomst
wordt verwacht dater behoefte blijft bestaan aan een gevarieerd aanbod.
De gemeentelijke beleidskeuze voor grootschalig kamperen is: "Het huidige voorzieningenniveau bij grootschalige kampeerterreinen krijgt de ruimte om op een bedrijfseconomische
manier te functioneren in samenhang met criteria voor zonering, de omgeving en de
kwaliteit".
Het kleinschalig kamperen is ontstaan als ' kamperen bij de boer'. Op deze campings staan
vanaf 31 oktober tot 15 maart geen kampeermiddelen.
De gemeentelijke beleidskeuzen voor kleinschalig kamperen voor de komende jaren zijn:
• Kleinschalig kamperen in het landelijk gebied is, mits dit past binnen de ruimtelijke
kaders, zowel toegestaan bij agrarische bedrijven als burgers in het buitengebied
(hiervoor wordt een wijzigingsbevoegdheid uitgewerkt).
• Het kleinschalig kampeerterrein is maximaal een hectare groot, inclusief alle noodzakelijke voorzieningen. De minimum oppervlakte voor kleinschalig kamperen bedraagt
~

0,2 hectare.
Als vast kampeermiddel is alleen een eenvoudige blokhut toegestaan. Afhankelijk van de
inpasbaarheid in de omgeving zijn er maximaal 3 eenvoudige blokhutten toegestaan per
kleinschalig kampeerterrein. Een eenvoudige blokhut is wel voorzien van een slaap- en

kookgelegenheid, maar beschikt niet over een eigen douche en toilet. Hiervoor zijn de
gasten aangewezen op de centrale sanitaire voorzieningen.
• Het seizoen voor kleinschalig kamperen blijft beperkt tot de periode 15 maart tot 31
oktober.
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Bu nga lowpark
Het Grote Zand
~. 1

_ ______ _
Dit hoofrlstuk bevat de ruimtelijke onderbouwing voor de uitbreiding van bungalowpark
"Het Grote Zand". Dit bungalowpark, aan de Hof van Halenweg 2 te Hooghalen, ligt ten
noordoosten van de kern Hooghalen aan de rand van het bos- en natuurgebied "Het Grote
Zand". Op afbeelding 3.2 op de volgende pagina is de ligging van het bungalowpark
aangegeven. Het uitbreidingsplan betreft in feite een inbreiding op het bestaande park. In
ruil daarvoor wordt aan een tweetal gebiedjes (aan de rand van het bungalowpark), die
momenteel nog bestemd zijn ten behoeve van verblijfsrecreatie (camping en
recreatiewoningen), de natuurbestemrning 'teruggegeven'. In dit hoofdstuk wordt ingegaan
op aspecten, die relevant zijn voor het uitbreidings- c.q. inbreidingsplan van bungalowpark
"Het Grote Zand".

3._L
Bungalowpark "Het Grote Zand" (ook wel Landgoed "Het Grote Zand" genoemd) is een
park met 250 recreatiewoningen, een aantal chalets en een camping (met voornamelijk
stacaravans). Op het park wordt nog volop gebouwd. In bijlage 1 is een plattegrond van het
bungalowpark opgenomen (situatie anno 2009). De 'lege vlakjes' (zonder nummer) op deze
plattegrond warden in de nabije toekomst nog bebouwd. Het bungalowpark heeft op dit
moment een vergunning voor in totaal 300 recreatiewoningen.
Bungalowpark "Het Grote Zand" is gelegen in een bosgebied en heeft een totale
oppervlakte van circa 35 hectare. Het is een relatief jong bungalowpark. DP. ho11w v;m rl.e
recreatiebungalows is in 2004 gestart. Het park kent verschillende typen vrijstaande
bungalows en boerderijtjes (zie ook afbeelding 3.3).
Afbeelding J.3

v.jkar:::1ebunc1alcvvs
Grot& Zand··

1.-:-i r.i ··:
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afbeelding 3.2

SITUERING BUNGALOWPARK HET GROTE ZAND

Hof van Halenweg 2 te Hooghalen

I
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De recreatiebungalows zijn in particulier eigendom en worden beschikbaar gesteld voor de
recreatieve verhuur (via een centrale verhuurorganisatie). Op het park is ook sprake van een
centmmgebouw met centrale voorzieningen zoals de receptie, een parkshop, een overdekt
zwembad, een sauna, een bruincafe en een restaurant. Het centrumgebouw is in 2005
gebouwd en is gesitueerd bij de ingang van het bungalowpark.
In het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied (1996) van de voormalige gemeente
Beilen is het park bestemd als "stuifzand, bos, heide en natuurterrein" met de nadere
aanduiding "verblijfsrecreatie (camping en recreatiewoningen)". Op afbeelding 3.4 op de
volgende pagina is een fra3ment v;in de phmkaart v11n het vigerende besternrningsplan
opgenomen. In de voorschriften is geregeld dat per recreatiewoning ten minste 300 m
perceelsoppervlakte noodzakelijk is.

3.3

2

ti H VITBR El_D.!NGS.P6AJ'll
Het uitbreidings- c.q. inbreidingsplan van bunBalowpark "Het Grote Zand" -waar het hier
om gaat - komt oorspronkelijk voort uit een overeenkomst uit 2003. Deze overeenkomst is
afgesloten tussen de volgende partijen:
• de eigenaar van Landgoed "Het Grote Zand";
• Stichting Het Drentse Landschap; en
• de Milieufederatie Drenthe.
De aanleiding van de overeenkomst was een bouwvergunning voor de bouw van 83
recreatiewoningen2 op "Het Grote Zand" (verleend door het College van Burgemeester en
Wethouders van Midden-Drenthe op 2 oktober 2002), waartq~en de Stichting Het Drentse
Landschap en de Milieufederatie Drenthe bezwaar hadden gemaakt. N aar aanleiding
hiervan is door de eigenaar overleg gevoerd met deze partijen en is overeengekomen in
bepaalde delen van het gebied met de aanduiding "verblijfsrecreatie (camping en
rccreatiewoningen)" de natuurwaarden in stand te laten enter cumpensatie een kleiner
gebied, dat nu nog een natuurbestemming heeft, voor verblijfsrecreatie en dus ook voor de
bouw van recreatiewoningen beschikbaar te laten stellen.

Afueelc!ing 3.5

Op basis van deze overeenkomst is door de gemeente Midden-Drenthe een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld (mei 2003), welke nooit in procedure is gebracht. Op afbeelding
3.5 is een fragment van de plankaart van dit voorontwerpbestemmingsplan opgenomen,
waarop de gebieden zijn aangegeven waar het
om gaat. De bedoeling was dat het gebied
'met de zwarte blokjes' tot verblijfsrecreatie
bestemd zou worden. Van de arnlere twee
gebieden zou de aanduiding "verblijfsrecreatie" afgehaald warden. Het eerstgenoemde gebiedje 'met de zwarte blokjes'
betreft het uitbreidingsplan c.q. inbreidingsplan waar het hier om gaat. Dit gebied is in
feite een bosgebiedje dat (anno 2009) is
omgeven door recreatiewoningen.

' Bnngalowpark "Het Grote Zand" is in fa sen tot stand gekomen. N adien zijn meerdere
bouwvergwmingen verleend. Op dit moment is sprake van 300 vergunde recreatiewoningen.
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De eigenaar van het park is voomemens binnen dit inbreidingsgebied twintig
recreatiewoningen tot stand te brengen, Op afbeelding 3,6 is een foto van dit gebied
weergegeven.
Afbee!ding 3.6

Op afbeelding 3.4 op de vorige pagina is tevens een fragment van het voorontwerp-

bestemmingsplan voor het Buitengebied weergegeven (onderaan), waarin het inbreidingsgebied meegenomen is binnen de bestemming "Verblijfsrecreatieve doeleinden 2", In de
voorschriften van dit plan is geregeld dat deze gronden zijn bestemd voor recreatiewoningen. Aan de twee gebieden die in het bestemmingsplan Landelijk Gebied van de
voormalige gemeente Beilen nag bestemd waren ten behoeve van verblijfsrecreatie, is in het
voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied de gebiedsbestemming "bo&- en natuurgebied"
toegekend.

Het terrein van het bungalowpark "Het Grote Zand" is op de functiekaart van het
Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II aangeduid als zone VI, "bas" en "verblijfsrecreatie
grater dan 3 hectare" (zie oak afbeelding 3.7), In zone VI gaat het om de meervoudige
doelstelling van de bossen, Dit betreft zowel houtproductie, recreatief medegebruik, als
behoud en ontwikkeling van de waarden van natuur, cultuurhistorie en landschap.
Vestiging en uitbreiding van verblijfsrecreatie moet warden getoetst aan het beleid voor de
EHS, Uitbreiding van recreatiebedrijven kan uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is vanuit
regelgeving op het gebied van milieu en veiligheid en als het gaat om de economische
continulteit van een bedrijf en voor zover aanwezige en potentiele natuurwaarden niet
warden aangetast,
Bungalowpa1·k "Het Grote Zand" wordt door de provincie gezien als een bestaand terrein
voor verblijfsrecreatie; het park is namelijk aangemerkt als terrein voor verblijfsrecreatie
grater dan 3 hectare. Het betreft een groat park met op dit moment 250 recreatiewoningen
en een oppervlakte van circa 35 hectare. Het uitbreidings-/inbreidingsgebied, waar twintig
recreatiewoningen gerealiseerd gaan warden is circa 0,5 hectare groat. De uitbreiding kan
daarmee warden gezien als een ondergeschikte uitbreiding van het bungalowpark. Uit
ruimtelijk oogpunt heeft de uitbreiding niet of nauwelijks gevolgen, omdat het gebied al
omgeven wordt door recreatiewoningen.
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In felle gaat het hler om een logische 'opvulling'. Bovendien word! lnrull voor de bouw van
de twlntlg recreat!ewoningen een tweatal ge,bjedje 'leru.ggegeven' aan de natuur. Op basis
vanhel geldendebastemmi!1$3plan ttit 1996 kunnenln di! gedeelte vanhet natuurgel!iled
namelljk recreatiewonlngen worden gebouwd. Met deze ruimteUjke onder bouwlng en hel
nieuwe bestem.mll\§:splan voor het builengebied Is dlt niel meer ro ogeltjk. Om dat de twee
gebiedjES qua oppervlakle groter zljn dan de lnbreidi~ocatie en deze twee gebiedjes aan
de rand van het bungalowp ark zijn gelegen, kan dlt p Ian gezlen wor den ats een voor de
natuurwaarde positieve ontwikkeling. Me\ de overeenkomsl uil 20CG en het nieuwe plan
gaat blnnen deze twee gebledjes namelljkgeen natuur meer verloren. In paragraaf 3.5 van
deze ruim telljke onderbouwing (en de quickscan natuurtoets die aan deze paragraaf len
grondslag Hgt) wordl hel iniliatief geloelst aan het EHS-balelden de Flora-enfaunawel.
Bungalowpark "Het Grote Zand'1 heeft eenelgen ontsluitingsweg van en naar het park. De
ontsluitlngsw.eg komt uit op de Hof van Halenweg. Op het park zelf is over hel algemeen
sprake vansrnalle, verharde wegen die de rocreatiewoningen ontsluiten, Het ultbreidlngsplan heeft niet of nauw€lijks effe:::t op het aant al verkeersbewegingen. Ten aanzien van het
p arkeren kart opgemerkf wordm dat bij iedere rocreatiewoning kan worden gep arkeer d.
Ook isbij de-ingang van het bungalowpark sprake van eencentrale parkoorvoorziening.
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Op de zoneringskaart voor verblijfsrecreatie, welke onderdeel uitmaakt van de Beleids-

criteria Recreatie & Toerisme gemeente Midden-Drenthe (zie ook paragraaf 2.3 van deze
ruimtelijke onderbouwing), maakt bungalowpark "Het Grote Zand" onderdeel uit van een
gebied waar geen ontwikkelingsmogelijkheden liggen (zone 2). Dit houdt tevens in dater
geen kwantitatieve uitbreidingsmogelijkheden aan bestaande bedrijven geboden worden.
Omdat het hier in feite gaat om een uitruil van gronden en het totale bestemde terrein ten
behoeve van recreatiewoningen niet groter wordt, vindt de gemeente Midden-Drenthe het
uitbreidingsplan, zoals dat hiervoor is beschreven, een aanvaardbare ontwikkeling. Verder
kan opgemerkt worden dat de ontwikkeling die met deze ruimtelijke onderbouwing
mogelijk wordt gemaakt niet in strijd is met het Visie document Recreatie & Toerisme
(2008). Deze gemeentelijke beleidsnota is reeds behandeld in paragraaf 2.4.
3 ..,._
5 _ _ _ _ _ _~

Conclusies/resultaten quickscan natuurtoets EcoGroen (p.m.).

3.(2 _ __

ARCHEQLOGJ.E

Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen dient rekening te worden gehouden
met zowel de bekende als de te verwachten archeologische waarden. De inbreidingslocatie
maakt geen onderdeel uit van een archeologisch waardevol terrein (bron: Archeologische
Monumenten Kaart). Wel zijn er in de directe omgeving archeoloE;isch waardevolle
terreinen bekend. Het gaat daarbij om de akkerbouwpercelen grenzend aan de Hof van
Halenweg, dat wil zeggen de percelen die grenzen aan de toegangsweg van het bungalowpark (ook wel de Hooghaleresch genoemd).
Delen van deze percelen zijn op de AMK aangemerkt als terrein van zeer hoge archeologische waarde, terrein van hoge archeologische waarde en terrein van archeologische
waarde. Het gedeelte met een (zeer) hoge archeologische waarde heeft op de plankaart van
het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied de dubbelbestemming "archeologisch
en/of cultuurhistorisch waardevol gebied" met de nadere aanduiding "essen" gekrcgcn.
Gronden met deze medebestemming zijn bestemd voor het behoud en de bescherming van
de archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle essen.
Op de Indicatieve Kaart van Archeologische W aarden (IKA W) word en voorspellingen

gedaan over de plek waar zich archeologisch erfgoed in de bodem kan bevinden. Op basis
van de !KAW heeft de inbreidingslocatie een hoge verwachtingswaarde. Omdat het hier
lijkt te gaan om een archeologisch waardevol gebied is aan de Stichting Drents Plateau om
advies gevraagd ofter plekke een nader archeologisch onderzoek noodzakelijk is.
Advies Drents Piateau (p.m.).

3.7'

W~JERPARAGRAAF

p.m.

Bij het opstellen van bestemmingsplannen is het van belang te onderzoeken in hoeverre
milieuhygienische factoi'en belemrnei'i.ngen opleverei1 voor cle v uurgetitane untwikkeling. In

deze paragraafwordt daarom ingegaan op (in willekeurige volgorde): milieuzonering,
bodem, spoorweglawaai, wegverkeerslawaai, externe veiligheid en luchtkwaliteit.
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Milieuzonering
Bungalowpark 11 Het Grote Zand 11 is aan de rand van het bos- en natuurgebied 11 Het Grote
Zand 11 gelegen. In de directe omgeving van het uitbreiding&- c.q. inbreidingsplan zijn geen
(agrarische) bedrijven van derden gelegen die hinder ondervinden van de voorgestane
ontwikkeling op het bungalowpark. Ook blijft hierdoor een goed leefklimaat op het park
gewaarborgd. Daarnaast is in de directe omgeving geen sprake van burgerwoningen.
Hinder vanwege (de uitbreiding van) het park wordt daarom niet verwacht.

Bodem
Met betrekking tot eventuele bodem- en grondwatervervuiling kan warden opgemerkt dat
de inbreidingslocatie in het historisch bodembestand van de provincie Drenthe aangemerkt
is als 'potentieel ernstig' verontreinigd (puntverontreiniging). Deze aanduiding heeft
betrekking op de opslag van diesel in een bovengrondse opslagtank. Uit bodemonderzoeken uit 2005/2006 op het bungalowpark is gebleken dat geen sprake is bodem- en/of
grondwatervervuiling. De onderzochte grand is destijds betiteld als 1 schone grond 1 • Bij de
aanvraag voor een bouwvergunning voor de twintig recreatiewoningen zal een verkennend
bodemonderzoek worden overlegd.

Spoorweg!a waai
Bungalowpark Het Grote Zand 11 ligt in de nabijheid van de spoorlijn Zwolle-Groningen.
11

De wettelijke geluidszone van dit spoorwegtrace bedraagt 500 meter aan weerszijden van
het baanvak. De inbreidingslocatie ligt deels binnen de zonebreedte van 500 meter. In de
Wet geluidhinder zijn recreatiewoningen niet concreet aangemerkt als geluidsgevoelig
(woningen wel). Echter, omdat uit de wetgeving duidelijk naar voren komt dat niet de
planologische status van een object doorslaggevend is, maar het feitelijk gebruik1 is1 omdat
hier sprake zal zijn van recreatief verblijf gedurende het gehele jaar, door de gemeente
Midden-Drenthe geoordeeld dat in dit geval de beoogde recreatiewoningen aangemerkt
dienen te worden als geluidsgevoelige objecten.
Wat daarbij voor de gemeente ook een rol speelt is dat het hier stenen1 'permanente1
recreatiewoningen betreft (niet verplaatsbaal'). In het kader van de Wet geluidhinder is
daarom een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De rapportage van dit onderzoek is
opgenomen in bijlage 2. Uit de berekeningen blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van
Ld' " 55 dB voor woningen in het gehele plangebied niet wordt overschreden. De hoogste

geluidsbelasting bedraagt namelijk L""" 53 dB.

Wegverkeers!awaai
Bij de vaststelling ofherziening van een bestemmingsplan dat (deels) is gelegen binnen een
geluidzone op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient voldaan te
1

worden aan het gestelde in de Wgh. Hier geldt dat de inbreidingslocatie niet binnen een
geluidzone van een weg ligt. De afstand ten opzichte van de Hof van Halenweg bedraagt
namelijk circa 300 meter. Een akoestisch onderzoek vanwege het wegverkeer is daal'om niet
noodzakelijk.

Externe veiligheid
Van de ramptypes die verb and houden met externe veiligheid zijn met name ongevallen
met brandbare/ explosieve of giftige stoffen van belang.
Deze ongevallen kunnen nader worden onderscheiden in ongevallen met betrekking tot:

a.

inrichtingen;

b.

buisleidingen;

c.

vervoer gevaarlijke stoffen over weg1 water of spoor.
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Ten aanzien van het uitbreidingsplan van bungalowpark "Het Grote Zand" kan het
volgende opgemerkt worden:
• In de directe omgeving is geen sprake van risicovolle inrichtingen.
• Langs de oostzijde van de spoorlijn ligt een gasleiding (N-521-40-KR-034) met een
diameter van 16,5 cm en een druk van 40 bar. Mogelijke consequenties zijn er niet. Voor
een vergelijkbare regionale leiding elders ligt de PR-contour op de leiding en ligt de 1 %
letaal grens op 45 meter (het gebied waarbinnen de leiding nog daadwerkelijk invloed
heeft op het groepsrisico). De afstand tussen de inbreidingslocatie en de gasleiding
bedraagt aanzienlijk meer.
• De 10"'-contour van de spool'Jijn (baanvak Onnen-M eppel) is eelPgen binnen 10 meter van
de spooras. Ook wordt voor dit baanvak de orienterende waarde voor het groepsrisico
niet overschreden. Uit oogpunt van externe veiligheid levert het spoor geen belemmeringen op voor de voorgestane ontwikkeling op het bungalowpark. Temeer daar de
voorgestane ontwikkeling op het bungalowpark buiten de onderzoekszone van 200
meter ligt.

Luchtkwaliteit
Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening worden gehouden met het gestelde in de
Wet milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de bijbehorende bijlagen.
Op basis van artikel 5.16 Wm kan, samengevat, een bestemmingsplan worden vastgesteld,

indien:
a. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, niet
leiden tot het overschrijden van een in bijlage 2 van de Wet milieubeheer opgenomen
b.

grenswaarde', of
aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, leiden tot
een verbetering per saldo van de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende
stof dan wel, bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof,
de luchtkwaliteit per saldo verbetert door een samenhangende maatregel of een

c.

d.

optredend effect, of
aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt niet in
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht van een stof
waarvoor in bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen, of
het project is genoemd of beschreven dan wel past binnen een programma van het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is per 1 augustus
2009 in werking getreden.

Van een verslechtering van de luchtkwaliteit L11 betekenende mate als bedoeld onder c is
sprake indien zich een van de volgende ontwikkelingen voordoet:
• woningbouw: 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitende '".reg of 3.000 woningen bij 2
ontsluitende wegen;
infrastructuur: 3% concentratiebijdrage (verkeerseffeclen gecorrigeerd voor minder
congestie);
2

kantoorlocaties: 100.000 m brutov loeroppervlak bij 1 ontsluitende 'Neg, 200.000 m
brutovloeronnervlak
hii? ontsh1iten<le WPP-Pn
J.
u
.1

2

)

'Die behoort bij de Wet Milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen.
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De voorgestane ontwikkeling op bungalowpark "Het Grote Znnd" Is een ontwikkeling, die

van gerlngere omvang is dan d e onlwikkellngen die hie1·voor zijn aangegeven en het is ook
geen project dat beschreven staat in hel NSL. Er kan daarom geconcludeerd worden dat de
luchtkwalitelt 'niet in belekenende mate' zal verslechteren. Derha lve hoeft nlet nader op het
aspect luchtkwalite.it te worden ingegaan.
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Camping Sonnevanck

Dit hoofdstuk bevat de ruimtelijke onderbouwing voor de uitbreiding van camping
"Sonnevanck". Camping "Sonnevanck", aan de Wijsterseweg 9 te Spier, ligt ten oosten van
de kern Spier, nabij een tweetal andere verblijfsrecreatieve terreinen (Thriantha en
't Vennegien). Op afbeelding 4.8 op de volgende pagina is de ligging van de camping
aangegeven. Het uitbreidingsplan van camping "Sonnevanck" betreft een uitbreiding in
noordoostelijke richting. Het gaat om een uitbreiding op een strook grond met een lengte
van circa 950 meter en een breedte van circa 50 meter. De eigenaar is voornemens hier
chalets te plaatsen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op aspecten, die relevant zijn voor het
uitbreidingsplan van camping "Sonnevanck".

:i.2
Op camping "Sonnevanck" is zowel sprake van recreatiewoningen als van een campingterrein. Op het terrein zijn (aan de oostkant van het complex) 25 recreatiewoningen
gesitueerd; het gaat om 2-, 4-, 6- en 8-persoons bungalows en een 12-persoons bungalow.
Op afbeelding 4.9 is een foto opgenomen van een van de bw1galows op het terrein.
Afbeelding 4.9

Het campingterrein b estaat voornamelijk
uit stacaravans. De eigenaar heeft een
vergunning voor 148 jaarstandplaatsen
en 60 toeristische/ seizoenstandplaatsen.
De camping is op dit moment helemaal
vol. Op het huidige terrein kunnen geen
campingplaatsen meer worden gecreeerd.
Het terrein van camping "Sonnevanck" is
circa 13 hectare groat. Bij de ingang is
sprake van een centrumgebouw met
zwembad (buitenbad), speelvoorzieningen en een parkeerterrein.
In het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied (1996) van de voormali ge gemeente
Beilen is de camping bestemd als "stuifzand, bos, heide en natuurterrein" met de nadere
aanduiding "verblijfsrecreatie (camping en recreatiewoningen)". Op afbeelding 4.10 op
pagina 23 is een fragment van de plankaart (aanduidingenkaart) van het vigerende
bestemmingsplan opgenomen.
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Het voornemen is een strook grond met een lengte van circa 950 meter en een breedte van
circa 50 meter bij de camping te betrekken. Op afbeelding 4.10 op de volgende pagina is
(onderaan) een fragment van het voorontwerpbestemmingsp lan Buitengebied weergegeven.
De uitbreiding betreft 'de punt' aan de noordoostkant. In het besternmingsplan Landelijk
Gebied (1996) is het uitbreidingsgebied bestemd als "jonge veldontginningen" en nader
aangeduid als "gebied voor permanent en tijdelijk bos". Op het aangrenzende perceel geldt
op basis van het bestemmingsplan Landelijk Gebied een wijzigingsbevoegdheid ten
behoeve van een natuurcamping (aan<luirlin8 NC).
De betreffende strook grond, waar de uitbreiding is voorzien, is al jaren in eigendom van de
camping. In de jaren '70 is de houtsingel aangelegd, die rondom het perceel ligt en al
helemaal volgroeid is. De afgelopen jaren is geprobeerd de strook grond te ruilen tegen een
antler stuk grond van de bu nm, t<>n<>inde uit te kunnen breiden en tevens 'een compacte'
camping te houden, maar dit is nooit gelukt. De strook grond is daarom de enige
uitbreidingsmogelijkheid voor de camping. Op afbeelding 4.11 zijn twee foto's van de
locatie opgenomen. Op de eerste foto is de houtsingel aan de oostkant zichtbaar. De foto is
genomen vanaf de oostkant van het campingterrein vlak voor de 'knik' in het terrein.
Halverwege de strook grond ligt <>en sloot, deze is op de voorgrond var1 de tweede foto
zichtbaar.
Afbeelding 4. 11

De eigenaar is van plan hier ruime, vaste standplaatsen te creeren ten behoeve van het
plaatsen van chalets'. Gedacht wordt aan standplaatsen met een oppervlakte van circa
250 m 2 tot 350 m 2 • Er is veel vraag naar l'uilne rlaat:;en. Op cleze locatle Zijn de plaatsen
bovendien omgeven door beplanting en gaat het om rustige plaatsen. De h<>rloeling is
verder voor de hele camping meer ruimte per standplaats te creeren.

Het provinciaal toeristische beleid richt zich op een kwalitatief hoogwaardige en econo
misch sterke verblijfsrecreatie. Bij camping "Sonnevanck" gaat de uitbreiding (schaalvergroting) gepaard met een kwaliteitsverbetering van de camping. Op de uitbreidingslocatie zullen (luxe) chalets worden geplaatst op ruime plaatsen . Ook zal voor de gehele
camping meer ruimte per standplaats worden gecreeerd. Geconcludeerd kan daarom
worden dat de uitbreiding van de camping past binnen de provinciale doelstelling voor wat
betreft recreatie en toerisme.
'De gemeente Midden-Drenthe is voornemens in het ontwerpbestetlUllingsplan voor het buitengebied
te regelen dat chalets een maximale oppervlakte mogen hebben van 70 m'.
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Ook de gemeente Midden-Drenthe wil de bestaande grootschalige verblijfsrecreatie de
ruimte geven om op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier te (blijven) functioneren
(Vlsle document Recreatie & Toerisme, 2008.). Daarbij is wel aangegeven dat de rulmte die
gegeven wordt moetpassen in de omgeving enhet ruimtelijkbeleid. Hierwordt In de
volgende allnea' s (en de volgende paragrafen) nader op !ngegaan.
Hetterreln van camping 11Sonnevanck" is op de functiekaartvan het POP II aangeduid als
zone VI, "hos" en "verblijfsrecreatie groter dan 3 hectare" (zie ook aibeeldlng 4.12). De
st rook grond waar de uitbreiding beoogd is, is aangemerkt als zone IL Binnen zone II staat
uitoefening van grondgebonden landbouw op bedrijfseconomlsche grondslag voorop.
Recreatief medegebruik en de ontwikkeling van toeristisch/ recreatieve bedrijven wordt
bevorderd. Daarbij mag de landbouwkundige hoofdfunctie niet wezenlijk warden aangetast
en wordt gest.reefd naar het in stand houden van de waarden van natuur, landschap en
cultuurhistorie,
Albe.aiding 4.12

Fragment "Functiekaart"
(POP ll)
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De uitbreidingslocatie maakt v erder onderdeel ult van de provinciale Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). De locatie maaktnamelijk deel uit van een (groot) gebied dat is
aangemerkt als ecologische verblndlngszone (concretiserlng EHS, vastgesteld 11 december
2007).
Omdat de uitbreid!ngslocatie binnen zone II ligt, kan gesteld word en dat de uitbreiding
binnen de zonering van het POP II past. De ontwikkeling van toeristioch/recreatieve
bed.rijven wordt hierbinnen immers bevorderd.
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Verder ondervindt de landbouw geen hinder van de uitbreiding van de camping. De in de
omgeving gelegen agrarische bedrijven liggen op voldoende afstand van de
uitbreid ingslo catie.
Daarnaast ligt de strook grond momenteel voor het grootste gedeelte braak en is de strook al
jaren in eigendom van camping "Sonnevanck". Landschappelijke waarden worden met de
uitbreiding ook niet aangetast, omdat de strook grond reeds omgeven is door een volgroeide houtsingel (met bomen en struiken), die in stand wordt gehouden.
In paragraaf 4.5 van deze ruimtelijke onderbouwing wordt ingegaan op de natuurwaarde.
In deze paragraaf zijn de conclusies op gen omen van de quickscan natuurtoets, die ten

grondslag ligt aan deze ruimtelijke onderbouwing en waarin is getoetst aan de Flora- en
faunawet en gebiedsgericht natuurbeleid.
In paragraaf 4.6 wordt ingegaan op het aspect archeologie.
Qua ontsluiting kan opgemerkt worden dat bij de hoofdingang van de camping een centrale
parkeerplaats aanwezig is (voor kampeerders en bezoekers). Verder kent het terrein een
ontsluitingsweg met een in- en uitgang. Hierdoor zijn er geen sprake van parkeerproblemen
dan wel verkeersonveilige situaties op de Wijsterseweg. Ten behoeve van het uitbreidings-plan zal de weg op het terrein 'naar achteren toe' worden doorgetrokken.
Op de zoneringskaart voor verblijfsrecreatie, welke onderdeel uitmaakt van de Beleids-

criteria Recreatie & Toerisme gemeente Midden-Drenthe (zie ook paragraaf 2.3 van deze
ruimtelijke onderbouwing), ligt de uitbreidingslocatie van camping "Sonnevanck" in een
gebied waar uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven aanwezig zijn (zone 4).

Conclusies/resultaten quickscan n atuurtoets EcoGroen (p .m .).

4.6

--- ~------ ARCHE()J.,9..§L~

Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen dient rekening te worden gehouden
met zowel de bekende als de te verwachten archeologische waarden. De uitbreidingslocatie
maakt geen onderdeel uit van een archeologisch waardevol terrein (bron: Archeologische
MonumentenKaart). Ook voor de directe omgeving zijn geen archeologisch waardevolle
terreinen bekend.
Op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKA W) worden voorspellingen

gedaan over de plek waar zich archeologisch erfgoed in de bodem kan bevinden. De
uitbreidingslocatie van camping "Sonnevanck" heeft een middelhoge verwachtingswaarde
en de locatie grenst aan een gebied met een hoge verwachtingswaarde. Ten behoeve van de
uitbreiding van de camping wordt de bod em alleen verstoord door het graven van
leidingen (gas, elektra en water). De chalets worden geplaatst, deze hebben geen (diepe)
fundering. Advies Drents Plateau (p.m.).

p .m.

4.8

MILIEU~SPECTEN_

Bij het opstellen van bestemmingsplannen is het van belang te onderzoeken in hoeverre
rnilieuhygienische factoren belemmeringen opleveren voor de voorgestane ontwikkeling.
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In deze paragraaf wordt daarom ingegaan op (in willekeurige volgorde): milieuzonering,

bodem, wegverkeerslawaai, exteme veiligheid en luchtkwaliteit.

Milieuzonering
In de directe omgeving van de uitbreidingslocatie van camping "Sonnevanck" zijn geen

(agrarische) bedrijven van derden gelegen die hinder ondervinden van de voorgestane
ontwikkeling. Naast camping "Sonnevanck" ligt Thriantha (een terrein met recreatiewoningen). Aan de Wijsterseweg 17 is sprake van een akkerbouwbedrijf, die ook van plan is
een camping te exploiteren.
In de VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering" uit 2007 is voor akkerbouwbedrijven
een richtafstand van 30 meter opgenomen. Dit betekent dat deze afstand in de meeste gevallen voldoende is om 'hinder en schade aan mensen' binnen aanvaardbare normen te houden. De afstand tussen het akkerbouwbedrijf en de uitbreidingslocatie bedraagt circa 200
meter. Aangenomen mag daarom worden dat de toeristen/ recreanten, die gebruik gaan
maken van de uitbreidingslocatie, geen hinder ondervinden van de bedrijfsactiviteiten op
het akkerbouwbedrijf.
Bodem

Met betrekking tot eventuele bodem- en grondwatervervuiling kan worden opgemerkt dat
de uitbreidingslocatie in het historisch bodembestand van de provincie Drenthe niet
aangemerkt staat als (potentieel) verontreinigde locatie.

Wegverkeers/a waai
Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat (deels) is gelegen binnen een
geluidzone op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh), dient voldaan te
worden aan het gesteide in de Wgh. Hier geidt <lat de uitbreidingslocatie niet binnen een
wettelijke geluidzone van een weg ligt. De (kortste) afstand van de uitbreidingslocatie tot de
Wijsterseweg bedraagt namelijk circa 400 meter. Een akoestisch onderzoek vanwege het
wegverkeer is daarom niet noodzakelijk.

Externe vei!igheid
Van de ramp types die verb and houden met externe veiligheid zijn met name ongevallen
met brandbare/ explosieve of giftige stoffen van belang. Deze ongevallen kunnen nader
worden onderscheiden in ongevallen met betrekking tot:
a. inrichtingen;
b. buisleidingen;
c. vervoer gevaarlijke stoffen over we~ water of spoor.
Ten aanzien van de uitbreiding van camping "Sonnevanck" kan het volgende opgemerkt
word en:
• In de directe omgeving is geen sprake van risicovolle inrichtingen.
Camping "Sonnevanck" ligt niet in de nabijheid van een aardgastransportleiding.
• In de directe omgeving is geen sprake van vervoer van gevaarlijke stoffen over weg,
water of spoor. De A28 levert qua externe veiligheid geen belemmeringen op.

luchtkwaliteit
Voor wat betreft luchtkwaliteit en de daaromtrent geldende bepalingen wordt ve1wezen
naar paragraaf 3.8 van deze ruimtelijke onderbouwing (onder het kopje 'luchtkwaliteit').
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De voorgestane ontwikkeling voor camplng "Sonnevanck" is ecn ontwikkeJlng, die van
geringere omvang is dan de ontwlkkelingen die in paragraaf 3.8 iljn aangegeven en het Is
oo k geen project dat beschreven staat In hel NSL. Er kan daa rom gecon.cludeerd wol'den dal
de luchtkwaliteit 'niet in betekenende mate' zal verslechteren. Derhalve hoeft niet nader op
hot aspect luchtkwaliteit te worden ingegaan.
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Natuurkampeerterrein
De Voscheheugte

Dit hoofdstuk bevat de ruirntelijke onderbouwing voor de uitbreiding van natuurkampcerterrein "De Voscheheugte". Natuurkampeerterrein "De Voscheheugte", aan de Mantingerdijk 8 te Mantinge, ligt ten zuidoosten van de kern Mantinge en grenst aan het natuurgebied
"Mantingerveld". Op afbeelding 5.13 op de volgende pagina is de ligging van het kampeerterrein aangegeven. N atuurkampeerterrein "De Voscheheugte" is een kleinschalig, erkend
natuurkampeerterrein dat vvil doorgroeien naar een kampeerterrein mel 25 a 30 kampeerplaatsen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op aspecten, die relevant zijn voor de uitbreiding
van natuurkampeerterrein "De Voscheheugte".

"De Voscheheugte" is een erkend natuurkampeerterrein. Een natuurkampeerterrein is een
formule van kampeerterreinen met specifieke kwaliteitskenmerken, die vastgelegd zijn in de
"Richtlijnen voor erkenning, inrichting en beheer van natuurkampeerterreinen" (2004). De
kampeerplaatsen op dergelijke leneinen hel>l>en een natuurlijk karakter en zijn bestemd
voor de rustzoekende kampeerde1· die de beleving van de natuur op prijs stelt. Een van de
richtlijnen is dat niet meer dan circa 30 plaatsen per hectare zijn toegestaan. Daamaast mag
de kampeerder op een natuurkampeerterrein uitsluitend verblijven in toeristische (mobiele)
kampeermiddelen, zoals tent, toercaravan, camper, vouwwagen of huifkar. Het 'groene
keutmerk' kan slechts na inspectie door de Stichting Natuurkampeerterreinen worden
verkregen.
Natuurkampeerterrein "De Voscheheugte" is een kampeerterrein met 15 toegestane
kampeerplaatsen. Het terrein ligt achter restaurant "De Voscheheugte". Van het terrein, dat
een oppervlakte heeft van circa 1,2 hectare, is alleen het voor~te ge<leelte ingericht ten
behoeve van het kamperen. De kampeerplekken zijn ruim en bieden veel privacy, omdat ze
door middel van beplanting van elkaar zijn afgeschermd (zie afbeelding 5.14 op pagina 30).

Op het voorste gedeelte is per plek een stroomaansluiting aanwezig. Verder is op het terrein
sprake van sanitaire voorzieningen en een centrale parkeervoorziening.
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SITU ERi NG NATUURCAMPING DE VOSCHEHEUGTE
Mantingerdijk 8 te Mantinge
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In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied (1996) van de voormalige gemeente
Westerbork is het kampeerterrein niet positief bestemd, omdat hie1voor ontheffing is
verleend op basis van de Wet op de
Afbeeld_!.ng

s~

Openluchtrecreatie (kleinschalig
kamperen). Het betreffende perceel
kent de bestemming "Essen en
oude veldontginningen II". Het
restaurant is binnen deze gebiedsbestemming aangeduid als
"Horeca".

Op afbeelding 5.15 op pagina 31 is
een fragment van de plankaart van
het bestemmingsplan Buitengebied
Westerbork (1996) opgenomen.

De eigenaar van het natuurkampeerterrein wil het aantal toegestane plaatsen graag
uitgebreid zien tot 25 a 30 kampeerplaatsen. Daartoe zal het achterste gedeelte van het
terrein ook ingericht worden ten behoeve van het kamperen. Op afbeelding 5.16 zijn twee
foto's weergegeven van het achterste gedeelte. Aan de westkant van dit gedeelte is al een
Gonge) beplantingsstrook aangelegd. Op de tweede foto is zichtbaar dat het kampeerterrein
aan natuurgebied grenst.
Afbeelding

5.~

In het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied is het natuurkampeerterrein, inclusief
het achterste gedeelte, bestemd als "Verblijfsrecreatieve doeleinden 1". Gronden met deze

bestemming zijn bestemd voor starnlplaatsen voor kampeermiddelen alsmede voor
gebouwen ten behoeve van beheer en dienstverlening, waaronder mede een kantine/
restaurant wordt verstaan (restaurant "De Voscheheugte" is meegenomen binnen deze
bestemming). Op afbeelding 5.15 (onderste gedeelte) is een fragment van het
voorontwerpbestemmingsplan weergegeven met het betreffende perceel.

5.4
Het natuurgebied Mantingerveld is op de functiekaart van het POP II van Drenthe
aangeduid als zone V. De agrarische cultuurgronden in de richting van de kern Mantinge
zijn door de provincie aangeduid als zone II (zie afbeelding 5.17 op pagina 32).

Bror1 : 1Jit:s:r1e de pla n h;iart
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afbeelding 5.15
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Natuurkampeerterrein "De Voscheheugte" ligt binnen zone V. Hinnen zone V gaa:t het om
behoud, herstel of ontwikkeling van natuurwaarden.
Het natuurgebied Mantingerveld is aangemerkt als Natura 2000-gebted. Voor dit gebied ligt
een ontwerpbesluit. Het ministerie van LNV werkt momenteel aan de definitieve
aanwijzing. Het Natura 2000-gebied "Mantingerzand" is een gebied waar voorheen de
Habitatrichtlijn van toepassing was. "De Voscht>heugte" ligt buiten de begrenzing van het
Natura 2000-gebied.
Natum 2000-gebiedeit 'lijn beschermd op grand van de Natuurbeschermingswet 1998.
Hierin is geregeld dat continuering en intensivering van het huidige gebruik en nieuwe
activiteiten beoordeeld moeten Worden op schadelijke gevolgen, met inbegrip van de
zogeheten externe werking (een activitelt buiten een Natura 2000-gebied die een kans op een
significant effect heeft binnen het gebied). Ingeschat mo et daarom worden of de ontwikkeling een significant effect heeft op de soorten en habitats waarvoor het Natura .2000--gebied
"Mantingerzand" is aangewezen. In dit kad.er is door EcoGroen Advies een quickscan
natuurtoets uitgevoerd. In paragraafS.5 wordt ingegaan op de conclusies uit dit onderzoek.
Ten aanzien van het aspect landschap kan opgemerkt warden dat het terrein grenst aan het
natuurgebied en dat het kampeerterrein landschappelijk wordt ingepast. Aan de westkant
van het achterste gedeelte van het terrein is al beplanting aangebracht.
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De landbouw ondervindt geen hinder van de ontwikkeling, omdat het hier alleen gaat om
een uitbreiding van het aantal kampeerplaatsen en in de directe omgeving geen sprake is
van agrarische bedrijven. In paragraaf 5.6 wordt ingegaan op het aspect archeologie.
Het natuurkampeerterrein is ontsloten via een verharde weg. Het natuurkampeerterrein
blijft kleinschalig (maximaal 30 standplaatsen). Verder is op het terrein sprake van een eigen
parkeerterrein (auto's mogen niet parkeren op het eigenlijke kampeerterrein). Van
(parkeer-)overlast op de Mantingerdijk is en zal geen sprake zijn.
Op de zoneringskaart voor verblijfsrecreatie, welke onderdeel uitmaakt van de Beleids-

criteria Recreatie & Toerisme gemeente Midden-Drenthe (zie ook paragraaf 2.3 van deze
ruimtelijke onderbouwing), ligt natuurkampeerterrein "De Voscheheugte" binnen een
gebied waar geen ontwikkelingsmogelijkheden voor verblijfsrecreatieve terreinen liggen
(zone 2), omdat het gaat om een gevoelige locatie. Omdat het hier slechts gaat om een
beperkte uitbreiding van een bestaand natuurkampeerterrein, heeft de gemeente MiddenDrenthe geen moeite met de voorgestane uitbreiding. Verder kan opgemerkt worden dat de
ontwikkeling die met deze mimtelijke onderbouwing mogelijk wordt gemaakt niet in strijd
is met het Visie document Recreatie & Toerisme (2008). Deze gemeentelijke beleidsnota is

reeds behandeld in paragraaf 2.4.

Conclusies/resultaten quickscan natuurtoets EcoGroen (p.m.).

5._Q_

All<;..HEOLOGIE

Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen dient rekening te worden gehouden
met zowel de bekende als de te verwachten archeologische waarden. Het kampeerterrein
van "De Voscheheugte" maakt geen onderdeel uit van een archeologisch waardevol terrein
(bron: Archeologische MonumentenKaart). Ook voor de directe omgeving zijn geen
archeologisch waardevolle terreinen bekend.
Op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKA W) worden voorspellingen

gedaan over de plek waar zich archeologisch erfgoed in de bodem kan bevinden. Het
kampeerterrein maakt onderdeel uit van een gebied met een hoge archeologische
verwachtingswaarde. Omdat de uitbreiding van het aantal kampeerplaatsen niet gepaard
gaat met een verstoring van de bod em (er zullen geen leidingen word en gegraven), kan een
nader archeologisch onderzoek achterwege blijven. Een eventueel gebouw van hooguit
50 m' voor sanitaire voorzieningen is vrijgesteld van archeologisch onderzoek'.

SL
p.m.

Bij het opstellen van bestemmingsplannen is het van belang te onderzoeken in hoeverre
milieuhygienische factoren belemmeringen opleveren voor de voorgestane ontwikkeling. In
deze paragraafwordt daarom ingegaan op (in willekeurige volgorde) : milieuzonering,
bodem, wegverkeerslawaai, exteme veiligheid en luchtkwaliteit.
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De provincie Drenthe heeft d e vrijstelling voor archeologisch onderzoek verruimd naar 500 m'
(brief provincie aan de gemeenten van 2 juli 2007).
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Mi/ieuzonering
In de directe omgeving van natuurkampeerterrein "De Voscheheugte" is geen sprake van
(agrarische) bedrijven van derden. De eigenaar en beheerder van het natuurkampeerterrein
is ook eigenaar van restaurant "De Voscheheugte".

Bodem
Met betrekking tot eventuele bodem- en grondwatervervuiling kan worden opgemerkt dat
het terrein van "De Voscheheugte" in het historisch bodembestand van de provincie
Drenthe niet aangemerkt staat als (potentieel) verontreinigde locatie.

Wegverkeerslawaai
Bij de vaststelling ofherziening van een bestemmingspian dat (deels) is gelegen binnen een
geluidzone op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh), dient voldaan te
worden aan het gestelde in de Wgh. Omdat op natuurkampee1terreinen uitsluitend mobiele
kampeermiddelen mogen worden geplaatst en er daarmee geen sprake is van nieuwe
geluidsgevoelige gebouwen, is de Wet geluidhinder niet van toepassine;.

Externe vei/igheid
Van de ramptypes die verb and houden met externe veiligheid zijn met name ongevallen
met brandbare/ explosieve of giftige stoffen van belang. Deze ongevallen kunnen nader
worden onderscheiden in ongevallen met betrekking tot:
a.

inrichtingen;

b.
c.

buisleidingeni
vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor.

Voor natuurkampeerterrein °De Voscheheugte" kan het volgende opgemerkt worden:
• In de directe omgeving is geen sprake van risicovolle inrichtingen.
• N atuurkampeerterrein "De Voscheheugte" ligt niet in de nabijheid van een
aardgastransportleiding.
• In de directe omgeving is geen sprake van vervoer van gevaarlijke stoffen over weg,
water of spoor.

Luchtkwa/iteit
Voor wat betreft luchtkwaliteit en de daaromtrent geldende bepalingen wordt verwezen
naar paragraaf 3.8 van deze ruimtelijke onderbouwing (onder het kopje 'luchtkwaliteit'). De
voorgestane ontwikkeling voor natuurkampeerterrein "De Voscheheugte" is een ontwikkeling, die van geringere omvang is dan de ontwikkelingen die in paragraaf 3.8 zijn
aangegeven en het is ook geen project dat beschreven staat in het NSL. Er kan daarom
geconcludeerd warden dat de luchtkwaliteit 'niet in betekenende mate' zal verslechteren.
Derhalve hoeft nict nuder op het aspect luchtkwaliteit te worden ingegaan.
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Camping
De Molenhorst
6.l._ __
Dit hoofdstuk bevat de ruimtelijke onderbouwing voor de uitbreiding van camping "De
Molenhorst". Camping "De Molenhorst", aan de Makkum 42 te Beilen, is gelegen naast de
molen van het buurtschap Makkum. Op afbeelding 6.18 op de volgende pagina is de ligging
van de camping weergegeven. De eigenaar van camping "De Molenhorst" heeft een
ontheffing voor een kleinschalig kampee1terrein en wil doorgroeien naar een volwaardige
camping met 40 standplaatsen. Daarnaast is op het terrein sprake van drie recreatieappartementen. De gemeente wil deze recreatieappartementen legaliseren. In dit hoofdstuk
wordt ingegaan op aspecten, die relevant zijn voor de uitbreiding van camping "De
Molenhorst".

6.2 _____

HUIDIGE SITUATIE EN VIGERENDJE,STEl\{IMINGSPLAN

Camping "De Molenhorst" is een kleinschalig kampeerterrein bij een voormalig agrarisch
bedrijf (voorheen akkerbouwbedrijf). De bebouwing op het perceel bestaat uit een boerderij
met twee vrijstaande schuren. Het perceel grenst aan r.le molen van Makkum.
De camping, die achter de boerderij is gesitueerd, trekt voornamelijk gezinnen met kinderen
aan. Voor kinderen is er een trampoline, een zandbak en een kleine glijbaan en daarnaast
kleinvee zoals kippen, konijnen, geitjes en ganzen. Ook worden er door de campingeigenaar
allerlei activiteiten georganiseerd (fietstochten, excursies door de natuur, schilderen
etcetera). Een gedeelte van het achterste gedeelte van de boerderij is ingericht als ontmoetings- en hobbyruimte. Ook wordt een gedeelte gebruikt als recreatieappartement. Tn <le
boerderij is sprake van twee recreatieappartementen. In een van de schuren is, naast het
sanitair, sprake van een derde recreatieappartement.
Afbcclcling 6.19
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iafbeelding 6.18

SITUERING CAMPING DE MOLENHORST
Makkum 42 te Beilen

I

RUIMTEUJK~
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Het perceel Makkum 42 te Beilen, is geregeld in het bestemmingsplan Landelijk Gebied
Beil en uit 1975. Het perceel heeft hierh1 de besterruning "agrarische doeleinden A". Het
perceel is daarmee bestemd ten behoeve van een agrarisch bedrijf. Vo or het kampeerterrein
is een ontheffing verleend op basis van de Wet op de Openluchtrecreatie (kleinschalig
kamperen). Op afbeelding 6.20 op de volgende pagina is een fragment van de vigerende
plankaart opgenomen.

De eigenaar van camping "De Molenhorst" wil het aantal toegestane plaatsen graag
uitgebreid zien tot 40 standp la atsf'n . Op het kmnpeerterrein is al ruimte voor 40 standp laatsen. Het perceel is circa 1 hectare groot en is voorzien van drainage. Daarnaast wil de
campingeigenaar de drie aanwezige recreatieappartementen graag gelegaliseerd hebben.
Op afbeelding 6.21 is een foto opgenomen van het recreatieterrein.
Afbeelding 6.21

In het voorontwerpbestemmingsplan
Buitengebied is het kampeerterrein en de
bebouwing, die erbij hoort, bestemd als
"Verblijfsrecreatieve doeleinden 1". Op
afbeelding 6.20 is tevens een fragment van
het voorontwerpbestemmingsplan
weergegeven (onderaan de afbeelding).

Het kampeerterrein van "De Molenhorst" is op de functiekaart van het POP II van Drenthe
aangeduid als zone II (zie afbeelding 6.22).
Afbeelding 6.22
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Ook ligt het perceel binnen de rode contourlijn van Beilen. Rode contourlijnen zijn door de
provincie opgenomen ter bescherming van waardevolle gebieden rondom kernen. Binnen
zone II staat uitoefening van grondgebonden landbouw op bedrijfseconomische grondslag
voorop. Recreatief medegebruik en de ontwikkeling van toeristisch/ recreatieve bedrijven
wordt bevorderd. Daarbij mag de landbouwkundige hoofdfunctie niet wezenlijk worden
aangetast en wordt gestreefd naar het in stand houden van de waarden van natuur,
landschap en cultuurhistorie. Met het feit dat het perceel ligt binnen de rode contourlijn van
Beilen kan geconcludeerd worden dat het gebied niet van hoge waarde is vanuit oogpunt
van natuur, landschap en cultuurhistorie.
Verder is het kampeerterrein al ingericht ten behoeve van 40 standplaatsen. Het gaat niet
om een uitbreiding van het kampeerterrein zelf. Voor wat betreft de natuurwaarde en het
landschap verande1t er daarom niets.
De landbouw ondervindt geen hinder van het feit rl at hPt kampeerterrein een volwaardige
camping wordt. In de directe omgeving is geen sprake van volwaardige agrarische
bedrijven. Bovendien is in de directe nabijheid van deze agrarische bedrijfsbestemmingen
(Makkum 2 en Makkum 3) al sprake van woonbestemmingen (zie ook paragraaf 6.8 onder
het kopje 'milieuzonering'). Verder kan worden opgemerkt dat bij de boerderij sprake is van
voldoende parkeergelegenheirl. Er zal geen vcrkccrsoverlast ontstaan.
Het voornemen van de gemeente is verder de drie recreatieappa1tementen te legaliseren. De
gemeente vindt legalisatie acceptabel omdat:
a. het perceel Makkum 42 binnen de rode contour van Beilen ligt;
b. het perceel in de nabijheid van het substreekcentrum Beilen ligt;
c.

de locatie goed ontsloten is (ook via het openbaar vervoer).

Op deze wijze kan een gevarieerd aanbod vau recredtieve voorzieningen aangeboden

wmden op het perceel.
Het kampeerterrein zelf kent een ontsluitingsweg met een in- en uitgang. Bij de boerderij is
sprake van voldoende parkeergelegenheid (voor bezoekers). Hierdoor zal er geen sprake
zijn van parkeerproblemen dan wel verkeersonveilige situaties.
Op de zoneringskaart voor verblijfsrecreatie, welke onderdeel uitmaakt van de Beleids-

criteria Recreatie & Toerisme gemeente Midden-Drenthe (zie ook paragraaf 2.3 van deze
ruimtelijke onderbouwing), ligt camping "De Molenhorst" binnen een 'groen' gebied (zone
5). In deze zone zijn uitbreidingsmogelijkheden voor beslaande bedl'ijven aanwezig. Vercler
kan opgemerkt worden dat de ontwikkeling die met deze mimtelijke onderbouwing
mogelijk wordt gemaakt niet in strijd is met het Visie document Recreatie & Toerisme
(2008). Deze gemeentelijke beleidsnota is reeds behandeld in paragraaf 2.4.

In de voorgaande paragraaf is al opgemerkt dat er voor wat betreft de natuurwaarde geen
veranderingen optreden. Het kampeerterrein zal in de nabije toekomst alleen een
intensiever gebruik kennen. Het terrein kent reeds een gevarieerde beplanting (zie ook
afbeelding 6.21). Verder kan hierbij worden opgemerkt dat de camping binnen de rode
contourlijn van Beilen li3t. Het gebied is daarom niet van hoge waarde vanuit oogpunt van
natuur, landschap en cultuurhistorie (zie ook paragraaf 6.4).

RUiMTELIJKE ONDEflf::OUWING UITBREEYNGSPLANNEN VOOR ZES VERBLIJFSRECREA TIEVF. TERR.EiNEJ

In het kader van deze ruimtelijke onderbouwing is daarom voor de uitbreiding van dit
kampeerterrein geen quickscan natuurtoets uitgevoerd.
ARCHEOLQGIE

Camping "De Molenhorst" maakt geen onderdeel uit van een archeologisch waardevol
terrein (bron: Archeologische MonumentenKaart). Op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKA W) heeft het kampeerterrein deels een hoge archeologische
verwachtingswaarde en deels een middelhoge archeologische verwachtingswaarde.
Omdat het kampeerterrein als is ingericht ten behoeve van 40 standplaatsen en daarmee de
bodem niet wordt verstoord (het kampeerterrein is al voorzien van elektra en watertappunten), kan een nader archeologisch onderzoek achterwege blijven.

6,7.______
p.m.

(j.8 -·-- -·--·--·Bij het opstellen van bestemmingsplannen is het van belang te onderzoeken in hoeverre
milieuhygienische factoren belemmeringen opleveren voor de voorgestane ontwikkeling. In
deze paragraafwordt daarom ingegaan op (in willekeurige volgorde): milieuzonering,
bodem, wegverkeerslawaai, exteme veiligheid en luchtkwaliteit.
Milieuzonering

In de directe omgeving van camping "De Molenhorst" is geen sprake van (agrarische)
bedrijven van derden. Voor het merendeel gaat het om woonbestemmingen. Het perceel
Makkum 3 (gesitueerd aan de zuidkant van het kampeerterrein) heeft in het voorontwerpbestemmingsplan een agrarische bedrijfsbestemming. Dit agrarisch bedrijf houdt schapen
(geen volwaardig agrarisch bedrijf). In de VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering" uit
2007 is als het gaat om het houden van schapen een richtafstand (grootste afstand) van 50
meter opgenomen. Schapenhouderijen vallen namelijk onder 'fokken en houden van
overige graasdieren: overige graasdieren'. De afstand tussen het agrarisch bedrijf en de
camping bedraagt circa 150 meter. Aangenomen mag daarom worden dat de toeristen/
recreanten geen hinder ondervinden van het agrarisch bedrijf.
De molen van Makkum ondervindt geen hinder van de uitbreiding van de camping. De
uitbreiding heeft geen gevolgen voor de windtoetreding naar en het zicht op de molen. Er
wordt namelijk niet gebouwd (uitsluitend mobiele kampeermiddelen met een beperkte
hoogte) en ook de beplanting blijft laag (struikbeplanting).
Bodem

Met betrekking tot eventuele bodem- en grondwatervervuiling kan worden opgemerkt dat
het erf van Makkum 42 in het historisch bodembestand van de provincie Drenthe
aangemerkt staat als 'potentieel emstige' verontreiniging. Deze aanduiding heeft betrekking
op de opslag van bestrijdingsmiddelen en een bovengrondse dieseltank. De aanwezigheid
hiervan levert geen belemmering op voor de voorgestane ontwikkeling.
Wegverkeers/awaai

Bij de vaststelling ofherziening van een bestemmingsplan dat (deels) is gelegen binnen een
geluidzone op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh), dient voldaan te
worden aan het gestelde in de Wgh. Omdat er met de uitbreiding van het kampeerterrein
geen sprake zal zijn van nieuwe geluidsgevoelige gebouwen (het gaat alleen maar om
mobiele kampeermiddelen), is de Wet geluidhinder hier niet van toepassing.
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Exterm! veillgheid
Van de ramptypes die verband houdenmet exteme velligheid zjjn met Hame ongevaJlen
met brandbare/exp1osieve of gifi ige stoffen van belang. Deze ongevallen kunnen nader
worden onderscheiden in ongevallen met betrekking tol:
a. lnrlchtlngen;
b. bulslcidingen;
c. vervoet· gevaal'Lijke stoffen overweg, water of spoor.
Ten aanzien van camping "De Molenhorst" kan het volgende opgemerkt worden:
• In de dlrecte omgeving i!-i eeen 1-;prt1\cP van risirovollt:> iruichtingen.
• C-unping "De Molenho1•st11 Hgt niel in de nabljheid van een aatdgastransporl:leiding.
• In de directe omgeving is geen sprake van vervoer van gevaarlijkestoffen overweg,
water of spoor.

Luchtkwaliteit
Voor wat betreft luchtkwallteit en de daaromtrent geldende bepalingen wordt verwezen
naa1· paragraaf 3.8 van deze l'Ulmtelijke onderbouwlng (onder het kopje 'luchtkwaliteit').
De voorgestane ontwlkkeling voor camping "De Molenhorst" is een onlwikkellng, die van
geringere omvang ls dan de ontwikkellngen die in paragraaf3.8 zijn aangegeven en het is
ook geen project dal beschreven staat in het NSL. Er kan daarom geconcludeerd worden dat
de luchlkwaliteit 'niet in betekenende mate' zal verslechteren. Derhalve hoeft niet nader op
het aspect luchtkwaliteit te worden ingegaan.
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Camping De Stal
7.1
Dit hoofdstuk bevat de ruimtelijke onderbouwing voor de uitbreiding van camping "De
Stal". Camping "De Stal", aan de Kanaal Oost Zijde 19 te Drijber, is gelegen aan de oostzijde
van het Linthorst-Homankanaal, ten zuidoosten van de kern Drijber. Op afhPPlcling 7.23 op
de volgende pagina is de ligging van de camping weergegeven. De eigenaar van camping
"De Stal" heeft een ontheffing voor een kleinschalig kampeerterrein en wil doorgroeien naar
een volwaardige camping met een aantal vaste standplaatsen (voor stacaravans en chalets).
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op aspecten, die relevant zijn voor de uitbreiding van

camping "De Stal".

7.7._

t:U.llPIG.E. . S.IT.YA..IJ.E. E.J\IVIfil!t~N!l ~E$1JMMJNGSPLAN
Camping "De Stal" is een kleinschalig kampeerterrein bij een voormalig agrarisch bedrijf.
Het kleinschalig kampeerterrein (zie afbeelding 7.24) met 15 standplaatsen (niet voor
stacaravans) is aan de noordkant van de boerderij gesitueerd. ln de boerderij (achterste
gedeelte) is sprake van een groepsaccommodatie. Het betreft een tweetal recreatieappartementen voor groepen; een 6-persoons en een 10-persoons recreatieappartement. Het
voorste gedeelte van de bocrdcrij wordt bewoond door de eigenaar en zijn gezin.

Afbeelding 7.24
•' ,

i .... ,

afbeelding 7.23

SITUERING CAMPING DE STAL
Kanaal Oost Zijde 19 te Drijber

I
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Het perceel Kanaal Oost Zijde 19 te Drijber ligt binnen het bestemmingsplan Landelijk
Gebied Bellen (1996). Het perceel is niet positief bestemd. De gebiedsbestemming die hier
geldt is "jonge veldontginningen". Op afbeelding 7.25 op de volgende pagina is een
fragment van de aanduidingenkaart weergegeven (bovenaan).

7.3
De eigenaar van camping "De Stal" wil graag doorgroeien naar een reguliere camping met
tevens een aantal vaste standplaatsen (voor stacaravans en chalets). De bedoeling is het
graslandperceel, dat achter de bebouwing ligt, in te richten ten behoeve van de camping.
Het gaat om een perceel van c:irca 4 hectare groot . In bijlage 3 is een eerste schets veer de
toekomstige camping weergegeven.
Het ontwerp omvat:
• 11 ruime plaatsen voor chalets (aan de buitenrand, grootte van ten minste 250 m 2);
• 22 vaste standplaatsen voor stacaravans (het 'binnenterrein', plaatsen van 200 tot
~

250 m 2 );
circa 33 toeristische/seizoensplaatsen voor toercaravans en tenten (aan de noordkant van
de bebouwing op het perceel en aan de kant van het agrarisch bedrijf);

• spel/speelruimte op een aantal centrale plekken;
• een duidelijke groenstructuur, rondom is gekozen voor een aantal doorzichten;
• parkeren op eigen terrein.
In het voorontwerpbesterruningsplan Buitengebied is het perceel Kanaal Oost Zijde 19
bestemd als "Verblijfsrecreatieve doeleinden 3" (zie ook afbeelding 7.25). Gronden met deze
bestemming zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve van verblijfsrecreatie Lr1 de vorm van
groepsaccommodaties, kampeerboerderijen en naar aard daarmee gelijk te stellen
voorzieningen. In het voorontwerpplan was de omvo1ming naar een regulier kampeerterrein nog niet meegenomen (zie ook hoofdstuk 1).

7.4
Camping "De Stal" llgt in een gebied dat op de functiekaart van het POP II van Drenthe
aangeduid is als zone I (zie afbeelding 7.26 op pagina 48). Binnen zone I staat de uitoefening
van de grondgebonden landbouw op bedrijfseconomische grondslag voorop. Recreatief
medegebruik en de ontwikkeling van toeristisch/recreatieve bedrijven worden bevorderd.
Daarbij mag de landbouwkundige hoofdfunctie niet wezenlijk worden aangetast.
De provincie geeft verder aan dat een doorontwikkeling van kleinschalige verblijfsrecreatie
(zoals kleinschalig kamperen) naar een (meer) volwaardig bedrijf mogelijk is, voor zover
voldaan wordt aan de gcstelde eisen voor nieuwvestiging. Nieuwe bedrijven kunnen
worden gevestigd in zone I, II of III van de integrale zonering, aldus de provincie. Voor
camping "De Stal" is een doorontwikkeling dus niet in strijd met het provinciaal beleid.
Voor wat betreft de functie landbouw is voor dit initiatief van belang dat op het perceel
Kanaal Oost Zijde ?1 sprake is van een melkveehouderijbedrijf. Bij de inrichting van het
kampeerterrein zal rekening worden gehouden met de aanwezigheid van het melkveehouderijbedrijf (zie ook paragraaf 7.8 onder het kopje 'milieuzonering').
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A b . k.ling 7.26

Fraqment "Functiekaart"
{POP II)

De weg Kanaal Oost Zijde iseen rustige weg (verhard), dat voor dat weggedeelle vrijwel
ui\sluitend door bestemmingsverkeer word\ gebrulk.t. Op hel kampeerterreln zelf zal
gez<:>rgd worden voor voldoende parkeergelegenheid.
Op de zonerlngskaart voor verblijfsrecreatle, welke onderdeel uitmaakt van de
Beleidsctiteria Recrealie & Toerisme gemeente M1dden-Drenthe (zie ook paragraaf 2.3 van
deze rulmtelijke onderbouwlng), Hgt camping "De Stal" binnen een 'groen' gebied (zone 3~
Binnen deze zone Is rulmte voot een tweet alnleuwe verblijfsrecreatieve bedrijven met een
maximale oppervlaktevan8 hectare. Het kampeerterreln van camping "De Stal'' kan
beschouwd worden .als een nleuw bedrijf. Het kampeerterreln laijgt een omvang van circa 4
hectare. Verder kan opgemerk1 wordan dal de ontwikkeling die met deze ruimtelijke onderbouwlng mogelijk wordt gemaakl niel in slrijd is met hel Visie document Recreatie &
Toerisme (2008). Deze gemeenlellj ke beleidsnola is reeds behandeld in paragra af 2. 4.

7.5

NATUURWAA.ROE

Conclusies/ result al en quickscan natuurtoets Ec0Groen (p.m. ).

7.6:_ _____ ---Bij het op;t ellen en ultvoeren van ruimt elijke plannen dien1 reken:lng te worden gehouden
met zowel de be ken de aJs de te verwacht en archeolog!sche waarden. Het terrain van
camping "De Stal" maakt geen onderdeel uit van een archeologisch waardevol terrein (bron:
Archeologische M onumentenK a art). Ook voor de direde omgeving zijn geen archeologisch
waardevolle terreinen bekend.
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Op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKA W) worden voorspellingen

gedaan over de plek waar zich archeologisch erfgoed in de bodem kan bevinden.
Het terrein van camping "De Stal" maakt onderdeel uit van een gebied met een middelhoge
verwachtingswaarde. Ten behoeve van de doorontwikkeling van camping "De Stal" wordt
de bodem alleen verstoord door het graven van leidingen. De chalets hebben geen diepe
fundering. Advies Drents Plateau (p.m.).

J.7 - - - - - - -

WAT~_BPARAGRAAF

p.m.
.M!.b!1:l.l_AS~ECJEI\!

Bij het opstellen van bestemmingsplannen is het van belang te onderzoeken in hoeverre
milieuhygienische factoren belemmeringen opleveren voor de voorgestane ontwikkeling. In
deze paragraafwordt daarom ingegaan op (in willekeurige volgorde): milieuzonering,
bodem, wegverkeerslawaai, externe veiligheid en luchtkwaliteit.
Milieuzonering

Naast camping "De Stal", op het perceel Kanaal Oost Zijde 21, is sprake van eenmelkveehouderijbedrijf. De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is sinds 1januari2007 het (landsdekkend) beoordelingskader voor geurhinder vanuit veehouderijen. Voor melkrundvee-houderijen zijn in de Wgv geen geuremissiefactoren vastgesteld. Artikel 4, lid 1 van de Wgv
bepaalt dan dat de afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object buiten de
bebouwde kom ten minste 50 meter mo et bedragen. Het gaat hier om de afstand tussen het
emissiepunt van een dierenverblijf en de buitenzijde van het geurgevoelig object. Een geurgevoelig object is in de wet gedefinieerd als 'gebouw, bestemd voor en blijkens aard,
indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk
verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt
gebruikt'. Jurispmdentie zal moeten uitwijzen of chalets en stacaravans ook aangemerkt
moeten worden als geurgevoelige objecten.
Bij de inrichting van het kampeerterrein zal desondanks rekening worden gehouden met de
afstandseis van 50 meter en het gestelde in de Wgv. Dit betekent dat in de uiterste zuidwesthoek van het kampeerterrein geen standplaatsen ten behoeve van stacaravans of chalets
zullen worden geprojecteerd.
Bodem
In het historisch bodembestand van de provincie Drenthe staat voor het graslandperceel dat
betrokken wordt bij het kampeerterrein van "De Stal" een lijnverontreiniging bekend

(demping, niet gespecificeerd). Bij de aanvraag voor een bouwvergunning (voor de chalets)
zal een verkennend bodemonderzoek worden overlegd.
Wegverkeersfa waai

Bij de vaststelling ofherziening van een bestemmingsplan dat (deels) is gelegen binnen een
geluidzone op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh), dient voldaan te
worden aan het gestelde in de Wgh. Omdat recreatieverblijven als stacaravans en chalets
niet aangemerkt hoeven te worden als geluidsgevoelig en het hier gaat om (in principe)
verplaatsbare kampeermiddelen, is door de gemeente geoordeeld dat een akoestisch
onderzoek vanwege het wegverkeer niet noodzakelijk is. De weg Kanaal Oost Zijde wordt
bovendien ter hoogte van camping "De Stal" vrijwel uitsluitend gebruikt door
bestemmingsver keer.
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Externe vei/igheid

Van de ramptypes die verb and houden met externe veiligheid zijn m et name ongevallen
met brandbare/ explosieve of giftige stoffen van belang.
Deze ongevallen kunnen nader worden onderscheiden in ongevallen met betrekking tot:
a. inrichtingen;
b. buisleidingen;
c.

vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor.

Voor camping "De Stal" kan het volgende opgemerkt worden:
• Bij Nieuw-Balinge is sprake van een munitieopslagplaats. Het terrein van camping "De
Stal" ligt in het voorontwerpbestemmingsp Jan Buitengebied binnen de veiligheidszone
van deze munitieopslagplaats (zie ook afbeelding 7.25). Door TNO is een risico-analyse
uitgevoerd 6 • Dit onderzoek gaf aanleiding de veiligheidszone (de cirkel) te verkleinen.
Camping "De StaY', inclusiefhet uitbreidingsplan, valt dan buiten de veiligheidszone van
de munitieopslagplaats.
• Langs de westzijde van het Unthorst Homankanaal ligt een gasleiding (N-521-40--KR~ Ol3)
met een diameter van 16,5 cm en een druk van 40 bar. Mogelijke consequenties zijn er
niet. Voor een vergelijkbare regionale leiding elders ligt de PR-contour op de leiding en
ligt de 1% letaal grens op 45 meter (het gebied waarbinnen de leiding nog daadwerkelijk
invloed heeft op het groepsrisico ). De afstand tussen de uitbreiding van camping "De
Stal" en de gasleiding bedraagt aanzienlijkmeer.
• In de directe omgeving is geen sprake van vervoer van gevaarlijke stoffen over weg,
water of spoor.
Luchtkwaliteit

Voor wat betreft luchtkwaliteit en de daaromtrent geldende bepalingen wordt verwezen
naar paragraaf 3.8 van deze ruimtelijke onderbouwing (onder het kopje 'luchtkwaliteit' ).
De voorgestane ontwikkeling voor camping "De Stal" is een ontwikkeling, die van
geringere omvang is dan de ontwikkelingen die in paragraaf 3.8 zijn aangegeven en het is
ook geen project dat beschreven staat in het NSL. Er kan daarom geconcludeerd worden dat
de luchtkwaliteit 'niet in betekenende mate' zal verslechteren. Derhalve hoeft niet nader op
het aspect luchtkwaliteit te worden ingegaan.

'Risico-analyse munitieactiviteiten KL op MMC Nieuw-Balinge. Externe veiligheid.
Rapportnr. PML 2004-Al 12.
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Camping
De Goudplevier
8•.1
Dit hoofdstuk bevat de ruimtelijke ondcrbouwing voor de uitbreiding van camph1g "De
Goudplevier". Camping "De Goudplevier", aan de Verlengde Middenraai 16 te NieuwBalinge, ligt ten noordoosten van de kem Nieuw-Balinge. Op afbeelding 8.27 op de
volgende pagina is de ligging van de camping weergegeven. Op het perceel Verlengde
Middenraai 16 is sprake van een akkerbouwbedrijf en een klemschalig kampeerterrem
(neventak bij het akkerbouwbedrijf). De ondernemer wil ten aanzien van de campmg
doorgroeien naar een middelgrote camping met 60 kampeerplaatsen. In dit hoofdstuk wordt
ingegaan op aspecten, die relevant zijn voor de uitbreiding van camping "De Goudplevier".

Aan de Verlengde Middenraai 16 te Nieuw-Balinge wordt een akkerbouwbedrijf
geexploiteerd met daarnaast een kleinschalig kampeerterrem (voor maximaal 15 kampeermiddelen). Op afbeelding 8.28 is een foto opgenomen van de boerderij. Het bouwplan
(teeltplan) van het akkerbouwbedrijf bestond ill het jaar 2008 uit 27,5 hectare suikerbieten,
34 hectare zetmeelaardappelen en 40 hectare granen (in totaal 101,5 hectare). Het bedrijf
heeft een bedrijfsopvolger.

Afueelding 8.28

Naast en achter de boerderij is sprake van een perceel grasland omgeven door boomsingels.
Hier wordt de campmg geexploiteerd. Het perceel is mgericht ten behoeve van 15 kampeerplaatsen. Toilet- en douchegelegenheid is in bestaande gebouwen op het perceel
gerealiseerd.

"

topografische kaart

afbeelding 8.27

SITUERING CAMPING DE GOUDPLEVIER
Verlengde M iddenraai 16 te Nieuw-Balinge

I
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In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied (1996) van de voormalige gemeente
Westerbork maakt het perceel Verlengde Middenraai 16 deel uit van een gebied dat
bestemd is als "veenontginningsgebied". Het perceel zelf is aangeduid als "grondgebonden
agrarisch bedrijf". Op afbeelding 8.29 op de volgende pagina is een fragment van de
plankaart van het vigerende bestemmingsplan opgenomen. Ten behoeve van grondgebonden agrarische bedrijven is bebouwing toegestaan binnen een aaneengesloten
oppervlak van 1 hectare. Het kleinschalig kampeerterrein is niet positief bestemd, omdat
hiervoor ontheffing is verleend op basis van de Wet op de Openluchtrecreatie.

8.3
Het akkerbouwbedrijfhad in het jaar 2008 circa 101,5 hectare landbouwgrond in gebruik
(zie ook paragraaf 8.2). Van deze 101,5 hectare is circa 26 hectare overgedragen aan
Natuurmonumenten. Deze grond kan met ingang van 2009 niet meer gebruikt worden ten
behoeve van het akkerbouwbedrijf. Hierdoor is het akkerbouwbedrijf aanzienlijk verkleind.
Ter compensatiP van het verlies aan grond en inkomen is de ondernemer voornemens de
camping uit te breiden tot een middelgrote camping met 60 kampeerplaatsen. De werkzaamheden die deze activiteit met zich meebrengt zijn goed te combineren met de werkzaamheden van het akkerbouwbedrijf.
De grond, die bt>trokken w-1 worden bij h et ka_rnpeerterrehc is nu akkerbOU'Ngrond. Zodrn
de uitbreiding kan worden gerealiseerd, zal het betreffende deel worden ingezaaid met een
grasmengsel en zal de scheiding tussen het nieuwe gedeelte en de akkerbouwgrond worden
ingeplant met bomen en struiken.
Mede omdat camping "De Goudplevier" gunstig is gelegen, namelijk in de nabijheid van
grote natuurgebieden (Mantingerzand, Balingerzand, Boswachterij Gees) en te ontwikkelen
natuur (Plan Goudplevier), is de basis goed. Campinggasten komen voor de rust, ruimte en
de natuui'. De onlwikkeling van tle natuur geeft extra irnpulsen voor recreatie en toerisme in
het gebied. De vele wandel- en fietspaden in het gebied versterken dit proces. De ondernemer ondervindt dit duidelijk. Er komen steeds meer verzoeken binnen van mensen die op
de camping willen verblijven. Op dit moment kan de ondernemer niet aan de vraag
voldoen.
In bijlage 4 is een inrichtingsschets opgenomen van de nieuwe indeling voor de camping.
De camping zal uitsluitend in gebruik worden genomen ten behoeve van tnPrcaravans
en/ of tent en. Stacaravans worden niet toegelaten. De huidige toilet- en douchegelegenheid
zal ten behoeve van de uitbreiding worden aangepast, opdat er voldoende sanitaire
voorzieningen zijn voor de gasten. Daamaast zullen er sanitaire units op het terrein worden
geplaatst. Op het perceel zal ook voldoende parkeergelegenheid word en gerealiseerd (zie
ook bijlage 4).
In het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied zijn het akkerbouwbedrijf en het
kampeerterrein afzonderlijk bestemd. Op afbeelding 8.29 is (onderaan) een fragment van het
voorontwerpbestemmingsplan weergegeven met het betreffende perceel.
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Het campinggedeelte isinhet voorontwerpbestemmingsplan opgenomen als volwaardige
camping, middels de bestemming "Verblijfsrecreatieve doole!nden 1", Daarbij client
opgemerkt te worden dat het huidige uitbreidingsplan (zie bijlage 4) is gewijzigd ten
opzichte van het oorspr onkelijke plan, waarop het voor ontwerpbestemmingsplan is
gebaseerd. Met het huidige uitbreidingsplan blijft de camping compacter en minder diep
(zie ook afbeelding 8.29). Da camping krijgt een oppervlakte van circa 2 hectare.

8.4.
Camping "De Goudplevier'' Hgt in een gebied dat op de fundiekaart van het POP II van
Drenthe aangeduid is als zone I (zie ook afbeel dlng 8.30). Binnen zone 1st a at de uit oefening
van de grondgebonden landbouw op bedrijfse:onomische grondsag voorop. Recreatief
medegebruik en de ontVl'ikkeling van toeristirl/rocreatieve bedrijven wor den bevor derd.
Daarbij mag de landbouwkundige hoofdfundie niet wezenlijk worden aangetast.
Afbeelding
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De provincie geeft ver der aan dat een door ontwikkeling van kleinschalige verblijfsrecreatie
(zoals kle!nschalig kamperen) naar een (meer) volwaardig bedrijf mogelijk is, voor zover
voldaan wordt aan de gestelde eisen voor nieuwvestiging. Nieuwe bedrijvenkunnen worden gevestigd in zone I, II of III van de integrale zonering, aldus de prov!nde, Voor camping
"De Goudplevier" iseen doorontwikkeling dusniet in strijd met het provindaal beleid.
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Het gebied waal' het kampeerterrein dee! van uitmaakt is in het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied aangeduid als "open gebied". Gelet op deze landschappelijke kwaliteit is
het kampeerterrein zo compact mogelijk gehouden. Ook wordt het kampeerterrein
landschappelijk ingepast. Rondom zal een groenstrook worden aangeplant. Omliggende
agrarische bedrijven worden niet belemmerd in hun bedrijfsvoering als gevolg van de
uitbreiding van de camping (zie ook paragraaf 8.8 onder het kopje 'milieuzonering').
De weg langs de Verlengde Middenraai is aan de westkant vanhet water gelegen. Deze weg
is de doorgaande route van Nieuw-Balinge naar Witteveen. Het perceel Verlengde Middenraai 16 ligt aan de oostkant van het water. De percelen aan deze kant van het water (dit
geldt ook voor Verlengde Middenraai 18 en20) zijn via een brug en een verharde weg te
bereiken. Op het kampeerterrein aan de Verlengde Middenraai 16 zal gezorgd worden voor
vo ldoende parkeergelegenheid.
Op de zoneringskaart voor verblijfsrecreatie, welke onderdeel uitmaakt van de Beleids-

criteria Recreatie & Toerisme gemeente Midden-Drenthe (zie ook paragraaf 2.3 van deze
ruimtelijke onderbouwing), ligt camping "De Goudplevier" binnen een 'groen' gebied (zone
4). Binnen deze zone is ruimte voor een drietal nieuwe verblijfsrecreatieve bedrijven met een
maximale oppervlakte van 8 hectare. Het kampeerterrein van camping "De Goudplevier"
kan beschouwd word en als een nieuw bedrijf. Het kampeerterrein krijgt een omvang van
circa 2 hectare. Verder kan opgemerkt worden dat de ontwikkeling die met deze ruimtelijke
onderbouwing mogelijk wordt gemaakt niet in strijd is met het Visie document Recreatie &
Toerisme (2008). Deze gemeentelijke beleidsnota is reeds behandeld in paragraaf 2.4.

s.s______
Conclusies/resultaten quickscan natuurtoets EcoGroen (p.m.).

Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen dient rekening te worden gehouden
met zowel de bekende als de te verwachten archeologische waarden. Het terrein van
camping "De Goudplevier" maakt geen onderdeel uit van een archeologisch waardevol
terrein (bron: Archeologische MonumentenKaart). Ook voor de directe omgeving zijn geen
archeologisch waardevolle terreinen bekend.
Op de lndicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKA W) worden voorspellingen
gedaan over de plek waar zich archeologisch erfgoed in de bodem kan bevinden. Het terrein
van camping "De Goudplevier" maakt onderdeel uit van een gebied met een hoge
verwachtingswaarde. In het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied heeft dit gebied de
dubbelbestemming "Verwachtingsgebied archeologische waarden". Deze gronden zijn in
het voorontwerpplan mede bestemd voor het behoud van de mogelijk te verwachten
archeologische waarden.
Ten behoeve van de doorgroei van camping "De Goudplevier" naar een middelgrote
camping wordt de bodem verstoord door de bouw van een nieuw toiletgebouw (van circa
50 m 2 ) en het graven van leidingen. De bouw van het toiletgebouw is vrijgesteld van
archeologisch onderzoek, omdat de provincie Drenthe de vrijstelling voor archeologisch
onderzoek verruimd heeft naar 500 m 2 • Voor het graven van de leidingen: ad vies Drents
Plateau (p.m.).
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WATERPARAGRAAF

Water moet een grotere rol spelen bij de ontwikkeling van mimtelijke plannen (startovereenkomst WB21). In dit kader is de watertoets ontwikkeld, die sinds 1november2003
wettelijk verankerd is.
De watertoets is het gehele proces van vroegtijdig info1meren, adviseren, afwegen en
uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in mimtelijke plannen en
besluiten. Het plangebied valt binnen het waterschapsgebied van Waterschap Reest en
Wied en.
Waterschap Reest en Wieden heeft het watertoets-proces gestroomlijnd. Voor het uitbreidingsplan is de korte procedure doorlopen, zoals bedoeld in de notitie "Reest en Wieden
watertoets". In bijlage 5 is de "invullijst watertoets" voor het project opgenomen.
Ten behoeve van de uitbreiding van het kampeerterrein op het perceel Ver lengde
Middenraai 16 te Nieuw-Balinge, zal een douche/ toiletgebouw word en opgericht. Dit
gebouw is beperkt van omvang (circa 50 m 2 ), waardoor het verharde oppervlak zeer gering
zal toenemen. De paden op de camping zullen voor een dee! worden verhard. In zijn
totaliteit is de toename zeer beperkt en daarom niet van invloed op de afvoer van het water
naar het oppervlaktewater. Een nieuw aan te leggen parkeerterrein (Pl8, P20 op de
2

inrichtingsschets) doet het verharde oppervlak in zijn totaliteit met circa 150 m toenemen.
Tot dusver is er binnen het plangebied geen sprake van wateroverlast. Met de uitbreiding
van de camping zal het verhard oppervlak beperkt toenemen. De toename van het verhard
oppervlak zal worden gecompenseerd met het ruimer dimensioneren van de sloten en
event11eel nieuw te graven sloten. Het douche/toiletgebouw zal aansluiten bij de bestaande
bebouwing op het percee1. Het gcbouw zal wordcn aangesloten op de riolering. Schoon
hemelwater van het dakoppervlak zal infiltreren in de bodem. Door het gebruik van nietuitlogende bouwmaterialen wordt voorkomen dat het te infiltreren hemelwater het gronden/ of oppervlaktewater verontreinigt.
Het plan ligt in een zone van hydrologische be'invloeding volgens het Waterbeheerplan van
het waterschap. In deze zone kan een verandering van de grondwaterstand als gevolg van
de functie van het plan nadelige gevolgen hebben voor de omliggende functies. De grondwaterstand wordt met het voorliggende uitbreidingsplan van het kampeerterrein niet
gewijzigd.
Waterschap Reest en Wieden komt voor dit plan tot het volgende advies (zie ook bijlage 5):

"De procedure in het kader van de watertoets is gevoerd conform de Handreiking
Watertoets II.
Het waterschap Reest en Wieden geeft een positiefwateradvies".

a..s... ·- --- . . ·- Bij het opstcllcn van bestemmingsplannen is het van belang te onderzoeken in hoeverre
milieuhygienische factoren belemmeringen opleveren voor de voorgestane ontwikkeling. In
deze paragraafwordt daarom ingegaan op (in willekeurige volgorde): milieuzonering,
bodem, wegverkeerslawaai, exteme veiligheid en luchtkwaliteit.
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Milieuzonering
De uitbreiding van camping "De Goudplevier" heeft geen gevolgen voor het eigen akkerbouwbedrijf, omdat de camping onderdeel uitmaakt van de inrichting. Zolang het bedrijf
'uitsluit end of in hoofdzaak is bestemd voor het telen van akkerbouwproducten', blijft h et
bedrijf onder het Besluit landbouw milieubeheer vallen (op grand van artikel 1 onder b van
het Besluit landbouw milieubeheer). In dit geval blijft de camping ondergeschikt aan het
akkerbouwbedrijf.
Als het gaat om omliggende agrarische bedrijven (van derden) is relevant dat op het perceel
Verlengde Middenraai 15 (aan de overkant van de weg) een rundveebedrijf aanwezig is.
Gelet op het feit dat de camping onderdeel blijft uitmaken van het akkerbouwbedrijf, blijft
op basis van het Besluit landbouw milieubeheer een minimaal aan te houden afstand van 50
meter geld en (de inrichting blijft een categorie IV-object). Aangezien de tussenliggende
afstand (vanaf de buitenzijde van de woning van het akkerbouwbedrijf tot het dichtstbijzijnde emissiepunt van het dierenverblijf) niet wijzigt, heeft de uitbreiding van camping
"De Goudplevier" geen gevolgen voor de bedrijfsvoering van het tundveebedrijf aan de
Verlengde Middenraai 15.
Op de percelen Verlengde Middenraai 18 en 20 is sprake van intensieve veehouderij. Ook

voor deze bedrijven geldt dat de uitbreiding van camping "De Goudplevier" geen gevolgen
heeft voor de bedrijfsvoering van deze bedrijven. Met de uitbreiding is namelijk geen sprake
van nieuwe geurgevoelige objecten. Een geurgevoelig object is in de Wet gem·hinder en
veehouderij namelijk gedefinieerd als 'gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en
inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die
daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt'. In dit
geval zal uitsluitend sprake zijn van toercaravans en/ of tent en en zal er d us geen sprake
zijn van nieuwe gebouwen voor menselijk wonen of menselijk verblijf.

Bodem
Met betrekking tot eventuele bodem- en grondwatervervuiling kan worden opgemerkt dat
het erf van de Verlengde Middenraai 16 in het historisch bodembestand van de provincie
Drenthe aangemerkt staat als 'potentieel ernstige' verontreiniging. Deze aanduiding heeft
betrekking op de ondergrondse opslag van diesel. De aanwezigheid hiervan levert geen
belemmering op voor de voorgestane ontwikkeling.

Wegverkeerslawaai
Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat (deels) is gelegen binnen een
geluidzone op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh), dient voldaan te
worden aan het gestelde in de Wgh. Omdat er met de uitbreiding van het kampeerterrein
geen sprake zal zijn van nieuwe geluidsgevoelige gebouwen (het gaat alleen maar om
mobiele kampeermiddelen), is de Wet geluidhinder hier niet van toepassing.

Externe veiligheid
Van de ramptypes die verb and houden met externe veiligheid zijn met name ongevallen
met brandbare/ explosieve of giftige stoffen van belang.
Deze ongevallen kunnen nader warden onderscheiden in ongevallen met betrekking tot:

I ""' ...
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a.
b.

inrichtingen;
buisleidingen;

c.

vervoer gevaarlijke stoffen over w eg, water of spoor.
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Voor camping "De Goudplevier" kan het volgende opgemerkt worden:
• In de directe omgeving is geen sprake van risicovolle inrichtingen.
• Ten oosten van camping "De Goudplevier" liggen drie gasleidingen: de A-516-KR-082,
de A-519-KR-103 en de A-619-KR-071. Alle drie de gasleidingen hebben een druk van 66
bar. De PR-contour lig op 0 meter, dus op de leiding. Camping "De Goudplevier" ligt op
een afstand van circa 250 meter ten opzichte van deze gasleidingen. Mogelijke consequenties zijn er niet.
• Nabij de drie bestaande gasleidingen wordt op dit moment een nieuwe aardgastransportleiding aangelegd (leiding van Midwolda/Meeden naar Ommen). Ter hoogte
van campine; "De Gomlplevier" wordt deze leiding net ten oosten v:u1 de bestaande
gasleidingen aangelegd. Ten behoeve van deze nieuwe aardgastransportleiding is een
MER-rapport opgesteld7 • Vo or wat betreft externe veiligheid is rekening gehouden met
de uitbreiding van camping "De Goudplevier". De leiding is getoetst aan het vigerende
veiligheidsbeleid dat is vastgelegd in de Circulaire Zonering langs hogedruk aardgastransportleid inEen. Gemn (' lmleerd worclt dat de gasleiding qua veiligheidsnormering
voldoet aan de normen uit de Circulaire Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen van VROM. In de circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen zijn
normen voor plaatsgebonden- en groepsrisico voor transport vastgelegd. Voor wat
betreft het plaatsgebonden risico wordt geconcludeerd dat al op de leiding voldaan
wordt aan de gestelde maximumv.Taarclc van 10-i;per jaar. Voor 1vat betreft het groepsrisico wordt geconcludeerd dat het groepsrisico ver onder de orientatiewaarde ligt.
De toename van het groepsrisico tengevolge van het plan (voor de aanleg van de
aardgastransportleiding) is dan ook nihil. Mogelijke consequenties voor camping
"De Goudplevier" zijn er daarom niet.
• In de directe omgeving is geen sprake van vervo er van gevaarlijke stoffen over weg,
water of spoor.

Luchtkwa!iteit
Voor wat betreft luchtkwaliteit en de daaromtrent geldende bepalingen wordt verwezen
naar paragraaf 3.8 van deze ruimtelijke onderbouwing (onder het kopje 'luchtkwaliteit').
De voorgestane ontwikkeling voor camping "De Goudplevier" is een ontwikkeling, die van
geringere omvang is dan de ontwikkelingen die in paragraaf 3.8 zijn aangegeven en het is
ook geen project dat beschreven staat in het NSL. Er kan daarom geconcludeerd worden dat
de luchtkwaliteit 'niet in betekenende mate' zal verslechteren. Derhalve hoeft niet nader op
het aspect luchtkwaliteit te worden ingegaan.

september 2009.

7
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Milieueffectrapport aanleg aardgastransportleic:lingen Midwolda-Meeden/Orrunen, Gasunie,
3 decernber 2007.
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1. INLEIDING
Aanleiding
In

de

Drenthe

gemeente
zijn

Hooghalen

Midden-

er bij

de

kern

plannen

om

het

vakantiebungalowpark

Het

Grote Zand uit te breiden met
15 vakantiewoningen. De situering van het park is weergegeven in figuur 1.
Op basis van de wet geluidhinder is een akoestisch onderzo.ek

voor

recreatiewoningen

niet nodig, aangezien dit geen

Figuur 1: Situering pfangehierf

geluidsgevoelige bestemmingen zijn. Vanwege een goede ruimtelijke onderbouwing warden de effecten van de spoorlijn Zwolle - Groningen met een geluidszone van 500 meter echter wel berekend.
Stedebouwkundig adviesbureau Witpaard heeft aan BV A Verkeersadviezen gevraagd het benodigde akoestisch onderzoek bij het bestemmingsplan uit te voeren. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van dit onderzoek.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt ingegaan op het wettelijke kader, de Wet
geluidhinder, en de daarin opgenomen normen . In hoofdstuk 3 komt het akoestisch model aan de orde. De resultaten en de eventueel te nemen vervolgstappen
warden ten slotte behandeld in hoofdstuk 4.
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2. WETTELIJK KADER
2. 1. Besluit geluidhinder
Met het Besluit geluidhinder is een regaling opgesteld, als nadere regelgeving uit
de Wet geluidhinder, welke onder andere ten doel heeft regels te stellen met
betrekking tot het voorkomen van nieuwe geluidhindersituaties langs bestaande
spoorwegen. In de Wet geluidhinder zijn in relatie tot spoorwegen alleen regels
gesteld voor tracestudies; de regels met betrekking tot nieuwe geluidsgevoelige
bestemmingen langs bestaande spoorwegen zijn opgenomen in het Besluit geluidhinder.
De spoorweg Zwolle - Groningen waarop dit onderzoek betrekking heeft, is een
tweesporig baanvak en be::;chikt op basis van artikel 1 .4 hoofdstuk 1 van het
Besluit geluidhinder over een wettelijke geluidszone van 500 meter, gemeten
vanaf de buitenste spoorstaaf. Bij het realiseren van bebouwing die (gedeeltelijk}
is gelegen binnen deze zone dient een akoestisch onderzoek te warden uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen.

Bestemmingsplan
Bij de voorbereiding of de herziening van een bestemmingsplan dat (deels} is
gelegen binnen de zone van een spoorweg dient op basis van artikel 4 .3 hoofdstuk 4 een akoestisch onderzoek te warden ingesteld naar :
•

de geluidsbelasting die door de geluidsgevoelige bestemmingen vanwege de
spoorweg zal worden ondervonden zonder de invloed van maatregelen die
de geluidsbelasting beperken;

•

de doeltreffendheid van de in aanmerking komende maatregelen om te voorkomen dat de in de toekomst vanwege de spoorweg optredende geluidsbelasting de ten hoogst toelaatbare waarde te boven gaat.

D~

voorkeursgrenswaarde voor nieuwe woningen welke warden geprojP.ctP.erd

binnen een geluidszone bedraagt op basis van artikel 4.9 voor woningen

Lden

55

dB. Voor andere geluidsgevoelige bestemmingen bedraagt de voorkeursgrenswaarde

L den

53 dB.

lndien bij realisering van een plan niet aan voornoemde waarden kan warden
voldaan omdat eventuele maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel
overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, vervoerskundige,

verkeerskundige, landschappelijke of financie;e aard kan door het Coiiege van
B& W binnen de grenzen van de gemeente een hogere grenswaarde warden
vastgesteld mits deze waarde niet meer bedraagt dan

Lden

68 dB. In dit geval is

er geen wettelijke voorkeursgrenswaarde of maximale ontheffingswaarde, omdat
het niet een geluidsgevoelige bestemming betreft.

2
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2.2. Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006
In artikel 11 Od van de Wgh is aangegeven dat regels gesteld warden aan de
wijze waarop het gemiddelde geluidsniveau over de periode dag, avond en nacht
Lden dient te warden berekend. Dit wetsartikel is uitgewerkt in het Reken- en

meetvoorschrift geluidhinder 2006.
Het L&.n over een bepaalde periode wordt (vereenvoudigd) weergegeven door:

Lden=E+C-D
waarin:
E emissiegetal (maat voor de bronsterkte en afhankelijk van maatgevende verkeersintensiteiten, snelheden en wegdektype ( = Cwegdek));
C correctietermen in verband met optrekkend verkeer en reflecties van geluid;
D termen die een verzwakking van de emissie in rekening brengen zoals afstand, luchtdemping, bodemeffect, meteorologische effecten en eventueel de
schermwerking.
2 rekenmethodieken
De berekening van de geluidsbelasting op de gevels dient standaard te warden
uitgevoerd conform Standaardrekenmethode II (SRM-11). In eenvoudige situaties
en verkennende studies mag de geluidsbelasting warden berekend met behulp
van SAM-I. Omdat met SRM-11 wordt gerekend per octaafband is alleen deze
methode geschikt voor de berekening van effecten die frequentieafhankelijk zijn
zoals afscherming door geluidsschermen, dijklichamen en gebouwen of de geluidsreductie van 'stille' verhardingsmaterialen. De berekeningen in het kader van
dit akoestisch onderzoek zijn uitgevoerd conform SAM-II.

3

e&VA
3. AKOESTISCH MODEL
De spoorgegevens van de spoorweg Zwolle - Groningen voor het jaar 2008 zijn
afkomstig uit ASWIN v2008 (Akoestisch Spoorboekje voor WINdows). Het betreffen hier o.a. gegevens over het aantal bakken en de rijsnelheid van het materieel voor de dag-, avond- en nachtperiode voor het jaar 2006. De ASWINspoorgegevens warden door ProRail ter beschikking gesteld en zijn de enige gegevens waarmee railverkeerslawaaiberekeningen mogen warden uitgevoerd. De
spoorgegevens zijn weergegeven in bijlage 1.
Aangezien geen exacte bebouwingsvormen en locaties bekend zijn, is gerekend
met een contourengrid, met een hoogte van 2,5 meter, gezien de doorgaans
beperkte hoogte van bungalows.
Een overzicht van het akoestische model is weergegeven in bijlage 2. In het
plangebied is geen sprake van relevante hoogteverschillen. Het standaard bodemtype in het akoestisch model is zacht, dat wil zeggen akoestisch absorberend. De in bijlage 2 aangegeven bodemgebieden zijn akoestisch reflecterend. De
zichthoek in het akoestisch model bedraagt 1 80° onderverdeeld in sectorhoeken
van 2°. Het maximum aantal reflecties waarmee is gerekend bedraagt 1.

•,

4
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4. RESULTATEN
Bij de resultaten uit bijlage 2 moet worden opgemerkt dat de berekeningsresultaten betrekking hebben op de geluidsbelasting in het jaar 2006 opgehoogd met
1,5 dB. Er zijn op dit moment namelijk geen prognoses voor de toekomst van
het treinverkeer beschikbaar. Momenteel ligt er een wetsvoorstel betreffende de
geluidsproductieplafonds ter advies bij de Raad van State. Op basis hiervan
wordt verwacht dat de plafonds worden gebaseerd op de waarden van het jaar
2007

+

1 ,5 dB. Peiljaar 2007 is echter nog niet vastgesteld . In overleg met

VROM en Prorail Capaciteitsmanagement is voor de tijdelijke oplossing gekozen
om uit te gaan van het peiljaar 2006

+

1,5 dB. De resultaten in bijlage 2 zijn

inclusief deze verhoging van 1 ,5 dB gepresenteerd.
Uit de berekeningen blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van

Lden

55 dB voor wo-

ningen in het gehele plangebied niet wordt overschreden. Het gedeelte wat het
dichtst bij het spoor ligt heeft uiteraard de hoogste geluidsbelasting, namelijk tot
Lden

53 dB. Verder naar de achterkant loopt dit af tot

Lden

49 dB.

Omdat de vakantiewoningen wettelijk geen geluidsgevoelige bestemmingen zijn,
verbindt de Wet geluidhinder hier geen consequenties aan. Maatregelen zijn dan
wettelijk gezien ook niet nodig.

5
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Bijlagen

eBVA
Bijlage 1: spoorgegevens

Aswin 2008 Rekenscherm
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Bijlage 2: Contouren

+ overzicht akoestlsch model
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Watertoets carnping De Goudplevier

721

\MT Miii>
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ReesJg ·:mieden

INVULLIJST WATERTOETS

watcrschap

Vu l a/le vra gen zo goed mogelijk in en voeg een situatiokaatt of luchtfoto van het plangebied toe . Zorg e1voor dat
de invullijst is ondertekend. Een invu!Jljst w8arbij een van de hierboven genoemde aspecten ontbreekt, wordt niet
in behandeling genomen! Opmerkingen kunt u eventueel na de invullijst invoegen. Stuur de invullijst naar:
Walerschap Reest en Wieden. postbus 120. 7940AC MEPPEL. !.a.v. dhr. M. Manenschiin

Algemeen

. ·····'"'

..

Naam gemeente:
Contactpersoon gemeente:
(dit hoeft niet deze/fde naam als de indiener van dit form u/ier te zijn)

Gerneente Midden Drenthe

J. Bakker

Plangegevens
1

2

3

Waar figt het plan?

Verlengde Middenraai 16,

(kadastraa/ gemeente, sectie, nummer of het complete adres)

7938 PD Nieuw Balinge

Aard en omvang van het plan
wat wordt er gerealiseerd rnet het plan:

Uitbreiding camping met 45 standplaatsen

om hoeveel eenheden gaat het:
Soort plan in het kader van WRO
wat is de besternming volgens het bestemmingsplan :
Agrarische bestemming
betreft het een vrijste!i!ng (19.1/19.2/"!9.3), herziening of wijziging: Art. 19 lid 1

Waterhuishouding
4

Is er in of rond het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast? Geen wateroverlast
(vraag andere betrokken pattijen (patticulieren) a/s u het antwoord 11iet weet)

5

Oppervlakte van het plan
-

2

7

wat is de totale bruto oppervlakte in m :·
wat is de verharde oppervlakte in de oude situatie:
wat is de verharde oppervlakte in de nieuwe situatie:
Toename ca. 150 m2
Hoogtes binnen het bouwplan
Wat is de bouwhoogte van plan (= bovenkant afgewerkte vloer bebouwing)?
6m
Wat is de maaiveldhoogte van het plan in m NAP?
Wijken een van deze hoogtes af van de directe omgeving Ua of nee):
nee
Wat is de gerniddeld hoogste grondwaterstand in het plan (in cm onder het maaiveld)?

B

I::; er in de buurt v'a n het plan oppervlaktewater aanwezig?

9

Op

6

10

kanaal

we ll~e w ijze zorgt u ervoor dat het afstromencle re genwater niet verontreinigd raakt?
(bijvoorbeeld door geen gebroik te mal<en van food, zinl<, l<oper geen contact te hebben met meststoffen of
bijzondere cl1emlca/ien of door het toepassen van een zuiverende voorziening)
afva/water wordt
naar riool
Hoe wordt in het plan het afvalwater en het regenwater behandeld?
In de oude situatie:
afval water naar riool,
In de nieuwe situat!e:
(oud en nieuw)
'v'v'orden infiltrntiernogeiijkheden benut?
ja, tenten, caravans
in gras.
Is nagedacht over gescheiden sanitatie?
mogelijk uitgevoerd

Ondertekening
Naam indiener:
Organisatie:

fam. Geerts

Datum : 23 juni

Handtekening:

Gemeen' Midden-Drenthe
Reg.nr. /
Afdeling: GL VIJ"o
12 3 JUL 2008
Kopie aan:
Ontvangstbevestiging:
Afgedaan:
Gemeente Midden-Drenthe
t.a.v. mevrouw M. Bakker
Postbus 24

/ ,··'
ft

j ~l.ur d
. . :~v--v ie en
Rees~

waterschap

Meppel,

2i juli 2008

verzonden op:

i 2 JUL 2003

9410 AA BEILEN
uw kenmerk:

uw brief van:
ans kenmerk:

WSfWOP/MMa/2327
bms

ondeiwerp: watertoets plannen korte procedure juni 2008

Geachte mevrouw Bakker,
In deze brief ontvangt u een overzicht van de plannen van afgelopen maand die de korte procedure uit de
notitie 'Reest en Wieden Watertoets' hebben doorlopen. Voor deze plannen geldt onderstaand advies.

"De procedure in het kader van de watertoets is gevoerct, conform de Handreiking Watertoets II. Het
waterschap Reest en Wieden geeft een positief wateradvies".
Oil wateradvies geldt ender de voorwaarde dat de standaard waterparagraaf uit de notitie is toegepast,
lnclusief de door het waterschap genoemde aanvullingen.
Hieronder volgt het overzicht van de plannen die de korte procedure hebben doorlopen. Er wordt voor elk
plan aangegeven welke aanvulling op de standaard waterparagraaf nodig is. De letter verwijst naar de
aanvulling in de notitie van het waterschap. Tevens is de contactpersoon van de gemeente toegevoegd.

Na am
landgoed Westerbork
Molenwijk 15
Rijksweg 53
Verlengde Middenraai 16

P!aats
Orvelte
Smilde
Smilde
Nieuw Balinge

Aa1wul!ing

c

nvt

nvt

c

Contactpersoon
mevrouw R. lpema
de heer B.S. Kruize
de heer M. Sportel
de heer M. Sportel

Het waterschap verzoekt u om het wateradvies aan de genoemde contactpersonen kenbaar te maken. Voor
nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Manenschijn, Medewerker stedelijk waterbeheer
en ruimtelijke ordening, telefoonnummer 0522-276819.
ioogach

"'· 1r;4/o'o/
-~

uper,
A Clelingshoofd Onderzoek en
Pfanvorming

wnt~sch~ps

vcrl<le2ingc11

13 Vm 25 november /.OOB
www.waterschapsverkiezlngen.nl

.r.,,.....

2008
Waterschap Reest en Wiedeo, Blankenstein 540, Postbus 120, 7940 AC Meppef, tel. 0522-276767, fax 0522-276799.
e-mail: wa/ersc/Jap@reestenwieden.ni, BTW nummer NL 808373894 B 01
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Ruimtelijke onderbouwing zorgaccommodatie Ying en Yang aan de
Eursing 35 te Beilen

NOTITIE
Nr.

M.2009.1006.00.NOOl

Versie

Project

Ruimtelijke beschrijving Zorgaccommodatie Ying & Yang

Betreft

ruimtelijk beschrijving activiteiten

Datum

2 november 2009

003

De gemeente Midden-Drenthe is op dit moment bezig met het herzien en actualiseren van het
bestemmingsplan Buitengebied. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan heeft inmiddels ter
inzage gelegen. De inspraakreacties die in dit kader zijn ontvangen, zijn verwerkt in een Nota van
inspraak. Op dit moment wordt het ontwerp van het bestemmingsplan opgesteld. Deze notitie is
bedoeld als ruimtelijke onderbouwing voor het opnemen van het plan van de familie Lenting in het
ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied.
Deze notitie geeft inzicht in de wensen van de familie Lenting (houder van de inrichting) en wordt
inzichtelijk gemaakt of het te realiseren project past binnen de toekomstige bestemming van het
betreffende gebied. Hiervoor moet worden aangetoond dat milieugevoelige functies (zoals
woningen of verzorgingshulzen) niet komen te liggen binnen belemmeringencirkels van
nabijgelegen bedrijven.

1.

Verzoek en ontwikkeling
Op 1 april 2009 is door de famille Lenting bij de gemeente Midden-Drenthe een verzoek ingediend
omtrent de medewerking aan het wijzigen van de bestemming ten behoeve van de voortzetting
van de zorgactiviteiten in de bebouwing.
Bij dit verzoek is een bedrijfsplan gevoegd waaruit blijkt dat het gaat om het bieden van zorg en
dagbesteding voor verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassenen. Het is de bedoeling een
vijftal clienten een woon- en werkplek/dagbesteding aan te bieden. Het streven is de clienten met
behulp van ondersteuning de boerderij te laten runnen. De activiteiten zijn:
•

konijnen verzorgen;

•

geiten verzorgen;

•

kippen verzorgen en eieren rapen;

•

poezen verzorgen;

•

honden uitlaten;

•

werken in de moestuin;

•

koken en bakken;

•

knutselen;

•

krant (voor)lezen;

•

koffie/thee zetten;

•

onderhouden en genieten van de 'rusttuin';

•

alles wat je verder kunt doen op een boerderij.

m:\doc\m\2009\100600\m20091006n00l_v3.doc 02-11-2009
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Ruimtelijke beschrijving Zorgaccommodatie Ying & Yang; ruimtelijk beschrijving activiteiten

Naast woonruimte voor de vaste c!!enten, biedt het bedrijf vakanticplaatsen voor verstandelijk
gehandicapte kinderen. Een aantal van deze vakantieplaatsen bevindt zich op het terrein zelf.
Het is de bedoeling dat het hele gezin met de verstandelijk gehandicapte vakantiegangers op
vakantie gaat. Mocht het aantal aanmeldingen te groot zijn dan wordt daarvoor een
kampeerboerderij of iets dergelijks gehuurd.

2.

Bestemmingsplan
In de provincie komen 29 zorgaccommcdaties voor1. Enkele daarvan liggen in de gemeente
Midden-Drenthe. Op zorgaccommodaties wordt sociaal-medische opvang van personen, al dan
niet in de vorm van het ter plaatse woonachtig zijn, gecombineerd met (het behulpzaam zijn bij)
agrarische activiteiten.
Activiteiten die gericht zijn op verbreding van landbouwbedrijven verdlenen een plaats In het
landelijk

gebied.

Dit

kan

betekenen

dat

aan

de

agrarische

hoofdbestemming

een

nevenbestemming voor kleinschalige bedrijvigheid wordt toegevoegd. De uitstraling als agrarisch
bedrijf dient in stand te blijven. Onderscheiden worden:
•

afzet van regionale producten;

•

verbreding met een niet-landbouw activiteit, zoals toerisme, logementen,
kamperen-bij-de-boer en zorgaccommodatieen;

•

productie van collectieve goederen; natuur- en landschapsbeheer.

Het voorontwerp bestemmingsplan biedt, aansluitend op het streven naar plattelandsvernieuwing,
ruimte voor verbreding van de agrarische bedrijven met de volgende niet-agrarische
nevenactiviteiten:
•

in combinatie met recreatie (kamperen-bij-de-boer) in het gehele buitengebied of logiesverstrekking bij agrarische bedrijven of woonhuizen;

•

productiegebonden detailhandel;

•

welzijnszorg (zorgaccommodatie);

•

aan-huis-verbonden beroepen (zie begripsomschrijvingen, artikel 1 van de voorschriften);

•

overige niet-agrarische bedrijvigheid in VNG-categorie 1 en 2, zoals opgenomen in bij/age 1
van de voorschriften.

Voor het toestaan van bovengenoemde nevenactiviteiten (met uitzondering van kleinschalig
kamperen, bed & breakfast en aan huis verbonden beroepen) geldt een nader afwegingsmoment
in de vorm van een vrijstellingsprocedure, gekoppeld aan ruimtelijke randvoorwaarden. Zo mag
bijvoorbeeld geen

sprake

zijn

van

verkeersoverlast,

buitenopslag,

aantasting

van

het

straatbeeld, etcetera. Kleinschalig kamperen (kamperen bij de boer) is in het gehele buitengebied
bij recht mogelijk, behalve in de beekdalen en op de essen. Ook de gebiedsbestemming 'Bosen natuurgebied' is uitgesloten voor kleinschalig kamperen. Logiesverstrekking is in dit plan bij
recht mogelijk bij agrarische bedrijven. In het geval van voormalige agrarische bedrijven of

woonbestemm!ngen is deze vorm van niet-agrarische nevenactiviteit mogelijk bij vrijstelllng.

1

Bron: Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied
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Zorgaccommodaties
De ontwikkeling van een zorgaccommodatie is in het voorontwep bestemmingsplan Buitengebied
beschouwd als een nieuwe functie in een vrijkomend agrarisch bedrijf, waarbij de woonfunctie
wordt gehandhaafd en in principe niet wordt uitgebreid (hoofdstuk 7.9.6). De woon-/zorgfunctie
moet daarbij in het bestaande hoofdgebouw plaatsvinden. Bewoning van een bijgebouw is
mogelijk als hieraan specifieke bedrijfs- c.q. welzijnsbelangen ten grondslag liggen 2 • Het kan
blijken

dat voor een

sluitende

exploitatie

meer bebouwing

nodig

is dan

aanwezig.

Zorgaccommodaties vallen onder de bestemming 'maatschappelijke doeleinden'.
Uitbreiding van de bebouwing is bij recht, tot maximaal 120% van de bestaande gezamenlijke
oppervlakte van de gebouwen mogelijk. Algemene voorwaarden zijn dat de waarden in de
omgeving in stand dienen te blijven, alsook de ontwikkelingsmogelijkheden van de omringende
landbouwbedrijven.
Ook voor zorgaccommodaties geldt dat bij volledige herbouw van de boerderij qua inhoud en
oppervlakte geen vergroting (althans niet meer dan de 120% van de bestaande gezamenlijke
oppervlakte van de gebouwen) mag plaatsvinden. Tevens zal bij de maatvoering aansluiting
gezocht moeten warden bij datgene wat reeds op het perceel aanwezig is c.q. was.
Daarnaast is een zorgaccommodatie (via een vrijstelling) mogelijk als tweede tak bij een agrarisch
bedrijf (verbreding van de agrarische bedrijven met niet-agrarische nevenactiviteiten). In dat
geval blijft de agrarische bestemming gehandhaafd.
Maatschappelijke doeleinden
Hoewel merendeels gevestigd in de dorpskernen komen in dit plan Buitengebied enkele
maatschappelijke voorzieningen voor (zoals zorgaccommodaties, stiltecentra, buurthuizen en een
ontmoetings-, studie- en hulpcentrum). Deze voorzieningen zijn dienovereenkomstig bestemd.

3.

Ruimtelijke onderbouwing
In een ruimtelijke onderbouwing wordt gemotiveerd waarom het te realiseren project past binnen
de toekomstige bestemming van het betreffende gebied. Hiervoor moet warden aangetoond dat
milieugevoelige functies (zoals woningen of verzorgingshuizen) niet komen te liggen binnen
belemmeringencirkels van nabijgelegen bedrijven. Voor wat betreft de onderbouwing daarvan
dient in eerste instantie te warden uitgegaan van de brochure "Bedrijven en milieuzonering" van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De brochure geeft minimale afstanden vanaf
de grenzen van een bedrijf die aangehouden moeten warden. De aan te houden afstanden van de
brochure zijn opgezet voor in- en uitwaarts zoneren en bevatten vanuit de milieugevoelige functie
gezien een bufferzone.
De gemeente Midden-Drenthe stelt zelf de onderbouwingen voor geluid en luchtkwaliteit
(vanwege wegverkeer) op ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing. In dit hoofdstuk wordt
gekeken naar de invloed van de inrichting op haar omgeving alsmede naar de omgeving op de
zorgaccommodatie.
2

Permanente bewoning van een bijgebouw is mogelijk ingeval sprake is van een bedrijfsmatige aanpak, hetgeen uit een
bedrijfsplan blijkt, waarin een voorziening is getroffen om zorg en dienstverlening aan de bewoners te bieden die in de
behoefte voorziet om zolang mogelijk zelfstandig te wonen.
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Omgeving
Het perceel is gelegen tussen de A28 (in het westen), de Eursing (in het oosten) en een spoorlijn
(in het oosten). In de omgeving van de perceel zijn enkele agrarische bedrijven gelegen, op
circa 1 kilometer is het bedrijventerrein Hanekampen gelegen (ten zuiden van de N381).
Hieronder een overzicht van de omliggende bedrijven.
ad res
Eursing 14
Eursing 30
Eur-sing 26
Eursing 28
Eursing 31
Eursing 32
Eursing 34
Eursing 37a

type
akkerbouw
varkenshouderij
woning
woning
rundvee- & pluimveehouderij
landbouwmechanisatie
akkerbouw
akkerbouw

vergunningssituatie
besluit landbouw milieubeheer
vergunning wet mllieubeheer
niet van toepassing
niet van toepassing
vergunning wet milieubeheer
activiteitenbesluit
besluit landbouw milieubeheer
l.Jesluit landbouw mllleubeheer

Met het positief bestemmen van de uitbreiding van de zorgaccommodatie kan mogelijk een
beperking ontstaan voor de naastgelegen inrichtingen. Deze beperking kan bestaan uit het
realiseren van een geluid- of geurgevoelige bestemming welke dichter bij het bedrijf komt te
liggen dan in de huidige situatie het geval is. De gemeente Midden-Drenthe heeft geen geluid- of
geurbeleid.
Geluid
Voor de bedrijven welke vallen onder het Activiteitenbesluit of het Besluit Landbouw gelden
standaard geluidsvoorschriften. Voor de bedrijven met een milieuvergunning gelden mogelijk
andere niveaus dan de standaard uit de genoemde besluiten.

Besluit Landbouw
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau/equivalente geluidsniveau mag voor de gevel van de
dichtstbijzijnde woning van derden niet meer bedragen dan:
• 45 dB(A) in de uren gelegen tussen 06.00 uur en 19.00 uur;
• 40 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 uur en 22.00 uur;
• 35 dB(A) in de uren gelegen tussen 22.00 uur en 06.00 uur.
Activileilenbesluit
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau/equivalente geluldsniveau mag voor de gevel van de
dichtstbijzijnde woning van derden niet meer bedragen dan:
• 50 dB(A) in de uren gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
• 45 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur;
• 40 dB(A) in de uren gelegen tussen 23.00 uur en 07.00 uur.
Varkenshouderij Eursing 30
Het equiva1ente geluidsn!veau (LA.eq) mag ter p!aatse van een niet tot het bediijf behorende
woning en andere geluidsgevoelige bestemmingen, alsmede op enig punt 50 meter vanaf de
erfgrens van het bedrijf, niet meer bedragen dan:
• 40 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur (dagperiode);
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•

35 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur (avondperiode);

•

30 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur (nachtperiode).

Rundvee- & pluimveehouderij Eursing 31
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau/equivalente geluidniveau mag voor de gevel van de
dichtstbijzijnde woning van derden niet meer bedragen dan:
•

50 dB(A) op 1.5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur;

•

45 dB(A) op 1.5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur;

•

40 dB(A) op 1.5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Gelet op de vergunde waarden en de ligging van de bedrijven zal de uitbreiding van de
zorgaccommodatie geen beperking opleveren voor de bedrijven welke vallen onder het
Activiteitenbesluit of het Besluit landbouw alsmede voor de Varkenshouderij Eursing 30. Voor de

Rundvee- & pluimveehouderij Eursing 31 geldt dat de dichtstbij gelegen woning van derden
gelegen is aan de zuidzijde van dit bedrijf. Deze afstand is korter dan richting Eursing 35, maar
door de uitbreiding aan de achterzijde kan mogelijk een knelpunt ontstaan. Het is daarom
raadzaam dit nader te onderzoeken.
Geur
De zorgaccommodatie Eursing 35 valt binnen de geurcirkel van varkenshouderij Eursing 30.
Wanneer een aparte woonunit gerealiseerd zou worden, wordt oak een nieuw geurgevoelig object
gecreeerd. In overleg met de gemeente wordt nu geen aparte woonunit aangevraagd maar een
woonunit welke tegen de bestaande woning aan wordt gebouwd. Navraag van de gemeente bij
Infomil maakt inzichtelijk dat hierdoor geen sprake is van een nieuw geurgevoelig object en dat
het plan wat betreft de milieuzonering door kan gaan.
Jurisprudentie over het aanbouwen van een zorgfunctie of uitbreiden van een woning en het
daarmee creeren van 'nieuwe' geurgevoelige objecten is er niet, wel is er een aantal uitspraken
met betrekking tot de definitie van een geurgevoelig object en een functiewijziglng 3•4•
De gemeente stelt zich voor wat betreft dit standpunt dus duidelijk op.

Bod em
Voor het onderhavige perceel zijn geen risicovolle activiteiten uit het verleden bekend.
Verder bestaat op kaart 9 van het POP voor dit plangebied geen vermelding. Als uitgangspunt
geldt dan ook dat de grond geschikt is voor de functie zorgboerderij.
Dit dient definitief aangetoond te worden door middel van een bodemonderzoek, maar dit kan
warden gekoppeld aan de bouwaanvraag en levert geen risico's op voor de exploitatie van het
onderhavige plan.

3
4

Voorbeeld: ABRvS 28 januari 2009, splitsing agrarische woning naar bedrijfswoning en burgerwoning (Dalfsen).
Voorbeeld: ABRvS 8 juli 2009, wijziging woonbestemming agrarische- naar burgerwoning (Nederweert)
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rJG rn. R
VI.

Archeologie
Het perceel bevat geen bekende archeologische vindplaatsen (AMK). Wei is het perceel gelegen in
een gebied met een middelhoge archeologische verwachting (IKAW). De provincie hanteert voor
gebieden met een middelhoge archeologische verwachting een vrijstelling tot 500 m2 • Nu het
perceel niet gelegen is binnen 50 meter van een AMK-terrein, kan van deze vrijstelling
gebruikgemaakt worden. Een archeologisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.

Luchtkwaliteit
Op grond van het Besluit Luchtkwaliteit 2005 {Blk) dienen gemeenten bij de uitoefening van
bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit grenswaarden in acht te nemen
voor

verontreinigende

stoffen

als

zwaveldioxide,

stikstofdioxide,

stikstofoxiden,

zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen. In het Blk worden de grenswaarden
van de verschillende stoffen concreet genoemd. Deze zijn deels ook aan tijdstippen gebonden.
Behalve grenswaarden zijn in het Blk zogeheten plandrempels en alarmdrempels opgenomen.
Een plandrempel geeft een kwaliteitsniveau van de buitenlucht aan, waarboven het maken van
plannen ter verbetering van de luchtkwaliteit verplicht is. De plandrempels worden per jaar
strenger tot de grenswaarden in 2010 bereikt zijn. Voor zwaveldioxide en stikstofdioxide kent het
Blk alarmdrempels. Een alarmdrempel duidt een kwaliteitsniveau van de buitenlucht aan, waarbij
een kortstondige overschrijding risico's voor de gezondheid van de mens inhoudt.
Het is de vraag of er door de voorgestane ontwikkelingen een dusdanige verslechtering van de
luchtkwaliteit optreedt dat daardoor de grenswaarden voor de luchtverontreiniging worden
overschreden (emissie). Daarbij gaat met name aandacht uit naar fijn stof en stikstofdioxide
(N02)5. Anderzijds moet er worden voorkomen dat er gevoelige functies (zoals woningen) mogelijk
worden gemaakt in een gebied waar de luchtkwaliteit zich reeds boven de grenswaarde bevindt
(immissie).
Voor wat betreft de luchtkwaliteit in en om Midden-Drenthe is op dit moment alleen in vrij globale
zin iets bekend. Het algemene luchtkwaliteitsbeeld zoals dat op basis van landelijke metingen 6 kan
worden geconstrueerd, wijst niet op knelpunten. Immissie is derhalve niet aan de orde.
De emissie voor met name fijn stof en N02 liggen ver beneden de grenswaarden.
Voor wat betreft de in en rond het plangebied optredende emissie, kan opgemerkt worden dat de
voorgestane ontwikkelingen geen zodanige nieuwe luchtverontreiniging toe zullen voegen dat
daardoor grenswaarden zouden kunnen worden overschreden. Voor wat betreft de emissie zal,
ook gezien de achtergrondwaarde zoals bekend via de hiervoor genoemde landelijke metingen,
het plan derhalve geen aanleiding geven tot wezenlijke veranderingen. De provincie Drenthe is
onlangs gestart met het opstellen van een Luchtkwaliteitsplan Drenthe.

5

De grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM 10) warden in een groot deel van Nederland overschreden. Voor
stikstofdioxlde vindt overschrijding van de grenswaarden plaats in een aantal binnenstedelijke situaties en langs een aantal
grate wegen. De grenswaarden voor de andere relevante stoffen warden volgens de laatste rapportages (zie uitspraak
bestemmingsplan Stationseiland te Amsterdam: ABRS 9-2-2005, nr. 200400323/1, LJN: AS5492) in Nederland niet
overschreden. Er hoeft dus enkel nag te warden gekeken naar de zwevende deeltjes en stikstofdioxide.
6
Zie RIVM-rapportage 500037004/2004, 'jaaroveriicht luchtkwaliteit 2002'.
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Externe veiligheid
Met ingang van 27 oktober 2004 is het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEV!) in werking
getreden. Het landelijke externe veiligheidsbeleid heeft tot doel het vermijden van plaatsgebonden
risico (PR) en van groepsrisico (GR) bij ongevallen en rampen. Voor nieuwe stationaire installaties
geldt een PR-norm van 10-6 • Voor bestaande installaties geldt een PRnorm van 10-5•
Gestreefd wordt in 2010 ook in bestaande situaties zoveel mogelijk te voldoen aan de
PR norm van 10-6•
Op de 'risicokaart provincie Drenthe' zijn de risicovolle inrichtingen en transportroutes voor
gevaarlijke stoffen (over weg, water, rail en per buisleiding) aangegeven. Daarnaast komen in
Midden-Drenthe diverse LPG-installaties voor. Ook de WPA Westerbork (De Noesten 18 in
Westerbork, opslag bestrijdingsmiddelen), moet aangemerkt warden als een risicovolle inrichting.
Het perceel van de zorgaccommodatie is niet gelegen binnen een risicocontour inzake de externe
veiligheid. Ook zijn binnen de inrichtingen geen stoffen aanwezig waardoor de inrichting
aangemerkt dient te warden om opgenomen te warden op de risicokaart van de provincie
Drenthe. Derhalve is de externe veiligheid geen belemmering voor deze uitbreiding.
Ecologie
In de gemeente komen grote aaneengesloten Bos- en natuurgebieden voor. Het grootste deel van
de Bos- en natuurgebieden is voedselarm van karakter en bestaat voornamelijk uit
naaldhoutbossen, gemengde bossen of loofhoutbossen. Op zeer kleine schaal komen nog
broekbosjes (nat) voor. Ook heideterreinen en stuifzandgebieden komen voor. De heideterreinen
komen vaak in moza'iekvorm voor: afwisselend bos-, heide, vennen, struwelen en/of graslanden.
De belangrijkste heideterreintypen zijn droge Struikheidevegetaties, vochtige Dopheivegetaties,
hoogveenrestanten en vennen. Grote delen van de stuifzandgebieden zijn bebost, vooral met
naaldhout

(Grove

den)

en

plaatselijk

met

gemengd

hout

(Zomereik,

Grove

den).

Andere stuifzandgebieden bestaan voornamelijk uit heide. Er is geen sprake meer van 'levend'
stuifzand. De bos en natuurgebieden herbergen veel diersoorten, waaronder belangrijke en/of
zeldzame soorten.
Daarnaast komen binnen de gemeente natuurwaarden voor in de agrarische gebieden. Het gaat
hierbij onder meer om:
•

vochtige open graslanden met (ecologisch belangrijke) sloten en van groot belang voor
weidevogels;

•

pleisterplaatsen voor ganzen en zwanen (Hijkersmilde/Oranje en Bovensmilde);

•

gebieden met wijken (van belang voor watervogels, omgeving Smilde en in het zuid-oostelijk
deel van de gemeente);gebieden met relatief veel bosjes en houtwallen, die in combinatie met
veedrinkpoelen van grote betekenis zijn voor kleine zoogdieren, marterachtigen, amfibieen en
struweelvolgels (voornamelijk driehoek Beilen- Wijster-Westerbork);

•

voedselrijke of vochtige loofbosjes (komen verspreid over de gemeente voor);

•

vennen en veentjes (liggen verspreid in het agrarisch gebied met soms specifieke planten- en
diersoorten).
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De natuurwaarden in het buitengebied van Midden-Drenthe zijn groot De betekenis van de
natuurwaarden varieert van lokaal (bijvoorbeeld de sloten en bermen) tot internationaal
(bijvoorbeeld natte-vochtige heidevegetaties). Verder is Midden-Drenthe van nationaal-provinciale
betekenis voor een groot aantal Rode-lijster soorten.
De inrichting van de familie Lenting is niet gelegen in de buurt van een ecologisch beschermd
gebied, namelijk:
•

binnen een straal van 3 kilometer rond het perceel is geen Natura 2000-gebied gelegen;

•

het perceel is niet gelegen in of binnen de 250 meter van de ecologische hoofdstructuur.

Uit de informatie van de gemeente blijkt dat er reeds al sprake is van een 'verstoorde situatie'.
Daarnaast geeft zij aan dat uit een eerste inventarisatie met behulp van de kaart van het
Natuurloket blijkt dat in het gebied geen beschermde soorten voorkomen, wat meebrengt dat de
Flora- en faunawet de realisatie van de werkzaamheden niet in de weg staat.

Water
In het kader van de Watertoets is afgesproken dat ieder ruimtelijk plan een waterparagraaf zal
bevatten waarin een aantal aspecten wordt behandeld. In 'De Waterparagraaf, handreiking water
in bestemmingsplannen' van VROM wordt aangegeven welke verschillende aspecten in een
waterparagraaf aan de orde dienen te komen. Gezien de beperkte omvang van de uitbreiding is
hierop geen invloed van het project te verwachten. Naar onze mening kan aangesloten warden bij
het wateradvies dat voor het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied reeds is opgesteld.
Effect activiteiten zorgaccommodatie
In de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' editie 2009 wordt voor een aantal
milieuaspecten per bedrijfscategorie een indicatieve afstand aangegeven die aangehouden dient
te warden bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij milieugevoelige bestemmingen in de directe
nabijheid van het plangebied zijn gelegen. Alhoewel de genoemde afstanden in deze publicatie
indicatief zijn, warden deze afstanden in de uitspraken 7 van de Raad van State wel als een 'harde
eis' gezien. Deze richtafstanden dienen gemotiveerd te warden toegepast.
Er kan echter

afgeweken warden van de genoemde afstandsnormen 8 • In dat geval dient

gemotiveerd te warden op welke wijze, op een kortere afstand, aan een vergelijkbaar
beschermingsniveau kan warden voldaan.
Voor een zorgaccommodatie zijn twee categorieen mogelijk, namelijk:
Categorie 1: bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed in de
omgeving, toelaatbaar zijn in de directe omgeving van woonbebouwing;
Categorie 2: bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die, gelet op de aard en invloed op de
omgeving, toelaatbaar zijn op zeer geringe afstand van de woonbebouwing .
Dat betekent een minimaal aan te houden afstand van 30 meter ten opzichte
van de gevoelige functies.

7
8

Voorbeeld : ABRvS 18 februari 2004, bestemmlngsplan sportpark Kronenbergstraat (Tilburg)
Voorbeeld : ABRvS 13 juli 2005, wijziging Abtswoude 42, bestemmingsplan Tanthof 1993 (Delft)

m:\doc\m\2009\100600\m20091006n00l_v3.doc 02-11-2009

8

dG YlnR

M.2009.10Q6.00.ND01
Rulmtelljke beschrfjving Zorgaccommodatie Ying & Yang; ruirntelijk beschrijv!ng activiteiten

Een zorgaccommodatie wordt niet als dusdanig benoemd in de VNG-publicatie, daarom wordt
voorgesteld aan te sluiten bij een omschrijvihg die vergelijkbaar is met de activiteiten van de
zorgaccommodatie Ying & Yang. Om de milieuruimte inzichtelijk te maken is aangesloten blj de
omschrijving 'overige dieren~ categorie 0125.6.

pmschrllvlng.

SBl-COBE
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lJit bovens~aande blijK~ c!at d.e grootste 'afstand 30 meter is, voor zowel geur als geluid. Op basis
van rnform1:1tie van de. gemeente zjjn Qinnen d.eze afstand geen milieugevoefige bestemmingen
gelegen .. De wonin9 aan de Eursing 28 is de dichtstbijzi~nde rriilieugevoeligE:i besternm.ing.
A~nge~h~n qe bestemming zorgaccommodatle al va.n toepassing iS'eri er geen kl~chten bek~nd tijn
blJ .de fjemeente1 v~-rwachten WiJ,dat dit geen belemmering vormt;

4.

Conelusie
Met ditonderzoek is inzichtelijk gemaakt of op basis van zowel het vlgerende bestemmingsplan als
Mt ontwerpbestemmingsplan de uitbreiding van de zorgaccommodatie wordt belemmenl.
D.e onderdelen archecilogfe, luchtkwaHteit, ecologie, water en externe veilfgheid vormen geen
belemrhe'ring voor de uitbrelding. Met betrekking tot bodem, geluid en geLir is het raadzaam een
nader ,onderzoek uit te voeren. Op basis van de gegeVens waarover wij bescbikken voor .qit.
onc!erzoek verwachten wij dat ook de uitbreidin·g voor deze aspecten geen betemmering vormt
Ec.hteri g~fet op de kanttekenlng bij deze onderdelen wordt met een aanVullende ~t(!die
zekerheid' verkregen.
Voor de ontw1kkeling van de zorgaccommodatie zou het wenselijk zijn het perceel in het
bestemming~plan Bul.tengebie~ de bestemming 'Maatschapp.elijke doeleinden' met aanduiding: 'l'
toe te kennen in plaats van de huidige be.stemming 'agrarisch dienstverlenend bedrijf'.
Arnt\¢m, 2 november 2009

~e• •• Mllleu BV

,.,./'""'Ing. J.J.A. (H9ns) van Leeuwen
Voor deze: ing. M.H,M. (Michel) van Kesteren
Behandeld door: ing. D,A.S.M. (Doede) Wessels
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Ruimtelijke

onderbouwing

behorende

bij

de

nieuwvestiging

van

een agrarische grondgebonden bedrijf aan de Holsdiek ongenum·
merd te Orvelte

Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de nieuwvestiging van een
agrarisch grondgebonden bedrijf aan de Holsdiek ongenummerd te
Orvelte
Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Midden-Orenthe

DLV Bouw, Milieu en Techniek BV
Postbus 511
5400AM UDEN
tel: 0413-336800
fax: 0413-336801

Aanvrager vergunning
Het
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Schoolstraat 8 + 11
9441 PE Orvelte
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1.

lnleiding

Maatschap Dolfing te Orvelte heeft een melkrundveehouderij, welke gelegen is aan de
Schoolstraat 8 en Schoolstraat 11 te Orvelte. Dit bedrijf is gevestigd in de kern van het dorp
Orvelte en omringd door wegen en woonhuizen. Er is geen mogelijkheid en ruimte om hier
verder uit te breiden . Daarnaast ligt er geen land om het bedrijf heen, zodoende heeft
opdrachtgever de bedoeling om de bestaande locatie te verplaatsen . Op de Schoolstraat 8 is
opslag en stalling van machines en op de Schoolstraat 11 bevind zich in de huidige situatie
het vee. Momenteel zijn op het melkveebedrijf 75 melkkoeien en 63 stuks jongvee aanwezig.
Opdrachtgever is voornemens zijn bedrijf te verplaatsen en om aan de Holsdiek
ongenummerd te Orvelte een nieuw melkrundveebedrijf op te richten . De reden dat
opdrachtgever naar de Holsdiek wil verplaatsen is dat rondom de beoogde locatie voor
nieuwbouw, gronden liggen die de opdrachtgever hetzij in eigendom heeft hetzij pacht.
Hierdoor zou in de beoogde situatie sprake zijn van een huiskavel in tegenstelling tot de
huidige situatie. Dit laatste is een niet geheel onbelangrijk aspect voor de bedrijfsvoering van
een grondgebonden bedrijf. Op deze lo ca tie zijn gel et op de plankaart mogelijkheden voor
het ontwikkelen van een nieuw bedrijf.
Het bedrijf wil op de nieuwe locatie tevens uitbreiden naar een omvang van 150 melkkoeien
en 100 stuks vrouwelijk jongvee. Voor de continu"iteit van het bedrijf is het gewenst om door
te kunnen groeien naar een bedrijf met 150 melkkoeien. Dit in verband met de
voortschrijdende schaalvergroting in de sector.
Het bedrijf is na uitvoering van dit project aangepast aan de laatste stand van de techniek en
de laatste eisen met betrekking tot die van de consumenten zoals onder andere dierwelzijn.

1.1

Locatie plangebied

De beoogde locatie in kwestie is gelegen aan de Holsdiek ongenummerd te Orvelte binnen
het bestemmingsplan Buitengebied Westerbork. Het perceel Holsdiek ongenummerd is
gelegen in het buitengebied. Het perceel is kadastraal bekend gemeente Westerbork, sectie
S, nummer 227. Het gebied kan omschreven worden als een typisch agrarisch gebied.

Ruimtelijke ond erbouwing behorende bij de nieuwvestiging van een agrarisch grondgebonden bedrijf
aan de Holsdiek ongenummerd le Orvelte
Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe
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Holsveld

afbeelding 1: ligging perceel

1.2

Ruimtelijke om schrijving

1.2.1 Huidige situatie
Momenteel bestaat het huidige bedrijf op Schoolstraat 11 uit een ligboxenstal met voor
ongeveer 75 melkkoeien, werktuigenberging, jongveestal en de boerderij. Op Schoolstraat 8
bevindt zich een alleen een werktuigberging, welke gebuikt wordt voor opslag van de
machines en als opslag voor stro.

Ruimteli}<e onderbouNing behorende bij de nieu~westiging van -:en agrari5 ch grondgebonden bedrijf
aan de Hol> diek ongenummerd te Orvelte
OnbflJerp bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe
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afbeelding 2: huidige locatie

1.2 .2 Toeko mstig e situati e
Het onderhavige plan voor.ziet in de bouw van bedrijf sgebouwen aan de Holsdiek
ongenummerd te Orvelte gelegen binnen het bestemming splan Buitengebied Westerbork.
De t1uidige locatie Sct-1oolstraat 8 zal gebruikt word en als woning met een mog elijke
ultbreiding van de logies functie. Schoolstraat 11 kan eventueel gebruikt warden als
zorgboerderij, woonfunctie voor ouderen, begeleid won en of iets dergelijks. Mocht dat niet
gebeuren dan zal deze locatie verkocht warden . Op deze beide locaties wordt de agrarische
activiteit gestaakt en zal in overleg met de gemeente naar een passende nieuwe
bestemming warden gezocht. De milieuvergunning van de huidige locaties zal warden
ingetrokken zodra het bestemmingsplan 8 uiteng ebied Mid den Drenthe is vastgesteld en
daaropv olgend de nieuwe lac atie gereed is. Dit om te voorkomen dat er een periode ontstaat
waarin de milieuvergunning op de huidige loc atie al ingetrokken is en de nieuwe locatie nog
niet gereed is.
Het bouwplan voorziet in de bouw van gebouwen voor een melkveehouderij. De totale
oppervlakte aan bebouwing in de nieuwe situatie is circa 4000 m2 en de totale oppervlakte
erf.I er harding is circa 3725 m2 . Het totale bouwperceel is 15.000 m2 (1. 5 ha .)
Met deze opzet kan het bedrijf uitbreiden tot circa 150 melkkoeien en 100 stuks vrouwelijk
jongvee. Maatschap Dolling zal zooel eigenaar als gebruiker van dit nieuwe bedrijf ziin.
op de volgende pagina is de locatie aangegeven van de beoogde bouwloc atie.

F)Jimtelijke onderbouw ing behorende bij de nie1Jw \Es1iging i.an een agrarisch grondgebonden bedrijf
aan de Holsdiek ongeni.rnmerd te 0Mlte
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afbeelding 3: toekomstig bouwlocatie
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1.3

Aanleiding voor de aanpassing

De huidige locatie is in vele opzichten geen optimale locatie en uitbreiding is hier sowieso
niet mogelijk, waardoor de opdrachtgever de bedoeling heeft om de bestaande locatie te
verplaatsen.
De bouwplannen passen niet binnen het bestemmingsplan Buitengebied Westerbork. Ze zijn
in strijd met het vigerende bestemmingplan . Er is geen bouvwlak aanwezig op het perceel
Holsdiek ongenummerd te Orvelte.
Aangezien vervvacht wordt dat het voorontwerp bestemmingspla n Buitengebied iviidden
Drenthe in oktober 2009 ter inzage gelegd zal worden, zal een bestemmingswijziging met
een bouwblok van 1,5 ha worden meegenomen in het voorontwerp bestemmingsplan
Buitengebied Midden-Drenthe.
Op basis van een bedrijfsplan van 23 oktober 2006 is voor de Maatschap Dolfing te Orvelte
een agrarisch bouwperceel opgenomen in het voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied
Midden-Drenthe. Uit de inspraak is niet gebleken dat bezwaren bestaan tegen de
voorgenomen locatie. De provincie staat niet afwijzend tegenover de locatie, maar heeft
aangegeven dat de onderbouwing in het bestemmingsp!an beter moet worden gemotiveerd.
Deze ruimtelijke onderbouwing dient daarvoor.

1.4

Doelstellingen van het project

Het doel van dit project is een passend kader te scheppen voor de bouw van de
bedrijfsgebouwen aan de Holsdiek ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Westerbork,
Sectie S, nummer 227. Het plan dient als basis voor de uiteindelijke verlening van een
bouvwergunning voor de Maatschap Dolfing.
Voor het nieuw vestigen van een agrarisch bedrijf is een wijzigingsbevoegdheid ex. Artikel
3.6 Wro in het bestemmingsplan Buitengebied Westerbork opgenomen . Het plan voldoet aan
de gestelde voorvvaarden. Dit rapport bevat de ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de
bestemmingswijziging welke meegenomen zal worden in het ontwerp bestemmingsplan
Buitengebied Midden Drenthe.
In de navolgende hoofdstukken wordt het project verder beschreven . Daarnaast wordt het
plan getoetst aan het huidige beleid voor het plangebied voor wat betreft de betrokken
aspecten als milieu, natuur, landschappelijke inpasbaarheid, archeologie, cultuurhistorie ,
ecologie, bodem en water. Ook wordt de economische haalbaarheid omschreven.
Bij uitvoering van dit plan worden de volgende doelstellingen bereikt:

Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de nieuwvestiging van een agrarisch grondgebonden bedrijf
aan de Holsdiek ongenummerd te Orvelte
ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe
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Bedrijf:
Met deze nieuwbouw is het mogelijk een bedrijf te realiseren dat wat milieutechnische,
arbeidstechnische, di.erwelzijn en financiele aspecten betreffend de toekomst vol vertrouvven
tegemoet kan zi:en.
Maatschappelijk:
Door de verplaatsing van het bedrijf zal een situatie tussen burgerwoningen opgeheven
warden en het bedrijf verplaatst warden naar een locatie buiten de dorpskern.

Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de nleuwvestiging v.an een agrarisch grondgebonden bedrijf
aan de Holsdiek ongenummerd te Orvelte
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2.

Aanpassing

N ieu we vesti gin gslo catie

De beoogde locatie ligt aan het ad res Holsdiek ungenummerd te Orvelte. Deze locatie is
gelegen op circa 1. 250 meter ten oosten vanaf de bebouwde kom (Orv elte).

afbeelding 4: OJ1"'1ev ing
B estemmin g perceel

In het vigerende beste.mmingsplan B ultengebied Westerbork is er geen bouwblok aanwezig
op het onderhavige perceel.

·'

Afwijking van het bestemmingsplan

De nieuwbou\A.iplannen zijn af'Wijkend van het bestemmingsplan op het volgende punt, dat er
op of in de als zodanig bestemde gronden niet mag warden gebouwd
Mogelijkheden bouwblok

De projectlocatie is groat genoeg voor de sltuering van het nieuwe bouwblok. Hierbij is
rekening gehouden met afstanden van bebouwing en and ere hinderlijke objecten.

Riimtelijke onderbouw ing behorende bij de nieuw 'IA!stiging \Gn een agrarisch grondgebonden bedrijf
aan de Holsdiek ongenurnmerd te 0r'IA!lte
Ontwerp bestemrringsplan Buitengebied Midden- Ctenthe
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:·

Wjzig in gsprocedure
In het bestemmingsplan Buttengebied \Nesterbork is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen
in artikel 15, lid 2. Door deze bevoegdt1eid kan gebruik ·vvorden gemaakt van artikel 11 VVRO
en kan het bestemmingsplan gevvijzigd word en. In dat geval is het mogelijk om een nieU\h/
agrarisch bouwperceel te realiseren ten l)ehoeve van een grondgebonden agrarisch bedrijf.
.A.rtikel 3. 6 Wro is gelijkgesteld met artikel ·1·1 VVRO . Door het volgen van deze procedure is
het mogelijk om een bouwblok van 1 hate realiseren.
Aangezien verwacht 1hmdt dat het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Midden
Drenthe in oktober 2009 ter inzage gelegd zal warden, is in 1Ji1erleg met de gemeente
Mid den Drenthe besloten om bestemmingswijziging riieraan parallel te laten lop en . Ott
rapport bevat dan ook de ruimtelijke onderbouvving ten behoeve van de
bestemmingS'\l\oijziging voor een bouvvblok van 1,5 ha, .,Nelke meegenomen zal warden in het
ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Midden Drenthe. Het vigerende bestemmingsplan is
hierin meegenomen, daarom kan het voorontwerp bestemmingsplan warden gezien als
toekomstig beleid.

r t - - - - - - YA-- - - afbedding 5: uitsnede pl alicaa rt vooront\l'lftp besterrningsplan B uitengebied Md den D renthe

FlJirrtelij<e onderb•JJ1.ving bo:Oorende bij de ni€1JW "iP-:=tioJir!J ' ...:in een agr;;iri:::ch grnlljgebond€£1 bedijt
aan de H)fsdieli: on!;>:nur1merd te Orv·~e
Ontwerp be:=to:mrringsplan Buitengebied Mdden- Cl-enthe

ll

Bouwplan
Het bouwplan voorziet in de bouw van gebouwen voor een melkVeehouderij, het bouwplan
bestaat uit de bouwvan een nieuwe ligboxenstal van circa 35 meter breed en 80 meter lang
(2.800 rn2), een nieuvve jongveestal van circa 25 meter breed en 50 meter lang {1.250 rn2) en
een- nieuwwoonhtris van cir.ca 15 x 12 m = (180 m2 ). De totale oppervJakte aan bebouwing in
de nieuvve situatie is circa 4000 rn2 en de totale oppervlakte erfverharding is circa 3725 m2 •
Hettotale bouwblok zal too x 150 meter (15.000m2 ) groot zijn. Op de volgende pagina is een
plattegrand van de beoogde 'Situatte v.teergegeven.

Ruimtelijke onderbouwing be.horende bij de nleuwvestlging van een ~grarlsch grondgebonden bedrijf
aan de Holsdlek ongenummerd te Orvelte
Ontwerp bestemmingsplem Burteng.ebied Midden-Drenthe
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3.
3.1

lnventarisatie van relevant beleid
Rijksbeleid

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland
en bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare
samenleving en een aantrekkelijk land. Het kabinet schept ruimte voor ontwikkeling
uitgaande van het motto "decentraal wat kan, centraal vvat moet" en verschuift het accent
van het stellen van ruimtelijke beperkingen naar het stimuleren van gewenste
ont\Nikkelingen . De Nota Ruimte ondersteunt gebiedsgerichte ontwikkeling waarin alle
betrokken partijen kunnen participeren. Het Rijk richt zijn aandacht met name op de
nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. Het gaat daarbij onder andere om de waarborging van
de kwaliteit van de Ecologische Hoofdstructuur.
Dit Rijksbeleid is doorvertaald naar het Provinciaal Omgevingsplan (POP II) .

3.2

Provinciaal Beleid

In POP II is vastgelegd hoe de provincie Drenthe met de beschikbare ruimte \Nil omgaan.
Het vormt het kader vvaarbinnen nieuwe plannen ontwikkeld mogen vvorden. De provincie is
verdeeld in een aantal zones met elk een eigen functie, zoals bijvoorbeeld
landbouwdoelstelling, natuurdoelstelling of een combinatie. Voor elke zone is vastgelegd vvat
wel en niet kan.
POP II is vastgesteld op 7 juli 2004 en is een plan als bedoeld in artikel 4a van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, artikel 7 van de Wet op de Waterhuishouding, artikel 4.9 van de
Wet Milieubeheer en artikel 5 van de Planwet verkeer en vervoer (dus een streekplan,
waterhuishoudingplan, Milieubeleidsplan en verkeer- en vervoersplan voor de provincie
Drenthe. Het doel van dit plan staat hieronder omschreven:
Doe/

Het gebied van onze provincie, met uitzondering van het bebouwde gebied, is ingedeeld in
een zestal verschillende zones. Door uit te gaan van deze zes zones is het mogelijk een
beleid te voeren dat, op hoofdlijnen recht doet aan de gewenste verschillen in beleid tussen
de verschillende typen gebied. Voor elke zone geldt namelijk een specifiek stukje
omgevingsbeleid. Daarbij worden per zone alle relevante beleidsaspecten integraal
gepresenteerd. Samenhang en samenloop tussen onderdelen vvorden op deze wijze
optimaal in beeld gebracht. Het integrale in de zonering is vooral gericht op de aspecten die
rechtstreeks te maken hebben met de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
De zonering speelt een rol bij de afweging van verschillende belangen in een bepaald
gebied, alsmede bij de mogelijkheden voor ontwikkeling van bebouwt gebied en uitbreiding
van infrastructuur.
Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de nieuwvestiging van een agrarisch grondgebonden bedrijf
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De integrale zon erin g bevat ov erig ens niet al het beleid v oor ee n be paa Ide zone. Da arn aast
zijn oo k an de re ond erd elen van het POP 11 relevant.
In ieder gev al hetg een wordt b eschrev en bij de o nde rs ch eide n fu ncties, zoals land bouw en
natuu r. Qua on derscheid kent de zone ring me er eleme nten van een to etsing ska de r, terwijl b ij
de f uncties mee r wordt in geg aan op ontwikke lin gen, do elstelling en en instrume nten.
Uit het POP 11 b l~kt, dat Ho lsd ie k o nge nummerd te 0 rv elte in zone 11 ligt. In het kader van h et
integraal ge biedsplan n atuur- en Ian dsch apsdoe le n in Drenthe h eeft h et ge bied g een v er de re
aanwijzing
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Zone 11 staat voor:
Grondgebonden landbouw met mogelijkheden voor recreatie binnen de landschappelijke en
cultuurhistorische hoofdstructuur.
Binnen deze zone staat uitoefening van grondgebonden landbouw op bedrijfseconomische
grondslag voorop. Recreatief medegebruik wordt bevorderd mits de landbouwkundige
hoofdfunctie niet word aangetast.
lnrichtingsmaatregelen voor de landbouw zijn in deze zone mogelijk, zolang de waarden van
natuur en landschap en de CHHS in hoofdzaak gehandhaafd blijven . Dit geldt ook voor het
vestigen van een nieuw bouwperceel. Voor uitbreiding van bebouwing ten behoeve van een
grondgebonden agrarisch bedrijf geldt eenzelfde benadering. Een agrarisch bouwperceel
voor een grondgebonden bedrijf is niet groter dan 1,5 ha.
Wat betreft milieuaspecten gelden in deze zone de landelijke doelstellingen voor het AOK
Binnen deze zone is de waterhuishouding, binnen de mogelijkheden van het watersysteem,
afgestemd op optimale productieomstandigheden voor de landbouw. Het hierbij horende
grondwaterregime is afhankelijk van de combinatie van grondgebruik en grondsoort.

3.3

Gemeentelijk beleid

Vigerend bestemmingsplan
Onderhavig perceel ligt in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Westerbork van de
gemeente Midden-Drenthe.
In dit plan is de locatie bestemd tot "Jonge veldontginningen". Op onderhavige locatie is
geen agrarisch bouwblok aanwezig, zodoende zijn de plannen in strijd met het vigerend
bestemmingsplan.
Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied gemeente Midden-Drenthe
Onderhavig perceel ligt in het voorontv.terp bestemmingsplan Buitengebied gemeente
Midden-Drenthe. Het vigerend bestemmingsplan is hierin meegenomen. Hierop is een
inspraakronde geweest. Het voorontwerp bestemmingsplan kan gezien warden als
toekomstig beleid. Daarom wordt gekeken wat het bestemmingsplan over deze locatie en
mogelijke nieuvvvestiging zegt. In het voorontwerp is de geplande locatie aangegeven als:
"jonge veldontginningen"
-

de locatie is nader aangeduid met: "grondgebonden agrarisch bedrijf".

Het perceel Holsdiek ongenummerd te Orvelte heeft binnen het voorontwerp al een
bouwperceel van 1 ,5 hectare.

Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de nieuwvestiging van een agrarisch grondgebonden bedrijf
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Blnnen dit bouwperceel mogen uitsluitend gebouwen, waaronder overkappingen, ten
behoeve van agrarische bedrijven worden gebouwd. Silo's, platen en bassins mogen
uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.

afbeelding 9: kaartuitsnede voorontwerp-bestemmingsplan
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Vereisten/randvoorwaarden voor nieuwe (agrarische) bouwpercelen
De aanduiding "grondgebonden agrarisch bedrijf' kan op de kaart worden aangebracht, mits
aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
1.

de aanduiding "intensief veehouderijbedrijf' van de kaart wordt verwijderd, indien de
bedrijfsactiviteiten van het intensief veehouderijbedrijf op een bestaand
aaneengesloten bouwv/ak zijn beeindigd, dan we/ vestiging op een bestaand
aaneengesloten bouwvlak niet mogelijk is, in we/k geval een nieuw aaneengesloten
bouwv/ak wordt ge/egd;

2.

deze wijziging niet wordt toegepast op gronden die op de kaart zijn voorzien van de
aanduiding "waardevol gras/and''.

"open gebied" en "wijzigingsbevoegdheid in

bestemming bos- en natuurgebied" en de aanvullende bestemmingen "Zone van
hydro/ogische beinvloeding 1"en "Zone van hydrologische beinvloeding
3.

2'~

met de Jigging en vormgeving van het aaneenges/oten bouwvlak zovee/ moge/ijk
wordt aanges/oten bij het landschappelijk karakteristiek en/of de Jandschappelijke
structuur; de omvang van het te vestigen bedrijf zodanig is dat het werk en inkomen
biedt aan tenminste een arbeidskracht, dan we/ er een redelijke zekerheid bestaat dat
het bedrijf binnen een redelijke termijn tot een volwaardige omvang zal uitgroeien.

4.

de aanvrager in hoofdberoep aan het bedrijf is verbonden;

5.

er een zodanige bedrijfsopzet is dat het bedrijf ook op langere termijn perspectief
biedt a/s zelfstandig bedrijf;

6.

het aaneengesloten bouwvlak maximaal 1,5 hectare zal bedragen;

7.

de mest- en milieuwetgeving het nieuwe bedrijf mogelijk maken;

8.

de geluidsbelasting van de geluidsgevoe/ige gebouwen niet hoger zal zijn dan de
daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere waarde;

9.

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en
landschappelijke

waarden,

de

geomorfologische,

cultuurhistorische

en

archeologische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden;
10.

de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de waterhuishoudkundige
situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm.

Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de nieuwvestiging van een agrarisch grondgebonden bedrijf
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Afweging van de vereisten/randvoorwaarden
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

maatschap Dolfing beeindigt het bedrijf aan de Schoolstraat 8 + 11. Er zijn op of
in de buurt van de beoogde nieuwbouvvlocatie geen geschikte bestaande
aaneengesloten bouwvlakken te vinden. Zodoende verzoekt de maatschap om
een nieuw aaneengesloten bouwvlak te plaatsen aan de Holsdiek ongenummerd
te Orvelte (zie hoofdstuk 2: wijziging);
de gronden gelegen aan de Holsdiek ongenummerd te Orvelte hebben niet de
aanduiding "waardevol grasland", "open gebied" of "wijzigingsbevoegdheid in
bestemming; bos- en Natuurgebied" of de aanvullende bestemmingen "zone van
hydrologische be"invloeding 1" of "Zone van hydrologische be"invloeding 2" (zie
paragraaf 3.3: gemeentelijk beleid);
er wordt met de ligging en vormgeving van het aaneengesloten bouwvlak zoveel
mogelijk aangesloten bij het landschappelijke karakteristiek en/of de
landschappelijke structuur (zie verdere uitwerking paragraaf 4.5 Landschap); de
omvang van het te vestigen bedrijf is zodanig dat het zeker werk en inkomen biedt
aan tenminste een arbeidskracht;
de aanvrager is in hoofdberoep aan het bedrijf is verbonden (zie paragraaf 5.1 .1:
financiele haalbaarheid);
door de uitbreiding biedt het bedrijf ook op langere termijn perspectief als
zelfstandig bedrijf (zie paragraaf 1.4: doelstellingen van het project);
het aaneengesloten aangevraagde bouwvlak bedraagt 1,5 hectare (zie paragraaf
1.2.2: toekomstige situatie);
de mest- en milieuwetgeving maken het nieuwe bedrijf mogelijk aan de noordkant
van het perceel (zie paragraaf 4.1.2: wet ammoniak en veehouderij en paragraaf
4.1 .3: milieuzonering);
de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten zal niet hoger zijn dan de
geldende voorkeurswaarde (zie paragraaf 4.1.4: geluid);
er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke
en landschappelijke waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische en
archeologische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden (zie verdere uitwerking hoofdstuk 4 Uitvoeringsaspecten).
Er zal te zijner tijd een natuurbeschermingswetvergunning worden aangevraagd;
de waterbeheerder is om advies gevraagd en staat niet afwijzend tegenover dit
plan, wel zal er compensatie moeten plaatsvinden. (zie paragraaf 4.3: water)
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4.

Uitvoeringsaspecten

4.1

Milieu

4.1.1 Bodem en bodemverontreiniging
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afbeelding 10: aandachtsgebieden bodem

De belangrijke gradientengebieden duiden op markante hoogteverschillen in het landschap
die vanuit verschillende achtergrond (cultuurhistorisch en bodemvorm ing) zijn ontstaan en
vandaar uit ook zijn gewaardeerd .
Daarnaast zijn aandachtsgebieden voor essen aangewezen . Essen die in de afgelopen
decennia geheel of voor een groot deel verloren zijn gegaan maar die wel nog waarden
bevatten die bij de planvorming betrokken kunnen worden.
Beide aspecten zijn in onderhavig plan niet aan de orde , zoals uit bovenstaande passage
van de kaart Aandachtsgebieden bodem blijkt.
Ruimtelijke ond erb ouwing be horen de bij de nieu1NV estig ing van ee n agrarisch grand geb and en be drijf
a an de Ho lsd iek onge numme rd te Orv elte
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a1bedding 11: kaartuitsnooe aan:lkuuige waardevoUe gebiooen

De beoogde locatie ligt op de grens van een aardkundig waardevol gebied. Het perceel zelf
is niet aangegeven als aardkundig w-aardevol gebied. De aardkundige waarden blijven
gehandhaafd bij het vestigen van een nieU'N boLivvperceel.
Bod erm nderzoek
Voo r de bouvw erg un ni ng van de sta II en be ho eft ge en bo demo nd erzo ek NVN 57 40 te
wo rde n uit gevo erd. Op gro nd van arti kel 8 van de Won in gwet bev at de bouvw ero rde ni ng
v oo rs:: hrift en orrrtre rrt het te ge ng aan van bot.Ivven op v ero nt re in ig de bod em.
Deze voorschriften hebben uitsluitend betre~:King op bou1,ivwerken 1,1i;aarin voortdurend of
nagenoeg voortdurend rrensen aanwezig zullen zijn . Dit is voor de stallen niet aan de orde.
Voor het 'Noonhuis zal een bodemonderzoek warden uitgevoerd. Van de bodemk\ovaliteit op
de beoogde locatie is het volgende beeld verkregen:
• Zintuiglijk zijn er geen verontreinigingen '/l/aargenomen;
• Anatytisch zijn in de bovengrond geen vernoogde gehalten geconsiateerd;
• Anatytisch zijn in de ondergrond geen verhoogde gehalten geconstateerd;
• .A.na~/tisch zijn in het gronctwater licht verhoogde gehalten aan kobalt en barium
gec onstatee rd.
De geconstateerde verhoogde gehalten liggen onder het "criterium voor nader onderzoek"
en vormen geen aanleiding tot het insiellen van een nader bodemonderzoek. Op ba:::is van
de onderzoeksresultaten bestaan er, vanuit milieuhygieniah oogpunt gezien, geen
belemmeringen ten aanzien van het gebruik van en de geplande bouwactil/iteiten op het
terrein. Voor de volledigheid kan 1,ovonjen vermeld dat de grand naar verwachting zonder
beperkingen kan vvorden hergebruikt. Onderzoek is bijgevoegd als bijlage 6.
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4.1.2 Wet Ammoniak Veehouderij
De Wet ammoniak en veehouderij (hierna te noemen Wav) is het toetsingskader voor de
emissie van ammoniak. Bij de beslissing betreffende het verlenen van de milieuvergunning
voor het oprichten of veranderen van een veehouderij betrekt het bevoegde gezag de
gevolgen van de ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierenverblijven
uitsluitend op de wijze die is aangegeven in de Wav. Uitsluitend de nadelige gevolgen van de
ammoniakdepositie op zogenaamde kwetsbare gebieden vvordt beoordeeld .
Een kwetsbaar gebied is een gebied dat in op grond van de Interim-wet ammoniak en
veehouderij v66r 1 januari 2002 als voor verzuringgevoelig gebied werd aangemerkt en dat
deel uit maakt van de door de provincie op grond van artikel 2 lid 3 van de Wav vastgestelde
ecologische hoofdstructuur (EHS).
In onderhavige situatie is er sprake van een oprichtingsvergunning. Op grond van artikel 4 lid
1 van de Wav moet een vergunning voor het oprichten van een veehouderij worden
geweigerd indien een tot de veehouderij behorend dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is
gelegen in een kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rond een zodanig
gebied. Daarom moet worden beoordeeld of binnen 250 meter van een dierenverblijf een
voor verzuring gevoelig gebied is gelegen .
lnmiddels is een wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij op 1 mei 2007 in werking
getreden. In de wet worden enkel nog zeer kwetsbare gebieden beschermd tegen
ammoniak. Provinciale Staten zijn het bevoegde gezag die deze gebieden gaat aanwijzen.
Het bevoegde gezag kan alleen gebieden aanwijzen die voor verzuring gevoelig zijn en in de
ecologische hoofdstructuur liggen. Provinciale Staten wijzen in ieder geval alle gebieden aan
die binnen een beschermd gebied op grond van artikel 10 van de Natuurbeschermingswet
liggen dan wel op grond van artikel 4 van de richtlijn (EEG) nr. 92.43 van communautair
belang zijn. Gebieden kleiner dan 50 hectare mogen alleen vvorden aangewezen als er zeer
grote natuurwaarden aanwezig zijn. Voor de vergunningverlening is deze wijziging pas
relevant vanaf het tijdstip dat het aanwijzingsbesluit bekend is gemaakt. Tot dat moment blijft
de zoneringbescherming van de Wav gelden voor alle 'kwetsbare gebieden' (art. II) .
De provincie Drenthe gaat de Drentse kaart Wet ammoniak en veehouderij 0Nav)
aanpassen. Het college van gedeputeerde staten heeft afgesproken dit samen met
belangenorganisaties en gemeenten te doen. De wet heeft tot doel verzuringgevoelige
natuur te beschermen tegen de uitstoot van ammoniak. De eerdere wet is door de Tweede
Kamer aangepast omdat teveel agrarische bedrijven door de wet zouden worden beperkt in
de bedrijfsactiviteiten. Provinciale Staten moeten nu opnieuw de zeer kwetsbare
natuurgebieden aanwijzen.
Conclusie: de Wav stelt dat indien de tot een veehouderij behorend dierenverblijf geheel of
gedeeltelijk is gelegen in een kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rond
een zodanig gebied de vergunning geweigerd dient te worden.
Aangezien onderhavig project verder dan 250 meter van een kwetsbaar gebied ligt (de
Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de nieuwvestiging van een agrarisch grondgebonden bedrijf
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afstand is minimaal 450 meter), is er op grand van de Wav dan ook geen reden de
vergunning niet toe te kennen.
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afbeeiding 12: Wet arrnnniak en veehoooerij kaart

4.1.3 Milieuzonering

Het op te richten bedrijf zal in de toekomst bestaan uit 150 melkkoeien en 100 stuks
vrauwelijk jongvee. Dit valt nog onder het Besluit Landbouw Milieubeheer. Dit kan tot 200
melkkoeien en 140 stuks jongvee.
Voor de afstanden ten opzict11e van de omliggende burgerwoningen geldt ten aanzien van
o.a. melk- en zoogkoeien en vrouwelijk jongvee een minimumafstand tussen de veehouderij
en een gevoelig object. Voor burgerwoningen in het buitengebied geldt een minimale afstand
van 50 meter.
Aan deze afstandseis wordt ruimschoots voldaan, de dichtstbijzijnde burgerwoning is op ruim
700 meter gelegen.

4.1.4 Geluid

Op onderhavige loc atie is sprake van een nieuw veehouderijbedrijf. Door de plaatsing van
het agrari sch bo uv'!b Iok en het op ri cht en van het nie uwe bed rijf zu lien de act rv ite ite n op en
rand het perceel toenemen. Dit heeft ook effect op het geluid. Dach het geluid zal naar alle
waarschijnlijkheid niet veel toenemen.
~intelij<e

onderbruwing bffiorende bij de nieuw -...:stigirg \Ian een ;:igrarisch grondgebonden bedrijf
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Ontwerp bestemrringspl;:in Buitengebied Mdden- D-enthe

23

Het verkeer op de Holsdiek zal overwegend agrarisch verkeer blijven. Want nu worden de
landerijen bewerkt met landbouwverkeer. Na realisering van dit plan zal de locatie worden
bereikt door !andbouv\.1verkeer. Naar al!e 'A.'aarschijnl!jkheid is er ze!fs minder verl<eer omdat
aanvrager zelf niet meer naar zijn landerijen behoeft te rijden.
Dus het is niet te verwachten dat het verkeer door dit plan toeneemt. Er zal dus geen sprake
zijn van een verandering van de verkeersdrukte op de Holsdiek. De activiteiten leiden niet tot
een procentuele toename van het bestaande verkeer.
Binnen de gemeente Midden-Drenthe is vastgelegd wanneer een akoestistisch onderzoek bij
een vergunningsaanvraag lngedlend meet worden. Dit ls het gaval indlan er binnen 100
meter woningen van derden liggen. Aan deze minimum afstandseis wordt voldaan,
zodoende hoeft er geen akoestisch onderzoek uitgevoerd te warden.
De specialist geluid van de gemeente Midden-Drenthe (de heer A. Abbingh) heeft
aangegeven dat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer niet relevant is voor deze
locatie. De woning zal circa 22,5 meter uit de as van de weg gesitueerd warden conform de
voorschriften van de gemeente.

4.1.5 Externe veiligheid
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is in 2004 in werking getreden . Hiermee zijn
de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen
wettelijk vastgelegd . In 2004 is ook de Regeling externe veiligheid (Revi) in vverking
getreden. Deze regeling strekt tot uitvoering van het Bevi. Het Bevi heeft als doel zowel
individuele als groepen burgers een minimum beschermingsniveau te garanderen tegen een
ongeval met gevaarlijke stoffen.
Externe veiligheid heeft betrekking op de beheersing van de risico's voor de burger, die
verbonden zijn aan het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen bij tal van industriele
activiteiten. De aandacht richt zich vooral op veiligheidsaspecten in het kader van de
ruimtelijke ordening in relatie tot de beheersing van de risico's die samenhangen met het
grootschalig gebruik van gevaarlijke stoffen . Met name gaat het daarbij alleen om de directe
gevolgen die door het eenmalig vrijkomen van gevaarlijke stoffen kunnen ontstaan.
Bovendien speelt externe veiligheid con ccntrale rol in het kader van de verlening van
vergunningen op grond van de Wet Milieubeheer.
Het externe veiligheidsbeleid gaat uit van gekwantificeerde risico's als norm voor wat
bestuurlijk of maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht. Externe veiligheid neemt hierdoor
een belangrijke positie in ten opzichte van andere aandachtsgebieden in het kader van zorg
voor de veiligheid van de burger.
Het Rijk heeft in de afgelopen jaren op landelijk niveau nieuw Extern Veiligheidsbeleid
ontvvikkeld. De uitvoering daarvan is neergelegd bij de provincies, de gemeenten en de
regionaie brandweer. De ambities voor Drenthe zijn vastgeiegd in het provinciaal
uitvoeringsprogramma externe veiligheid (PUEV) 2006-2010 voor Drenthe. De ambities zijn
mede afgeleid van de rijkssubsidieregeling "Programmafinanciering externe veiligheid
andere overheden 2006-2010 (PF-2)" van VROM.
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Ott is vervolgens door prov1nc1e Drenthe, sarnen met de gerneenten en de Regionale
Brand"vveer Drenthe (RBD) vertaald in een aantal uitgangspunten die nader geconcretiseerd
zijn in doelstellingen. Door middel van het uitvoeren van diverse projecten en actt.1iteiten
alsmede rnet bet1ulp van extra inzet van deskundige menskracht, wordt gestreefd naar het
realiseren van de arnbities in 201 O.
Het samenwerkingsc onvenant 'Aanpak externe veiligheid in Drerrthe' heeft geleid tot een
adequate en s1ructurele sarnenwerking ten aanzien van externe veiligheid tussen de
hierbaven genoernde partijen. De structurele personele versterking met drie experts Externe
Veiligheid ten ber1oeve van de in Drenthe sarnenV>/8rkende partners is voorjaar 2007
gerealiseerd. Deze experts opereren vanutt het Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe. Voor
de samenwerkingspartners is een webstte gemaakt die specifiek aandacht besteedt aan alle
relevante zaken op het gebied van externe veiligheid.
Externe veiligheid is voor een agrarisch bedrijf niet echt van belang. Er zijn geen risico's
bekend waarmee rekening gehouden zou moeten warden in het gebied. Ook t1e1 bedrijf zelf
veroorzaakt geen risico's voor de orngeving in het kader van de externe veiligheid. Uit
onderstaande risicokaart blijkt dat er in de directe omgeving geen objecten met gevaarlijke
stoffen voorkornen. Het dichtstbijzijnde ~:vvetsbare object ligt op ruim 850 meter afstand.
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afbeefding 13: lisicokaart

4 .1.6 Lucht kwa liteit
R~J el gevi ng

De Eerste Kamer is op 9 oktober 2007 akkoord gegaan met t1et wetsvoors1el over
luchtkwaliteitseisen. Projecten die 'niet in betekenende mate bijdragen (NIBM)
luchtverontreiniging, hoeven vol gens het wetsvoorstel niet meer afzonderlijk getoetst te
worden aan de grenswaarden voor de buitenlucht. Het Besluit NIBM omschrijft het
beg rip nader: een project dat minder dan 3% van de grens'lvaarden bijdraagt is NIBM.
Ott kornt 1Ji1ereen rnet 1,2 micrograrr~rn3 voor fijn st of en t-.J02.
F)JirrteliJ<e onderbOJWing bffiorende bij de niWt.IJ '.estigir{I '.Gn een agrarisi::h grordgebond€fl bedijf
aan de 1-t.rlsdiek ongenurrmerd te O~e
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Ministeriele regeling NIBM
In een ministeriele regaling wordt de AMvB NIBM verder uitgewerkt. Waar mogelijk worden
getalsmatige grenzen gesteld aan de omvang van nieuvve projecten. Het gaat bijvoorbee!d
om een maximum aantal nieuwe woningen, kantooroppervlakte en grootte van
landbouvvbedrijven. Een nieuw project dat binnen deze grenzen blijft, is per definitie NIBM.
Als een nieuwe ontwikkeling buiten de grenzen van de ministeriele regeling valt, kan het
bevoegde gezag berekeningen maken om alsnog aannemelijk te maken dat het project
minder dan 1,2 microgram/m3 bijdraagt aan de luchtvervuiling. Melkrundveebedrijven zijn in
totaliteit niet genoemd in deze regeling. Hiervoor worden later nadere richtlijnen toegevoegd .
NSL (nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit)
Projecten die wel 'in betekenende mate' bijdragen, zijn vaak al opgenomen in het NSL.
Het NSL is erop gericht om overal de Europese grenswaarden te halen. Daarom is ook een
pakket aan maatregelen opgenomen: zowel (generieke) rijksmaatregelen als
locatiespecifieke maatregelen van gemeenten en provincies. Dit pakket aan maatregelen
zorgt ervoor dat alle negatieve effecten van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen ruim
worden gecompenseerd. Bovendien worden alle huidige overschrijdingen tijdig opgelost.
In het NSL worden de effecten van alle NIBM-projecten verdisconteerd in de autonome
ontwikkeling. Het NSL omvat dus alle cumulatieve effecten van (ruimtelijke) activiteiten op de
luchtkwaliteit.
Tussenperiode
Het NSL is erop gericht de grenswaarden in 2010 (fijn stof) en 2015 (N02) te halen.
Deze termijnen wijken af van de huidige Europese regelgeving (die zijn 2005 respectievelijk
2010) . Er wordt een nieuwe Europese richtlijn verwacht die het mogelijk maakt uitstel te
vragen om te voldoen aan de grenswaarden . Pas als de Europese Commissie het verzoek
tot uitstel honoreert, kan het NSL in werking treden . In de periode tussen de inwerkingtreding
van de wet (2007) en van het NSL moeten projecten die 'in betekenende mate bijdragen'
(IBM) gewoon aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit getoetst worden, net als ender het
huidige Besluit luchtkwaliteit 2005. Als de grenswaarden dan overschreden worden, moeten
IBM-projecten via projectsaldering worden gecompenseerd.
Na de interim-periode blijft projectsaldering mogelijk. Ook kan dan een bestaand I BM project
binnen het NSL worden vervangen door een vergelijkbaar nieuw IBM project. Specifiek voor
deze tussenperiode komt er een aangepaste grens voor 'niet in betekenende mate' van 1%.
In de concept ministeriele regeling is vastgelegd dat wanneer een inrichting wordt uitgebreid
met 2.700 melkkoeien dit een NIBM activiteit is. Een luchtonderzoek en toetsing aan de
wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit kan beneden dit aantal achterwege blijven,
aangezien dit een dergelijke inrichting niet in betekende mate bijdragen aan de
luchtverontreiniging.
Kanttekening is dat het aantal van 2 .700 melkkoeien (3% grens) is gebaseerd op de situatie
na februari 2009, wanneer het NSL van kracht wordt.
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Tot februari 2009 geldt een overgangsregeling die bepaald dat een concentratiebijdrage van
minder dan 1% van de grenswaarde als niet in betekende mate wordt beschouwd. Concreet
betekent dat tot 900 melkkoeien als NIBM wordt aangemerkt en daarom toetsing achterwege
kan blijven.
De realisatie van de ligboxenstal voor opdrachtgever valt beneden de NIBM-grens van 900
melkkoeien.

4.2

Ecologie

Natuurbeschermingswet (Nb-wet)
De Natuurbeschermingwet is een instrument ter bescherming van unieke nationale en
Europese natuurwaarden. De kvvaliteit van de leefgebieden van beschermde soorten in deze
natuurgebieden mag niet verslechteren. Verder mogen er geen storende factoren in
gebieden optreden die negatieve gevolgen hebben voor het voortbestaan van de soorten die
door de Habitatrichtlijn beschermd worden. Nieuwe plannen of projecten in of in de nabijheid
van Speciale Beschermingszones worden conform de richtlijn getoetst.
De gewijzigde Natuurbeschermingwet 1998 is op 1 oktober 2005 in werking getreden
(Stb. 2005, 282). Dit heeft onder meer gevolgen voor de habitattoets die op grond van de
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn verplicht is. Voor de Vogelrichtlijngebieden geldt dat vanaf
1 oktober 2005 de habitattoets plaatsvindt bij het verlenen van de natuurbeschermingswet
vergunning. Voor de Habitatrichtlijn gebieden moet de habitattoets worden gedaan bij het
verlenen van de milieuvergunning. Pas als de Habitatrichtlijn gebieden definitief zijn
aangewezen door de minister van LNV gaat de habitattoets over naar de vergunning van de
Natuurbeschermingwet 1998. Als een habitatrichtlijn gebied samenvalt met een beschermd
natuurmonument of een vogelrichtlijngebied
en dus Natuurbeschermingswet
vergunningplichtig is - dient, conform de jurisprudentie de habitattoets volledig in het kader
van de Natuurbeschermingswet vergunningverlening wordt uitgevoerd. De provincie is in dat
geval bevoegd gezag.
Vogelrichtlijn
De Vogelrichtlijn heeft tot doel alle in het wild levende vogelsoorten in stand te houden.
Het gaat niet a Ileen om de vogels zelf, maar ook om hun eieren, nesten en leefgebieden die
voorkomen op het Europese grondgebied van de lidstaten. Na de publicatie van deze richtlijn
in 1979 kregen de lidstaten twee jaar de tijd om de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking te laten treden om aan de bepalingen en dus de doelstelling van deze
richtlijn te voldoen.
Bij dit laatste gaat het globaal om twee zaken: enerzijds het implementeren van de richtlijnen
binnen de Nederlandse regelgeving en anderzijds de aanwijzing van speciale
beschermingszones. In 2000 heeft Nederland een aanvullende lijst van gebieden die zijn
aangewezen als speciale beschermingszone bij de Europese commissie ingeleverd.

Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de nieuwvestiging van een agrarisch grondgebonden bedrijf
aan de Holsdiek ongenummerd te Orvelte
Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe

27

Habit<irichtlijn

De Habltatrichtlijn richt zich op de biologische diversitelt door instandhouding van natuurlijke
habitat en vvilde flora en fauna na te streven. Centraal staat daarbij het behoud en herstel
van deze natuurlijke habitat en wilde dier- en plantensoorten van communautair belang.
Hieivoor wordt een Europees ecologisch netvverk gevormd door middel van de aanwijzing
van speciale beschermingszones. Daarnaast regelt de Habitatrichtlijn ook
soortenbescherming. Deze aarrwijzingsprocedure, die verschilt van die in de Vogelrichtlijn, is
nag niet afgerond en de aangemelde gebieden hebben nag geen definltieve status.
Natura-2000

De vogel- en habitatgebieden genoemd in de Natuurbeschermingswet warden ook wel de
Natura-2000 gebieden genoemd.
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afbeelding 14: Dictistbijzijncl mtura-2000 gebied

Onderhavige inrichting ligt op circa 2725 meter van het (ontvverp) Natura-2000 gebied
Elperstroomgebied, dat Is aangevvezen ingevolge de Habitatrichtlljn.
Het dichtstbijzijnde and ere gebied (M antingerbos) ligt op me er dan 4 km
Het gebied Elperstroomgebied heeft nog geen definitieve aarrwijzing als natura-2000 gebied.
Totdat de aarwvijzing als natura-2000 gebied definltief is, moet de gemeente de habitattoets
ultvoeren als een derde daarom verzoekt, conform ultspraak. Wanneer de ontvverpaanwijzing
definltief 'y'y·ordt, is de provincie bevoegcl gezag voor het verlenen van een vergunning
in gevo Ige de nat uu rbe sc he rmi ng s...vet tot dat moment is ge mee nte bev oeg d gez ag.

RlimtelijW! onderbomuing beoorende bij de nieu•JJ~sti\jng \00 een ;;grarisch grondgel:xmden bedijf
aan de Hclsdiek ongenurrmerd te 0Mlte
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In beide gevallen zal worden getoetst aan het Toetsingskader ammoniak rondom Natura2000 gebieden, vastgesteld door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV), met gemeenten (VNG), provincies (IPO) en veehouders (L TO Nederland).
In dit toetsingskader is ten aanzien van grondgebonden bedrijven het volgende vastgesteld:
1

Gaat het om een graasdierbedrijf dat (ook) na uitbreiding grondgebonden is. Het
moet in deze gaan om een lokaal grondgebonden graasdierbedrijf. Voor
grondgebondenheid gelden de volgende criteria;
•
•
•
•

2

het bedrijf past beweiding toe;
geen mestafzet (mestproductie tot 250 kg N/ha voor bedrijven met derogatie, tot 170
kg N/ha voor bedrijven zonder derogatie;
minimaal 60% van de percelen behoort tot de huiskavel, de overige percelen
bevinden zich binnen 10 kilometer van de bedrijfsgebouwen;
op het bedrijf zijn alleen graasdieren aanwezig en geen andere dieren.

Daarnaast geldt voor alle bedrijven in de nabijheid van een natura-2000 gebied dat
ze het bedrijf mogen uitbreiden indien de ammoniakdepositie van het bedrijf na
uitbreiding op de dichtstbijzijnde rand van het natuurgebied positie niet hoger is dan 5
procent van de kritische depositiewaarde voor het natuurgebied.

Het gebied Elperstroom heeft een kritische depositie van 729 mol N/ha/jaar. 5 % van 729 is
36,45 mol. De werkelijke depositie bij 150 melkkoeien en 100 stuks jongvee is berekend met
agro-stacks berekening (zie bijlage 1). Hieruit blijkt dat de depositie in de nieuwe situatie met
150 melkkoeien en 100 stuks jongvee 1 ,39 mol N/ha /jaar is. Het verlenen van een evt.
vergunning ingevolge de natuurbeschermingswet geeft dan ook geen problemen.
Vergunningverlening op grond van de natuurbeschermingswet levert volgens het
toetsingskader ammoniak rondom Natura-2000 gebieden geen problemen op. Op 26 maart
2008 heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
uitgesproken (uitspraak 200800289/1), dat naar zijn voorlopig oordeel (het interim)
Toetsingskader ammoniak rond natura- 2000 gebieden in zoverre tekortschiet dat het niet, of
onvoldoende uitsluit dat er cumulatie van deposities en piekbelastingen kunnen optreden
met significante gevolgen voor de natuurgebieden.
Op dit moment beraad de minister zich (samen met de provincies) op hoe hierop dient te
worden geanticipeerd. De minister heeft aangegeven dat per individueel geval beoordeeld
moet worden of een vergunning Natuurbeschermingsvvet kan worden verleend.
In onderhavig geval zal de gemeente bij bezwaren individueel moeten toetsen.
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Milieu beschermingsgebiede n

afbeelding 15: milieubeschermingsgebieden, inclusief Habitat en Vogelrichtlijngebieden en
natuurbescherm ing swetgebieden.

Uit bovenstaande kaart blijkt, dat onderhavig perceel niet ligt in een milieubeschermings
gebied. Afstand van beoogde locatie tot het dichtstbijzijnde milieubeschermingsgebied is
circa 850 meter, het betreft hier het Orvelterzand welke aangemerkt is als ecologische
hoofdstructu ur.
Omdat de beoordeling van depositie inmiddels is verankerd in de natuurbeschermingswet,
waarvan de provincie het bevoegde gezag is, mag dit aspect niet meer in de
milieuvergunning warden beoordeeld. Dit aspect staat derhalve een milieu- en
bouwvergunning niet in de weg.
Uit onderstaande "concretisering EHS" kaart blijkt dat de beoogde locatie niet gelegen is in
de EHS of een ecologische verbindingszone. Dit aspect staat derhalve een milieu- en
bouwvergunning niet in de weg.
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afbeelding 16: kaart concretisering EHS
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Ecologische structuren
Ki1urt 7: Ecologiscbc structurcn
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afbeelding 17: ecologische structuren

Zeals uit bovenstaande figuur blijkt, ligt de locatie niet in de nabijheid van natuurlijke
elementen in agrarische gebieden of overgangsgebieden. Dit aspect levert geen
belemmeringen op voor de uitvoering van onderhavig bouwplan.
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Flora en Fauna
Buiten de gebiedsgerichte beschetTning van leefgebieden in het kader van de Vogelrichtlljn
en de H ab1tatnchtlun 1s er een soorten beleid geformuleerd, a Is aanvulli ng op h et
gebiedenbeleid. Dit is vooral relevant voor de soorten vvaar.ioor het gebiedenbeleid
onvoldoende effect is te vervvachten. Het soortenbeleid presenteert zich concreet in tvvee
vormen van aanpak: soortenbeschermingsplannen voor een specifieke soort (bijvoorbeeld
de das) en de rode lijst (stand van zaken hoe het er.ioor staat met bepaalde bedreigde
sootten) .

* Legenda
Ffl =Flora- en faunawet
lijst 1 (vrijstelling)
FF23 = Flora· en fauna1~et
lijst 2 + 3 (streng bes:chermd)
H/V = Habitah'ichtlijn (alleen
bijlage 2 en 4) of Vogelrichtlijn
RL = R.ode Lijst
(#) = te•Jens:
OJ$.:~tD__§:ti;@..9..'2.~~§'ll.?. v e rz am e Id,

Rapportage voor kilometerhok X:242
Soot"t9roep

I

Y:540

FF1* FF23*' FF vogels Hti* RL *' \lolledigheid* Detail*

Actualib!it*

Vaatplanten

niet

1975-1990

Moss: en

sl echt

1997-2007

Korstmossen

niet

1992-2007

Paddestoelen

slecht

1992-2007

zoo 9d'le're·r; . . .

niet

Broedvogels

1

1997-2007

slecht

0%

1996-2007

Watervogels

redelijk

0%

96/97-06/07

R.eptielen

nlet

Amfibieen

2

1

slecht

1992-2007
51·100%

1992 · 2007

\/is sen

niet

1992-2007

Dagvlinders:

niet

1998-2008

NachbJlinders

l'liet

1980-2008

Libellen

niet

1993-2007

Sprink.h.:.n8n

niet

1993 -200 7

niet

1993-2007

Overige
•:rn1;iewePJelden

afb eel ding 18: passage flora en fauna natuu rlo ket
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De onderhavige locatie heeft de x-coordinaat 242 en de y-coordinaat 540 bij het natuurloket.
In dit kilometerhok komen van de rode lijst 1 broedvogel voor.
Ecosysteem/ Leefgebieden
Er vinden geen directe ingrepen plaats in ecosystemen. De bouw vindt plaats op bestaand
grasland waarop zich geen landschapspelelementen, zoals bosjes, struwelen of houtwallen,
bevinden. Er komen dus geen kenmerkende ecotopen voor. Er is dan ook niet te verwachten
dat op de locatie waardevolle vegetaties/planten leven. Door de rapportage van het
Natuurloket blijkt dat in het kilometerhok van de locatie wel beschermde diersoorten
voorkomen.
Oat deze diersoorten zich in het plangebied bevinden is zeer onwaarschijnlijk. In de zeer
directe nabijheid in dit kilometerhok is namelijk een zeer bosrijk gebied aanwezig. Naar alle
waarschijnlijkheid zijn deze dieren hier gehuisvest. Daarnaast warden er diverse meldingen
gemaakt van beschermde watervogels. Deze bevinden zich zeer waarschijnlijk niet op de
onderhavige locatie.

Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat ter plaatse beschermde Flora en Fauna
aanwezig is. Derhalve is er een flora en faunaonderzoek uitgevoerd (zie bijlage 4). Conclusie
van dit onderzoek is:
• De beoogde bouwplannen zijn niet in strijd met de gewijzigde
Natuurbeschermingswet 1998;
•

4.3

De bouwwerkzaamheden dienen buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd om
mogelijke overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en
Faunawet te voorkomen. In grote lijnen loopt het broedseizoen van half maart tot half
juli.

Water

Op grond van de afspraak uit de Startovereenkomst 'Waterbeleid 21e eeuw'' dienen de
centrale overheden in de toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf op te nemen.
In die paragraaf dient te warden uiteengezet wat voor gevolgen het plan in kwestie heeft voor
de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de
schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets: "het hele proces van vroegtijdig
informeren,
adviseren
(door
waterbeheerder),
afwegen
en
beoordelen
van
waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten".
Het kader voor de watertoets is het vigerend beleid, Vierde nota waterhuishouding,
Waterbeleid 21e eeuw, Europese Kaderrichtlijn water en de beleidslijn Ruimte voor de Rivier.
De watertoets wardt uitgevoerd binnen de bestaande wet- en regelgeving op het gebied
ruimtelijke ordening en water, op basis van het commitment van de betrokken partijen
blijkend uit de Startovereenkomst Waterbeleid 21 e eeuw. Een aantal relevante
beleidsdocumenten wordt in het navolgende kort besproken.
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Vierde Nota Waterhuishouding
De Vierde Nota Waterhuishouding verwoordt de regeringsbeslissing. Een van de
speerpunten is een duurzaam stedelijk 'v'V'aterbeheer, metals belangiijke elen1enten:
•
•
•
•

waterbesparende maatregelen in de woning;
het afkoppelen van verhard oppervlak van e riolering;
het vasthouden van regenwater in vijvers en in de bodem;
herwaardering van watersystemen bij de ruimtelijke
woongebieden.

inrichting van

(nieuwe)

Waterbeleid 21e eeuw
Met het Waterbeleid 21 e eeuw wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen die hogere
eisen stellen aan het waterbeheer. Het gaat hierbij om onder andere de klimaatverandering,
bodemdaling en zeespiegelrijz.ing. Hot Waterbeleid 21 e eeuw heeft twee principes voor
duurzaam waterbeheer ge·introduceerd. Dit zijn de tritsen:
•
•

vasthouden, bergen en afvoeren;
schoonhouden, scheiden en zuiveren.

De trits "vasthouden, bergen en afvoeren" houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk
bovenstrooms wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens
wordt zo nodig het water tijdelijk geborgen in bergingsgebieden en daarna afgevoerd.
Bij de trits "schoonhouden, scheiden en zuiveren" gaat het erom dat het water zoveel
mogelijk wordt schoongehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk
gescheiden en als laatste wanneer schoonhouden en scheiden niet mogelijk is, komt het
zuiveren van verontreinigd water aan bod.

Waterparagraaf
Sinds 1 november 2003 is het verplicht plannen in het kader van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening te toetsen op water. Het doel van deze 'watertoets' is waarborgen dat
waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing
worden genomen 1 . De waterhuishouding bestaat uit de overheidszorg die zich richt op het op
en in de bodem vrij aanwezige water, met het oog op de daarbij behorende belangen 2 . Zowel
het oppervlaktewater als het grondwater valt onder de zorg voor de waterhuishouding. Naast
veiligheid en wateroverlast (waterkwantiteit) worden ook de gevolgen van het plan voor de
waterkwaliteit en verdroging onderzocht. De belangrijkste beleidsdocumenten op het gebied
van de waterhuishouding zijn de Vierde Nota Waterhuishouding. Anders omgaan met water:
Waterbeleid 21 e eeuw, de Europese Kaderrichtlijn Water, Beleidslijn ruimte voor de rivier en
de nota Ruimte.
In het Nationaal Bestuursakkoord Water worden de gezamenlijke uitgangspunten
geformuleerd voor een integraal waterbeleid in de 21 e eeuw.
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De verantwoordelijkheid voor de te treffen waterhuishoudkundige maatregelen gericht op
vasthouden, bergen en afvoeren van water ligt bij het waterschap.
Provincies en gemeenten zorgen voor een integrale afweging en leggen deze vast in
provinciale
beleidsplannen
en
streekplannen,
respectievelijk
structuuren
bestemmingsplannen. De provincie geeft richting aan ruimtelijke ontwikkeling door de
gebieden te benadrukken die van nature het eerst onder water komen te staan bij hevige
regenval of overstromingen . De provincie wil dat deze gebieden gevrijwaard blijven van
kapitaalintensieve functies. In het bestuurlijke platform Vecht- Zwarte Water is een
stroomgebiedvisie opgesteld waarin onder andere de risico's op wateroverlast zijn
omschreven. De Kaderrichtlijn Water omvat regelgeving ter bescherming van alle wateren
door middel van het stellen van haalbare doelen die in 2015 worden bereikt. De kaderrichtlijn
gaat daarbij uit van een benadering vanuit de stroomgebieden. De uitvoering van de
kaderrichtlijn vraagt een grote inspanning van verschillende partijen op internationaal,
nationaal en regionaal niveau.
Het waterschap zoekt naar duurzame oplossingen. Ze willen dat het water zoveel mogelijk
binnen een plangebied wordt vastgehouden en dat relatief schoon water ook relatief schoon
blijft. Een toename van het verharde oppervlak in risicogebieden of beekdalen wordt
gecompenseerd met extra waterberging. Regenwater dat op verharde oppervlaktes valt en
schoon genoeg is, wordt zoveel mogelijk worden vastgehouden of geborgen. De laatste
mogelijkheid is afvoeren via bestaande watergangen . Het beleid van waterschap Reest en
Wieden is verwoord in het waterbeheerplan 2007-2012. De ruimtelijke zonering van de
provincie heeft het waterschap vertaald naar een eigen zonering met water als belangrijkste
element. Het waterschap benadrukt in haar functiezonering de volgende aspecten: de
hoogte van de waterpeilen en het gewenste grondwaterregime (GGOR) , een optimale
wateraanvoer en -afvoer (waterkwantiteit), de waterkwaliteit voor verschillende functies en
de inpassing van water in het landschap.
Watersysteem
Het plan ligt in het stroomgebied van de Oude Vaart. Binnen het Plangebied komen enkele
schouwsloten voor. Aan de rand van het plan !open watergangen van het waterschap. Er
wordt rekening gehouden met de kernzone, zoals deze in de keur van het waterschap wordt
genoemd . De kernzone loopt van boveninsteek tot boveninsteek (bovenkant talud). Nabij
een watergang geldt een obstakelvrije beschermingszone van minimaal 5 meter vanaf de
bovensteek ten behoeve van beheer en onderhoud.
In het plangebied wordt een waterpeil gehanteerd van maximaal NAP + 16.40 m. Het
minimum waterpeil is NAP+ 15.70 m. Gemiddeld ligt het plan op NAP +17.46m. De hoogte
varieert echter sterk. Vooral het noordoostelijke deel van het plangebied is laaggelegen.
Het bodem in het plangebied bestaat voornamelijk uit zand met een slecht doorlatende laag .
Er kunnen schijngrondwaterstanden tot dicht onder het maaiveld voorkomen.
De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) ligt tussen 80-140 cm onder het maaiveld .
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Wateradvies Waterschap Reest en Wieden
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Ten aanzien van waterlast is de doelstelling: vergroten veerkracht van vvatersysteem door
niet afvventelen van problemen met vvater. Ontvverpen op basis van vasthouden-bergenafvoeren.
Om wateroverlast en grondvvateroverlast rond de bebouwing te voorkomen adviseert het
waterschap om de bebouwing op voldoende hoogte aan te leggen . Het waterschap adviseert
een aanleghoogte van minimaal NAP+ 17,67 meter. Het (zuid)oosten van het peiceel Hgt het
hoogst, waardoor daar de minste ophoging noodzakelijk is om aan de minimale bouwhoogte
te voldoen. Tevens is aan de zijde van de Holsdiek de kans op wateroverlast het grootst in
verband met het lage maaiveld. Het waterschap adviseert daarom de bebouvving in het
zuidoosten van het perceel aan te leggen.
In gebieden met een slechte bodemgesteldheid (kleileem, klei,veen) of met een te hoge
grondwaterstand dicht onder het maaiveld kan grondwateroverlast optreden. Dit wordt
voorkomen door de volgende voorkeursvolgorde toe te passen:
1.
kruipruimteloos bouwen
2.
ophogen van het plangebied
3.
toepassen van drainage in openbaar en particulier terrein
Planontwikkeling
Dit plan veroorzaakt een toename van verhard oppervlak van 7725 m2 . Voor middelgrote
plannen geldt als regel dat 10 % van het extra verharde oppervlak wordt ingezet als
wateroppervlak ter compensatie voor de versnelde afvoer van het afstromende regenvvater.
Voor onderhavig plan houdt dit in dat er een vvaterbergend oppervlak van circa 773 m3 zal
moeten worden gerealiseerd. Bij de inrichting van het agrarische terrein wordt rekening
gehouden met het "lozingenbesluit open teelt en veehouderij".
Schoon inrichten
De locatie zal voorzien worden van riolering, waar het afvalvvater van de bedrijfswoningen op
wordt geloosd. Het bedrijfsafvalwater (afvalwater, reinigingswater stallen en het
bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard) wordt opgevangen in de binnen de inrichting
aanwezige mestkelders onder de stallen. De mestkelders beschikken over voldoende
capaciteit hiervoor. In de voorgenomen activiteit wordt geen afvalvvater geloosd. Al het
opgevangen afvalwater wordt tegelijk met de mest afgevoerd.
Hierdoor wordt voorkomen dat een overmatige toevoer van stikstof en/of fosfaat in het
oppervlaktewater terecht komt. Daarnaast zullen langs de watergangen bemestings- en
spuitvrije zones worden aangehouden.
Het aanvvezige oppervlaktewater zai niet worden vervuiid door de agrarische bouwactiviteit
Er is sprake van een gescheiden systeem.

Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de nieuwvestiging van een agrarisch grondgebonden bedrijf
aan de Holsdiek ongenummerd te Orvelte
Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe

36

Het hemelwater wordt niet afgevoerd op de riolering, maar niet verontreinigd hemelwater,
afkomstig van daken en verhardingen wordt geloosd op het oppervlaktewater middels een
infiltratievoorziening, in de zin van een zaksloot (verwerkt in het beplantingsplan).
In het kader van de bewaking van de kwaliteit van het oppervlakte water worden in de bouw
(daken en dakgoten) geen materialen toegepast die uitlogen of uitspoelen (geen
onbehandelde zink of koperen goten, zacht PVC en bitumen). Er zijn geen mogelijkheden
om het regenwater te hergebruiken op het bedrijf.
Proces
De initiatiefnemer heeft het vvaterschap op tijd ingelicht over de planvorming. Hierdoor heeft
het waterschap de initiatiefnemer goed op de hoogte kunnen stellen van de
waterhuishoudkundige aspecten binnen het plan door middel van een watertoets. Er wordt
rekening gehouden met bestaande wetten en regels op het gebied van de vvaterhuishouding.
De bestemming en grootte van het plan hebben een geringe invloed op de
waterhuishouding. Waterschap Reest en Wieden heeft, deze waterparagraaf en de gehele
ruimtelijke onderbouwing in acht genomen te hebben, een definitief vvateradvies opgesteld.
Overeenkomstig het definitieve wateradvies zal het onderhavige plan worden uitgewerkt.
Door het extra verharde oppervlak dient er voor 773 m3 extra waterberging gerealiseerd te
worden. Om aan deze richtlijn te kunnen voldoen zullen de aanwezige sloten verbreed en zal
er een zaksloot/poel worden aangelegd.
Het bouwblok wordt in tegenstelling tot het advies van het vvaterschap aan de noordzijde van
het perceel gesitueerd. Om wateroverlast en grondvvateroverlast rond de bebouwing te
voorkomen zal bij de bebouwing/ het bouwblok een aanleghoogte van minimaal NAP+17.67
meter worden aangehouden.
Het definitieve wateradvies is door het vvaterschap afgegeven aan de initiatiefnemer en een
exemplaar aan de gemeente. Dit document is als bijlage 7 toegevoegd aan deze ruimtelijke

onderbouwing.
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4.4

Archeologie
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afbeelding 19: archeologische monumentenkaart {AMK)

Uit bovenstaande archeologische monumentenkaart (AMK) blijkt dat de projectlocatie niet
valt binnen een terrein met archeologische betekenis.
Uit de onderstaande indicatieve kaart archeologische waarden uit het POP II (IKAW-kaart)
blijkt dat de beoogde locatie gedeeltelijk valt in een gebied met middelhoge
verwachtingswaarde en gedeeltelijk in een gebied met een hoge verwachtingswaarde.

Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de nieuwvestiging van een agrarisch grondgebonden bedrijf
aan de Holsdiek ongenumm erd te Orvelte
Ontwerp bestemm ingsplan Buitengebied Midden-Drentl1e

38

.

.

nrovincie nrenthe
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Bedrijven en burgers die grondwerkzaamheden willen uitvoeren warden minder snel verplicht
tot het doen van archeologisch onderzoek. De provincie Drenthe breidt de vrijstelling voor
archeologisch onderzoek in bepaalde gevallen uit van 1OOm2 naar 500 m2 • Het gaat dan om
situaties waarbij op basis van de beschikbare gegevens duidelijk is, dat archeologisch
onderzoek niet echt noodzakelijk is.
Gemeenten warden in 2007 verantwoordelijk voor de zorg voor het eigen bodemarchief op
grand van de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg. Deze wet regelt dat
archeologie meet warden meegewogen bij gemeentelijke ruimtelijke planprocedures, zoals
bestemmingsplannen.
Naar aanleiding van de middelhoge tot hoge verwachting is er een archeologisch onderzoek
uitgevoerd. Dit onderzoek treft u als bijlage 3 aan.
De conclusie van dit onderzoek is als volgt:
Er zijn geen archeologische indicatoren gevonden. Op basis van de resultaten achten wij
nader archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. lndien bij de graafwerkzaamheden
onverhoopt toch archeologische grondsporen warden aangetroffen en I of archeologische
vondsten warden gedaan, dient hieNan direct melding te warden gemaakt bij de provinciale
archeoloog, dr. W.A.B. van der Sanden, Drents Plateau,
Stationsstraat 11, 9401 KV Assen, 0592-305932 / 06-22662601,
w .san den@drentsplateau .n I.
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4.5

Landschap

Vanuit POP II geldt voor het Landschap de identiteit van het landschap als inspiratiebron.
Deze identiteit wordt bepaald door de landschapstypen en binnen deze landschapstypen
door de gebiedskenmerken en de landschapselementen. Deze landschapselementen zijn:
aardkundige, ecologische, cultuurhistorische en architectonische objecten.
Doordat de geplande bedrijfsgebouwen vanaf de Holsdiek goed zichtbaar zullen zijn zal hier
aan beide zijdes de nadruk van de inpassing moeten liggen. De locatie ligt in een voormalig
ruilverkavelinggebied, een open en wijds landschap dat alleen word onderbroken door
enkele rechte bospercelen/wallen. Het is daarom zeer passend om de streekeigen type
opstanden terug te laten keren rondom het erf. Het voorerf wordt zodoende traditioneel
ingericht door middel van een halfopen structuur van hagen/bomen. Twee forse bomen voor
de gevel van het woonhuis. Eventueel wordt de sloot verbreed tot een poel met glooiend
grasveld met daarin enkele solitaire parkbomen. Achterzijde van het erf wordt tevens door
middel van aan te planten bosschages in het landschap ingepast. De sleufsilo's zullen
verdiept worden en rondom door middel van een beplante aardewal aan het zicht onttrokken
worden.
Een beplantingsplan voor de inpassing van deze stal is bijgevoegd als bijlage 2.
Daarnaast is het landschap gelegen in zone II van het POP II. In zone II past dan ook
grondgebonden landbouw. De doelstelling is namelijk de uitoefening van grondgebonden
landbouw op bedrijfseconomische grondslag . lnrichtingsmaatregelen voor de landbouw zijn
in deze zone mogelijk. Dit geldt tevens voor het vestigen van een nieuw bouwperceel. Een
agrarisch bouwperceel voor een grondgebonden agrarisch bedrijf mag niet groter zijn dan
1,5 ha. Bij gebleken noodzaak mag een grotere oppervlakte warden aangehouden.
Gezien vanuit het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe (POP II) is op deze locatie , het
landschap, geschikt voor een grondgebonden agrarisch bedrijf. Wei met een economische
grondslag.

Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de nieuwvestiging van een agrarisch grondgebonden bedrijf
aan de Holsdiek ongenummerd te Orvelte
Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe

40

5.

Uitvoerbaarheid

5.1

Economische uitvoerbaarheid

5.1.1 Financiele haalbaarheid
De economische haalbaarheid is volgens het rekenprogramma van het LEI Wageningen
(UR) berekend.
De conclusie van deze analyse geeft aan dat zeker sprake is van een volwaardig agrarisch
bedrijf. Het bedrijf heeft in de nieuwe situatie namelijk een omvang van 200,5 Nge
(Nederlandse grootte eenheden). Bij een graasdierbedrijf > 100 Nge, geldt een Nge per
volwaardige arbeidskrachten (VAK) van 73. Het bedrijf heeft dus een omvang van 200,5 : 73
= 2,75 volwaardige arbeidskrachten. Het bewerken van het land is hierbij nog buiten
beschouwing gelaten. Het betreft hier een jonge ondernemer (43 jaar), het bedrijf is het
hoofdberoep van de initiatiefnemer. De initiatiefnemer zal zodoende met dit bedrijf de
komende 20-25 jaar een goed ondernemersinkomen moeten kunnen genereren .
De financiele haalbaarheid is natuurlijk ook onderzocht en positief bevonden (zie bijlage 5) .
Wat betreft gemeentelijke belangen is dit geregeld in de planschade overeenkomst.

5.1.2 Planschade
Uitgangspunt voor het advies planschaderisico is de jurisprudentie die is gevormd over de
toepassing ex. Artikel 6.1 Wro. lngevolge deze wettelijke schadevergoedingsregeling kent
het college van burgemeester en wethouders aan een belanghebbende die ten gevolge van
de bepalingen van een bestemmingsplan dan wel als gevolg van een wijziging ex artikel 3.6
Wro schade lijdt of zal lijden, welke niet is verjaard, die redelijkerwijze niet te zijner laste
behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet door onteigening of anderszins is verzekerd
een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe. Van de eventuele waardevermindering
is 2% voor eigen risico.
De criteria voor de toekenning van planschadevergoeding zijn ontwikkeld in de
jurisprudentie . Daaruit blijkt dat sprake kan zijn van voor vergoeding in aanmerking komende
planschade ingeval van bijvoorbeeld:
•

het ontstaan van een onevenredige inbreuk op de privacy van belanghebbende door
nabije (woon)bebouwing
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•

het vervallen dan wel onevenredig beperken van een voor de onroerende zaak
waardebepalend rij uitzicht

~

Een onevenredige verslechtering van de bereikbaarheid
Een onevenredige beperking van de mogelijkheden tot uitoefening van een beroep of
bedrijf
Een beperking van de bouwmogelijkheden
De uit een planologische mutatie voortvloeiende blijvende verslechtering van
milieuomstandigheden (geluid, geur, trilling of andere overlast)
Een algemene verslechtering van de situeringwaarde van een onroerende zaak
veroorzaakt door omgevingsverslechtering

•
•
•
•

Gezien de locatie van het realiseren van de nieuwe stal en gelet op de afstand tot andere
woningen en bedrijven is planschade voor de omgeving niet aannemelijk. Door het realiseren
van deze nieuwe stal op een bestaande bebouwde locatie zal het leefklimaat (visuele hinder)
van omwonenden vanwege de afstand ten opzichte van omwonenden ook niet bernvloed
worden door schaduwinslag en uitzicht.
Er is een planschadeovereenkomst getekend door initiatiefnemer, hierdoor zal eventuele
planschade naar aanleiding van de beoogde plannen geheel voor rekening van de
initiatiefnemer komen. Door het tekenen van deze overeenkomst is de economische
haalbaarheid voor de gemeente gegarandeerd. Deze planschadeovereenkomst is in bezit
van de gemeente.

5.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

De bouwlocatie ligt in een agrarisch open gebied . De locatie bevindt zich niet in een bepaald
landschap dat verstoord wordt door de geplande bouwactiviteit. Het bedrijf heeft in de nu
gekozen opzet rekening gehouden met de huidige consumentenwensen en de omgeving van
het bedrijf. Met deze nieuwbouw is het mogelijk een bedrijf te realiseren dat verbeterd wat
milieutechnische en dierwelzijn aspecten betreft ten opzichte van de oude situatie. Door de
verplaatsing van de twee oude locaties zal een situatie tussen burgerwoningen opgeheven
worden en het bedrijf verplaatst worden naar een locatie buiten de dorpskern. Doordat er
een procedure gevolgd moet worden, kunnen er zienswijzen worden ingediend en is er een
mogelijkheid om beroep in te stellen. Hierdoor wordt voorkomen dat er geen of weinig
rekening wordt gehouden met de belangen van de burgers. Het ontwerpplan en het
definitieve plan zullen daartoe gepubliceerd worden en aansluitend daaraan ter inzage
gelegd worden .
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6.

Samenvatting en conclusie

Er wordt een aanpassing van het bestemmingsplan gevraagd voor het bouwen van een
melkrundveebedrijf.
Samengevat is aangetoond dat het project op basis van bovenstaande afwegingen
verantwoord en voldoende onderbouwd is.
Het plan is een vooruitgang voor het bedrijf en de omgeving van de huidige locatie. Door het
plan in de uitvoeringsfase zoveel mogelijk in te passen in de omgeving wordt de omgeving
van de nieuwe locatie niet onevenredig aangetast door de plannen .
Het bedrijf is na uitvoering aangepast aan de laatste welzijns-, consument- en milieueisen.
Verder ontstaat door het plan in de uitvoeringsfase zoveel mogelijk in te passen in de
omgeving, geen noemenswaardige verstoring van het gebied.
De gehele motivatie in deze onderbouwing van het onderhavig project in acht te hebben
genomen, is er dan ook geen aanleiding om geen planologische medewerking aan de
aanpassing van dit bestemmingsplan te verlenen. Het realiseren van het bouwvlak van 1,5
hectare levert geen problemen op.

Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de nieuwvestiging van een agrarisch grondgebonden bedrijf
aan de Holsdiek ongenummerd te Orvelte
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Bijlage 1. Agro-stacks berekening
Agro-stacks berekening :
Naam van de berekening: Dolfing Holsdiek
Gemaakt op: 19-03-2008 8:06 :22
Zwaartepunt X: 242,200 Y: 540,200
Cluster naam: Dolfing, Holsdiek Orvelte
Berekende ruwheid: 0,21 m

Emissie Punten:
Volgnr.

X-coord.

BronlD

Y-coord.

Hc::iogte

Gem.geb.

Diam.

Uittr. snelheid

Emissie

hooate
1

Koeienstal

242 200

540 216

10,0

6,8

0,5

0,40

1 425

2

Jongveestal

242168

540 211

10,0

6,8

0,5

0,40

390

Gevoelige locaties:
Vo Ian um mer

Naam

X coordinaat

Y coordinaat

1

Elperstroom

241 010

542 763

Depositie
1 39

Details van Emissie Punt: Koeienstal (278)
Volgnr.

Code

Type

Aantal

Emissie

Totaal

1

A 1.6.1.

melkkoeien

150

9.5

1425

Details van Emissie Punt: Jongveestal (279)
Volgnr.

Code

Type

Aantal

Emissie

Totaal

1

A3

ionavee

100

3.9

390

Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de nieuwvestiging van een agrarisch grondgebonden bedrijf
aan de Holsdiek ongenummerd te Orvelte
Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe

44

545200
544695
J544190
/
543685 J
543180 .....
b>"
542675 -'\
\
542170
'~
541665
I,
541160
l
540655
,S
540149
v
539644
J
539139
538634
538129

-

J

\

.
"-,

r
i---- -

--

I

_,.,v

,/

I

I

\:._

~= ,.-

~-

ll -

L 5-·

. )

~

/

/
.1·"'

-

---'

~'

....

J ,.. :s,-_./)

-.......,

(

l

,--

-

--

h J ~--

I"'

~ :~
,.,,.

/

'··- ....

~

,./

.r-"'
~

-

r--.

"'
'P s-·

l,I\.

___,.,.,., /

"""

r-,

""

~,.

I ""

\
l '

\ 1/r D)J J

l

J

·o

\

//

J

,.,

~~

-

\

\

'

'--

r

r

\

.

\

.,.•./'1.,.Y-'"'

/

~BE

~

, /

.... fo·-.____

"1. . .

'(
~---

,J

537624

537119
536614
536109
535604

- ·-

~

........

'
1.e-

-

~,5-

Ruirntelijke onderbou\l\ing behorende bij de nieuv...vestiging van een agratisch grondgebonden bedrijf
aan de Holsdiek ongenummerd te Orvelte
0 ntvi.erp be stem mi ngspl an Buit engebied Mi dden-Drenthe

45

Bijlage 2. Beplantingsplan
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Samenvatting
In verb and met de geplande bouw van een boerderij heeft een inventariserend
archeologisch veldonderzoek plaats gevonden aan de Holsdiek te Orvelte,
gemeente 1vfidden-Drenthe. Ten behoeve van de boerderij zullen
graafwerkzaamheden plaatsvinden. Doel van het onderzoek is vast te stellen
of in het gebied archeologische waarden aanwezig zijn die door de
graafwerkzaamheden bedreigd warden.
Het onderzoek bestaat uit een bureau- en een veldonderzoek. Bij het
bureauonderzoek zijn bronnen geraadpleegd op het gebied van fysische
geografie, archeologie en historische geografie. Bij het veldonderzoek zijn 12
boringen geplaatst om archeologische indicatoren op te sporen en om <l~
gaafheid van de bodem te bepalen.
Uit het bureauonderzoek blijkt dat in het gebied een podzolbodem
aanwezig is. In de omgeving zijn vondsten van bewerkt vuursteen gedaan die
duiden op bewoning van het gebied tijdens met name Paleolithicum en
Mesolit."iicum. Bij het veldonderzoek zijn noch horizonten van ccn
podzolbodem noch archeologische indicatoren gevonden. Daarom adviseren
wij geen nader onderzoek uit te laten voeren.

.·

1. lnleiding
1.1 Aanleiding en doel (KNA 3.1 LSOl)

In opdracht van Maatschap Dolfing, vertegenwoordigd door DLV BV
mevrouw G. van den Hoogen, is een inventariserend archeologisch
veldonderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Holsdiek te Orvelte. De
aanleiding voor het onderzoek is de bouw van een boerderij. De hiermee
gepaard gaande graafwerkzaamheden kunnen eventueel aanwezige
archeologische grondsporen verstoren.
Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een inventariserend
veldonderzoek. Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een
archeologisch verwachtingsmodel van het gebied aan de hand van beschikbare
fysisch geografische, archeologische en historisch geografische informatie.
Tijdens het veldonderzoek is dit ve1wachtingsmodel getoetst. Daartoe is
gezocht naar archeologische indicatoren en is bepaald wat de gaafheid van de
bodem is.

Figuur 1: Orvelte op de topografische kaart. Het onderzoeksgebied aan de Holsdiek I
Holsdijk is blauw weergegeven.
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t.2 Locatiebeschrijving (KN.A 3.1

LS02)

Het onderzoeksgebied ligt ruim een kilometer ten oosten van Orvelte aan de
zuidkant van de Holsdiek (zie Figuur 1). Tijdens het onderzoek bevond zich
graan op het terrein (zie Figuur 2).

Figuur 2:
Orvelte : het onderzoeksgebied gezien vanaf de
zuidrand in noordelijke
richting.

1.3 Administratieve gegevens
Tabel 1: Orvelte, Holsdiek: administratieve gegevens
provincie:

Drenthe

gemeente:

Midden-Drenthe

plaats:

Orvelte

toponiem:

Holsdiek

bevoegd gezag :

Drents Plateau

opdrachtgever:

Maatschap Dolfing

oppervlakte:

2 hectare

hoogte:

17 meter + NAP

grenscoordinaten:

noordwest:
noordoost:
zuidwest:
zuidoost:

242,140 / 540,280
242,240 I 540,275
242,1251540,080
242,2251540,075

kaartblad:

17E

onderzoeksmeldingsnr:

29646

uitvoeringsperiode:

juli 2008

beheer documentatie:

Noordeiijk Archeoiog1sch IJepot te Nuis,
De Steekproef bv en E-depot RACM
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2. Bureauonderzoek
2.1 Bronnen
Voor het bureauonderzoek zijn onderstaande bronnen gebruikt:
Tabel 1: Orvelte, Holsdiek: geraadpleegde bronnen.

AHN-Viewer. www.AHN.nl. Actueel Hoogtebestand Nederland. Rijkswaterstaat, Adviesdienst
Geo-informatie en ICT.
Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode. Archeologie Leidraad 3. J.H.A. Bosch,
7 maart 2005.
Atlas van Topografische Kaarten Nederland; 1955-1965. Uitgeverij 12 Provincien . Landsmeer
2006/2007.
Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Blad 17 Oost Emmen. Stichting voor Bodemkartering.
Wageningen, 1977.
Centraal Archeologisch Archief (CAA) en Centraal Monumenten Archief (CMA) van de
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) [ARCH IS].
Fysisch geografische kaart van Drenthe, schaal 1:50.000. Provinciale Planologische Dienst
van Drenthe. G. Nijland, R. J. de Lange en J.C. Smittenberg. 1982.
Franse Kaarten van Drenthe en de Noordelijke Kust, 1811-1813. H.J. Versfelt en M. Schroer.
Heveskes Uitgevers. Groningen, 2001.
Grote HistorischeAtlas van Nederland, schaal 1:50.000, dee/ 2 Noord Nederland 1851-1855.
Wolters-Noordhoff. G roningen, 1990.
Grote Historische TopografischeAtlas +/- 189811928. Drenthe. Schaal 1:25.000. Uitgeverij
Nieuwland. Tilburg, 2006.
Grote Provincie Atlas Drenthe, 1:25.000. Wolters-Noordhoff Atlasproducties. G roningen, 1992.
Huguenin, de Atlas van. Militair-topografische kaarten van Noord-Nederland, 1819-1829.
H.J. Versfelt en M. Schroer. Heveskes Uitgevers. Groningen/Veendam, 2005.
Kaarten van Drenthe 1500- 1900. Heveskes Uitgevers, H.J. Versfelt. Groningen I Veendam,
2004.
TopografischeAtlas Drenthe, schaal 1:25.000. ANWB. Den Haag, 2004.
Www.WatWasWaar.nl, Kadastrale Kaarten uit 1832.

2.2 Fysische geografie (KNA 3.1 LS04)
Het onderzoeksgebied ligt in het meest bovenstroomse bereik van het beekdal
van de Beilerstroom. Een halve kilometer oostelijk ligt de waterscheiding met
het beekdal van de Aalderstroom (zie Figuur 3). Volgens de bodemkaart is in de
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ondergrond keileem aanwezig. Hierop bevindt zich dekzand waarin een
podzolbodem is ontwikkeld. In de noordwesthelft is het een veldpodzol
(Hn21x), in de zuidoosthelft een moerige podzol (zWpx). Het grondwater heeft
een gemiddeld hoogste stand van <40 cm beneden maaiveld en een gemiddeld
laagste stand van >120 cm beneden maaiveld (grondwatertrap V).

Figuur 3: Orvelte, Holsdiek: hoogtekaart. De hoogtes zijn in meters ten opzichte
van NAP. Het onderzoeksgebied is weergegeven door een zwart kader. Bron:
Actueel Hoogtebestand Nederland.

2.3 Archeologie (KNA 3.1 LS04)
Binnen een kilometer random het onderzoeksgebied zijn archeologische
waarden gemeld uit met name Paleolithicum en Mesolithicum toen de mensen
nog leefden als jagers / verzamelaars (zie Tabel 3). Het betreffen vuurstenen
werktuigen, kernen, brokken en afslagen. Ze duiden op de aanwezigheid van
kampementen in de regio. De vondsten zijn alien gedaan op de ruggen buiten
de beekdalen. Uit het onderzoeksgebied zelf zijn geen archeologische waarden
gemeld (zie Appendix Archeologische kaart).
Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden heeft het
onderzoek:sgebied deels een hoge en deels een middelhoge trefkans op
archeologische waarden (zie Appendi..'<:).
4

Tabel 3:

Archeologische waarden in de omgeving van Orvelte, Holsdiek (ligging zie
Appendix Archeologische kaart).

CMA/CAA

RD-coordinaten

Date ring

Omschrijving

waarnemingen
373
(17EZ-5)

243,000 I 540,500 Neolithicum vroeg B laat (4900 - 2000 vC)

vuurstenen bijl

214753
(17EZ-9)

240,950 / 539,600 Mesolithicum
(8800 - 4900 vC)

vuursteen materiaal
(geen nadere gegevens)

214755
(17EZ-10)

242, 150 / 539,450 Mesolithicum
(8800 - 4900 vC)

vuursteen materiaal
(geen nadere gegevens)

214756
(17EZ-11)

242, 130 I 539,720 Mesolithicum
(8800 - 4900 vC)

vuursteen materiaal
(geen nadere gegevens)

214761
(17EZ-13)

242, 175 / 539, 750 Paleolithicum Neolithicum
(35000 14 C - 2000 vC)

53 vuurstenen werktuigen
16 vuurstenen kernen en brokken
11 vuursteenafslagen
1 vuurstenen bijl

214789
(17EZ-23)

242, 150 I 540, 780 Neolithicum midden bronstijd laat
(4200 - 800 vC)

stenen bijl

238357
(17EZ-7)

242,750 / 540,900 Palecilithicum
(35000 14 C - 8800 vC)

359 vuurstenen werktuigen
11 vuurstenen kernen en brokken
144 vuursteenafslagen

238362
(17EZ-8)

242, 790 I 540, 785 Paleolithicum
(35000 MC - 8800 vC)

circa 100 botten mammoet
4 botten wolharige neushoorn

2.4 Historische geografie (KNA 3.1 LS03)
De weg Holsdiek is aangelegd in de tweede helft van de 19e eeuw. Ten
noorden van de weg was in de 19e eeuw hooiland aanwezig in het beekdal van
de Beilerstroom. Ten zuiden van de weg waar het onderzoeksgebied ligt was
nog woeste grond (zie Figuur 4). Op de topografische kaart uit 1960 is ook ter
plaatse van het onderzoeksgebied de grond ontgonnen. Het is volgens de kaart
in gebruik als grasland, terwijl een naast gelegen perceel als akker wordt
weergegeven. Tegenwoordig is het terrein in gebruik als akker.

5

Figuur 4:

De Holsdiek op de topografische kaart uit 1899. Het onderzoeksgebied is
blauw omlijnd weergegeven.

2.5 Archeologisch verwachtingsmodel (Kl'1A 3.1 LSOS)
Het onderzoeksgebied aan de Holsdiek hgt op de zuidhelling van het meest
bovenstroomse deel van het beekdal van de Beilerstroom. Binnen een
kilometer rondom zijn vondsten gemeld die duiden op bewoning tijdens met
name Paleolithicum en Mesolithicum. De vondsten zijn geconcentreerd op de
ruggen in het gebied. Echter volgens de bodemkaart is het onderzoeksgebied
wcl voldoende lang droog geweest voor de ontwikkeling van een
podzolbodem. Hoogstwaarschijnlijk is dat daardoor ook geschikt geweest als
vestigingsplaats. In dat geval kunnen er vooral bewerkt vuursteen en houtskool
worden aangetroffen.

Tabel 4:

Orvelte, Holsdiek: specificatie archeologische verwachting .

datering:

met name steentijd, maar andere periodes zijn niet uitgesloten

complextype:

nederzettingen

omvang:

vanaf enkele meters doorsnede

diepteligging:

in en direct onder bouwvoor

locatie:

op eventuele zandkoppen

prospectieken merken:

vuursteen

mogelijke verstoringen:

ploegen en egalisatie ten behoeve van akkerbouw
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3. Veldonderzoek
3.1 Aanpak veldonderzoek (KNA 3.1 VS01)
Het veldonderzoek heeft plaats gevonden op 7 juli 2008. Er zijn 12 boringen
geplaatst (zie Figuur 5). De boringen zijn geplaatst op raaien die een
onderlinge afstand hebben van 40 meter. Op deze raaien zijn de boringen
gezet op 50 meter van elkaar. De boordichtheid bedraagt zes boringen per
hectare conform de richtlijnen van het Drents Plateau voor verkennend
booronderzoek.

Figuur 5: Orvelte, Holsdiek: boorpuntenkaart De onderbroken witte lijn geeft de
begrenzing van het onderzoeksgebied weer, de genummerde punten de ligging van de
12 boringen.
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De boringen zijn verricht met een edelmanboor met een doorsnede van zevcn
centimeter. De opgeboorde grond is doorzocht op archeologische indicatoren
door het te zeven op een zeef met mazen van 4 millimeter. Daamaast zijn
bepaald: diepte, lithologie en kleur (m.b.v. Munsell) en alle overige
bijzonderheden zoals humeuziteit, grindgehalte en roestvlekken. De boringen
zijn gezet tot een diepte van circa een meter beneden maaiveld. De resultaten
van de boringen zijn laagsgewijs beschreven in de Appendix.
Van alle boringen zijn de RD-coardinaten bepaald met behulp van GPS.
De hoogtes van de boringen zijn bepaald meL behulp van het Actueel
Hoogtebestand N ededand. Op het terrein was geen veldkartering mogelijk
door de dichte begroeiing met grnan (zie Figuur 2). De vondstzichtbaarheid
was slecht.

3.2 Resultaten veldon<ler'Loek (KNA 3.1 VS02, VS03)
In het onderzoeksgebied bestaat de bovenste circa 0,7 meter uit leemarm
dekzand. Het is afgezet onder koude droge condities tijdens de laatste ijstijd.
Dieper zijn in het dekzand leemlagen aanwezig tot enkele decimeters dikte. Ze
zijn afgezet onder iets \Varmere en vochtigere: omstandigheden tijdens de
laatste ijstijd. In de noordoosthoek is het leem humeus wat duidt op de
aanwezigheid van vegetatie in het afzettingsmilieu. Veen is niet aangetroffen,
ook niet bovenop het dekzand. Ook zijn er in het gebied geen zichtbare
zandkoppen aanwezig.
De bovenste 0,35 meter van het dekzand bestaat uit een bouwvoor.
Horizon ten van een podzolbodem zijn niet aangetroffen. Dat betekent dat de
bodem diep verstoord is of dat de grond nooit voldoende droog genoeg
geweest is voor podzolering. In het laatste geval is de weergave op de
bodemkaart onjuist (zie Paragrnaf 2.2). In beide gevallen verkleint het
ontbreken van een podzolbodem de kans op de aanwezigheid van (gave)
archeologische grondsporen. Bovendien zijn geen aanwijzingen gevonden
voor dergelijke sporen aangezien geen archeologische indicatoren zijn
aangetroffen.
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4. Conclusies en advies
Onderzoeksgebied Orvelte, Holsdiek ligt op de zuidhelling in het
bovenstroomse bereik van het beekdal van de Beilerstroom. Volgens de
bodemkaart is het aanwezige dekzand gepodzoleerd. Bij het veldonderzoek
zijn echter geen horizon ten van een podzolbodem aangetroffen. Dit verkleint
de kans op de aanwezigheid van (gave) archeologische grondsporen.
In het vededen zijn in de omgeving vondsten van bewerkt vuursteen
gedaan die duiden op bewoning van het gebied tijdens met name
Paleolithicum en Mesolithicum. In het onderzoeksgebied zijn bij het
veldonderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen die zouden
kunnen duiden op bewoning van het gebied tijdens genoemde periodes. Uit
latere periodes, en dan met name Middeleeuwen, kunnen diepere
archeologische grondsporen aanwezig zijn, maar ook daarvoor zijn geen
aanwijzingen gevonden.
Op basis van de resultaten achten wij nader archeologisch onderzoek niet
noodzakelijk. Indien bij de graafwerkzaamheden onverhoopt toch
archeologische grondsporen warden aangetroffen en / of archeologische
vondsten warden gedaan, client hiervan direct melding te warden gemaakt bij
de provinciaal archeoloog, dr. WA.B. van der Sanden, Drents Plateau,
Stationsstraat 11, 9401 KV Assen, 0592-305932 / 06-22662601,
w. sanden@dren tsp lateau.nl.
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Appendix
Orvelte, Holsdiek

- archeologische periodes
- archeologische kaart
- boorstaten
- laagbeschrijvingen boringen volgens
Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Archeologische periodes
Paleolithicum
Paleolithicum
Paleolithicum
Paleolithicum
Paleolithicum
Paleolithicum

IJzertijd:
vroeg:
midden:
laat:
laat A:
laat B:

tot 300.000 BP
300.000- 35.000 BP
35.000 BP - 8.800 vC
35.000 - 18.000 BP
18.000 BP - 8.800 vC

Mesolithicum:
Mesolithicum vroeg :
Mesolithicum midden:
Mesolithicum laat:

8.800-7.100vC
7.100- 6.450 vc
6.450- 4.900 vc

Neolithicum:
Neolithlcum vroeg:
Neolithicum vroeg A:
Neolithicum vroeg B:
Neolithicum midden :
Neolithicum midden A:
Neolithlcum midden B:
Neolithicum laat:
Neolithicum laat A:
Neolithicum laat B:

5.300 5.300 4.900 4.200 4.200 3.400 2.850 2.850 2.450 -

4.200 vc
4.900 vC
4.200 vC
2.850 vc
3.400 vc
2.850 vc
2.000 vC
2.450 vc
2.000 vc

Bronstijd:
Bronstijd
Bronstijd
Bronstijd
Bronstijd
Bronstijd

2 .000 1 .800 1 .800 1 .500 1.1 00 -

1.800 vc
1.100 vC
1.500 vC
1.100 vc
800 vc

vroeg:
midden:
midden A
midden B:
laat:

IJzertijd vroeg:
IJzertijd midden:
IJzertijd laat:
Romeinse tijd:
Romeinse
Romeinse
Romeinse
Romeinse
Romeinse
Romeinse
Romeinse
Romeinse
Romeinse

tijd vroeg:
tijd vroeg A:
tijd vroeg B:
tijd midden:
tijd midden A :
tijd midden B:
tijd laat:
tijd laat A:
tijd laat B:

Middeleeuwen :
Middeleeuwen
Middeleeuwen
Middeleeuwen
Middeleeuwen
Middeleeuwen
Middeleeuwen
Middeleeuwen
Middeleeuwen
Nieuwe tijd:
Nieuwe tijd A:
Nieuwe tijd B:
Nieuwe tijd C:

vroeg:
vroeg A:
vroeg B:
vroeg C:
vroeg D:
laat:
laat A:
laat B:

800- 500 vc
500- 250 vc
250 - 12 vc

12 vC- 70 nC
12vC-25nC
25 - 70 nC
70- 270 nC
70 - 150 nC
150- 270 nC
270- 450 nC
270 - 350 nC
350 - 450 nC

450 - 1.050 nC
450 - 525 nC
525- 725 nC
725- 900 nC
900 - 1.050 nC
1.050 - 1 .500 nC
1.050 - 1 .250 nC
1.250 - 1.500 nC

1.500 - 1.650 nC
1.650 - 1 .850 nC
1.850 - heden

Bijlage 4. Flora- en faunarapport

Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de nieuwvestiging van een agrarisch grondgebonden bedrijf
aan de Holsdiek ongenummerd le Orvelte
Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe
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1 INLEIDING
De aanleiding voor deze quick scan vormen de plannen van Maatschap Dolfing, Schoolstraat 8, 9441
PE Orvelte, voor de bouw van een nieuwe melkveehouderij met 150 melkkoeien en 100 stuks vrouwelijk jongvee met bedrijfswoning aan de Holsdiek ongenummerd te Orvelte.
Zowel ten behoeve van de bouwvergunning als voor de benodigde bestemmingsplanwijziging dient te
warden onderzocht of deze plannen negatieve effecten hebben op beschermde natuurwaarden. Ook
moet warden onderzocht of een vergunning nodig is op grond van de Natuurbeschermingswet of een
ontheffing op grand van artikel 75 van de Flora- en Faunawet.
Op onderstaande kaart is de projectlocatie weergegeven. Op de volgende pagina is een situatieschets opgenomen, deze geeft een meer gedetailleerd beeld van de bouwplannen.
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2 DOEL VAN HET PROJECT

2.1 Doelstelling
Deel van dit onderzoek is het bepalen of de bouw van de nieuwe melkveehouderij met bedrijfswoning
in strijd is met de natuurwetgevin:g.

2.2 Relevante natuurw.e tgeving
De relevante natuurwet- en regelgeving bestaat voor dit project uit de Flora- en Faunawet In de directe omgeving van het plangebied zijn geen Vogel- en Habitatrichtlijngebieden aanwezig, die vallen
ender d.e gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998.
Flora- en Fauna.wet

De Flora- en Faunawet regelt de bescherming van planten en dleren in Nederland. Belarigrijk daarbij
zijn de volgende verbodsbepalingen.
Het is verboden:
•

•

Planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen,. af te
snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van
hun groeiplaats te verwijderen (Artikel 8 Flora- en Faunawet);
Dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te
bemachtigen of met het cog daarop op te sporen (Artikel 9 Flora- en Faunawet);

•

Dieren, behorende tot een beschermde lnheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten (Artikel 10

•

Flora- en Faunawet);
Nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot
een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernlelen, uit te halen, weg te nemen of
te verstoren (Artikel 11 Flora- en Faunawet);

•

Eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het

nest te nemen, te beschadigen of te vernielen (Artikel 12 Flora- en Faunawet).
Onderzocht meet worden of de voorgenomen activiteiten leiden tot een overtreding van de bovengenoemde verboden.

3 RESULTATEN

3.1

Beschrijving van de situatie

De bouwlocatie is op dit moment in gebruik als akker. Het perceel wordt door een droogstaande sloot
doorsneden en bestaat uit een akker waarop gerst geteeld wordt. De omgeving waarin het perceel ligt
is een karakteristiek oud cultuurlandschap, met houtsingels, kleine bosjes en afwisselende akkers en
weilanden. Zo loopt er ook ten noorden van het perceel parallel aan de weg een eikenhoutsingel met
ondergroei van struiken en kruiden .
Onderstaande foto's geven een beeld van de situatie.

Overzicht van het te bebouwen perceel in zuidelijke

Overzicht van de watervoerende sloot en de weg

richting. Op dit moment word! er gerst geteeld .

met houtsingel langs het te bebouwen perceel in
oostelijke richting .

Ten tijde van het veldbezoek op 11 juni 2008 zijn op de projectlocatie geen beschermde plant- en
diersoorten waargenomen. Wei biedt de omgeving mogelijkheden voor akker- en weidevogels (veldleeuwerik, graspieper, geelgors, kievit, etc.) op de akkers en weilanden en voor struweelvogels (winterkoning, heggenmus, etc.) in de houtsingels. De watervoerende sloot biedt mogelijk een geschikt
leefgebied voor een aantal algemene soorten amfibieen en vissen. Deze zal echter niet warden gedempt, zodat de eventueel aanwezige dieren van de plannen dan ook geen hinder zullen ondervinden.

4

IJOrll

3.2

Mogelijke effecten op beschermde natuurwaarden

Aantastihg broedbiotoop akker- en weidevogels
Aangezien weidevogels een zekere minima le afstand tot gebouwen en andere opgaande elementen
in acht nemen, gaat door de bouwplannen enkele hectares (potentieel) broedgebied voor deze soorten verloren. Aan de noordzijde van het perceel is echter al een houtsingel aanwezig, zodat weidevogels ook in de huidige situatie al een afstand van enkele honderden meters tot de Holsdiek houden.
Voor akkervogels als leeuwerfk en graspieper geldt dit in mindere mate. In de directe omgeving van
het perceel is echter een groot oppervlakte akker en grasland aanwezig met een vergelijkbaar karakter, zodat er voldoende vervangende broedbiotoop voor zowe.I akker- als weidevogels aanwezig is.
Verstoring
De houtsirtgel langs de Holsdiek vormt een prima biotoop voor allerlei kleine zangvogels. De amgevlng van het plangebied biedt mogelijk broedgelegenheid aan verschillehde soorten akker- en weidevogels. Als de bouwwerkzaamheden in het broedseizoen warden uitgevoerd, zal dat leiden tot verstoring van de broedende vogels, wat strijdig is met artikel 11 van de Flora- en Faunawet. Het is dan oak
van belang met de bouwwerkzaamheden te beginnen buiten het broedseizoen, om overtreding vi;in
artikel 11 te voorkomen.

f.. rtll

I

4 CONCLUSIE
•
•

De beoogde bouwplannen zijn niet in strijd met de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998;
De bouwwerkzaamheden dienen buiten het btoedseizoen te Worden uitgevoerd om mogelijke
overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en Faunawet te voorkomen . Jn
grote lijnen loopt het broedseizoen van half maart tot half juli.

6

Bijlage 5.

Bedrijfsplan

Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de nieuwvestiging van een agrarisch grondgebonden bedrijf
aan de Holsdiek ongenummerd te Orvelte
Ontwerp beslemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe
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1.

AANLEIDING EN DOELSTELLING

• Aanleiding
U exploitee1t samen met uw vrouw en zoon, een gemengd bedrijf De totale
bedrijfsoppervlakte bedraagt 70,55 ha grond (kadastrale maat), hiervan is 17,70 ha eigendom.
Het melkquotum in eigendom bedraagt inmiddels 3 81.116 kg melk, indien noodzakelijk least
of verleast u melk bij. Het bedrijf hee:ft verder een akkerbouw- en een tuinbouwtak. Ook
wordt er aan natuurbeheer gedaan via een aantal afgesloten SAN-overeenkomsten. U verricht
het werk op het bedrijf samen met uw vrouw en beide zonen. Het bedrijf is gehuisvest op twee
locaties, beide in de bebouwde kom van het dorp Orvelte.
U bent in onderhandeling en overleg met de gemeente Midden Drenthe, om het bedrijf te
verplaatsen. Vanuit de bebouwde kom van het dorp, wilt u verplaatsen naar een nieuwe locatie
in het buitengebied, te weten een locatie aan de Holsdiek. Het plan bestaat uit nieuw vestiging
van een grondgebonden agrarisch bedrijf.
De gemeente wil misschien onder voorbehoud van een aantal randvoorwaarden meewerken
aan deze verplaatsing. Een van deze voorwaarden is het maken van een reeel en aannemelijk
bedrijfsplan, waaruit de volwaardigheid en de duurzaamheid van het nieuw te vo1men bedrijf
blijkt.
Om de verplaatsing te kunnen realiseren is uitbreiding en opschaling van het bedrijf nodig. U
vraagt zich nu af, of dit financieel haalbaar is, zeker als de hervormingsvoorstellen van de
EEG werkelijkheid worden. Ook wilt u graag inzicht krijgen in de gevolgen en de kosten van
het nieuwe mestbeleid. Kortom u wilt graag via het bedrijfsplan weten hoe u verder moet,
welke strategie het beste ingezet kan gaan worden en of <lit plan financieel haalbaar is.
• Doelstelling/visie onde111emer
U wilt graag een levensvatbaar en zelfstandig bedrijf in stand houden, wat op te1mijn
overgenomen moet kunnen worden door jullie zoon Lammert jr. Met dit bedrijf moet
Lammert jr. de komende 25 jaar een goed ondememersinkomen kunnen behalen. Het inkomen
moet in hoofdzaak uit het melkveehouderij gedeelte komen. Daarnaast wilt u de akkerbouwen tuinbouwtak in stand houden. Om een bedrijf met toekomstperspectief te hebben, zal er
volgens uw visie, een forse groeistrategie ingezet dienen te worden. U verwacht dat dit niet te
verwezenlijken zal zijn op de huidige locatie midden in het dorp Orvelte. Bovendien wilt u in
een sociaal verantwoorde werkweek het werk kunnen rondzetten, zodat er ook nog tij d
overblijft voor andere zaken.
• Kernvraag
Is het financieel haalbaar, om te investeren in een nieuwe ligboxenstal en woonhuis, evenals
de aankoop van een forse hoeveelheid melkquotum. Dit alles rekening houdend met de
Europese landbouwhervormingsvoorstellen en het nieuwe mestbeleid? Is <lit bedrijf ook in de
nabije toekomst rendabel, levensvatbaar en over te nemen? Welke groeistrategie client er
ingezet te gaan worden? Het liefst wilt u <lit zien in de vo1m van een soort stappenplan.
Op basis van de fiscale boekhoudverslagen 2003/2004 en 2004/2005 en de door u verstrekte
gegevens en uitgangspunten, heeft DLV een analyse gemaakt van uw huidige situatie. De
volgende plannen zijn voor u doorgerekend:
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•
•
•

Plan 1: voortzettin van de huidige situatie
Plan 2: optimaJisati van de huidige situatie
Plan 3: nieuwbouw ligbo? n taJ en
nin 0 en aankoop 460.660 kg m Ik

D opgestelde begroting moet beoordeeld worden als een so01t van stappenplan. Het
stappenplan is opg steld om de afzonderlijke sih1aties te kunnen bekijken en beoordelen .
.Plan 1: geeft de huidige situatie weer.
Plan 2: geeft het maximaal financieel baalbare aan wat uit het huidige b drijf is te halen.
Plan 3: 0 eeft de haalbaarheid van de nienwbouw financieel weer.

Op ba ·is van de verkregen uitkomsten uit deze berekeningen worden uw vragen beantwoord
en wordt bet DLV advies samengesteld.
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2.

ANALYSE VAN DE HUIDIGE SITUATIE

2.1

De ondernemer

2.1.1

Gezinssituatie

De maatschap Dolfing en Dolfing-Meijers wordt gevormd door Lammert (63 jaar), Aaltje (62
jaar) en zoon Lammert jr. U bent gehuwd in gemeenschap van goederen. Jullie hebben twee
kinderen t.w. Lammert jr. (41 jaar) en Theo (38 jaar). Samen met zoon Theo (ongehuwd),
wonen jullie op de locatie Schoolstraat 11. Lammert jr. is de opvolger.
Lammert jr. is gehuwd met Ingrid (39 jaar) en bewonen de boerderij aan de Schoolstraat 8.
Deze boerderij wordt gehuurd van vader en moeder. Theo werkt in hoofdzaak bij een
loonwerker, ook werkt hij geregeld mee op het bedrijf. Gemiddeld is dit 10 uur in de week.

2.1.2 Ondernemingsstructuur
U bent sinds 1968 zelfstandig ondememer. Daarvoor werkte u vanaf 1968 samen met uw
schoonvader. Sinds 1990 zit Lammert jr. in maatschap met de beide ouders.
In vergelijking met andere melkveebedrijven in uw regio, heeft u een bedrijf van een
gemiddelde omvang. Het bedrijf is gedeeltelijk een pachtbedrijf. De gebouwen aan de
Schoolstraat 11 en 8 zijn namelijk eigendom, evenals 17, 70 ha land. De grond en gebouwen
zijn juridisch eigendom van L. Dolfing en mevrouw A Dolfing-Meijers. Daamaast wordt er
in totaal nog 52,85 ha grond bijgepacht. Hiervan is 29,0 ha langlopende pacht en de overige
23,85 ha is kortlopende pacht. Alie genoemde maten zijn kadastraal. De totale
bedrijfsoppervlakte in gemeten maat bedraagt 69,09 hectare. De laatste jaren is er niet
geihvesteerd in melkquotum.
De ondememingsvorm is een man-vrouw-zoon maatschap.
Op de locaties Schoolstraat 8-11 is een milieuvergunning verleend voor het houden van 75
stuks melk- en kalfkoeien en 63 stuks jongvee. Hierbij behoort een ammoniakemissie van
1070,7 kg NH3 per jaar.
Het bedrijf zit in de landbouwregeling. Deze prognose en andere plannen zijn berekend
inclusiefBTW. Er wordt vanuit gegaan dat de BTW afdrachten en inkomsten aan elkaar gelijk
ZlJn.

2.1.3 Ondernemerskenmerken
U heeft als relevante vooropleiding voor het agrarisch ondememerschap de
landbouwwinterschool gevolgd. Lammert jr. heeft de middelbare landbouwschool gevolgd.
Na het afronden van deze studie heeft u nog diverse cursussen gevolgd. Als ondememer bent
u het beste te typeren als een no-nonsense ondememer die zeer kostprijsbewust bezig is.
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U maakt regelmatig gebruik van externe adviseurs en bezoekt regelmatig demonstraties en
vaktechnische vergaderingen. U bent goed ge1nfo1meerd over de laatste politieke- en
vaktechnische ontwikkelingen aangaande uw bedrijf. Het bedrijf ligt er netjes bij. Het erf, het
huis en de opstalling worden goed onderhouden.

2.2

De bedrijfssituatie

2.2.1 Omschrijving structuur en bedrijfsopzet
Het bedr~if hee:ft een eigen melkquotum van 381.116 kg met een vetreferentie van 4,53 %. Dit
melkquotum wordt grotendeels vol gemolken met ± 50 melkkoeien. Er wordt geen jongvee
aangehouden ter vervanging van de veestapel. De uitstootkoeien worden vervangen door
aangekochte koeien. De melkproductie ligt rond de 6500 kg melk per gemiddeld aanwezige
koe, met een vetgehalte van 4,97% en een eiwitgehalte van 3,38%. De gemiddelde productie
per koe, wordt behoorlijk vertekend door het aanhouden en afmesten van alle uitstootkoeien.
Dit afmesten gebeurt vanwege de zelfvoorzienendheid t.a.v. de rnwvoerproductie.
Het bedrijf neemt verder geen deel aan melkcontrole en stamboekregistratie. Verder wordt er
gebruik gemaakt van een eigen stier. Door de slechte verkaveling, de grond behorend bij het
bedrijf ligt verspreid over 7 locaties, worden de koeien niet geweid. Ze worden het hele jaar
gehuisvest in de ligboxenstal. Het stikstofniveau ligt op ongeveer 230 kg zuivere N per
hectare gra<;}and inclusief de organische mest. De nuchtere kalveren krijgen de eerste 10 dagen
eigen melk gevoerd. De gemiddelde melkprijs die in 2004 van de FCDF werd ontvangen,
bedroeg 33,90 eurocent.
Vo or de melkkoeien hee:ft u ongeveer 32,50 ha grasland in gebruik. N aast de melkkoeien heeft
het bedrijf nog een akkerbouwtak en een tuinbouwtak. Het bouwplan van de akkerbouwtak
bestaat gemiddeld uit 5 ha suikerbieten (+/- 48 ton polsuiker), 11 ha snijma1s en ongeveer 10
ha rogge of gerst. Op 17 ha grasland is vanaf 2004 een SAN-overeenkomst afgesloten, het
SAN-pakket ontwikkeling kruidenrijk grasland. Op de overige 15,5 ha (32,5 ha-17 ha) zijn
verder geen beheersovereenkomsten of SAN-paketten afgesloten. Op 6,10 ha graanland is een
roulerende SAN-overeenkomst afgesloten. In totaal leveren de hiervoor genoemde SANpaketten € 110.952 op gedurende de looptijd van 6 jaar.
Ook is er een tuinbouwtak in de vo1m van 0,30 ha pioenrozen. Dczc piocnrozcn staan op het
stuk grond, welke gelegen is achter de bedrijfsgebouwen aan de Schoolstraat 11. Deze teelt is
in 2002 begonnen. De bedoeling is om dit op te schalen naar ongeveer 0,50 ha pioenrozen.
Meestal wordt er elkjaar ongeveer 10 ha grond zaaiklaar verhuurd aan derden.
Naast de melkveehouderijopbrengsten hee:ft het bedrijf ongeveer € 81.936 aan jaarlijkse
overige opbrengsten. Deze bestaan voornamelijk uit EG-subsidies (slachtpremie, maYspremie
en de melkpremie ), akkerbouwopbrengsten, loonwerkinkomsten en inkomsten uit de verhuur
van onroerende zaken. Dit laaiste betreft het zaaiklaar verhuren van grond en het verhuren van
een gedeelte van de boerderij aan de Schoolstraat 8 voor logies en ontbijt. In de referentiejaren
zijn er 50,01 toeslagrechten opgebouwd. In totaliteit hebben deze rechten een waarde van
€ 8.092.
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De grondsoorten behorend bij het bedrijf zijn wisselend van kwaliteit. Goede esgronden
worden afgewisseld met wat schralere zandgronden. Het opbrengend vermogen, zowel
kwalitatief als kwantitatief, is gemiddeld goed te noemen. Met de huidige intensiteit is het
bedrijf de laatste jaren altijd goed zelfvoorzienend geweest.
De verkaveling is zeer matig te noemen, de percelen liggen verspreid over 7 locaties. Aan de
Holsdiek, de beoogde locatie voor de nieuwbouw, heeft de Mts Dolfing ongeveer 48 ha
landbouwgrond liggen. Het verplaatsen van het bedrijf naar een nieuwe locatie aan de
Holsdiek, heeft de duidelijke voorkeur vanwege een tweetal redenen.
Ten eerste heeft de maatschap Dolfing hier al 48 ha grond liggen. Waarschijnlijk kan
door middel van kavelruil nog meer grond hier verkregen worden.
Ten tweede ligt de locatie Holsdiek gunstig t.a.v. de vogel- en/of habitatgebieden,
d.w.z. deze liggen op meer dan 3 km afstand. Aan de Holsdiek zijn nog geen andere
agrarische bedrijven gevestigd, welke overgenomen zouden kunnen worden.
Al het vee wordt gehouden in de ligboxenstal op de locatie Schoolstraat 11. Op de locatie
Schoolstraat 8 wordt geen vee gehouden. Het melkvee en de droogstaande koeien worden
gehuisvest in een ligboxenstal, welke in 1976 is gebouwd. Deze ligboxenstal kan aan
ongeveer 75 melkkoeien plaats bieden. De ligboxenstal is een zogenaamde slaapstal, de
koeien worden buiten gevoerd. De koeien worden niet meer geweid, maar krijgen ingekuild
ruwvoer. Het summerfeeding-systeem.
De aanwezige nuchtere kalveren staan in een omgebouwde hollandse stal. Op korte termijn
krijgen we te maken met het nodige onderhoud aan de oude ligboxenstal. De mestopslag is
toereikend voor 6 maanden.
De krachtvoervoorziening gebeurt met een krachtvoercomputer. In de melkstal wordt gevoerd.
De huidige melkstal bestaat uit een eenvoudige 2 x 5 stands visgraat zonder hulpapparatuur.
De melkstal is in 2003 gerenoveerd. De melktank heeft een inhoud van 5000 liter en is een
eigen tank. De afgelopen 3 jaar lagen de jaarlijkse vervangingsinvesteringen in machines op
€ 9.000 per jaar en de fiscale afschrijvingen waren de laatste jaren ongeveer€ 10.000.
Het mest-uitrijden, inkuilen, maaien en slootschonen besteedt u uit aan de loonwerker. Het
inzaaien en het oogsten van de mars laat u ook in loonwerk doen. Het ploegen en spuiten van
het maisland evenals het schudden, harken en kunstmest strooien op het grasland doet u zelf
U bankiert bij de Rabobank Westerbork. Het totaal aan leningen bedraagt per 01 september
2006 € 257.000. Dit betreft 1 hypotheek met een variabele rente van thans 3,90% en met een
aflossingsverplichting van€ 24.000

2.3

De omgeving van het bedrijf

De grond behorend bij het bedrijf, ligt verspreid over 7 locaties rondom de bedrijven op een
maximale afstand van 2,0 km. In de regio liggen diverse habitat- en/of vogelgebieden zoals
de Elperstroom, Mantingerzand en Mantingerbos. Het dichtstbijzijnde habitatgebied ligt op
meer dan 3 km afstand van de beoogde nieuwbouwlocatie aan de Holsdiek. Het is een
toeristische omgeving, welke bovendien zeer gewild is als woonomgeving. Er zijn nog een
redelijk aantal melkveebedrijven bij u in de bumt. Veel melkveehouderijbedrijven hebben er
een akkerbouwtak bij.
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De grondmobiliteit in uw regio is redelijk. In u omgeving wordt er gemiddeld bij vrije
verkoop € 22.000 per ha betaald. Grootste concun-ent op de grondmarkt in uw omgeving zijn
collega boeren en paiticulieren. In de rcgio is niet veel aanbod van stoppende boeren en
grondeigenaren.

2.4

Samenvatting analyse

Met behulp van het DLV analyseprogramma BAMV, zijn de resultaten van uw huidige
bedrijfsvoering geanalyseerd. Deze uitkomsten zijn gebruikt als uitgangspunt voor de plannen.
De uitgewerk:te analyse van het fiscaal verslag 2004/2005 is als bijlage 7.2 bijgevoegd in dit
bedrijfsplan.
Sterke punten van lie onden1emer/ bet bedrijf zijn:
• Zeer kostprijsbewuste ondememer
• Veel risicospreiding door alle neventakken
• Bewuste keuzes qua integratie neventakken in bestaand bedrijf (SAN)
• Kwalitatief goede grond met goede opbrengsten
• Zeer lage prive-onttrekkingen
Aandachtspunten zijn:
• Productie per koe
• De hoge bewerkingskosten
• De zeer matige verkaveling
• De omvang van het bedrijf op termijn
• Het rondzetten van de arbeid in bepaalde perioden
Opmerkingen
Voor de berekeningen zijn de meest recente boekhoudrapporten gebruikt, t.w. de rappotten
van 2003/2004 en 2004/2005. Het meest recente boekhoudrapport is nog niet beschikbaar.
Volgens uw boekhouder, dhr. J.Takens van de NAU, zijn de resultaten vergelijkbaar met de
voorgaande jaren.
Kort gezegd
U hccft ccn bcdrijf met goede teclmische resultaten en een gemiddekle renlauiliteit (=Saldo en
Winst). Het eigen vermogen neemt toe (positieve besparingen). Dit komt door de fiscale winst
en de lage prive-onttrekkingen. Er is een kleine afoame van de liquide middelen (tekort aan
geld/ rekening courant) omdat uw prive-onttrekkingen, aflossing en vervangingsinvesteringen
net iets hoger zijn dan de winst plus afschrijvingen (cashflow).
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3.

OMSCHRIJVING VAN DE PLANNEN

3.1

Plan 1: voortzetting huidige situatie

In dit plan zijn de resultaten opgenomen, zoals die behaald zijn in het afgelopen boekjaar
2004/2005. Er is verder niet gecorrigeerd voor eenmalige opbrengsten en kosten. Ook is er in
dit plan geen rekening gehouden met de verwachte prijsontwikkelingen voor de komende 5
Jaar.
Hieronder staat een puntsgewijze beschrijving van de huidige bedrijfsopzet.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het bedrijfheeft een eigen melkquotum van 379.220 kg met een vetreferentie van 4,53%.
Er is 40.000 kg melk verleast.
De veestapel bestaat uit 50 melkkoeien en 2 stieren.
De melkproductie ligt op ongeveer 6300 kg melk per koe, met een vetgehalte van 4,97%
en een eiwitgehalte van 3,38%.
Het laatste boekjaar bedroeg de melkprijs 33,90 eurocent excl. melkpremie.
Er is 69,09 ha grond in gebruik (gemeten maat), waarvan 32,59 ha grasland en 11 ha
mai:sland. Verder is er 5,5 ha suikerbieten, 6 ha granen en is er 13,50 ha zaaiklaar
verhuurd. SAN-overeenkomsten afgesloten op 17 ha grasland en op 6 ha graanland.
Er is€ 27.087 binnengekomen aan premie-inkomsten zoals melkpremie, SAN-premie en
mai:spremie.
De akkerbouwtak leverde per saldo € 11. 63 5 op.
De overige inkomsten bedroegen € 32.639.
Het N-niveau op grasland bedraagt 230 kg/ha.
Er hoeft geen mest afgevoerd te worden voor het nieuwe mestbeleid. Er is +/- 33 ha nodig.
De koeien worden niet meer geweid, maar staan het hele jaar opgestald.
Het bedrijf is in de praktijk rnim zelfvoorzienend qua ruwvoer.
De kalveren krijgen eigen melk.
Jaarlijks onderhoud machines en installaties € 9.000.
Jaarlijkse vervangingsinvesteringen van werktuigen € 10.000.
Het loonwerk bestaat uit inkuilen, mestinjecteren, maaien en slootschonen op grasland.
Loonwerk op mai:sland bestaat uit: inzaaien en hakselen.
Totaal aan leningen bedraagt per 1september2006 € 257.000.
Het gemiddelde rentepercentage bedraagt 3,9 % variabel.
De verplichte jaarlijkse aflossing bedraagt € 24.000.
De prive-onttrekkingen aan het bedrijf zijn € 17. 702.
Het saldo per liter melk komt op 45 eurocent uit, <lit is inclusief de neventakken.

3.2

Plan 2: Optimalisatie huidige situatie

In dit plan is de optimalisatie doorgerekend van de huidige stabiele beginsituatie. Dit is
berekend, om te kijken hoeveel de financiele resultaten verder verbeterd kunnen worden. Als
het bedrijf nog wat beter uitgebalanceerd wordt, b.v. een beter bouwplan en het zelf
volmelken van het melkquotum en de puntjes worden op de "i'"' gezet, dan moeten deze
© DLV Rundvee Advies BV
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resultaten, volgens de analyse, te halen zijn in de praktijk. Er zijn verder geen investeringen
gedaan. In de bedrijfsvoering zijn enkele wijzigingen doorgevoerd, zie hieronder. Er is wel
gecorrigeerd voor eenmalige opbrengsten en kosten. Ook is er rekening gehouden met de
verwachte prijsontwikkelingen voor de komende 5 jaar.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van "plan 1: voortzetting huidige situatie" zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het bouwplan wordt geoptimaliseerd. Er wordt 5 ha voor bieten, 9 ha voor granen en 6,5
ha voor de mai:steelt gebrnikt. Er wordt ongeveer 20 ha zaaiklaar verhuurd.
Het melkquotum wordt volledig zelfvolgemolken
De veebezetting is nu 56 melkkoeien en geen jongvee.
De productie per koe blijft geiijk.
De omzet en aanwas worden licht positief.
De akkerbouwinkomsten en kosten blijven redelijk gelijk.
De premie-inkomsten stijgen naar € 40.075 door de stijging van de melkpremie.
De overige opbrengsten zakken naar € 27.700. Ze bestaan uit: verhuur onroerende zaken,
opbrengsten pioenrozen, loonwerk.
De totale voerkosten zakken met€ 46 per koe.
N ormatief is er nu een voeroverschot van 2.724 kvem.
Er is gerekend met een melkprijs van 29 eurocent.
Saldo per kg melk komt uit op 44 eurocent
Hetzelfde loonwerk wordt uitbesteedt aan de loonwerker.
Er hoeft geen mest afgevoerd te gaan worden i.v.m. het nieuwe mestbeleid.
Totale vaste kosten blijven gelijk

3.3

Plan 3: Nieuwbouw ligboxenstal, woning en aankoop 460.660
kg melk

In dit plan is nieuwbouw van de woning en de stal gerealiseerd in 2008-2009, evenals de

aankoop van 460.660 kg melk. Het plan is om een sobere ligboxenstal te bouwen aan de
Holsdiek, welke plaats biedt aan 120 melk- en kalfkoeien. Verder wordt er geld vrijgemaakt
door de locatie Schoolstraat 11 te verkopen. Vader en moeder Dolfing verhuizen naar de
Schoolstraat 8. Lammert jr en Ingrid betrekken de nieuwe woning aan de Holsdiek.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van plan 1 en 2 zijn:
•
•
•
•
e

•
•
•
•
•

Nieuwbouw ligboxenstal en woning aan de Holsdiek.
Opschaling melkquotum tot 841. 776 kg melk.
Er wordt geen melk meer geleasd.
Bouwplan wordt als volgt: 45 ha grasland (incl. 17 ha SAN) en 11 ha mai:sland Daamaast
5 ha bieten en 9 ha granen (incl. 6 ha SAN), pioenrozen 0,5 ha.
Er wordt geen grond meer verhuurd.
Er hoeft geen mest afgevoerd te worden.
Koeien blijven binnen.
Normatief is er een voertekort van 5.921 kvem. (aankoop 1 ha gras)
De afschrijving melkquotum neemt toe tot€ 67.925.
De financiering neemt toe tot€ 967.210.
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•
•
•
•
•

De rentelasten nemen toe tot€ 51. 002.
De verplichte aflossing wordt € 67.000
De loonwerkkosten en kosten eigen mechanisatie nemen toe met€ 5. 000
De prive-onttrekkingen zijn begroot op€ 20.000.
Het saldo per liter melk wordt 30 eurocent

lnvesteri n ~en
verkoop woning Schoolstraat 11
nieuwbouw woning en wagenschuur
nieuwbouw stal 120 koeien
koop 460.660 kg melk 4,30%
0,25 eurocent per %
melkinstallatie, erfverharding en stalinrichting
nutsvoorzieningen, leges en architectkosten

plan 3
550.000250.000
360.000

495.210
140.000
50.000

totaal
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4.

RESULTAAT

De berekeningen staan uitgebreid in de bijlage 7.1 vermeld. Hieronder volgt een korte
samenvatting van de berekende resultaten.

4.1

Tabel 1: resultaten plannen in euro's

Omschrijving

opbrengsten
toegerekende kosten

plan 1
(xlOOO) totaal
183
41

kg*
58
13

plan2
(xlOOO) totaal
195
42

ko*
0
<:;?::

./V

12

plan3
(xl ooo) totaal
302
67

I
kg*
40
10

I
I
I

Saldo
niet toegerekende kosten
rente

142
102
10

45
33
3

153
104
10

44
29
3

234
203
51

30
27
7

Winst
afschrijvingen

29
25

9
8

39
25

11

7

-20
120

-3
16

Cashflow (k.asstroom)
neveninkomsten buiten bedrijf
prive
be lasting

54
0
0
0

17
0
0
0

65
0
0
0

18
0
0
0

100
0
0
0

13
0
0
0

I

Over aflossin2 + investe1in2
aflossing
vervangingsinvesteringen

54
-24
0

17

65
-24
0

18
-7
0

100
-67
0

13
-9
0

I

toe- I afname liquide middelen
toe- I afuame eieen vermoe.en

-1
11

0
3

10

3
6

0
-40

0
-5

I

kgll

I

137
967
5,3

18
1, 15
%

I

1-:l-:lt"

1
A A
.I..-.-,-.-

JUU..l

I
I
I
I

-8
0

I
I

22

I

(*=per kg geleverde liter melk)

4.2

Tabel 2: Financieringskengetallen

Omschrijving

plan 1

kl

(xl ooo) totaal

totaal rente/aflossing/pacht
totaal leningen
gemiddeld rente percentage
verplichte aflossin.g in
schuld kan warden afgelost in
beschikb. vervang+afloss( =
marge)
beschikb. vervang+afloss+rente

plan2
(xlOOO) totaal

plan 3

kg#

(xl ooo) totaal

53
262
3,9
1()
......... ,_Q

17
0,69

J--·

HHlr

1 (\
1
v,_,

11

Jaar

7

jaar

14

Jaar

36
33

12
11

47
44

13
13

80
118

11
16

%

52
246
3,9
.L

15
0,65
%
J~.U

(#per kg melkquotum, eigen plus lease)
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4.3 Berekening van bedrijfsomvang (nge) en bedrijfstype (volgens
NEG-typering)
Code

Omschrijving

aantal

Nge per

eenheden

eenheid

Nge Totaal

Eenheid

Akkerbouwgewassen
358

Snijmars

11 ,00

0,800

ha, gemeten maat

0,00

376

Suikerbuiten

5,00

1,764

ha , gemeten maat

8,82

396

Zome rgerst

9,00

0,729

ha, gemeten maat

6,56

0,30

26,286

ha, gemeten maat

7,89

2,00

0,243

aantal dieren

0,49

120,00

1,207

aantal dieren

144,86

2,00

0,611

aantal dieren

1,22

Bloemkwekerijgewassen, open grond
519

Snijgroen

Rundvee: melk· en fokvee (geen vleesvee)
205

Jongvee, 1-2 jaar vrouwelijk

211

Melk- en kalfkoeien

213

Stieren voor de fokkerij (>2jaar)

Op basis van de door u ingevulde gegevens worden de volgende kengetallen berekend:

Totale oppervlakte cultuurgrond

25,3 ha

Totale bedrijfsomvang

169,83 nge

Bruto standaardsaldo (bss)

237,760 euro

Met deze gegevens wordt het bedrijf bij de NEG-typering ingedeeld als

Graasdierbedrijf.

Conclusie:

Na de nieuwbouw op de nieuwe locatie volgens plan ontstaat een bedrijfvan bijna 170 nge. Dit
staat gelijk aan een bedrijfvan 2 VAK.
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5.

CONCLUSIE

5.1

Plan 1: voortzetting huidige situatie

Bij de gestelde uitgangspunten en de door u verstrekte gegevens heeft uw bedrijf in dit plan
een saldo van 45 eurocent per geleverde kg melk. Dit is een bovengemiddeld goed saldo, wat
ook veroorzaakt wordt door alle neventakken. De verwachte fiscale winst is€ 28.899 positief
U heeft dan een cashflow (= beschikbaar voor belasting, prive, vervangingsinvesteringen en
aflossing) van€ 54.064
In dit plan is er een kleine afname van de liquide middelen. U kunt net niet voldoen aan alle
vaste financiele verplichtingen. Het fiscaal eigen vermogen neemt toe. Hiemaast is er wel een
afname van de zogenaamde "stille reserves" in de vo1m van onroerend goed en melkquotum.
Het bedrijf heeft ten opzichte van het rendement hoge financieringsverplichtingen met 17
eurocent aan vaste lasten per kg melkquotum (eigen plus lease) voor rente, aflossing en pacht.
De primaire zekerheid is ten opzichte van het totaal aan leningen voldoende. Het bedrijf is
gemiddeld gefinancierd. De marge (= ruimte voor aflossingen en vervangingsinvesteringen)
bevindt zich met 12 eurocent op een prima niveau per kg melk.
De leningen kunnen worden afgelost in zo'n 11 jaar. De beschikbare ruimte voor rente en
aflossing is goed.
Met de uitgangspunten, zoals gesteld in plan 1, kan gemakkelijk worden voldaan aan de eisen
van het nieuwe mestbeleid. Er hoeft geen mest afgevoerd te worden.
Normatief is het bedrijf zelfvoorzienend qua ruwvoerproductie, in de praktijk is dat ook het
geval.

5.2

Plan 2: Optimalisatie huidige situatie

Uw bedrijf heeft in dit plan een saldo van 44 eurocent per geleverde kg melk. De verwachte
fiscale winst bedraagt dan totaal € 39.390 positief U heeft dan een cashflow (beschikbaar
voor belasting, prive, vervangingsinvesteringen en aflossing) van€ 64.640. Ten opzichte van
plan 1 ru~emt <le 1.:ashflow met€ 10.576 toe.
De totale cashflow ligt nu op een goed niveau (= 18 eurocent per kg melk), zeer zeker voor
een grotendeels pachtbedrijf met€ 18.750 aan betaalde pacht.
In dit plan is er toename van de liquide middelen. Bij de gestelde uitgangspunten kunt u
voldoen aan alle financiele verplichtingen. Het fiscaal eigen vennogen neemt toe. Hiemaast is
er wel een afname van de zogenaamde "stille reserves" in de v01m van onroerend goed en
rnelkquotum.
Het bedrijf heeft hoge financieringslasten met 14 eurocent per kg melkquotum aan vaste
lasten voor rente, aflossing en pacht. De primaire zekerheid is ten opzichte van het totaal aan
leningen voldoende. Het bedrijf is gemiddeld gefinancierd voor een deels pachtbedrijf.
De aflossingscapaciteit is goed te noemen, de financiering kan nu in 10 jaar afgelost worden.
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5.3 Plan 3: Nieuwbouw stal en woning en aankoop 460.660 kg
melkquotum.
In <lit plan daalt het saldo naar 30 cent. Dit wordt veroorzaakt doordat de overige opbrengsten
afnemen. De verwachte fiscale winst bedraagt dan in totaal € 19.798 negatief. De cashflow

neemt absoluut gezien behoorlijk toe tot€ 99.818 (=13 eurocent per kg melk). Een prima
niveau voor een grotendeels pachtbedrijf.
In dit plan kunt u aan alle vaste financiele verplichtingen voldoen, er is geen toe- of afname
aan liquide middelen. Het fiscaal eigen vermogen neemt af met € 39. 798. De grote post

afschrijvingen is hier verantwoordelijk voor.
Het bedrijf heeft behoorlijk zware financieringsverplichtingen met 16 eurocent aan vaste
lasten per kg melkquotum voor rente, aflossing en pacht. De primaire zekerheid is ten
opzichte van het totaal aan leningen voldoende. Het bedrijf is behoorlijk gefinancierd voor een
pachtbedrijf.
De marge of reserveringscapaciteit (= mimte voor aflossingen en vervangingsinvesteringen)
bedraagt in <lit plan 11 eurocent, een goed niveau voor een grotendeels pachtbedrijf.
De leningen kunnen worden afgelost in 23 jaar. De beschikbare ruimte voor rente en aflossing
is voldoende. De aflossing in absolute zin neemt sterk toe.

5.4

Gevoeligheidsanalyse

In de bestaande situatie en de plannen is uw bedrijf het meest gevoelig voor schommelingen

in de melkprijs, het totaal aan leningen en het rentepercentage. Daarnaast spelen de inkomens
buiten het bedrijf ook nog een rol.
Voorbeeld: Bij een 5% afwijkende melkprijs dan de hier berekende melkprijs van 29 eurocent
(= 27,55 eurocent of30,45 eurocent) ontvangt u in de bestaande situatie ruim € 5.310 meer of
minder aan melkgeld.
Biilage 7.1 E: Gevoeligheidsanalyse
kengetal

melkprijs
omzet en aanwas
voerkosten
krachtvoerprij s
rente
totaal leningen

© DLV Rundvee Advies BV

plus
of min

plan 1
totaal

5%
5%
5%
5%

5.310
-261
1.163
993

kg
2
0
0
0

0,5%
10%

1.310
2.075

0
1

15

plan 2
tota al

kg

plan 3
to ta al

5.095
102
1.181
983

1
0
0
0

10.953
222
2.336
2.106

kg
1
0
0
0

1.230
1.949

0
1

4.836
8.969

1
1
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6.

ADVIES

Uitgaande van de gestelde uitgangspunten en de door u verstrekte gegevens komen wij tot het
volgende advies:
Uit plan 1 blijkt, <lat in de huidige beginsituatie precies aan alle financiele verplichtingen
voldaan kan worden. De verplichte aflossing kan net opgebracht worden. Uit de berekeningen
volgens plan 2 blijkt, <lat na optimalisatie de winstgevendheid met€ 10.000 kan toenemen. De
cashflow komt in <lit geval op€ 64.640. Toch zal <lit op lange termijn niet genoeg zijn om de
financiele continui:teit van het bedrijf te waarborgen. Op de huidige locatie zijn de
uitbreidingsmogelijkheden te beperkt vanwege de capaciteit van de stal en qua
milieuvergulliling. Om de levensvatbaarheid en de continulteit van het bedrijf in stand te
houden, zal er toch een forse groeistrategie ingezet moeten worden. Dit is alleen mogelijk op
een nieuwe locatie.
Uit de berekeningen blijkt <lat het financieel haalbaar is, om op een nieuwe locatie te bouwen.
Ovemame van een bestaand bedrijf is niet aan de orde omdat er aan de Holsdiek, de ideale
locatie voor verplaatsing, geen enkel bedrijf staat dan wel te koop is. W el zal er geld
vrijgemaakt moeten worden door verkoop van de Schoolstraat 11. Uit de berekeningen blijkt
ook, <lat we dan een duurzaam bedrijf kunnen oprichten van voldoende (169,83 NGE)
omvang. De financiele slagkracht zal toenemen als plan 3 uitgevoerd gaat worden.
Mijn advies is nu concreet als volgt:
Zet de gesprekken met de gemeente voort, omtrent verplaatsing bedrijf naar locatie
Holsdiek.
Koop alvast wat quotum aan, om langzaam naar de nieuwe situatie toe te groeien.
Spreid het risico door het quotum verdeeld over een paar jaar aan te kopen. Benut
hiervoor de oude gebouwen nog een paar jaar.
Laat Schoolstraat 11 taxeren en zet het eerst in de verkoop.
Probeer zo sober mogelijk te bouwen om de bouwkosten in de hand te houden. DLV Bouw
Milieu & Techniek kan u door middel van bouwbegeleiding helpen bij het realiseren van de
bouwplannen. Verder moet opgemerkt worden <lat er taakstellend is gerekend. U kunt het zich
niet veroorloven om ergens "geld te laten liggen". Technisch moet er optimaal geboerd
worden. Een zakel~jke instelling bl~jft hierbij noodzakelijk. Uiteraard zal in overleg met uw
bank de financieringsopzet worden besproken om tot een definitief plan te komen.

Hie1mee hoop ik uw vragen voldoende te hebben beantwoord.

Ing. P.J.H. Oosterhuis
Adviseur strategie en bedrijfsmanagement
DLV Rundvee Advies BV
Mobiel: 06-20 42 38 97

C9 DLV Rundvee Advies BV
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7.

BIJLAGEN

7.1

Berekeningen bedrijfsplan

A. Uitgangspunten
B. lnvestering·en en financiering

C.. Winst- en verliesrekenin.g

D. Besparingen en liquiditeit

E; Gevoellgheidsanalyse

© DLV Rundvee Advies BV

17

23-10-06

.l)LY

bedrijfspl an melkveehouderij

7 .2

Analyse flscaal verslag

A. Bedrijfsgegevens

B. Saldo bedrijf

C. Saldo pet 1:00 kg melk
D. Vaste kosten

..
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7 ..3

Mestwetplanner

• Mestaan-/afvoer en kunstm,estaanvoer bij nieuw mestbeleid
• Vereiste mestopslagcapaciteit
• Overzicht aanwezige mestopslagcapaciteit

• Graasdieren
• Grondgebruik
• Aan- en afvoer dierlijke mest

• Aanvoer kunstmest
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Bijlage 6.

Bodemonderzoek

Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de nieuwvestiging van een agrarisch grondgebonden bedrijf
aan de Holsdiek ongenummerd le Orvelte
Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe
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1.

INLEIDING

1.1.

Algemeen
In opdracht van de heer L. Dolfing is door Klijn Bodemonderzoek B .V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Holsdiek, sectie S, nr. 227 (ged.) te Orvelte.
De aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek vonnt de geplande nieuwbouw van een woning op het perceel. Het onderzoek heeft alleen betrekking op de pJaats van de toekomstige
woning.
Het doe! van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van een indicatie van de kwaJiteit van de grand en het ondiepe grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie.
Klijn Bodemonderzoek B.V. is gecertificeerd volgens "NEN-EN-ISO 9001 :2000'', voor het
uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek, inclusief partijkeuringen confonn het bouwstoffenbesluit en tevens volgens de "Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veldwerk bij
milieuhygienisch bodemonderzoek SIKB 2000, VKB protocollen 2001, 2002 en 2018".
Met betrekking tot onderhavig onderzoek verklaart Klijn Bodemonderzoek B.V. op geen enkele
wijze in organisatorische, financiele of personele zin, betrokkenheid te hebben met de activiteiten van de opdrachtgever. De achterliggende gedachte hierbij is dat er geen "eigen" grond
wordt onderzocht.

1.2.

Opbouw
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:
• vooronderzoek
• onderzoeksprogramma
• bodemgegevens
• metingen en chemische analyses
• samenvatting, toetsing van de gekozen onderzoekshypothese,
conclusies en aanbevelingen

(hoofdstuk 2);
(hoofdstuk 3);
(hoofdstuk 4);
(hoofdstuk 5);
(hoofdstuk 6).

2.

VOORONDERZOEK

2.1.

Algemeen
Ten behoeve van het bodemonderzoek is een vooronderzoek op basisniveau uitgevoerd (NVN
5725). In het vooronderzoek wordt informatie verzameld over het vroegere en huidige gebruik
van het terrein. Het onderzoek is gericht op het vinden van mogelijke bronnen van bodembelasting. Evenals het verzamelen van infonnatie over het toekomstige gebruik, bodemopbouw, geohydrologie en financieel/juridische aspecten. Op basis van de verzamelde gegevens kan een
totaalbeeJd worden gevormd en conclusies warden getrokken over de atbakening van het geografische besluitvormingsgebied, de atbakening van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek, de onderverdeling van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek in deellocaties
en de te hanteren onderzoekshypothese per deellocatie.
De verzamelde
o
o
o
o

informatie is opgesplitst in de volgende categorieen:
historisch en huidig (paragraaf 2.2)
toekomstig gebruik (2.3)
financieel/juridisch (2.4)
bodemopbouw en geohydrologie (2.5)

Klijn Bodemonderzoek B.V.
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Ter verkrijging van de benodigde informatie zijn onderstaande bronnen geraadpleegd:
• locatie-inspectie (d.d. 23 september 2008);
• informatie opdrachtgever;
• intemetsite Provincie Drenthe (bodeminformatie);
• Luchtfoto Google Earth;
• Grondwaterkaart van Nederland;
• Topografische Atlas van Nederland (2002);
• kadastralekaart.
De onderzoekslocatie ligt aan de Holsdiek, sectie S, nr. 227 (ged.) te Orvelte en is kadastraal
bekend als Gemeente Westerbork, sectie S, nr. 227 (ged.). Voor een topografisch overzicht van
de locatie en omgeving verwijzen wij naar de tekening in bijlage 1, een tekening van de locatie
is weergegeven in bijlage 2.
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is de intemetsite van de provincie Drenthe geraadpleegd. Tevens is door Klijn Bodemonderzoek een Jocatie-inspectie uitgevoerd waarbij onder
andere is gelet op verdachte pick.ken (zoals verkleuringen, brandplekken, olieopslag etc.), asbest op of in de bodem, asbestbeschoeiingen, verzak.kingen en ophogingen. Op de intemetsite
en tijdens de locatie-inspectie zijn geen bijzonderheden met betrekking tot de onderzoekslocatie
geconstateerd.
Op de locatie hebben, voor zover bekend, geen activiteiten of calamiteiten plaatsgevonden die
de milieuhygienische kwaliteit van grand en grondwater nadelig kunnen hebben bei"nvloed.

2.2.

Historisch en huidig gebruik
2

Het onderzoeksterrein heeft een oppervlakte van circa 1.500 m en is onbebouwd. Voorzover
bekend is het perceel niet eerder bebouwd. Het perceel is ten tijde van het veldwerk braakliggend. De locatie heeft tot op heden alleen een agrarische functie vervuld. Over de aanwezigheid
van onder- of bovengrondse opslagtanks of in het verleden uitgevoerde dempingen zijn geen
gegevens bekend.

2.3.

Toekomstig gebruik van bet terreio
De bestemming van de onderzoekslocatie zal worden gewijzigd. Het voomemen is om ter plaatse van de onderzoekslocatie een woning te realiseren. Verder zal op een gedeelte van het kadastrale perceel, ten zuiden en ten zuidwesten van de toekomstige woning, een agrarisch bedrijf
worden opgericht.

2.4.

Financieel/juridisch
Op het perceel hebben, voorzover bekend, geen calamiteiten plaatsgevonden waarbij de bodem

verontreinigd is geraakt.

2.5.

Regiooale opbouw en geohydrologie
De regionale bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is weergegeven in tabel I .
Tabet 1:Regionale bodemoobouw
dleple
m-mv

0-1
1-4
4-36
36-50

50-65
65+

texluur

doorlalendheid

formaUe

ZAND, middel fijn tlm uilersl fijn
LEEM
ZAND, middel fijn Vm uilersl fijn
ZAND, matig grof tlm malig fijn
ZAND, uilersl grof tlm matlg lijn
ZAND, middel fijn tlm uiterst fijn

matlg
slecht
matig
good
matlg
mallg

onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
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Het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie ligt op ca. 16,9 m+ NAP.
De strorningsrichting van het freatisch grondwater wordt voornamelijk bei"nvloed door de aanwezigheid van sloten en watergangen. De stromingsrichting van het freatisch grondwater ter
plaatse van de onderzoekslocatie is vennoedelijk in oostelijke richting.
De regionale stromingsrichting van het diepe grondwater is vennoedelijk in westelijke richting.
2.6.

Onderzoekshypotbese
Conform de aanpak van de NEN 5740 dient, voorafgaand aan de uitvoering van het veld- en
laboratoriumonderzoek, op basis van de verkregen inforrnatie een hypothese te warden opgesteld. Het betreft hierbij een aanname met betrekking tot het al dan niet aanwezig zijn van bodemverontreiniging op de te onderzoeken locatie.
Op basis van de gestelde informatie met betrekking tot de historie en het huidige gebruik van de
onderzoekslocatie, wordt de onderzoekslocatie beschouwd als "niet-verdacht" ten aanzien van
bodemverontreiniging. Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem
niet verontreinigd is met stoffen in concentraties boven de streefwaarde of het geldende achtergrondgehalte.
Voor het toetsen van bovenstaande hypothese is de onderzoeksstrategie 11onverdacht" uitgevoerd. Deze strategie is verder uitgewerkt in hoofdstuk 3.

3.

ONDERZOEKSPROGRAMMA
Ten behoeve van dit onderzoek is een programma voor veld- en laboratoriumwerk opgesteld.
De onderzoeksopzet is gebaseerd op de Nederlandse Eindnonn voor verkennend bodemonderzoek (NEN 5740). Het veldonderzoek is uitgevoerd volgens de SI.KB Beoordelingsrichtlijn
voor Veldwerk bij Milieuhygienisch Bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en de Nederlandse
Norrnen en Praktijk Richtlijnen (NEN en NPR) van het Nederlands Normalisatie-Instituut.
De verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses zijn weergegeven in tabel 2.
Tabel 2: Verrichte veldwerkzaamheden en chemische anal'{ses
(deel-)localie

oppervlakte

monslemamepunlen11

m2
nieuwbouw

1500

6 boringen tot 0,5 m-mv
1 boring tot 2,0 m-mv
1 boring met peilbuis

Chemische analyses
grond21
grondwaterll
1 x NEN-bovengrond
1 x NEN·<mdergrond

1xNEN-grondwater

IJ m·mv .. meter minus maaiveld
:IJ NEN-grond = zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn); PCB's; minerale olie (GC); PAK -VROM
JJ NEN-grondwatcr"' zwnre metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn); btexn (ben:zeen, tolueen, ethylbenzcen, xylenen,

naftaleen) ; mineralc olie (GC); vluchtige organische halogeenvcrbindingen

De posities van de monstemamepunten zijn in bijlage 2 weergegeven.
De chemische analyses zijn conform het per 1 juli 2007 geldende AS3000 protocol uitgevoerd
door het milieulaboratorium van Envirocontrol te Wingene (B). Envirocontrol beschikt over
een accreditatie volgens NEN-EN-ISO 17025.
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4.

BODEMGEGEVENS

4.1.

Bodemgesteldbeid en zintuiglijke waarnemingen
Ten behoeve van het onderzoek is op 23 september 2008 een veldonderzoek uitgevoerd. Het
opgeboorde materiaal is in het veld beoordeeld op textuur, (afwijkende) kleuren en zintuiglijk
waarneembare verontreinigingen.
Tijdens de boorwerkzaamheden is zintuiglijk geen asbestverdachtmateriaal waargenomen in de
bodem. Oak zijn er geen andere bijzonderheden in de bodem geconstateerd die kunnen duiden
op een verontreiniging in de grand en/of het grondwater. De boorprofielen met veldwaamemingen zijn opgenomen in bijlage 3.

4.2.

Samenstelling grondmengmonsters
Op basis van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen zijn grondmonsters geselecteerd voor chemische analyse. Bij het samenstellen van de grondmengmonsters is als uitgangspunt gehanteerd dat een mengmonster kan warden samengesteld uit individuele grondmonsters,
indien het bodemmateriaal min of meer dezelfde samenstelling heeft.
De samenstelling van de grond(meng)monsters is vermeld in tabel 3.
Tabel 3: Samenstelling grond(meng)monsters
Samengesteld uil boringen
Grond(meng)monsler

1+2+3~+5+6+7 +8
1+2

MM1
MM2

Opmertcing

Diepte (m-mv)

0,0-0,5
0,5-2,0

5.

RESULTATEN METINGEN EN CHEMISCHE ANALYSES

5.1.

Meetgegevens grondwater
Voordat de peilbuis is bemonsterd, is de waterstand in de peilbuis gemeten. Tevens zijn het
elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de zuurgraad (pH) van het water bepaald. De grondwatennonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk, gefiltreerd en geconserveerd. De resultaw
ten van de metingen zijn weergegeven in tabel 4.
label 4: Meetgeaevens mondwater
Peilbuis

01

fillerdiepte

waters land

m-mv

m-mv

2,0·3,0

1,5

Toestroming

geed

Afgepompt

elektrisch
geleldlngsvennogen

Liter

µSfcm

9

840

zuurgraad
(pH)

6,2

De resultaten van deze metingen hebben geen aanleiding gegeven tot het bijstellen van het onderzoeksprogramma.
5.2.

Analyseresultaten
De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden zoals die door het Ministerie van VROM in het kader van de Wet Bodembescherming zijn vastgelegd in de circulaire
"Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering". Een toelichting op het toetsingskader is
opgenomen in bijlage 5. Tabel 5 geeft een overzicht van de toetsingsresultaten van de grondmengrnonsters. In tabel 6 zijn de toetsingsresultaten van het grondwater weergegeven.
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Tabel 5: Analvseresultaten en toetsim:1 arond(menqlmonsters (aehalten In ma/ka d.s.• tenzii anders vermeld}
MM1
1+2+3-t4+5-+£+7+8
0,0-0,5
s
Yt(S+l)

Monsler
Samenstelling
Trajed (m-mv)

Organlsche stof (%vdOS)
Lutum (%vdDS)
Dtoge stof (gew.-%)

80,6

83,8

-

Polycllsche Aromatische
Koolwaterstoffen (PAK)
naftaleen
renanlreen
antraceen
ftuoranleen
benzo(a )antraceen
chryseen
benzo(k)ftuoranteen
benzo(a)pyreen
indeno(123cd)pyreen
benzo(ghi)peryleen
som10VROM

<0,029
0,016
<0,003
0,081
0,006
0,011
0,006
0,005
<0,013
0,011
0,17

-

+
++
+++

s

<0,2

1,6

.
.

0,62
22
0,22
62
12
71
2,6

5,0
69
3,8
223
43
217

.

42

104
100

-

.

0,50

36

Y.{S+I)

I

3,8

0,50

3,7
201
48
197
42
124
100

7,1
97
7,2
347
63
330
82
198
200

..

1,00

21

40

-

10,0

505

1000

0,004

0,1

0,2

I

1,8
3,8

0,05
9,4
1,6
<33
<3
14
<1

Polychloorbifenylen
PCB26
PCB52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
som7 PCB

1+2
0,5·2,0

9,4
2,2

Melalen
cadmium
koper
kwik (nlel vluchllg)
lood
nlkkel
zink
cobalt
barium
molybdeen

Minerate olle
Tolaat olie
rtaotie C10-C12
fractle C12-C22
rtactle C22-C30
rtaclle C30-C40

MM2

9,4
116
7,4
384
73
364
70
165
200

.

-

1,00

21

40

-

47

2374

4700

<0,2
2.8
<0,045

-

-

.

<8,B
6,7
<33
<3
32
<1

<0,029
<0,007
<0,003
0,013
<0,003
<0,002
<0,003
<0,002
<0,013
<0,003
0,059

<10
<3
<3

.

.
.

-

.

.

<3

.

<3

-

<3

-

0,019

0,47

0,9

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,007

3,1

51

.

.

.
.

64

58

.
.

<10
<3
<3
<3

<0,001
<0,001
<0,001 .
<0,001 .
<0,001 .
<0,001
<0,001 <0,007 .

0,47
16
0,21
56
14

.
.

.

.
.
.
.

.
.

he! gehalle is kleiner dan of gelijk aan de stteefwaarde (S) en/of de delectlegrens
het gehalle is groler dan de streefwaarde (of de delectlegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan hel gemiddetde
van de slreef- en inlerventiewaarde (Y:i{S+I))
hel gehatte is groler dan het gemiddelde van de street- en inlervenliewaarde en kleiner dan of gelfjk aan de lnlerventlewaarde (I)
hel gehalte ls groler dan de intervenliewaarde
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label 6: Analyseresultaten en toetsin~ grondwatermonster fciehal ten in µg/I, tenzij anders vermeld)
Peilbuisnummer
Flltertraject (m-mv)

01
2,0-3,0

Metalen
cadmium
koper
kwik (nlet vluchlig)
lood
nlkkel
zink
oobalt
barium
molybdeen

<0,8
<15
<0,05
<15
<15
63
23
230
<3,6

Mlnerale olie
Tolaalolle
fractie C10.C12
fractie C12..C16
fract!e C1~20
fractie C20.C24
fractie C24..C26
fractie C28,C36
lraclia C3S-C40
VluchUge aromaten
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
mela,para-xyleen
or1ho-xyleen
som xylenen 0,7
som xyll!nen min
nallaleen
sfyreen

.
.
.

.

.
.

s

Y.z(S+l)

I

0,40
15
0,050
15

3,2
45
0,18

15

6,0
75
0,30
75
75
800
100
625
300

45

+

50

.

5,0

45
433
60
338
153

<100
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20

-

50

325

600

<0,2
<0,3
<0,3
<0,2
<0,1
0,21
<0,3
<0,05
<0,3

.

0.20
7,0
4,0

15

30

504
77

1000
150

0,0100
6,0

35

70

153

300

0,0100
6,0
0,0100
7,0
7,0

500

204

1000
400
10,0
900
400

0,0100
0,0100

150
65

300
130

0,0100
0,0100
0,0100

10
10

20
20

5,0

10,0

24
0,0100

262
20

500
40

+

65
20

.

.

.

.
.
.
.

-

VOCL
dichloormethaan
bidiloormelhaan
telrachloormethaan
1.1-dichloorethaan
1,2-dichloorethaao
som dichlethanen 0.7
som dlchle!hanen min
111-trichloorelhaan
112-trictlloorethaan
som lrichle!haan 0.7
som !richlethaan min
c 12.0ichloorelheen
t 12-<llchloorelheen
1, 1-<fichlooretheen
som didllelhenen 0.7
som dlchlelhenen min
!richloorstheen
lel.rcichloorelheen
1, 1-dith!oorpropaan
1,2-d!chloorpropaan
1.,3-<llchloOrpropa an
som dlchlpropaan 0.7
som dlchlpropaan min
som dlchlbenzeen 0.7
som dfchlbenzeen min

<0,2
<0,6
<0,1
<0,6
<0,6
0,84
<1,2
<0,1
<0,1
0,14
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
0,21
<0,3
<0,6
<0,1
<0,3
<0,3
<0,3
0,63
<0,9
1,3
<1 ,8

.

.
.

.

.
.

-

203
5,0

454

.

.

.
-

.

.
-

-

.
.

.
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Tabel 6 {vervolg): Anah seresultaten en toetsinQ grondwatennonster (gehalten in µg/I, tenzij anders venneld)
01
2,0-3,0

Pellbuisnummer
Filtertraject (m-mv)

VOCL (vervolg}
vinylchlorida
lribroommettu~an

monochloorbenzeen
1,2-dlcll!oorbenzeen
1,3-dfchloorbenzeen
1,4-dlctiloorbenzeen

+
++

+++

5.J.

<0,1

-

<0,6
<0,6
<0,6
<0,6
<0,6

-

s

V.(S+I)

1

0,0100

2,5
315
94

5,0
630
180

.

.

-

7,0

.

het gehalle is klelner dan of gelijk aan de streefwaarde (S) en/of de de!ecUegrens
hel gehalte is grater dan de slreefwaarde (of de detecilegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelljk aan hel gemiddelde
van de streef- en inlerventiewaarde (Y>(S+l))
hel gehalle is gro\er dan hel gemiddelde van de street- en inteivenUewaarde en kleiner dan of gelijk aan de inlervenUewaarde {I)
hel gehalle is groler dan de inlervenliewaarde

Toelichting analyseresultaten
Op basis van de veldwaamemingen en de analyseresultaten kan de bodemkwaliteit als volgt
worden toegelicht:

Grond
Zintuiglijk zijn geen verontreinigingen waargenomen.
Analytisch zijn in het mengmonster van de bovengrond (MMl), ten opzichte van de streefwaarde, geen verhoogde gehalten met de onderzochte componenten aangetoond.
Analytisch zijn in MM2, mengmonster van de ondergrond, ten opzichte van de streefwaarde,
geen verhoogde gehalten met de onderzochte componenten aangetoond.
Voor de volledigheid dient te warden vermeld dat bij analyse van mengmonsters de gehalten bij
separate analyse van individuele dee) monsters zowel hoger als lager kunnen uitvallen.

Grondwater
Analytisch zijn in het grondwater ter plaatse van peilbuis 0 l, ten opzichte van de streefwaarde,
verhoogde gehalten aan cobalt en barium aangetoond.
De licht verhoogde gehalten aan cobalt en barium in het grondwater kunnen mogelijk warden
toegeschreven aan de natuurlijke samenstelling van regionaal aanwezige sedimenten. In de loop
der tijd is het sedimentmateriaal verweerd waarbij het aanwezige nikkel, cobalt en barium is
uitgespoeld naar het grondwater, waar het momenteel als een van nature verhoogde achtergrondconcentratie wordt aangetroffen.
De gemeten zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend voor het plaatselijke
bod em type.
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES

6.1.

Samenvatting

10
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Jn opdracht van de heer L. Dolfing is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de Iocatie
Holsdiek, sectie S, nr. 227 (ged.) te Orvelte. In het uitgevoerde bodemonderzoek is door middel
van de bemonstering en analyse van grond en grondwater de milieuhygienische bodemkwaliteit
ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld.
Van de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie is het volgende beeld verkregen:
• Zintuiglijk zijn er geen verontreinigingen waargenomen;
• Anaiytisch zijn in de bovengrond geen verhoogde gehalten geconstateerd;
• Analytisch zijn in de ondergrond geen verhoogde gehalten geconstateerd;
• Analytisch zijn in het grondwater licht verhoogde gehalten aan cobalt en barium geconstateerd.
6.2.

Conclusies en aanbevelingen
Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie
opgestelde hypothese "niet verdachte locatie", formeel gezien nietjuist is. Er zijn immers op de
locatie enkele licht verhoogde gehalten aangetroffen.
De geconstateerde verhoogde geha!ten liggen onder het "criterium voor nader onderzoek" en
vormen geen aanleiding tot het instellen van een nader bodemonderzoek.
Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er, vanuit milieuhygienisch oogpunt gezien, geen
belemmeringen ten aanzien van het gebruik van en de geplande bouwactiviteiten op het terrein.
Voar de volledigheid kan nog warden venneld dat de grand naar verwachting zonder beperkingen kan worden hergebruikt. Hierbij dient te warden opgemerkt dat dit een indicatieve toetsing
aan de Regeling en het Besluit Bodemkwaliteit betreft; het onderzoek is immers niet uitgevoerd
conform de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit.

6.3.

Slotopmerking
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de huidige inzichten en
algemeen gebruikelijke methoden. Hoewel het verrichte veldonderzoek, zoals ieder milieutechnisch onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd, is emaar gestreefd om representatieve monsters te verkrijgen. Het is echter nooit uit te sluiten dater lokaal afwijkingen in de bodem voarkomen. Klijn Rodemonderzoek B.V. acht zich niet aansprakelijk voor de schadc die hieruit
vaort kan vloeien.
Het uitgevoerde anderzoek is indicatief en een momentopname, waardoor de onderzoeksresultaten een beperkte geldigheid hebben. Belnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook
plaats kunnen vinden na uitvoering van een onderzoek, bijvoorbeeld door het bouwrijp maken
van de locatie, aanvoer van grand van elders zonder kwaliteitsgegevens of verspreiding van
verontreinigingen van verder gelegen terreinen via het grandwater. Naarmate de periode tussen
uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten !anger wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten warden hij het gebruik van de gegevens.
De conclusies zijn deels gebaseerd op de analyse van gegevens die door de opdrachtgever en
derden zijn verstrekt. Wij nemen daarom geen verantwoording voor de gevolgen van fouten
door verzuiming in informatie of factoren dan wel informatie die niet taegankelijk was vaor
ons, of die wij niet hebben kunnen achterhalen in het normale verloop van het onderzoek.
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Bijlage 5: Toelichting toetsingskader

Toelichting toetsingskader
De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van VROM
(Circulaire streef- en interventiewaarden Staatscourant d.d. 24 februari 2000). Hierin worden
streef- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de volgende betekenis:

Streefwaarden (S)
De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De
streefwaarden hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties,
of detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke milieus voorkomen.

Criterium voor nader onderzoek (112(S+l))
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging
(vaststellen saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader
onderzoek. Dit nader onderzoek dient plaats te vinden indien het criterium voor nader
onderzoek [1/ 2(S+I): gemiddelde van de som van streef- en interventiewaarde] wordt
overschreden.

Interventiewaarden (I)
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan
waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij
concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van en geval van emstige
verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid
en het ecosysteem.
Er is sprake van een "ernstig geva/ van bodemverontreiniging" (volgens de Wet
Bodembeschenning) indien voor tenminste een stof de interventiewaarde wordt overschreden
voor een volume in tenminste 25 m3 grand of in tenminste 100 m 3 grondwater.
Overschrijding van de interventiewaarden betekent niet automatisch dat de sanering urgent is.
Nadat de globale omvang is vastgesteld, zal op basis van de actuele risico' s voor de mens,
actuele risico's voor het ecosysteem en de verspreidingsrisico's, de urgentie van een sanering
moeten worden bepaald. Indien het geval niet urgent is en geen functiewijziging van bet
terrein plaatsvindt. is er geen red en om tot directe sanering over te gaan.
De streef- en interventiewaarden zijn gerelateerd aan het organische stof- en lutumgehalte van
debodem.
Voor de bepaling van de streef- en interventiewaarden is gebruik gemaakt van de fonnules
zoals venneld in de "Leidraad Bodembeschenning". Hierbij warden de natuurlijke
achtergrondgehaJtes berekend aan de hand van het humus- en lutumpercentage van de grond.
Bovenstaande toetsingswaarden zijn geen 'harde' criteria. De rnobiliteit van stoffen in de
bodem en daardoor de verspreiding in het milieu, is namelijk afhankelijk van allerlei
bodemkerunerken. Ook is het risico van blootstelJing aan de bevolking mede afhankelijk van
de bestemming en het gebruik van de grond in de huidige situatie en de toekomst.
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Bijlage 7. Watertoets

Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de nieuwvestiging van een agrarisch grondgebonden bedrijf
aan de Holsdiek ongenummerd le Orvelte
Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe

51

Reest'1{

{~T'1eden
<-v-v

waterschap

Gemeente Midden-Drenthe
t.a.v. mevrouw J. Oosterveld
Postbus 24
9410 AA BEILEN

Meppel,

13 februari 2009

verzonden op:
uw kenmerk:
uw brief van:
ans kenmerk:

WSNVBA/MMa/0392

fws

onderwerp: MDR-54 watertoets Holsdiek te Orvelte

Geachte mevrouw Oosterveld,
De heer E. Petit van DLV heeft ons in zijn email van 7 januari 2009 gevraagd een wateradvies te geven voor
de ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de ontwikkeling van een grondgebonden agrarisch bedrijf in
Orvelte.
Voor dit plan is de normale procedure volgens de notitie 'Reest en Wieden Watertoets' doorlopen. Het
waterschap heeft in een watertoetsdocument de uitgangspunten op inrichtingsniveau verwoord. De
uitgangpunten hebben betrekking op (grond)wateroverlast, waterkwaliteit en ecologie, riolering en beheer en
onderhoud. Er is in het plan rekening ~ehouden met onze uitgangspunten. Er wordt onder andere extra
wateroppervlak gecreeerd van 773 m ten behoeve van de waterberging in het plangebied en de bebouwing
wordt op een hoogte van minimaal NAP +17,67 m aangelegd. In het plan is opgenomen om de waterberging
te creeren door het verbreden en verdiepen van de bestaande sloten en/of de aanleg van een zaksloot.
Hierbij merken wij op dat het verdiepen van sloten niet bijdraagt aan een vergroting van de waterberging.
(De sloot vult zich altijd tot het ingestelde waterniveau. De peilstijging boven dit waterniveau draagt bij aan
de waterberging). Verdiepen van sloten kan daarnaast een vergrote afvoer van grondwater tot gevolg
hebben, wat niet wenselijk is. Wij adviseren daarom de berging te realiseren door de aanleg van zaksloten
of het verbreden van bestaande sloten. Dit advies dient opgenomen te warden in de waterparagraaf.
Uitgaande van de door de initiatiefnemer geleverde informatie en bovenstaande opmerking in acht nemend,
komt het waterschap Reest en Wieden tot het volgende advies:
"De procedure in het kader van de watertoets is gevoerd conform de Handreiking Watertoets II. Het
waterschap Reest en Wieden geeft een positief wateradvies".
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Ma
Waterbeheer en Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer 0522-27 . 19.

achtend,

o?

b-.. I! ~~I

ing S. Tinnevelt,
Afdelingshoofd Beleid, Kennis en Advies

Walerschap Rees! en Wieden, Blankenstein 540, Postbus 120, 7940 AC Meppel, tel. 0522-276767, fax 0522-276799.
e-mail: waterschap@reestenwieden.nl, B1W nummer NL 808373894 B 01
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De bijlagen zijn bij dit rapport ingebonden

7-01-10, 120285035-90501/sb/sp

1.

Inleiding

In deze ruimtelijke onderbouwing zijn de ruimtelijke consequenties weergegeven van de inpassing van
een agrarisch bouwblok van 1,5 hectare op de locatie Menneweg (locatie Damsluis) te Smilde ten behoeve van de verplaatsing van het akkerbouwbedrijf te Ravenswoud van de familie Veenstra naar de
voornoemde locatie aan de Menneweg. De bedrijfsverplaatsing is ingegeven door opgeworpen ecologische beperkingen vanuit het natuurgebied het Fochteloerveen en daaromheen door wet- en regelgeving gecreeerde bufferzones.

1.1

Aanleidinq van het proiect

De heren Veenstra exploiteren een akkerbouwbedrijf op de locatie Lycklamavaart 6, 8427 RM te Ravenswoud. Uitbreiding van de huidige locatie is vanwege planologische schaduwwerking ten gevolge
van het Fochteloerveen onmogelijk. Bovendien is de huidige exploitatie vanwege beoogde natuurontwikkeling naar de toekomst toe onzeker. Het d.d. 25 juni 2004 ingediende principeverzoek voor de
verplaatsing naar de Menneweg bij het College en de Raad van de gemeente Midden-Drenthe is als
bijlage 1 bijgevoegd. Verder is als bijlage 2 bijgevoegd de brief met aanvullende gegevens richting het
College van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 14 september 2006. De beschreven bedrijfsopzet is
nog steeds actueel. Het akkerbouwbedrijf valt te omschrijven als een regulier akkerbouwbedrijf dat
normaal gangbaar is. Dit geldt eveneens voor het gevoerde bouwplan. De aanvragers A. en S. Veenstra zijn beiden in hoofdzaak aan het bedrijf verbonden. Dit moet ook wel gel et op de voor de bedrijfsomvang noodzakelijke arbeidsbehoefte. Bovendien gaat het hier om het verplaatsen van bestaande
agrarische activiteiten. Het principebesluit van het College van burgemeester en wethouders d.d.
2 februari 2005 en de hiermee annex zijnde vervolgreactie van het College van burgemeester en wethouders d.d. 15 oktober 2007 zijn als bijlage 3 respectievelijk bijlage 4 bijgevoegd.
Het "nieuwe" bouwblok aan de Menneweg te Smilde is noodzakelijk in verband met het kunnen oprichten van een akkerbouwbedrijf met bijbehorende dienstwoning. Dit om het akkerbouwbedrijf naar
de toekomst toe te kunnen continueren en door te kunnen ontwikkelen.
De heren Veenstra zijn voornemens binnen het beoogde bouwblok Menneweg van 1,5 hectare een
loads met erfverharding en woning op te richten. Een situatieschets evenals de voorgestane inrichting
van het bouwblok is op schetsniveau weergegeven binnen de bijlagen 5 en 6.
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Huidige planologische regelingen
In deze ruimtelijke onderbouwing wordt de opname van het bouwblok binnen het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied nader onderbouwd.
De planopzet c.q . het project wijkt af van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied gemeente
Smilde. Binnen het vigerende bestemmingsp!an valt de !ocatie Menneweg onder de gebiedsbestemming "artikel 4: Open veenontginningsgebied". De uitoefening van een agrarisch bedrijf is binnen deze
gebiedbestemming mogelijk en bovengeschikt in relatie tot de beschreven resterende functies landschap en natuur, dagrecreatief medegebruik en infrastructuur.

1. 2

Keuze van de procedure

Het vigerende bestemmingsplan voorziet vanwege het ontbreken van een agrarisch bouwblok niet in
de mogelijkheid om het project te reaiiseren.
Gedurende de procedure is in overleg met de gemeente Midden-Drenthe besloten om het project te
laten meelopen met de procedure bestemmingsplan Buitengebied gemeente Midden Drente. In het
voorontwerp bestemmingsplan is reeds een agrarisch bouwblok inbestemd op de voorgestane locatie
Menneweg te Sm ii de. Binnen het voorontwerp is het bouwblok gelegen binnen de bestemming "Jonge
veld- en veenontginningsgebieden" met deels de aanduiding "Archeologisch en/of cultuurhistorisch
waardevol gebied".

1.3

Opzet van de ruimteliike onderbouwing

In deze ruimtelijke onderbouwing warden de ruimtelijke consequenties van het project op de omgeving weergegeven. Allereerst vindt een beschrijving plaats van het project, waarin de aandacht wordt
gevestigd op de ruimtelijke en functionele aspecten. Daarnaast volgt een beschrijving van het huidige
beleid op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Na een toetsing van het project aan de planologische
en milieukundige situatie geeft deze ruimtelijke onderbouwing een goed inzicht in de inpasbaarheid
van het project in de omgeving.
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2.

Beleid

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het beleid dat van toepassing is op voorgestane bouwblokinpassing binnen bestemmingsplan Buitengebied. Er vindt een beschrijving van het beleid plaats,
dat momenteel in Nederland van kracht is op rijksniveau, provinciaal niveau en gemeentelijk niveau en
er wordt getoetst of het plan binnen dit beleid past.

Figuur 1: Omgeving p/angebied (bran: Google)

2.1

Eurooees/Riiksbeleid

Europese Habitat- en Vogelrichtlijn
In het kader van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn heeft de minister van LNV gebieden aangewezen als speciale beschermingszone. De aanwijzing onder de werking van de Vogelrichtlijn vindt plaats
vanwege ornithologische waarden. Op een lijst, behorende bij de aanwijzing, zijn de te beschermen
soorten opgenomen. Bij de Habitatrichtlijn gaat het om het leefgebied van zowel dier- en plantensoorten. Oak deze soorten zijn op een lijst vermeld. Voor beide speciale beschermingszones geldt een gelijksoortig beschermingsregiem. Wei kent de Habitatrichtlijn een uitzondering door ingrepen van zwaar
maatschappelijk belang te rechtvaardigen mits een concreet voorstel tot compensatie wordt gedaan.
De Vogelrichtlijn kent deze uitzonderingsmogelijkheid niet.

-37-01-10, 120285035-90501/sb/sp

Het Fochteloerveen ligt op ruime afstand (3.200 meter) van de voorgestane locatie Menneweg van de
familie Veenstra. Door de verplaatsing van het huidige akkerbouwbedrijf aan de Lycklamavaart naar
de locatie Menneweg zal de "agrarische" druk op het Fochteloerveen juist in sterke mate afnemen. Het
is dan ook zeer aannemelijk dater door deze bedrijfsverplaatsing significante gevolgen in positieve zin
optreden voor het desbetreffende gebied "Het Fochteloerveen". Dit wordt verder uitgewerkt in paragraaf 3.1.

Ecologische Hoofdstructuur
Het rijk streeft naar realisatie van een samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden: de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Rijk, provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk
voor bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de aanwezige bijzondere waarden en kenmerken van o.a. de Ecologische Hoofdstructuur. Het Rijk is samen met de provincies verantwoordelijk voor
de realisatie van de EHS. De concrete uitvoering hiervan is neergelegd bij de provincie. De EHS moet
in 2018 gerealiseerd zijn.
Het project valt niet binnen de Ecologische Hoofdstructuur.

Ruimtelijk waterbeleid
Ter bescherming van het land tegen overstromingen en wateroverlast, ter veiligstelling van de zoetwatervoorraden, ter voorkoming van de verdroging, en onnodige bodemdaling, watertekorten en verzilting en ter verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater is water een van de structurerende principes bij de bestemming, de inrichting en het beheer van de ruimte. Dit betekent dat meer
ruimte wordt geboden aan water en dat waterkwantiteit en -kwaliteit meer dan voorheen sturend zijn
voor ontwikkeling en locatiekeuzen van grondgebruik. Hiermee wordt beoogd dat het watersysteem
op orde wordt gebracht en gehouden, een goede ecologische (grand) waterkwaliteit word bereikt en
de ruimtelijk kwaliteit wordt versterkt. Andere overheden hanteren bij het ontwikkelen, uitwerken en
toetsen van hun ruimtelijk beleid water als een structurerend principe.

Nota Ruimte
De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen. De nota bevat, in overeenstemming met het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet, de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare
samenleving en een aantrekkelijk land. In de Nota Ruimte wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn.
Hoofddoei van het nationaai ruimteiijk beieid 1s ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat ons in Nederland ter beschikking staat. Meer specifiek
richt het kabinet zich hierbij op vier algemene doelen: versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland, bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland, borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden, en barging van de veiligheid.
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De Nata Ruimte vervangt de ruimtelijke relevante rijksnota's c.q. de planologische kernbeslissingen
(PKB's) behorende bij de Vierde nota over de ruimtelijke ordening en het Structuurschema Groene
Ruimte.

2.2

Provinciaal beleid

In deze deelparagraaf is het ruimtelijk beleid geformuleerd dat door de provincie is opgesteld.

Streekplan (Provinciaal omgevingsplan) (POP)
Het beleid van de provincie Drenthe wordt in hoofdzaak aangegeven door zonering van zes gebieden.
Het project van de heren Veenstra ligt in zone 1 van het Provinciaal Omgevingsplan II.

Als doelstellingen voor de land- en tuinbouw formuleert de provincie:
• een duurzaam, veilig en concurrerend producerende land- en tuinbouw;
• een goed economisch perspectief voor de land- en tuinbouw.
Binnen deze zone staat de grondgebonden landbouw op bedrijfseconomische grondslag voorop. Recreatief medegebruik wordt bevorderd, maar daarbij mag de landbouwfunctie niet wezenlijk word en
aangetast.
Ten aanzien van uitbreiding van bebouwing voor de grondgebonden landbouw zijn er in deze zone
ruime mogelijkheden. In principe is de oppervlakte voor een grondgebonden agrarisch bouwperceel
1,5 hectare.

Gebiedskenmerken
Ten aanzien van de gebiedskenmerken het volgende.
Het gebied - nr. 46 van de kaart Gebiedskenmerken - laat zien dat de locatie geen bijzondere waarden
heeft en niet bijzonder kwetsbaar is (vermesting: uitspoeling geen, verzuring: geen verzuringgevoelige
vegetatie, gebied is niet verdroogd, er kan enigszins kwel voorkomen, er zijn weinig sloten van belang
aanwezig, het betreft een opengebied, waardevolle beplanting komt niet voor, er komen weinig of
geen elementen van historische geografie voor, er gelden in het gebied geen regels vaor de bescherming van de stilte, weinig of geen kans op wateroverlast).

Toetsing
Uit bovenstaande kan warden afgeleid dat de inpassing van het bouwblok op genoemde locatie Menneweg niet in strijd is met het provinciale beleid voor het betreffende gebied en geen negatieve effecten veroorzaakt zoals bovenstaand is weergegeven.
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2.3

Gemeenteliik beleid

Het gemeentelijk beleid is verwoord in het bestemmingsplan "Buitengebied gemeente Smilde".
Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied gemeente Midden-Drenthe, waarbinnen het plangebied "Buitengebied gemeente Smilde" is opgenomen, is al enige tijd openbaar. Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe wordt op dit moment als beleidskader gehanteerd.
Concreet betekent dit dat wanneer er aanvragen komen die in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan, er wordt gekeken of er in het toekomstige bestemmingsplan mogelijkheden zijn om de
aan:vraag te honoreren.
In het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied wordt ten aanzien van de landbouw het volgende
weergegeven:
De gemeente Midden-Drenthe maakt zich steti< voor een gezonde en optimaa/ functionerende landbouw. In het landbouwontwikkelingsp/an (augustus 2000} wordt enerzijds ingegaan op de aanstaande
veranderingen in de landbouw in Midden-Drenthe en anderzfjds op de moge!ijkheden van de gemeente om zo goed moge/ijk op deze veranderingen in te spe/en. De gemeente Midden-Drenthe kan warden aangeduid als een sterk agrarische gemeente.

Binn en de plankaart behorende bij het bestemmingplan Buitengebied gemeente Midden-Drenthe is
reeds een agrarisch bouwblok aan de Menneweg te Smilde opgenomen .

,,,. (
Rguur 2: Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied met p/anhcatie (bron Voorontwerpbesternmingsp/an Buitengebied gemeente Midden-Drenthe)
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Toetsing
Het gemeentelijke beleid geeft aan dat de inpassing van het agrarisch bouwblok planologisch mogelijk
is en heeft dit reeds geconcretiseerd door opname van onderhavtg bouwblok binnen het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied gemeente Midden-Drenthe (zie figuur 2).
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3.

Omgevingsaspecten

In dit hoofdstuk vindt een beschrijving plaats van de omgeving. Er wordt aandacht besteed aan ruimtelijke en milieukundige aspecten.

3.1

Ruimtelijke beschrijving

In de ruimtelijke beschrijving warden alle relevante aspecten meegenomen die zich in de omgeving
van het project afspelen en van invloed kunnen zijn op de realisatie van het project.
De locatie van de heren Veenstra ligt op meer dan 250 meter van een voor verzuring gevoelig gebied
zoals bedoeld in de Wet ammoniak en veehouderij die in mei 2002 van kracht is geworden. Bovendien
is belangrijk te vermelden dater geen sprake is van het huisvesten van dieren. Daarom geen zuurbelasting op het dichtbijgelegen voor verzuring gevoelige gebied.
De Habitatrichtlijn (richtlijn 92/43/EEG, vastgesteld op 21 mei 1992) beoogt de instandhouding van
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. De richtlijn kent een limitatieve lijst van te beschermen
habitattypen en -soorten. Elke lidstaat moet speciale beschermingszones aanwijzen waar deze habitattypen en -soorten voorkomen.
Op grand van zowel de Habitat- als de Vogelrichtlijn moeten nieuwe activiteiten met mogelijke (significante) gevolgen voor de natuurwaarden waarvoor het gebied is aangewezen, vooraf worden beoordeeld. Voor deze nieuwe activiteiten moet dan nader onderzoek plaatsvinden, de zogenaamde passende beoordeling. Als hieruit blijkt dat de natuurlijke kenmerken niet warden aangetast, kan toestemming voor de nieuwe activiteit warden gegeven. In andere gevallen kan alleen toestemming warden gegeven als er geen alternatief is, er een dwingende reden van groat openbaar belang met de acLivileil gemoeid is en de schade volledig gecompenseerd wordt.
De locatie Menneweg ligt op 3.200 meter van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Fochteloerveen). Zie de figuren 3 en 4.
Vanuit de Flora- en Faunawet moet er gekeken warden naar het effect van de inplaatsing van een
agrarisch bouwblok op de planten- en diersoorten in de omgeving.
Overigens moet de hedendaagse agrarier ook vanuit Europees hervormingsbeleid rekening houden

met de goede !andbouvvpraktijk. A!s de agrari er inkomanssteun vvH b!ijven ontvangen, zal er aan een
aantal eisen moeten warden voldaan. Deze randvoorwaarden zijn onder andere behoud van de vogelstand, bescherming van water, in stand houden van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna.
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Om een en ander te staven, is een ecologische toetsing als bijlage 7 bijgevoegd. In de ecologische
toetsing worden de consequenties van de inpassing van het bouwblok getoetst aan de Flora- en Faunawet en wordt ingegaan op de consequenties voor de inpassfng van het bouwblok op het Fochtelaerveen. Uit de conclusie van de heer drs. R. Veldkamp is op te maken dater vanuit ecologische motieven eerder een positieve ontwikkeling is te verwachten dan een negatieve waarbij tevens dientte warden opgemerkt dat dit nog wordt versterkt door de verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten (opslag en
verkeersbewegingen Lycklamavaart, Ravenswoud) naar de Menneweg.

Figuur 3: Natura 2000 (Fochtelaerveen (=gee/) (bron: kaart LNV)

Figuur4: Natura 2000 (Fochtelaerveen (=gee/) (bron: kaart LNV)

-gRuimtel(ike onderbou11'fn_q beslemmtng:;pfari Eulrc'fi.qd:!fed - .4. 1Jn S. i-eer...,fra tP. Rilt-<•nswoud
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Archeologie
De inpassing van het agrarisch bouwblok vindt deels plaats in een gebiedsbestemming met de aanduiding "Archeologisch en/of cultuurhistorisch waardevol gebied". Vanwege dit gegeven is archeologisch
onderzoek uitgevoerd door archeologisch onderzoeks- en adviesbureau "De Steekproef'. Het archeologisch onderzoek is als bijlage 8 bijgevoegd. Uit het onderzoek blijkt dater ter plaatse geen archeolo-

gische indicatoren zijn gevonden en geen nader onderzoek noodzakelijk is.

3.2

Milieukundiqe beschrijving

In deze paragraaf worden de relevante milieuaspecten beschreven die van invloed zijn op het project.
De aspecten die zijn getoetst, staan onderstaand weergegeven. Hierbij zijn alleen de relevante aspecten beschreven:
- geurhinder;
- ammoniakemissie;
-

bodemkwaliteit (verontreinigingen, grondtransport);
waterhuishouding (kwaliteit);

-

geluid (stiltegebieden, geluidzonering);

-

lucht;
energie;
licht;
externe veiligheid (munitieopslag, gevaarlijke stoffen);
trillingen.

-

Geurhinder
Het akkerbouwbedrijf huisvest geen vee. Vanuit die optiek valt er geen geurhinder te verwachten.

Ammoniakemissie
Het akkerbouwbedrijf huisvest geen vee. Er zal daarom geen sprake zijn van ammoniakemissie.

Bod em
De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) stelt regels ter bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging. Het is verboden zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende stoffen
of schadelijke stoffen, in welke vorm ook, in te brengen in oppervlaktewateren. Tevens kunnen op
grand van deze wet regeis warden gesteld met het oog op een doelmatige werking van betrokken zuiveringstechnische installaties.
Het project voorziet in een ruime erfverharding en de loads zal word en voorzien van een betonnen
vloer. Hierdoor zullen er geen schadelijke afvalstoffen in de bodem verdwijnen. Voor de betreffende
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locatie aan de Menneweg is verder geen sprake van een verdachte locatie voor wat betreft de aanwezigheid van bodembedreigende activiteiten in het verleden. Er is ook geen sprake van dempingen.
Voor de ontwikkeling en vestiging van een dienstwoning is een verkennend bodemonderzoek vereist.
Dit zal in samenhang met de bouwaanvraag warden gedaan en geen zodanige financiele belemmeringen met zich meebrengen dat van nieuwvestiging zal word en afgezien.

Water
Door gebruik te maken van duurzame bouwmaterialen zal een goede waterkwaliteit in het gebied
kunnen warden gerealiseerd. Het project is voorgelegd bij brief d.d. 15 januari 2009 aan het Waterschap Noorderzijlvest voor een wateradvies (zie bijlage 9). Hierop is door het Waterschap Noorderzijlvest een positief wateradvies gegeven, dat als bijlage 10 is bijgevoegd.

Geluid
Met betrekking tot de geluidsemissie kan warden opgemerkt dat dit reeds door de gemeente MiddenDrenthe is onderzocht en dat de conclusie van de heer Paul Entius is dater op het gebied van geluid
geen problemen warden verwacht ten aanzien van de locatie Menneweg. Het advies van de heer Paul
Entius is als bijlage 11 bijgevoegd.

Luchtkwaliteit
Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Deze wet betreft een wijziging
negatieve effecten op de volksgezondheid aan te pakken, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging . Anderzijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te creeren voor ruimtelijke ontwikkeling, ondanks overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit.

In het betreffende gebied is geen sprake van overschrijding van grenswaarden. Omdat er geen huisvesting van dieren plaatsvindt, kan warden geconstateerd dat het akkerbouwbedrijf niet in betekenende mate bijdraagt (een zogenaamd NIBM-bedrijf) aan de verslechtering van de luchtkwaliteit en hoeft
er in dat kader geen nader onderzoek naar de luchtkwaliteit plaats te vinden.

Externe veiligheid
In het besluit van 27 mei 2004, houdende Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), moet als gevolg van artikel 5, lid 1 van voornoemd besluit, het bevoegde gezag bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals genoemd in de WRO, het Bevi hierbij toetsen.

Het besluit gaat uit van categorale inrichtingen met een vaste afstand aan te houden voor het PR
(plaatsgebonden risico) en het GR (groepsrisico). Verder dienen de niet-categorale inrichtingen onderzocht te warden, waarbij per bedrijfslocatie beoordeeld moet warden of deze invloed heeft op het te
beoordelen plangebied. Ook hierbij moet het PR en het GR getoetst warden. In het plangebied en in
de directe omgeving van het plangebied Menneweg, zijn geen bepalende plaatsgebonden risicocon-
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touren aanwezig. Gelet op de bevolkingsdichtheid in de dlrecte omgeving van h.et pla:ngebi~d Menneweg en de aard van de ontwikkelingen blnnen het plangjebied, wordt de otieriter.ende waarde v:oor :het
GR nergens ook maar benaderd, Verdere berekeningen zijn °daarom achterwege qelaten.
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4.

Inpasbaarheid van het project

In dit hoofdstuk warden de inpasbaarheid en de effecten van het project zowel op de ruimte als op
het milieu onder de aandacht gebracht. De ruimtelijke inpasbaarheid wordt beschreven, waarna vervolgens wordt afgesloten met de milieukundige inpasbaarheid van het project.

4.1

Ruimteliike inoasbaarheid

Het project doet geen afbreuk aan de ruimtelijke relevante aspecten die er in de omgeving zijn. Het
project is - gezien vanuit een stedenbouwkundig perspectief - goed inpasbaar in de omgeving. De
structuur van de omgeving zal door de nieuwbouw niet wezenlijk warden aangetast. De bouwmassa
zal weliswaar door de beoogde nieuwbouw licht warden vergroot, maar heeft: geen wezenlijke invloed
op de inpasbaarheid in de omgeving.
Door het behoud van de bestaande structuren en gebiedskenmerken zal de nieuwbouw inpasbaar zijn
in haar omgeving. Het bedrijf in zijn geheel is weliswaar beeldbepalend voor het gebied, maar zal door
de voorgestane inpassing, de omgeving ter plaatse alleen maar versterken. Vanwege deter plaatse
aanwezige bebouwingsconcentratie (locatie Menneweg) kan niet warden gesproken van een open gebied, waarmee de landschappelijke openheid van de omringende omgeving door nieuwbouwontwikkelijking in het geding geraakt. Landschappelijke waarden warden op deze wijze niet getroffen en er is
dus voor wat betreft de op te richten agrarische bebouwing sprake van een landschappelijk verantwoorde inpassing.

4.2

Milieukundiae inoasbaarheid

In deze paragraaf wordt het milieukundig effect van het te realiseren project op de omgeving beschreven.
Het akkerbouwbedrijf zal op de voorgestane locatie zich moeten melden in het kader van het Besluit
Landbouw. Met het inachtnemen van een afstand van 50 meter gerekend vanaf de perceelsgrens tot
naburige gevoelige bebouwing voldoet het akkerbouwbedrijf ruimschoots aan de gestelde entree-eisen
van onderhavig Besluit. Binnen het Besluit Landbouw zijn voorschriften gesteld waaraan de bedrijfsopzet zal moeten voldoen. Er zijn geen redenen aan te geven waarom de bedrijfsopzet thans niet zou
kunnen voldoen aan deze voorschriften en het bedrijf niet zou kunnen vallen onder het Besluit Landbouw.
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5.

Uitvoerbaarheid

5.1

Inleiding

Bij de uitvoering van een plan kan in zijn algemeenheid anderscheid warden gemaakt tussen de econamische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. Bij de ecanomische uitvaerbaarheid gaat het om de
kosten en andere economische aspecten die met de verwezenlijking van de planopzet samenhangen.
Bij de maatschappelijke haalbaarheid gaat het er om hoe de verwezenlijking door de maatschappij
(overheid en burgers samen) wordt gedragen.

5.2

Econornische uitvoerbaarheid

Ten aanzien van de ecanomische uitvoerbaarheid kan warden gesteld dat het hier een nieuwvestiging
van een grondgebonden akkerbouwbedrijf betreft. De ontwikkeling hiervan is particulier initiatief. De
gemeente Midden-Drenthe heeft hier geen financiele bemoeienis mee. De financiele risico's voor de
gemeente Midden-Drenthe zullen warden afgedekt door een te sluiten planschade- c.q. exploitatieovereenkomst tussen initiatiefnemer en de gemeente, waarbij de kasten hiervan door initiatiefnemer
zullen warden gedragen.

5.3

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

De nieuwvestiging is opgenamen in het voarontwerpbestemmingsplan Buitengebied gemeente Midden-Drenthe. Een ieder heeft gedurende de tervisielegging de magelijkheid gehad om hierop middels
een insprnukreuctie te reageren. Naar verwachting zal binnenkort het ontwerp van hel beslemrningsplan ter visie warden gelegd, waarbij belanghebbenden de mogelijkheid hebben om een zienswijze in
te brengen.
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6.

Conclusie

Middels deze ruimtelijke onderbouwing is gebleken dater - gelet op zowel de milieukundige effecten
als ook op de ruimtelijke relevante aspecten - geen belemmeringen zijn die dit project onmogelijk maken. De opname van het agrarisch bouwblok aan de Menneweg binnen het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied gemeente Midden-Drenthe kan dan ook worden bestendigd binnen het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied gemeente Midden-Drenthe.

ir. S. B~ons1:ra 'i!IJ
LTO Noord Advies
specialist ruimtelijke ordening en ntilieu
jafluari 2010
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Pri ncipeverzoek
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N

Advies

PER GEWONE POST EN FAX (0593) 539 390
College van burgemeester en w~thouders
en de Raad van de gemeente Midden-Drenthe
Postbus 24
9410 AA BEILEN

0

C.c.

: 41136adv/sb/hb
: principeverzoek planologische medewerking nieuwbouwlocatie oprichten
akkerbouwbedrijf
: familie Veenstra te Ravenswoud

Drachten

: 25 Juni 2004

Referentie
Betreft

Geacht college en geachte raadsleden,
Tot mij wendde zich de heren A. en S. Veenstra, wonende aan de Lycklemavaart 6, 8427 RM te
Ravenswoud, met het verzoek u het volgende te berichten.
De heren Veenstra zijn voornemens op het perceel, kadastraal bekend gemeente Smilde, sectie D,
nummers 1138, 1·1s2 en 1545, plaatselijk bekend Menneweg te Smilde, een akkerbouwbedrijf
(aardappelbewaarplaats + machineberging inclusief woning) op te richten. De locatie is op de
bijgevoegde overzichtstekening gearceerd weergegeven. De planopzet is d.d. 16 maart 2004 op het
gemeentehuis besproken met de heer Veldkamp van de afdeling RO. De heer Veldkamp heeft de
situatie besproken met wethouder De Jonge en Veenstra telefonisch bericht een schriftelijk
vrijstellingsverzoek in te dienen.
De voorgestane bedrijfsverplaatsing vloeit voort uit het feit dat de huidige locatie van het
akkerbouwbedrijf aan de Lycklemavaart 6 te Ravenswoud gesitueerd is in het Fochteloerveen.
UJtbreiding op de huidige locatie is vanwege planologische schaduwwerking ten gevolge van het
Fochteloerveen onmogelijk en de exploitatie v~n de huidige bedrijfsvoering is naar de toekomst toe
dan ook zeer onzeker. Om toch een levensvatbaar bedrijf naar de toekomst toe te kunnen
doorontwikkelen, is verplaatsing onontbeerlijk. De uitbreiding van de pootgoedtak is momenteel al niet
meer mogelijk vanwege de capaciteit van de huidige bewaarplaats. Bovendien is de huidige
machineberging ook te klein.
Het huidige akkerbouwbedrijf van de heren Veenstra heeft een omvang van 146 hectare. Het
bouwplan is als volgt samengesteld:

NLTOAdvies
Landbouwhuis Drachten, Lavendelheide 9, Postbus 186, 9200 AD Drachten
tel.nr.: (0512) 305 lll, fax: (0512) 305120
Van toepassing zijn de Al
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Pootaardappelen

: 21,5 hedllrikerbieten

Consumptieaardappelen : 34,0 hec&anen
Fabrieksaardappelen

: 6,0 hec:timlszaad

8,5 hectare

56,0 hectare
10,5 hectare

Braak

1,5 hectare

Grasland :

8,0 hectare

Binnen het besternmingsplan Bultengebied gemeente Smilde is aangegeven dat het creeren van een
nieuw bouwblok slechts mogelijk is middels een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening, mits de nieuwbouw binnen de aangegeven wijkenstructuur plaatsvindt. De
locatie van de heren Veenstra ligt buiten een dergelijke wijkenstructuur. Onderhavige problematiek is
besproken met de heer Veldkamp en deze gaf aan dat gemeente Midden-Drenthe bezig is met de
voorbereiding van een integrale herziening van alle bestemmingsplannen Buitengebied binnen de
gemeente. Vooruitlopende op deze herziening zou de voorgestane planopzet van de heren Veenstra
in de optiek van de heer Veldkamp wellicht passen. Met hem is afgesproken het verzoek op deze
wijze als principeverzoek voor te leggen aan het college van B & W en/of de Raad van de gemeente
Midden-Drenthe.
De voorgestane vestiging van het akkerbouwbedrijf op de beoogde locatie zal in het kader van de
Wet milieubeheer eveneens niet tot problemen leiden, nu de afstand tot naburige gevoelige
bebouwing voldoe_nde groot is en er geen sprake is van in de buurt gelegen Wav-gebieden (Wet
ammoniak en veehouderij).

Conclusie
Gelet op voomoemde verzoek ik het college van burgemeester en wethouders dan wel de Raad van
de gemeente Midden-Drenthe om planologische medewerking voor het oprichten van een nieuw
akkerbouwbedrijf op de locatie, kadastraal bekend gemeente Smilde, sectie D, nummers 1138, 1182
en 1545, plaatselijk bekend Menneweg te Smilde.
Vertrouwende op een inwilliging van het principeverzoek,

met vriendelijke greet,
NLTO Advies,

ir. S. Boonstra

Bijlagen: diverse
25-06-2004, 41136adv/sb/hb

Bijlage 2
Brlef aanvullende gegevens. gemeente

M1~den·D.renth~
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~

Vestlging Drachten .

PER FAX (0593) 53 93 90 en GEWONE POST
College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Midden-Drenthe
T.a.v. mevrouw R. Jepkema
Postbus 24
9410 M BEILEN

Datum

Onderwerp

C.c.

14 september 2006

Aanvullende gegevens verzoek
nieuw bouwperceel Menneweg

A. en S. Veenstra te Ravenswoud

Referentle
61145adv/sb/hb

Geachte mevrouw Jepkema,
In aansluiting op uw schrijven d.d. 21juli2006 en de mail d.d. 16 augustus 2006, inzake planologische medewerking
voar het oprichten van een nieuwbouwlocatie van de heren Veenstra te Ravenswoud, doe ik u hierbij de aanvullende
gegevens toekomen.
Bijgevoegd is een topografische kaart 1:5.000, waar de voorkeurslocaties van het nieuw te projecteren bouwblok op
zijn weergegeven. De voorkeurslocaties hangen nauw samen met de diepte van het zand in onderhavig perceel. De
voorkeurslocaties zijn ingetekend op zandkoppen. Realisatie van het voorgestane plan op een van deze locaties zal
aanmerkelijk schelen in de bouwkosten.
Het realiseren van een bedrijfslocatie op de voorgestane locatie hangt nauw samen met de ligging van de landerijen
van de heren Veenstra (rijtijden aan- en afvoer product). In de onmiddellijke nabijheid van de landelijen is daarbij
.geen geschikte vrije bestaande agrarische bedrijfslocatie voorhanden. Bovendien zijn vooimalige agrarische bouwpercelen minder geschikt, nu met name opslag landbouwwerktuigen en aardappelkoeling specifieke eisen stellen
aan de gebouwen. Bij een bestaande agrarische bedrijfslocatie zou dit betekenen dat de bestaande gebouwen in zijn
geheel dfenen te worden gesloopt. Daarbij kan men een nieuwbouwiocatie bedrijfstechnisch op de meest ideale
wijze inrichten. Dit leidt tot een ideale logistieke inrichting, hetgeen een positieve invloed heeft op de arbeidsproductie, wat zich vertaalt naar een hoger bedrijfseconomisch rendement. Bovendien is de afstand tot de locatie Lyck!emawei 6 te Ravenswoud van belang. Uitbreiden op deze locatie is vanwege de planologische schaduwwerking van
het Fochteloerveen geen optie.

landbouwhuls Drachten
advies@ltonoordadvles.ni

Lavendelheide 9 9202 PD Drach!en
PostbtJs 186 9200 AD Drachten
ltonoordadvies.nl Rekeningnummer 303905107 KvK Centraal Gelderland 09132199

Het hoofdkantoor is gevesligd in Deventer

Tel (0512) 305111 Fa:\ (0512) 305120
BTW 811918695801

"
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Op basis van de LEl-gegevens, is er sprake van een volwaardig akkerbouwbedrijf als er bij een omvang van meer
dan 100 nge, op het bedrijf 89 nge of 225 sbe aanwezig zijn.
Uit recente informatie van het LEI blijkt dat de te hanteren normen als volgt luiden.
fahriekaardappelen (incl. pootgoed)
2,3 she per hectare 6f
1,13 nge per hectare
wintertarwe
2,3 sbe per hectare 6f
0,91 nge/hectare
snijma'is
2, 1 sbe per hectare 6f
0,91 nge/hectare
graszaad
2,4 she per hectare 6f
0,91 nge/hectare
De she-berekening en daarmee samenhangend de arheidshehoefte voor het akkerbouwbedrijf van de heren Veenstra komt er dan als volgt uit te zien.
40 hectare fabrieksaardappelen a 2,30 sbe = 92,00 she
50 hectare wintertarwe
a 2,30 sbe = 115,00 sbe
40 hectare ma·island
a 2,10 sbe = 84,00 she
20 hectare grasland
a 2,40 sbe = 48,00 sbe

--- --Totaal

339,00 sbe

---------De heren Veenstra voeren daarbij alle voorkomende oogstwerkzaamheden in eigen beheer uit. Wanneer dit in de
sbe-berekening wordt meegenomen als zijnde bijzondere bedrijfsomstandigheid (10% verhoging van de aanvankelijk
berekende arbeidsbehoefte), komt het bedrijf nagenoeg rond de 373 sbe uit. Bij een dergelijke arbeidsbehoefte is er
sprake van een volwaardig akkerbouwbedrijf.
De nge-berekening en daarmee samenhangend de arbeidsbehoefte voor het akkerbouwbedrijf van de heren Veenstra is als volgt weer te geven:
40 hectare fahrieksaardappelen
1, 13 nge = 45.,2 nge
50 hectare wintertarwe
a 0,91 nge = 45,5 nge
40 hectare malsland
a 0,91 nge = 36,4 nge
20 hectare grasland
a 0,96 nge = 19,2nge

a

Totaal

146,3nge

-------Het door de heren Veenstra gehanteerde bouwplan volcioet ruimschoots aan. de volwaardigheidscriterta zoals gesteld voor een akkerbouwbedrijf.

14·9-06, 61145adv/sblhb
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De continu"iteit van het bedrijf is voldoende gewaarborgd, zodat - los van het feit dat er voldoende uitbreidingsmogelijkheden zijn op de beoogde locatie - de exploitatle gevoerd zal warden door een geed opgeleide relatief jonge ondememer, die op de huidige locatie nog jaren vooruit moet en kan. Daamaast zijn de omvang van het bedrijf en de
ter plekke aanwezige uitbreidingsmogelijkheden een waarborg voor de continu"iteit van het bedrijf naar de toekomst

toe.
Ten aanzien van het agrarische bouwperceel Witte Wijk 7 te Smilde is rechtstreeks van initiatiefnemers (Tjassing)
vernomen dat de beoogde initiatieven vcor het opzetten van een paardenfokkerij met dienstwoning van de baan zijn.
Dit ZOU ook aan de gemeente Midden-Drenthe meegedeeld zijn. Met het intekenen van locatie 1 op de topografische
kaart is rekening gehouden met een onderlinge afstand van 50 meter tussen het agrarisch bouwperceel Witte Wijk 7
te Smllde en de beoogde bouwlocatie van de heren Veenstra. Bovendien is een tweede locatie ingetekend op de
topografische kaart.
Gelet op voomoemde, verzoek ik het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Drenthe
een agrarisch bouwperceel op te nemen binnen de plankaart van het concept voorontwerpbestemmingsplan.
Er op vertrouwende u hiermede in eerste instantie voldoende te hebben geinformeerd en een positieve beoordeling
van het verzoek,

Bijlage: topografische kaart met voorkeurslocatiE~s nieuw bouwblok

14-9-06, 61145adv/sb/hb
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Principebesluit gemeente Midden-Drenthe
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GEMEENTE ~

MIDDEN-DRENTHE (.,/'

NLTO Advies
T.a.v. de heer ir. S. Boonstra
Postbus 186
9200 AD DRACHTEN

Datum: 2 februari 2005
Beha_ndeld door: R. Jepkema
Ons kenmerk: RO 3494 - Ot..,
Onderwerp: Principeverzoek planologische medewerking
nieuwbouwlocatie oprichten
akkerbouwbouwbedrijf.

Uw brief van: 25 juni 2004
Uw kenmerk: 41 .136adv/sb/hb
Bijlagen:
Verzonden op:
_

7 FEB. 2@05

Geachte heer Boonstra,
In uw brief van 25 juni 2004 doet u een principeverzoek om planologische medewerking
voor het oprichten van een nieuwbouwlocatie voor een akkerbouwbedrijf. Wij hebben
besloten vooruitlopend .op het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied geen
medewerking te verlenen aan uw verzoek. Wanneer het ontwerp-bestemmingsplan
Buitengebied voldoende inzicht biedt kan uw verzoek opnieuw beoordeeld warden,
Hierna lichten wij toe hoe wij tot genoemd besluit zijn g~komen.
·
Bestemminqsplan
Zoals u reeds in uw brief heeft aangegeven komt uw verzoek niet overeen met het
vigerende bestemr:ningsplan.
·
·concept Nata van Uitgangspunten bestemmingsplan Buite'ngebied
In het kader van het nieuwe bestemmingsplan Buit~h~i$Qj~d is een concept Nota van
Uitgangspunten opgesteld. Hierin is het voornem!3n:'pp\fari9men dater middels een
wljzigingsbevoegdheid ruimte zal warden opgeno01~n yo9r ver- of inplaatsing van
agrarische bedrijven. Hierbij zullen behalve planol6gische··:Efo milieuhygienische
randvoorwaarden ook voor de landschappelijkei.-S.fru~Nlfr randvoorwaarden warden
gesteld. Deze randvoorwaarden zullen in het~nieµ:We ·bestemmingsplan warden
.uitgewerkt. Deze concept Neta van Uitgangspli[lten wordt naar verwachting in de
raadsvergadering van april 2005 behandeld.,. ·, ~- - :·

·. ...:.

,._•

.

. ' .

Procedure
;~· >. 1 •
Het voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied zal op basis van de huidige planning
naar verwachting eind 2005 voor de inspra~~ ler inzage liggen. Bekendmaking van deze
inzagetermijn zal in diverse dagbladen w0.rden gepubliceerd. U kunt dan bekijken hoe uw ·
verzoek is beoordeeld.
·,
·.. . "
·~:~ ......

..

·

.,,

·..,

"

.

.•..

Postadres: Postbus 24, 9410 AA Beilen, telefoon {05Q3) .5~ 92 22,·fa~ ·(0593)~5~

9~ .90 ; B.N.G.28.50.78.712
Bezoekadressen: Bellen, Raadhuispleln 1 • Smllde, HopfdW.E:!Q 24 •. Westerbork; B.G. van Weezelplein 10
E-mail: gemeente@middendrenthe.ni, Internet: www.midd~ndren't.he..(ll · ' .....

Bezwaar
Wij hebben uw brief aangemerkt als een principeverzoek. Wanneer u een v.oor beroep
vatbcire beslissing wenst meet u ens aat mededelen. Wij zullen uw verzoek dan om een
beslissing voorl.eggen aan de gemeenteraad.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ge'informeerd.
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Vervolgreactie gemeente Midden-Drenthe
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GEMEENTE~

MIDDEN-DRENTHE t/

LTO~Noord

t.a.v. de heer S. Boonstra
Postbus 186
9200 AD DRACHTEN

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlagen: 1
Verzonden op:

Datum: 15 oktober 2007
Behandeld door: Mw. J. Oosteiveld
Ons kenmerk: RO/ 04-3494 >
~S20
Onderwerp: Bedrijfsverplaatsing Veenstra
Menneweg

\)r-

' 5 oKt 1007

Geachte heer Boonstra,
Naar aanleiding van ons besluit van 1 februari 2005 hebben _wij voor het oprichten van
een akkerbouwbedrijf aan de Menneweg een agrarisch bouwpercee! 9pg~11~r:n-~.n [!1. ~et
voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Midden-Dr.enthe. , · · .. , · ·. ", >.:·.: ~-~ ..- · ~. ·:. ··. .
. . ·- .
·. .
.
...• ... "._:.J·. ·:·::~ .: :~.: -.;: •
Tijdens de .inspraakperiode is hier een reacti.~ op gekor:nen van de heer ~- Tjassing, '. ;_.'."·-~::::·>:~
Wittewijk 6 te 'Smilde. Om de onbewoonbaar~verklaarde woning te kunnen herbouwen
· :.. _=.:;;'::·
vin~.t d,e hee_r .Tje1_~sing dat een afstan~. '!~-~ :i'.n inimaal 100 meter aangehouden moet
-.,,·_.. ,: .:
wo.
11 ·tot.het
nieµwe bedrijf aan de.:ME?nneWeg.
·.
·· ·..
.. r:de.
,'
.
..
.

.

~.

I

\u

'

.· ~~-~'. afst~nd van 5Q rii~ter is op.b_a.~i.s. van de huidige w~t-::·en regelgeving voldoende. Om
... · ev~ntuele ontwikkel!ngeri in de -t~ekomst niet te frustreren .willen wij voorstellen om een
·afstand van 100 m ~t~f ~.~r:i .t~)1ouden tussen de te}:ierbpywen woning aan de Wittewijk 7
:
,:
·en
het nieuwe bedrijf aan
tje Menneweg in·het ontw¢rp:·l>estemmingsplan
Buitengebied .
.:···....
. ·.. .
. :·.: ·.··-·····.·.·. ···.
,. : ·:~ · Graag vernemen wij.u~ reactie daarop .

.> ..

.

.

..·····.:.

.

•

t·.

•

-

•

De provincie heeft in .haar overlegreactie aang¢g~ven ·aat de ruimtelijke onderbouwing
voor de bedrijfsverplaatsing naar de Mennev{e_9 ·9qt(?reekt. Aangegeven meet worden
hoe aan alle vereisten/randvoorwaarden wordtvoldaan zoals opgenomen in de
voorschriften als het gaat om nieuwe (agrari~Ehefbouwpercelen. De provincie staat dus
niet afWijzend tegenoverde locatie, maarvindt .we l dat ·de onderbouwing in het
.
Ian beter moet ge beuren. , \ /:.\
bestemm1ngsp

ruirnt~lijke

'•

-~ .:·

·.· -•'.

~

.-::·~,·,

·····.
•·'·
.: ....:.:·

:-.r~?·y

Om die reden verzoeken wij u om een
onderbouwing op te stellen die wij ala .
bijlage in het ontwerp-bestemmingsplan~Wiinen opnemen. Deze ruimtelijke
.· ~-~:: ~ ...::·
onderbouwing moet voldoen aan de randvoorwaarden in de bijlage van deze brief. · : •· :·;,-._~ ·
'• .

·,

•

•

; ·.

.. :._.- ... ~
:·

:· ·

:_'

-~
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p
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~;-·.

•

~ ~~ ~:
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:

I

·'
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-~·:~' . . ·: ..:··
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Postadres: Postbus 24, 9410 AA Beilen, telefoon (059~)~;3'9,2 2-?i f?.X~05~R) 5_~ .~ 3 ·go • B.N.G.28.50.78.712
Bezqekadressen: ~eilen, Raadhuisplein 1 • Smilde, Hoofdweg 24 ~ westerbo'rk, B.G. van Weezelplein 10
E-mail: aemeerite®middendrenthe.nl. Internet: www.middendrerithe.nl .

Vercier hebben wij met de h:eer S. Veenstra afgesproken dat een ecologisch en
archeologisch onderzoek uitgevoerd wordt ter onderbouwing van de 1.ocatie. Wij zijn van
plan om in (:le eerste helft van 2008 hat ontwerp..bestemmingsplan te gaan opstelle.n.

Graag maken wij nag afspraken over de aanleverdatum van de ruimtelljke onderbouwing
en de benodigde onderzoeken. U kunt hiervoor contact opnemen met ondergetekende
via telefoonnummer (0593) 53 92 96. Mailen kan ook met
l.oosterveld@middendrenthe.nl
Hoogachtend,
a ens burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

Je net Oosterveld,
medewerker Bouwen en Wonen
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Situatieschets
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Bijlage 6
Situatieschets bouwblok
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Bijlage 7
Ecologische toetsing
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De Rikking 46
8332 CG Steenwijk

tel: (0521) 51 74 40

De heer S.Vcenstra
Lycklemavaart 6
8427 RM Ravenswoud

Onderwerp:

Realisatie van een nieuw bouwblok aan de Menneweg zonder nummer en de
bouw van een aardappelloods daarop en de ecologische gevolgen daarvan
onder meer in het kader van de Flora- en Faunawet.

Steenwijk, 6 februari 2009
Om te bezien of er bij de realisatie van een nieuw bouwblok ter grootte van 1,5 ha en
de nieuwbouw van een aardappelschuur daarop, aan de Menneweg zonder nummer op de
locatie Damsluis, kadastrale gemeente Smilde, sectie D, nummer: 1718 (foto 1), ecologische
schade zal optreden en of er voldaan wordt aan de eisen die de Flora- en Faunawet stelt,
heeft ondergetekende, op verzoek van Siemon Boonstra van L TO Noord Advies de
locatie op 20 januari jl. bezocht, om een quickscan uit te voeren.
Meth ode
De beoogde bouwplaats werd door de onderzoeker bekeken op het voorkomen van
soorten die genoemd worden genoemd in de Flora-en Faunawet (FF-wet). De
voorkomende vogels werden vastgesteld aan de hand zichtwaarnemingen en op het
gehoor. Omdat de verkenning in het winterseizoen plaatsvond, is op grond van de
aanwezige biotopen ook een inschatting gemaakt van de mogelijkheden voor het
voorkomen van broedvogels gemaakt. Omdat de bouwlocatie in de nabijheid van het
Fochterloerveen ligt, werden de ecologische gevolgen die de realisatie van een nieuw
bouwblok met daarop een aardappelschuur op dit eminente natuurterrein geevalueerd.
Wellicht zou men kunnen zeggen dat het uitvoeren van een quickscan in het winterseizoen
geen optimale gegevens levert. In dit geval echter, gaf de uitgevoerde onderzoekingjuist een
aardig inzicht in het terreingebruik van diverse overwinterende vogels, met name ganzen en
zwanen.
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Resultaten
Flora- en Faunawet
De beoogde nieuwbouw zal moeten gebeuren aansluitend aan een lintbebouwing langs de
Oosterlandse Compagnonsvaart/Witte Wijk (foto 2), dus niet 'in the middle of nowhere'. De
realisatie van het nieuwe bouwblok moet plaatsgrijpen op een stuk bouwland, dat in 2008 in
gebruik was voor de teelt van mais en op het moment van het terreinbezoek ingezaaid was
met wintertarwe (foto's 3 en 4). Omdat het akkerland betreft datjaarlijks geploegd en bemest
wordt, draagt het terrein per definitie geen waardevolle vegetatie. Volgens de heer S. Veenstra
heeft het terrein niet veel waarde als broedterrein van weidevogels. Er ligt naar zijn zeggen
"wel eens een nestje". Omdat het grootste deel van het bouwblok in gebruik blijft als
akkerland en de te bouwen loads een grootte zal krijgen van± 30x60 meter, en de loads min
of meer aansluit bij de bestaande bebouwing van Damsluis, valt er nauwelijks effect te
verwachten van de bestaande plannen op de (rudimentaire) weidevogelstand ter plekke. Voor
het voorkomen van in de FF-wet genoemde zoogdieren werden geen aanwijzingen gevonden.
Wel werden sporen van een of meerdere vossen op de akker gezien. Het veelvuldig
voorkomen van de vos biedt waarschijnlijk een verklaring voor het feit dat de
weidevogelstand rond het Fochteloerveen de laatste decennia sterk achteruit is gegaan.
Geschikt biotoop voor amfibieen bleek niet aanwezig te zijn en het feit dat op de akker
monocultures warden geteeld, brengt met zich mee dat het niet voor de hand ligt <lat er
zeldzame of bijzonder insecten zullen voorkomen. In ieder geval geen soorten die in de FFwet warden genoemd. Kortom de floristische- en faunistische waarden van de beoogde
bouwplaats zijn gering.
Habitat- en Vogelrichtl(jn
De plannen behelzen een nieuw bouwblok met aardappelloods op een flinke afstand van het
natuurgebied het Fochteloerveen. De reservaatsgrens ligt op zo'n 4 kilometer verwijderd van
het te realiseren nieuwe bouwblok. Dit natuurterrein is aangewezen als Natura 2000 gebied en
valt als zodanig onder de Habitat- en Vogelrichtlijn. Het is een van de laatste
hoogveengebieden in Nederland. Er komen zeldzame plantensoorten voor en het terrein is de
laatste jaren vooral vermaard als (enige) broedplaats van de kraanvogel in Nederland. Er
bestaan belangrijke ecologische relaties tussen met name de akkerbouwgebieden rond het
reservaat en het vogelleven in het reservaat. De kraanvogels die in het reservaat broeden
foerageren regelmatig op maisakkers van de Veenstra's aan de Lycklemavaart 6 te
Ravenswoud. Zander deze foerageergebieden was het Fochteloerveen waarschijnlijk minder
aantrekkelijk voor deze soort, of omgekeerd, waren er geen akkerbouwgebieden rond het
reservaat dan broeden daar waarschijnlijk ook geen kraanvogels.
Tijdens het terreinbezoek op 20 januari werden op veel akkers rond het Fochteloerveen
foeragerendc ganzen waargenomen. Het ging vooral om toendrarietganzen en kolganzen. De
aantallen in het Fochteloerveen pleisterende toendrarietganzen zijn van nationale en
intemationale betekenis. De ganzen bleken een duidelijke voorkeur aan de hand te leggen
voor akkers boven graslanden. Kennelijk werd op oogstresten gcfoerageerd. Niet ver van de
plaats waar V censtra een nieuw bouwblok wil realiseren, werden op een akker alle drie de in
Nederland voorkomendc zwanen waargcnomen: namelijk knobbelzwaan, wilde zwaan en
kleine zwaan. Met name de ganzen maar waarschijnlijk ook de zwanen slapen in het
Fochteloerveen, maar foerageren waarschijnlijk uitsluitend in het agrarisch gebied rond hct

reservaat. Kortom de ornithologische waarde van het Fochteloerveen wordt voor een
aanzienlijk dee! bepaald door de aanwezigheid van met name akkerland rond het reservaat.

Conciusie
Vastgesteld kan w?rden dat realisatie van een oieuw bouwblok en de bouw van een
aardappelloods daarop aan de Menneweg zonder nummer op de locatie Damsluis ,
kadastrale gemeente Smilde, sectie D, nummer 1718, geen belangrijke ecologiscbe
waarden verloren gaan. Soorten genoemd in de FF-wet komen er niet voor.
Gezien bet feit dat op de beoogde bouwplaats en in de directe omgeving ervan geen
bijzondere of Rode Lijstsoorten voorkomen ooch soorten genoemd in de Flora- en
Faunawet, zijn er dan ook in bet kader van die wet mijns inziens dan ook geen
bezwaren op te werpen tegen de beoogde nieuwbouw van deze schuur. Omdat de
akkerbouwgebieden rood bet Fochteloerveen foerageermogelijkheden bieden aan met
name toendrarietganzen en kraanvogels dragen deze bij tot de ornithologische waarde
van het Focbteloerveen. De toendrarietganzen slapen er en de kraanvogels broeden er
zelfs. Het feit dat er akkerbouw plaatsvind rond bet reservaat draagt eerder bij aan de
natuurwetenschappelijke waarde van dit natuurgebied dan dat bet er afbreuk aan doet.
Er zij n dan mijns inziens ook in bet kader van de Habitat- en Vogelricbtlijn geen
bezwaren op te werpen tegen de beoogde nieuwbouw.
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Drs. R. Veldkamp

Foto 1. Globale aanduiding van de plek waar het nieuwe bouwblok gerealiseerd zal worden.

Foto 2. De reeds aanwezige bebouwing bij het nieuwe bouwblok.

Foto 3. De aanwezige vegetatie (kiemplanten wintertarwe).

Foto 4. Nogmaals de aanwezige vegetatie.
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Samenvatting
In verband met geplande nieuwbouw van een stal en een woning heeft een
.inventariserend archeologisch veldonderzoek plaats gevonden aan de
Menneweg te Smilde, gemeente Midden-Drenthe. Bij de woningbouw zullen
graafwerkzaamheden plaats vinden. Dael van het onderzoek is vast te stellen
of in het gebied archeologische waarden aanwezig zijn die door de
graafwerkzaamhcden bedreigd warden.
Het onderzoek bestaat uit een bureau- en een veldonderzoek. Bij het
bureauonderzoek zijn bronnen geraadpleegd op het gebied van fysische
geografie, archeologie en historische geografie. Bij het veldonderzoek zijn zes
boringen geplaatst en heeft een veldkartering plaats gevonden om de gaafheid
van de bodem te bepalen en om archeologische indicatoren op te sporen.
Uit het bureauonderzoek blijkt dat de zuidelijke helft van
onderzoeksgebied deel uit maakt van een dekzandrug. Deze is voldoende
(lang) droog geweest voor podzoler.ing. In de omgev.ing van het
onderzoeksgebied bevinden zich verblijfplaatsen uit Paleolithicum en
Mesolithicum.
Uit het veldonderzoek blijkt dat de kwaliteit van de bodem matig is.
Daardoor kunnen van eventuele archeologische grondsporen hooguit de
diepere delen nog aanwezig zijn. Daarnaast zijn geen archeologische
indicatoren gevonden waardoor aanwijzingen voor vondstlagen of
grondsporen ontbreken. Het advies luidt dat geen nader onderzoek nodig is.
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1" ln!eiding

1.1 Aanleiding en doel

(KNA 3,1 LS01)

In opdracht van dhr. S. Veenstra is een inventariserend archeologisch
veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied aan de Menneweg te Smilde,
gemeente Midden-Drenthe. De aanleiding voor het onderzoek is geplande
nieuwbouw van een woning en een schuur. De hiermee gepaard gaande
graafwerkzaamheden kunnen eventueel aanwezige archeologische grondsporen
verstoren.
Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een inventariserend
veldonderzoek. Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een
archeologisch verwachtingsmodel van het gebied aan de hand van beschikbare
fysisch geografische, archeologische en historisch geografische informatie.
Tijdens bet veldonderzoek is dit verwachtingsmodel getoctst. Daartoe is
gezocht naar archeologische indicatoren en is bepaald wat de gaafheid van de
bodemis.

Figuur 1:

Smilde op de topografische kaart 1:50.000. Het onderzoeksgebied
aan de Menneweg is het blauwe vlak binnen de cirkel.

1

1.2 Locatiebeschrijving (KNA 3.1 LS02)
Het onderzoeksgebied ligt drie kilometer ten westen van Smilde.
Noordwestelijk langs het gebied loopt de Menneweg. Deze vormt de grens
tussen Drenthe en Friesland. Tijdens het onderzoek was het gebied in gebruik
als akker waar kort tevoren ma.ls was ingezaaid (zie Figuur 2).

1.3 Administratieve gegevens
provmcte:
gemeente:
plaats:
toponiem:
bevoegd gezag:
opdrachtgever:
oppervlakte:
hoogte:
grenscoordinaten:

kaartblad:
CIS-code:
beheer documentatie:

Figuur 2:

Drenthe
Midden-Drenthe
Smilde
Menneweg
Drents Plateau
dhr. S. Veenstra
1,5 hectare
12 meter + NAP
noord:
223,500 / 551,635
west:
223,405 / 551,455
oost:
223,570 / 551,600
zuid:
223,475 I 551,415
12C
28684
Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis,
De Steekproef bv en E-depot RACM

Smilde, Menneweg: onderzoeksgebied gezien vanaf de
noordoosthoek in zuidwestelijke richting.
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2. Bureauonderzoek

2.1 Bronnen
Voor het bureauonderzoek zijn onderstaande bronnen gebruikt:
Tabel 2: Beilen, Lieving: geraadpleegde bronnen.

Actueei Hoogtebestand Nederland. Rijkswaterstaat, Adviesdienst Geo-inforrnatie en ICT.
Archeo/ogische Standaard Boorbeschrijvingsmethode. Archeologie Leidraad 3. J.H.A. Bosch,
7 maart 2005.
Atlas van Topografische Kaarten Nederland, 1955-1965. Uitgeverij 12 Provincien. Landsmeer
2006/2007.
Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Blad 12 West Assen. Stichting voor Bodemkartering.
Wageningen, 1991.

Centraal Archeologisch Archief (CAA) en Centraal Monumenten Archief (CMA) van de
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) [ARCHIS].
Fysisch geografische kaart van Drenthe, schaa/ 1:50.000. Provinciale Planologische Dienst
van Drenthe. G. Nijland, R. J. de Lange en J. C. Smittenberg. 1982.
Franse Kaarten van Drenthe en de Noordelijke Kust, 1811-1813. H.J. Versfelt en M. Schroor.
Heveskes Uitgevers. Groningen, 2001.
Grote Historische Atlas van Nederland, schaal 1:50.000, dee/ 2 Noord Nederland 1851-1855.
Wolters-Noordhoff. Groningen, 1990.
Grote Historische TopografischeAtlas +/-189811928. Drenthe. Schaal 1:25.000. Uitgeverij
Nieuwland. lilburg, 2006.
Grote Provincie Atlas Drenthe, schaal 1:25.000. Wolters-Noordhoff Atlasproducties.
Groningen, 1992.
Huguenin, de Atlas van. Militair-topografische kaarten van Noord-Nederland, 1819-1829.
H.J. Versfelt en M. Schroor. Heveskes Uitgevers. GroningenNeendam, 2005.
Kaarten van Drenthe 1500 - 1900. Heveskes Uitgevers, H.J. Versfelt. Groningen I Veen dam,

2004.
Paleogeografische reconstructies van Nederland. Versie 1.0. Nationale Onderzoeksagenda
Archeologie. archis.nllnoaa. RACM & TNO, april 2006.

Www.WatWasWaar.nl, Kadastrale Kaarten uit 1832.

2.2 Fysische geografie

(KNA 3.1 LS04)

Volgens de fysische geografische kaart ligt het onder:weksgebied grotendeels op
een dekzandrug (Nr1). Binnen het gebied helt het maaiveld ruim een meter af
in noordelijke richting (zie Figuur 3). Op de paleogeografische reconstructies

3

van RACM & TNO wordt de omgeving van het onderzoeksgebied overgroeid
door moeras tussen ongeveer 3850 vC en 27 50 vC. Hierdoor kwamen de
dekzandruggen in toenemende mate ge1soleerd te liggen in het landschap.
Volgens de bodemkaart zijn de dekzandruggen (globaal rode delen in Figuur 3)
in het gebied gepodzolcerd (veldpodzolen Hn21). Delage delen warden op de
bodemkaart weergegeven als moerige podzolgronden met veenkoloniaal dek en
moerige tussenlaag (iWp). Beide eenheden zijn volgens de bodemkaart
vergraven. Het grondwater in het gebied heeft een gemiddeld hoogste stand van
>80 cm beneden maaiveld. De gemiddeld laagste grondwaterstand is >120 cm
beneden maaiveld (GWT VI) op de lage delen en >160 cm op de
dekzandruggen (GWT VII).
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Figuur 3: Smilde, Menneweg op een hoogtekaart van het Actueel Hoogtebestand
Nederland. Het onderzoeksgebied is zwartomlijnd weergegeven. De rood
gekleurde stukken zijn ruggen in het Pleistocene dekzand. Binnen het
onderzoeksgebied helt het maaiveld in noordoostelijke richting ruim een meter
af.

4

o

0

de stcekprocf

o .mo

D• 0

2.3

;· ~,.

·

-,i--

·' 1•

.u,,, ~

~i

..

ArcheoloJJi~
- - c
- fKN
,- -A
- ,,,
-- 1
- -T- .S04'\
- - "/

Binnen een kilometer rondom het onderzoeksgebied zijn uitsluitend vondsten
gemeld uit Paleolithicum en Mesolithicum (zie Tabel 2). De mensen leefden
toen nog als jagers / verzamelaars. De vondsten bestaan uit vuurstenen
werktuigen, afslagen, brokken en kernen. Grote concentraties hiervan zijn
aangetroffen op 0,4 km ten zuiden en op 0,6 km ten noordoosten van het
onderzoeksgebied (zie Appendix Archeokaart). Uit het onderzoeksgebied zelf
zijn geen vondsten gemeld. Na het Mesolithicum vernatte de omgeving
waardoor deze minder aantrekkelijk lijkt te zijn geworden als verblijfplaats.
Op de Indicatieve Kaart Archeologische \lharden heeft het
ondcrzoeksgebied grotendeels een hoge trefkans (zie Archeokaart Appendix).
Tabel 2:

Archeologische waarden in de omgeving van Smilde, Menneweg (ligging
zie Appendix).

Omschrijving

CMA

RD-coordlnaten

40078
(12CZ-9)

222,000 / 550,000 onbekend

weg van berken- en rijshout

40079
(12CZ-10)

223,000 / 552,000 onbekend

stenen bijl

40083
(12CZ-12)

222,000 I 552,000 onbekend

stenen werktuig

214204
(12CZ-57)

225,250 I 551,780 Paleolithicum (tot 8800 vC)

vuursteen

214212
(12CZ-63}

225,330 I 550,500 Paleolithicum (tot 8800 vC)

1 vuurstenen afslag

214213
(12CZ-64)

224,100 / 551,840 Paleolithicum (tot 8800 vC)

894 vuurstenen werktuigen
81 vuurstenen brokken en
kernen
1141 vuurstenen afslagen

Date ring

Paleolithicum Mesolithicum (tot 4900 vC)

30 vuurstenen werktuigen
1 vuurstenen afslag
1 klopsteen

214214
(12CZ-65)

224, 100 / 551,820 Paleolithicum Mesolithicum (tot 4900 vC)

3 vuurstenen werktuigen
2 vuurstenen brokkcn en
kernen

214219
(12CZ-22)

223,800 / 552,140 Paleolithicum Mesolithicum (tot 4900 vC)

30 vuurstenen werktuigen
131 vuurstenen afslagen
91 vuurstenen brokken en
kernen

Middeleeuwen
(450 - 1500 nC)
214220
(12CZ-23}

223,400 I 551,000 Paleolithicum Mesolithicum (tot 4900 vC)

5

scherf aardewerk
14 vuurstenen werktuigen
36 vuurstenen afslagen
15 vuurstenen brokken en
kernen

214221
(12CZ-24)

224,940 I 551,820 Paleolithicum laat
(35000 - 8800 vC)

1 vuurstenen kling
2 vuurstenen brokken en
kernen

214252
(12CZ-42)

225,320 I 550,980 onbekend

vuursteen

239681
(17AN-50)

225,400 I 549,950 onbekend

1 vuurstenen afslag
3 vuurstenen brokken en
kernen
1 verbrand stuk vuursteen

2.4 Historische Geografie

(KNA 3.1 LS03)

Het onderzoeksgebied werd begin 19e eeuw verveend (bron: Franse Kaarten
1811-1813 en Huguenin 1819-1829, zie Figuur 4). Het gebied wordt als akker
weergegeven in de 'Grote Historische Atlas van Nederland' uit 1851-1853 en
op latere kaarten uit 19c en 2oc eeuw. Wegen of bebouwing warden op de
historische kaarten niet vermeld in het gebied.

Figuur 4: Smilde op een kaart uit 'De Atlas van Huguenin 1819-1829'. Het
onderzoeksgebied aan de Menneweg is het blauwe vlak binnen de cirkel. Het
gebied wordt verveend.
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De zuidelijke helft van het onderzoeksgebied maakt deel uit van een
dekzandrug. Deze is voldoende (lang) droog geweest voor podzolering. In de
omgeving van het onderzoeksgebied bevinden zich verblijfplaatsen uit
Paleolithlcum en Mesolithicum. Mogelijk heeft toen ook bewoning plaats
gevonden in het onderzoeksgebied. Daarvoor lijkt de hoge zuidelijke helft het
meest geschikt. Van de eventuele bewoning kan bewerkt vuursteen aanwezig
zijn. Na het Mesolithicum vernatte de regio dermate dat het overgroeid raakte
door een moeras. Daardoor werd het gebied hoogstwaarschijnlijk minder
aantrekke!ijk als vestigingsplaats en zijn vondsten van na het Mesolithicum
(zoals aardewerk of bouwmateriaal) onwaarschijnlijk.
Tabel 3:

Smilde, Menneweg: specificatie archeologische verwachting.

datering:

Paleolithicum en Mesolithicum

comp!extype:

veibiijfplaats

omvang:

vanaf enkele meters

diepteligging:

bouwvoor

locatie:

met name zuidelijke helft

uiterlijke kenmerken:

vuursteen

mogelijke verstorlngen:

graafwerkzaamheden bij vervening
ploegen en egaliseren ten behoeve van akkerbouw

7

3. Veldonderzoek
3.1 Aanpak veldonderzoek (KNA 3.1 VSOt, VS02, VS03)
Het veldonderzoek heeft plaats gevonden op 9 mei 2008. Er zijn ti.en boringen
gezet waarmee een boordichtheid van zes boringen per hectare bereikt is. De
boringen zijn verdeeld over raaien die een onderlinge afstand hebben van 40
meter. Op de raaien hebben de boringen een afstand van 50 meter (zie
Figuur 5). Boringen 9 en 10 wijken licht van dit grid af, omdat ze anders in de
sloot waren gekomen.

Figuur 5:

Smilde, Menneweg: boorpuntenkaart. Het onderzoeksgebied is weergegeven
door een onderbroken rode lijn. De genummerde rode punten geven de
ligging van de tien boringen weer.

De boringen zijn verricht met een edelmanboor met een doorsnede van zeven
centimeter. De opgeboorde grond is doorzocht op archeologische indicatoren
door het te zeven op een zeef met mazen van 4 millimeter. Daarnaast zijn
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bepaald: diepte, lithologie en kleur (m.b.v. MunselD en alle eventuele
bijzonderheden. De buringen zijn gezet tot een diepte van 125 cm beneden
maaiveld. De boorstaten en laagbeschrijvin.gen van de boringen zijn
opgenomen in de Appendix.
Van alle boringen zijn de RD-coordinaten bepaald met behulp van GPS.
De hoogtes van de boringen zijn bepaald met behulp van het Actueel
Hoogtebestand Nederland. Op het hele terrein heeft een veldkartering plaats
gevonden door het te belopen in banen met een onderlinge afstand van vijf
meter. De vondstzichtbaarheid was matig, doordat de akker kort tevoren
bewerkt was waardoor het oppervlak stoffig was (zie Figuur 2).

3.2 Resultaten veldonderzoek
In het onderzoeksgebied bevindt zich matig fijn dekzand. In het zand zit
vrijwel geen grind. Alleen langs de westrand nabij boring 10 is een concentratie
(onbewerkt) vuursteen aangetroffen. De zuidhelft van het onderzoeksgebied is
gepodzoleerd geweest. Van de podzolbodems zijn de uit- en
inspoelingshorizont echter verstoord. Alleen de BC-horizont (overgang
inspoelingshorizont B naar ongepodzoleerde zand C) is er nog grotendeels
aanwezig. In de noordhelft zijn geen podzolrestanten gevonden. Wel is daar in
het ongepodzoleerde zand een tweede B-horizont ontstaan na de vervening.
Restanten van de veenbedekking zijn gevonden bij boringen 1, 4, 6 en 7 in de
vorm van veenbrokken in de bovengrond.
Door de matige kwaliteit van de bodem zullen eventuele archeologische
grondsporen (zoals haardkuilen) sterk zijn aangetast. Alleen de diepere delen
van sporen kunnen nog gaaf zijn. Echter aanwijzingen voor dergelijke sporen
zijn er niet aangezien geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen, ook
niet bij de veldkartering. Wei ligt aan het oppervlak veel afval zoals geglazuurd
aardewerk, steengoed, pijpenkopjes, porselein, glas en dergelijke. Zeer
waarschijnlijk is het materiaal aangevoerd tijdens de vervening. Schepen
brachten gewonnen turf naar de steden, waarna op de terugweg mest met
afval werd meegenomen.

9

4. Conclusies en advies
De zuidelijke helft van onderzoeksgebied Smilde, Menneweg maakt deel uit
van een dekzandrug. Deze is voldoende (lang) droog geweest voor
podzolering. In de omgeving van het onderzoeksgebied bevinden zich
verblijfplaatsen uit Paleolithicum en Mesolithicum. Mogelijk heeft toen ook
bewoning plaats gevonden in het onderzoeksgebied. Na het Mesolithicum
vernatte de regio waardoor moerassen oprukten en het gebied minder
aantrekkelijk werd als verblijfplaats.
Bij het veldonderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de bodem matig is
aangezien alleen de BC-horizont nog aanwezig is. Daardoor kunnen van
eventuele archeologische grondsporen hooguit de diepere delen nog aanwezig
zijn. Daarnaast zijn geen archeologische indicatoren gevonden waardoor
aanwijzingen voor vondstlagen of grondsporen ontbreken.
Op basis van de resultaten achten wij nader onderzoek niet noodzakelijk.
Indien bij de graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische waarden
warden aangetroffen en / of archeologische vondsten warden gedaan, client
hiervan direct melding te warden gemaakt bij de provinciaal archeoloog, dr.
W.A.B. van der Sanden, Drents Plateau, Stationsstraat 11, 9401 KV Assen,
0592-305932 / 06-22662601, w.sanden@drentsplateau.nl.
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Appendix
Smilde, Menne.weg
- archeologische periodes
- arche,okaart
- boorstaten
- laagbeschrijvlngen boringen volgens
Archeologfsche Standaard Boorbeschrijvingsmethode

Archeologische periodes
Paleolithicum
Paleolithlcum
Paleolithicum
Paleolithicum
Paleolithicum
Paleolithicum

IJzertijd:
vroeg :
midden:
laat:
laat A:
laat B:

tot 300.000 BP
300.000 - 35.000 BP
35.000 BP - 8.800 vC
35.000 - 18.000 BP
18.000 BP - 8.800 vC

Mesolithicum:
Mesolithicum vroeg:
Mesolithlcum midden:
Mesolithicum laat:

8.800 - 7.100 vC
7.100 - 6.450 vc
6.450 - 4.900 vC

Neolithlcum:
Neolithicum vroeg:
Neolithlcum vroeg A:
Neolithlcum vroeg B:
Neolithlcum midden:
Neolithicum midden A:
Neolithicum midden B:
Neolithlcum laat:
Neolithicum laat A:
Neolithicum laat B:

5.300 • 4.200 vC
5.300 - 4.900 vC
4.900 - 4.200 vC
4.200 - 2.850 vC
4.200 • 3.400 vC
3.400 • 2.850 vC
2.850 - 2.000 vc
2.850 - 2.450 vc
2.450 • 2.000 vC

Bronstljd:
Bronstijd
Bronstijd
Bronstljd
Bronstijd
Bronstijd

2.000 - 1.800 vC
1.800- 1.100 vC
1.800 - 1.500 vC
1.500-1.100 vC
1.1 00 - 800 vC

vroeg:
midden:
midden A:
midden B:
laat:

IJzertljd vroeg:
IJzertijd midden:
IJzertijd laat:
Romeinse tijd:
Romeinse tijd
Romeinse tijd
Romeinse tijd
Romeinse tljd
Romeinse tljd
Romeinse tljd
Romeinse tljd
Romeinse tljd
Romeinse tljd

vroeg:
vroeg A:
vroeg B:
midden:
midden A:
midden B:
laat:
laat A:
laat B:

800- 500 vC
500- 250 vC
250-12 vC

12 vC- 70 nC
12 vC-25 nC
25- 70 nC
70 - 270 nC
70- 150 nC
150- 270 nC
270- 450 nC
270- 350 nC
350- 450 nC

Middeleeuwen:
Mlddeleeuwen vroeg:
Mlddeleeuwen vroeg A:
Mlddeleeuwen vroeg B:
Mlddeleeuwen vroeg C:
Middeleeuwen vroeg D:
Middeleeuwen laat:
Middeleeuwen laat A:
Middeleeuwen laat B:

450 • 1.050 nC
450- 525 nC
525- 725 nC
725- 900 nC
900 -1 .050 nC
1.050 - 1.500 nC
1.050 • 1.250 nC
1.250 • 1.500 nC

Nleuwe tljd:
Nieuwe tijd A:
Nleuwe tijd B:
Nleuwe tijd C:

1.500 - 1.650 nC
1.650 - 1.850 nC
1.850 - heden

Archeokaart Smilde, Menneweg
Bekende en verwachte archeologische waarden volgens ARCHIS
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Smilde, Menneweg: laagbeschrijvingen boringen
01
X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Maaiveld (cm)

Diepte (cm)
0 - 35
35 - 50
50 - 75
75 - 95
95 - 125

: 223420
: 551450
: 1268

Omschrijving
Grondsoorl
' zand zwak siltig, 1Oyr3/1, bouwvoor
veen zwak zandig , 1Oyr3/3, Veen: sterk arnorf, omgewerkte grand
zand zwak siltig, mix, omgewerkte grond
zand zwak siltig, 10yr4/4, BC-horizont
zand zwak silti 10 r5/6, C-hori zont

----- ---------

02
X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
ivlaaiveld (cmj

: 223460
: 551525
: 1212

Diepte (cm)

Omschrijvlng
gi:_qndsoort
O - 45 zand zwak siltig, 10yr3/1, bouwvoor
45 - 70 zand zwak siltig, 1Oyr4/4, BC-horizont
70 - 12 :zand zwak siltig., 10 r5/6, C-h9riz!lnt _

03
X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Maaiveld (cm)

: 223460
: 551475
: 1264

Omsch~ijving

Diepte (cm)

Grondsoort
0 - 40 zand zwak siltig, 1Oyr3/1, bouwvoor
40 • 75 zand zwak siltig, mix, omgewerkte grand
75 - 125 zand zwak siltig, 1Oyr5/6, C-horizont

- -

_ _ _]
04

X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Maaiveld (cm)

: 223500
: 551500
: 1218

Diepte (cm}

Omschrijvlng
Grondsoort
O - 45 zan~d zwak siltig, 1Oyr3/1, bouwvoor, Opm.: Veenbrokken
45 - 60 zand zwak siltig, 1 Oyr4/4, C-horizont
60 - 125 zand £ Wak 1?ill!g 1Oyr5/6. C-hoJizoQ.t
_ _ _ _ __

- - ------------

05
X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Maaiveld (cm)

Dlepte (cm)
O - 40
40 - 60
60 - 75
75 - 125

: 223500

: 551550
: 1192

Omschrljving
Grondsoort
zand zwak siltig, 1Oyr3/1, bouwvoor
zand zwak siltig, mix, omgewerkte grond
zand zwak siltig, 1 Oyr4/4, BC-horizon!
Zl!_QQ zwa_k siltig_.._ J py~§/§,_(;_-hQTi~9nt
1I 2

CJ•c
c•CJ
c•c

Smilde, Menneweg: laagbeschrijvingen boringen
: 223500
: 551600
: 1129

X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Maaiveld (cm)

Diepte (cm)
Omschrijving
__ _ _
_
Grondsoort
0 - 35 zandl zwak siltig, 10yr3/1 , bouwvoor
35 - 70 zand zwak siltig, mix, omgewerkte grond, Opm .: Veenbrokken
70 - 80 zand zwak siltig, 1OYR5/6, C-horizont
80 - 100 zand zwak siltig, 1Oyr4/4, B-horlzont, Opm.: TweedeB-horizont
100 - 125 zand m~ti g slltlg 2 5y5/3 C-horizQ!]!_

07
: 223540
: 551625
: 1131

X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Maaiveld (cm)

Dlepte (cm)
O - 35
35 - 45
45 - 60
60 - 75
75 - 125

Omschrijving
Grondsoorl
zand zwak siltig, 1Oyr3/1,
zand zwak siltig, 10yr5/6,
zand zwak siltig, 1Oyr5/6,
zand zwak siltig, 1Oyr4/4,
zand ~~~~Hl9L.1.QY. r516 ,

bouwvoor
omgewerkte grond, Opm.: Veenbrokken
C-horizont
B-horizont, Opm.: TweedeB-horizont
C-horizont

08
: 223540
: 551575
: 1154

X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Maaiveld (cm)

Diepte (cm)

Omschrijving
_
_
Grondsoort
O - 40 zand zwak siltig, 1Oyr3/1 , bouwvoor
40 - 125 zand zw ak silti 1Oy r_5/6,~ emlagfill , C-hotizont

09
: 223475
: 551432
: 1220

X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Maaiveld (cm)

Diepte (Cm)

Omschrijving
@~Q!Jdsoort

r

O - 40 zand zwak siltig, 10yr3/1, bouwvoor
40 - 100 zand zwak siltig, mix, omgewerkte grond
100_~ 125 zand zwak siltig, 10 r5/6 . C-horizont_ _

10
X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Maaiveld (cm)

: 223429
: 551497
: 1244

Diepte (cm)

-

Omschrijving
Grondsoort
- ........... - ... ... .
O - 25 zand zwak siltig, 1Oyr3/1, bouwvoor
25 - 40 zand zwak siltig, 1Oyr4/4, BC-horizon!
40 - 125 z911c1 1 .?~ak !;ilti_g,_ 1OJ1r5/6, C~ horizorit .......
""' "-~-------- ·"·"·

----
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Bijlage 9
Verzoek wateradvies

7-01-10, 120285035-90501/sb/sp

Vestiging Drachten

PER FAX (050) 304 8911 en GEWONE POST

Waterschap Noorderzijlvest
T.n.v. mevrouw Johanna Miedema
Postbus 18
9700 AA GRONINGEN

Datum

Onderwerp

Referentie

15 januari 2009

Watertoets, nieuwbouwlocatie
A. en S. Veenstra te Ravenswoud

120285035

C.c.
A. en S. Veenstra te
Ravenswoud

Geacht mevrouw Miedema,
In aansluiting op het telefonlsch onderhoud d.d. 15 januari 2009 doe ik u hierbij namens Maatschap A.
en S. Veenstra, gevestlgd aan de Lycklemavaart 6 (8427 RM) te Ravenswoud de nadere gegevens voor
de beoordeling door het Waterschap Noorderzijlvest van de planologisch noodzakelijke watertoets
toekomen.
De met de watertoets samenhangende bestemmingsplanwijziging behelst het creeren van een nieuw
agrarisch bouwblok ten behoeve van het akkerbouwbedrijf van de heren Veenstra. De locatie betreft een
nieuwbouwlocatie aan de Menneweg te SmHde. Op het bijgevoede topograflsche kaartje 1: 50.000 is het
onderzoeksgebied met een globale omvang van ca. 1,5 hectare (=nieuw bouwlocatie) blauw
weergegeven.
Maatschap Veenstra is voornemens binnen het nieuw te creeren bouwblok een loads met erfverhardeing
op te richten met een gezamenlijk verhard oppervlak van 2.500 m2. In de huidige situatie is er op
onderhavige locatie sprake van bouwland. Concreet' betekent dit dat voor het nieuw te creeren verharde
oppervlak gecompenseerd dient te warden. De 10% compensatie wordt gevonden in het graven van een
nieuwe erfscheldingssloot om de nieuwbouwlocatie. Het eventuele tekort aan compensatie zal vervolgens
gevonden warden in de verbreding van de watergangen van de bestaande perceelsgrenzen van het
omliggende bij de Maatschap in eigendom zijnde bouwland.
De planopzet brengt geen wijzigingen aan in het huidige watergangenstelsel. De voornoemde te creeren
extra buffer natuurlijk daarge/aten.
In de directe omgeving van de beoogde nleuwbouwlocatie is riolering aanwezig. Het regenwater zal
echter warden afgekoppeld en worden afgevoerd op de erfscheidingssloot. Er zullen bij de bouw geen
uitlogende materialen worden gebruikt.

Landbouw!luis Drachten
advles@ltonoordadvies.nl

Lavendelheide 9 9202 PD Drachten
Pcstbus 186
9200 AD Drachten Tel(0512)305111 F.ax (0512) 305120
!to1\c-0rdadviss.nl Rekeni11gnumme~ 303905107 KvK Cenlraal Gelder/and 09132199 BTW 811918695801

Het hoofdkantoor is geves!igd in Deventer

Ik ga ervan uit.dat voornoemde gegevens voor u voldoeryde zijn om de watertoets te kunnen beoordelen.
Mochtdit niet zo zijn dan hoor lk dat graag. Ik ben berelkbaar op te1efoonnummer (0512) 30 5111 of
per mall sboonstra@ltonoordadvies.nl
Vertrouwende op een posftieve beoordellng en een snelle reactie uwerzijds,

Bijlagen:

~

overzi htstek nlrig p!angebled Menneweg te Smi!de
0

- 2-

uur 1:

Smilde op de topografische kaart 1 :50.000. Het onderzoeksgebied
aan de Menneweg is het blauwe vlak binnen de cirkel.

Bijlage 10
Wateradvies

7-01-10, 120285035-90501/sb/sp

Waterschap NooRDERZIJLVEST

Postbµs 186
· 9200 AD DRACHTEN

Uw brief van:
Uw kenmerk:

I 5 januari 2009
120285035

. . ..·.·..··.·-

Groningen,
Ons kenmerk:
Behandeld door:
.

Onderwerp:

23 maa11 2009
09-204/0703
M. Triou

Bijlage(n): -

reactie Watertoets gegevensbeoordeling
nieuwbouwlocatie A. en S. Veenstra
te Ravenswoud

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij reageren wij op uw brief van 15 januari 2009, waarin u ons verzoekt om de voor-.
genomen bestemmingsplanwijziging voor het creeren van een nieuw agrarisch bouwblok
ten behoeve van akkerbouwbedrijfvan de heren Veenstra.
U geeft aan dat de 10% watercompensatie (250 m2) voor het nieuw te creeren verhard
oppervlak (2.500 m2) wordt gevonden in een nieuwe erfscheidingssloot en de verbreding van
bestaande watergangen. De locatie maakt gebruik van aanwezige riolering, regenwater wordt
afgekoppeld en er worden geen uitlogende materialen gebruikt.
U voldoet hierrnee aan de uitgangspunten van ons waterbeleid. Wij kunnen instemmen met
de door u voorgestelde aanpak. Wij zien het ontwerp-bestemmingsplan graag tegemoet om
de waterparagraafte beoordelen.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben gelnformeerd.
Voor ev entuele vragen kunt u contact opnemen met de heer M. Triou, telefonisch bereikbaar
1
op num er 050- 304 8308, of via e-mail m.triou@noorderzijlvest.nl.

Namens l1 t Dagelijks Bestuur van
het waters hap Noorderzij1vest:

........ ·.

Bijlage 11
Geluidadvies

7-01-10, 120285035-90501/sb/sp

..,
Boonstra, Siemon
Jeanet Oosterveld U.oosterveld@middendrenthe.nl]

Van:
Verzonden :
Aan:
Onderwerp:

maandag 7 april 200812:40
E3oonstra, Siemon
Doorgest.: geluld

Bijlagen:

smitde, menneweg en kymmetswijk.doc

smilde, menneweg
en kymmelswlj ...

Geachte heer Boonstra ,

Rierbij ' een memo over de akoestische situatie voor de Menneweg .
Met vriendelij ke groet ,
Jeanet Oosterveld
Gemeente Midden-Drenthe
Postbus 2.4
9410 AA Beilen
F:
T:

E:
I :

0593 - 539390
0593 - 539296
j . oosterveld@middendrenthe . n l
www.middendrenthe . nl

>>> Sandra van der Zwaag 12-3-2008 16 : 25 : 25 >>>
Hoi Jeanet,
Hierbij het antwoord op je vragen over geluid.
Met vriend elij ke gr.o et,
Sandra van der Zwaag,
Gemeente Midden-Drenthe
T 0593 - 539 222

F 0593 - 539 390
U kunt mij telefonisch berei ken op woensdagen

l

\'

.A_;4'-~

~v
'
MIDDEN-DRENTHE
G E M E E N T Er

.A.an

: Jeanet Oosterve!d

Van
Datum
Onderwerp

: Paula Entius
: 12 maart 2008
: Menneweg & Kymmelswijk

I memo

Kymmelswiik
Het perceel ligt aan de insteekweg van de Kymmelsweg. Dit is een weg waar voomamelijk
door landbouwverkeer gebruik van wordt gemaakt. Op het gebied van geluid worden hier
geen problemen verwacht.
Menneweg
Het perceel ligt aan de Menneweg. Deze weg is wordt niet gebruikt door doorgaand
verkeer, op het gebied van geluid worden hier geen problemen verwacht.

. Postadres: Postbus 24, 9410 M Beilen, telefoon {0593) 53 92 22, fax (0593) 53 93 90 • B.N.G.28.50.78.712
Bezoekadressen: Beilen, Raadhuisplein 1 • Smilde, Hoofdweg 24 • Westerbork, B.G. van Weezelplein 10
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl, Internet: www,middendrenthe.nl
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1.

biz 1

INLEIDING

De voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op de inpandige
verbouwing van een schuur ten behoeve van een verblijfsrecreatieve functie. Het perceel Kanweg 20, waarop de voormalige boerderij is gelegen, Is
gelegen in een landelijk gebied ten noorden van de kern Witteveen en de
N381. De ligging van het projectg,ebied is weergegeven in figuur 1.

Figuur 1.

Ligging projectgebied

Het perceel valt onder de regeling van het bestemmingsplan Buitengebied
Westerbork (vastgesteld op 29 augustus 1996 en van rechtswege goedgekeurd op 20 februari 1998. Op het perceel is een bestemming "Veenontginningsgebied" en een nadere aanduiding "wonen" van toepassing. De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. In
het bestemmingsplan zijn geen vrijstellings- c.q. wijzigingsbepalingen opgenomen op grand waarvan aan het verzoek meegewerkt zou kunnen worden.
De gemeente Midden-Drenthe is bereid medewerking te verlenen aan het
project door middel van een vrijstelling op het vigerende bestemmingsplan
volgens artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).
Omdat de bouwaanvraag voor de inwerkingtreding van de nleuwe Wet
ruimtelijke ordening voor 1 juli 2008 is ingediend, kan nog op basis van de
WRO, via een artikel 19 lid 1-procedure, medewerking worden verleend
aan het project. Een voorwaarde voor de vrijstellingsprocedure is dat de
bouwaanvraag wordt vergezeld van een goede ruimtelijke onderbouwlng.
De voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet hierin.

Ruimtelijke onderbouwing Witteveen. Mr. J.B. Kanweg 20
Status: Definitief I 17-09-09

Buro Vijn B.V.

biz 2

2.

099946

BESCHR!JVING PROJECT

Het gebouw van de voormalige boerderij aan de Kanweg 20 is in de huidige situatie in gebruik als een woonhuis. De bebouwing aan de Kanweg ten
noorden van de N381 vormt een lint dat in het verlengde ligt van Witteveen.
Hier bevinden zich boerderijen en woonfuncties, veelal op de percelen van
voormalige boerderijen. De percelen worden omzoomd door bomen, met
daaromheen een open en weids landschap. Dit wordt duidelljk aan de hand
van de satellietfoto van figuur 2. Anderzijds bevindeh zich in de nabijheid
bosgebieden waaronder het bos ten oosten van Witteveen.

Figuur 2.

Locatie projectgebied

Op het perceel staat een woonhuis aan de zijde van de Kanweg. De voormalige boerderij met de stallen bevindt zich aan de zuidoostkant van het
woonhuis, met een entree aan de zijde van de Bente. Dit laatstgenoemde
gebouw wordt omgevormd tot een gebouw ten behoeve van een verblijfsrecreatieve functie. Het betreft hier enkel een inpandige verbouwing. Op de
begane grond wordt ruimte gemaakt voor onder andere een verblijfsruimte,
een badruimte en een kantoor. Op de eerste verdieping komt tevens verblijfsruimte, maar ook een pantry en een bijeenkomstruimte. Want naar de
verblijfsrecreatieve functie, heeft de initiatiefnemer het voornemen hier gelegenheid te bieden voor workshops. De toekomstige invulling is weergegeven in figuur 3.

2. 1. Uitgangspunten
Hoofduitgangspunt bij het project is dat de verblijfsrecreatieve functie niet
leidt tot overlast voor andere functies in en waarden van de omgeving. De
nieuwe verblijfsrecreatieve functie dient een meerwaarde te zijn voor de
plaats en regio. Het betreft hier een kleinschalige ontwikkeling zonder grote
ruimtelijke ingreep. Gelet op de ruime afstand tussen het toekomstige verblijfsgebied en de omliggende functies, is het niet aannemelijk dater sprake kan zijn van overlast.
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Figuur 3.

Toekomstige invulling

Ook met betrekking tot de verkeersaantrekkende werking is er geen sprake
van een betekenisvolle toename . Ten aanzien van de parkeercapaciteit is
geconstateerd dat het perceel volop ruimte biedt om te voorzien in de parkeerbehoefte.
Voor de bepaling van de parkeerbehoefte wordt gebruik gemaakt van de
CROW (kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur) - parkeerkencijfers . lndien voor het onderhavige project de categorie "hotel" wordt
aangehouden, geeft de CROW als richtlijn een gemiddeld parkeerkencijfer
van 1 parkeerplaats per gastenverblijf, in niet stedelijk gebied .
In het onderhavige project wordt een tiental parkeerplaatsen gerealiseerd.
Aangezien in het pand sprake zal zijn van 3 gastenverblijven, met een
maximum aantal bezoekers van 9, wordt ruimschoots voldaan aan de voorziening in de parkeerbehoefte. Uitgaande van het aantal personen dat op
de locatie verblijft, zou dit inhouden 9 x 1 (parkeerkencijfer) = 9 parkeerplaatsen .
Het project wordt in hoofdstuk 3 getoetst aan het relevante provinciale en
gemeentelijke beleid . Vervolgens wordt het project te getoetst aan een aantal milieu- en omgevingsaspecten .
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BELE!D

Dit hoofdstuk behandelt het beleid dat betrekking heeft op deze ruimtelijke
onderbouwing. Rijksbeleid is hiertoe niet van belang . Er zal daarom alleen
worden ingegaan op het provinciaal en gemeentelijk beleid dat een relatie
heeft met de onderhavige ontwikkeling.
3. 1. Provinciaal beleid
Provinciaal omgevingsplan
Het omgevingsbeleid van de provincie Drenthe is verwoord in het Provinciaal Omgevingsplan (POP II, 2004). Het POP II vormt het beleidskader voor
het totale omgevingsbeleid. Uitgangspunt van het omgevingsbeleid is dat
het eigen gezicht van de Drentse steden en dorpen moet worden behouden
en versterkt. Het omgevingsbeleid richt zich op een bijdrage aan een goede
kwaliteit van de bebouwde omgeving op alle schaalniveaus van planvorming, van structuurvisie tot bouwplannen. Het beleid is er in eerste instantie
op gericht om de mogelijkheden te benutten om nieuwe ontwikkelingen in
de bestaande structuren in te passen.
Het projectgebied is gelegen in het buitengebied, in functiezone 1. Dit is
een zone aangewezen voor met name grondgebonden landbouw. Daarbij
mag de landbouwkundige hoofdfunctie niet wezenlijk worden aangetast.
Voor vestiging en uitbreiding van bebouwing, ten behoeve van de grondgebonden landbouw en de recreatie, zijn in deze zone ruime mogelijkheden.
Ten aanzien van de inrichting, geldt dat bij vestiging of uitbreiding van toeristisch/recreatieve bedrijven, nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan een
zo kort mogelijke aansluiting op het hoofd- en ontsluitend wegennet, in relatie tot de omvang van het bedrijf. De provincie Drenthe continueert het in
het algemeen het beleid ten aanzien van recreatie en toerisme . Het recreatieve medegebruik van het landelijk gebied wordt bevorderd en de toeristische sector blijft - ook in economisch opzicht - groeien. Naast de groei van
de werkgelegenheid binnen deze sector, levert de sector een bedrage aan
de vitaliteit van het platteland.
In het kader van het beleid ten aanzien van toerisme en recreatie en de
mogelijkheden voor vestiging van recreatieve functies in het functiegebied,
past de onderhavige ontwikkeling binnen het provinciale beleid. Voorwaarde hierbij is dat de ontwikkeling gepaard gaat met een goede ruimtelijke inpassing. In het onderhavige project is er echter slechts sprake van een inpandige verbouwing waarbij de ruimtelijke aanpassing ten behoeve van faci!iteiten voor bezoekers, zeer beperkt blijft.

3. 2. Gemeentelijk beleid
Vigerend bestemmingsplan
De gemeente Midden-Drenthe is bezig met het ontwikkelen van een nieuw
bestemmingsplan voor het gehele buitengebied. Dit nieuwe bestemmingsplan vervangt onder meer het vigerende bestemmingsplan Buitengebied
Westerbork.
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Gelet op de feitelijke functie van het onderhavige perceel, wordt het perceel
- zoals tevens van toepassing in het vigerende bestemmingsplan - in het
nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied bestemd als "Wonen". De
vrijstelling ten behoeve van het onderhavige project, zal worden meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. Dit bestemmingsplan gaat uit van een regeling waarin wonen in combinatie met aanhuis-verbonden bedrijf, mogelijk is.
Duurzaam bouwen (DUSO)
Duurzaam bouwen is een kwestie van goed ontwerpen, kwaliteitsbewustzijn en gezond verstand. Het is een manier van bouwen die gericht is op
een gezond en verantwoord leefklimaat. Op het gebied van duurzaam
bouwen heeft de gemeente Midden-Drenthe zich aangesloten bij het provinciale convenant duurzaam bouwen.
De ondertekenaars van het convenant spreken met elkaar af dat zij ruimtelijke plannen en bouwprojecten (laten) ontwerpen en uitvoeren aan de hand
van de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen en de andere richtlijnen in
het convenant.
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OMGEV!NGSASPECTEN

Het uitgangspunt is dat met de voorgenomen ontwikkeling een goede omgevingssituatie ontstaat. Daarom zijn in het kader van deze ruimtelijke onderbouwing de (wettelijk) noodzakelijke toetsen verricht.
4.

1. Milieuzonering

Als uitgangspunt geldt dat de ontwikkeling geen beperkingen oplegt voor
bestaande functies in de omgeving. Een "Staat van Bedrijfsactiviteiten"
geeft aan welke activiteiten zijn toegelaten en welke afstand tussen bedrijf
en gevoelige functie nodig is. In een dergelijke lijst zijn onder andere opgenomen:
een gesystematiseerde bedrijfsindeling volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBl)-codering;
de onderverd~lin~ v~n bedrijfsacti~iteit~n ~aa.r milieuhinder, op basis
van de VNG-llJst >. die onderverdehng u1t z1ch in aan te houden afstanden tussen de bedrijfsactiviteiten en een rustige woonwijk.
De VNG-lijst is opgesteld op basis van de standaard bedrijfsindeling (SBI)
van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het onderhavige project
wordt een voormalige boerderij omgevormd tot een gebouw ten behoeve
van een verblijfsrecreatieve functie, waarbij faciliteiten worden geboden
voor bijeenkomsten, voornamelijk voor workshops. Op de locatie bevinden
zich tevens paardenstallen.
Deze bedrijfsactiviteiten vallen onder het Activiteitenbes/uit. Ten aanzien
van de recreatieve verblijfsfunctie wordt op basis van de VNG-lijst een
grootste richtafstand aangehouden van 30 meter. Ten aanzien van de
paardenstallen geldt een richtafstand van 50 meter. De dichtstbijzijnde milieugevoelige functie, c.q. woning bevindt zich op meer dan 50 meter van de
buitengevel van de bebouwing op het perceel. De voorgenomen ontwikkeling brengt daarom geen belemmeringen met zich mee voor functies in de
directe omgeving.
4. 2. Geluid
Ten aanzien van geluidhinder is de Wet gefuidhinder van kracht. Doel van
deze wet is het terugdringen van hinder als gevolg van geluid en het voorkomen van een toename van geluidhinder in de toekomst. In de wet is bepaald dat elke weg in principe een zone heeft, waar aandacht aan geluidhinder moet word en besteed. De Wet geluidhinder onderscheidt geluidsgevoelige objecten enerzijds en niet-geluidsgevoelige objecten anderzijds.
De toekomstige verblijfsrecreatieve functie is geen geluidsgevoelige functie
in de zin van de Wet geluidhinder. Ten opzichte van de huidige situatie zijn
er in de toekomstige situatie daarom geen veranderingen die gevolgen
hebben in het kader van de Wet geluidhinder.
1)

VNG, Bedrijven en milieuzonering , 2007.
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Het voorgaande in acht genomen is een akoestisch onderzoek niet noodzakelijk.
4.

3.

Bodem

Voor het onderhavige project geldt als uitgangspunt dat de grand geschikt
is voor de toekomstige functie. Verdachte plekken dienen te warden gesignaleerd vanuit een goede ruimtelijke ordening. Waar nodig moeten de saneringsmaatregelen warden aangegeven. Bij nieuwbouw waarborgt de Wet
bodembescherming dat er geen risico's voor de volksgezondheid aanwezig
zijn.
In het onderhavige project is er geen sprake van nieuwbouw, maar een inpandige verbouwing. Wei is er sprake van een nieuwe functie; een verblijfsfunctie waarbij sprake is van het verblijf van gasten. Het gebouw heeft in de
huidige situatie reeds een woonbestemming, waar de woonfunctie wat betreft bodem mogelijk is. Het verblijven van gasten gezien de eisen die aan
de bodem warden gesteld vergelijkbaar met de woonfunctie. In het verleden hebben zich in het projectgebied geen vervuilende activiteiten voorgedaan, die belemmeringen kunnen opleveren voor de nieuwe functie. Oak is
het projectgebied geen "potentieel verdachte locatie". Voor de ruimtelijke
onderbouwing mag daarom verwacht warden dat de bodem geschikt is
voor de nieuwe functie , een aanvullend bodemonderzoek is niet noodzakelijk.

4. 4. Water
Sinds 1 november 2003 is het verplicht plannen in het kader van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening te toetsen op water. Het doel van deze 'watertoets'
is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een
evenwichtige wijze in beschouwing warden genomen. De waterhuishouding
bestaat uit de overheidszorg die zich richt op het op en in de bodem vrij
aanwezige water, met het oog op de daarbij behorende belangen. Zowel
het oppervlaktewater als het grondwater valt onder de zorg voor de waterhuishouding. Naast veiligheid en wateroverlast (waterkwantiteit) warden
oak de gevolgen van het plan voor de waterkwaliteit en verdroging onderzocht. De belangrijkste beleidsdocumenten op het gebied van de waterhuishouding zijn de Vierde Nata Waterhuishouding, Anders omgaan met
water: Waterbeleid 21e eeuw, de Europese Kaderrichtlijn Water, Beleidslijn
ruimte voor de rivier en de nota Ruimte.
Het projectgebied is gelegen in functiezone 1 van het POP. In deze zone is
de waterhuishouding, binnen de mogelijkheden van het watersysteem, afgestemd op optimale productieomstandigheden voor de landbouw. Daarnaast is het perceel gelegen in een hydrologisch aandachtsgebied. Het
provinciale standpunt is dat maatregelen in zone I, 11 of 111 niet zodanig mogen warden uitgevoerd dat hiermee gebieden in zone IV, V of VI negatief
word en be'invloed.
In het projectgebied is er in geringe mate sprake van een verandering van
de hoeveelheid verhard oppervlak.
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Dit behelst alleen de aanleg van de 10 parkeerplaatsen. Er zal worden
aangesloten op het bestaande waterhuishoudingsysteem. Er is een wateradvies aangevraagd bij het waterschap Hunze en Aa's, dit is als bijlage 1
opgenomen bij de ruimtelijke onderbouwing. Uit het wateradvies blijkt dat
het waterschap Reest en Wieden een positief wateradvies geeft.
4. 5.

Archeologie

In het Europese Verdrag van Malta, ondertekend door een groot aantal EUlanden, waaronder ook Nederland is de veiligstelling van het (Europese)
archeologische erfgoed als doelstelling opgenomen. Dit moet met name
gestalte krijgen in het ruimtelijke ordeningsbeleid. Ter implementatie van
het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is in 2007 de Wet op
de archeo/ogische monumentenzorg in werking treden. De kern van deze
wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven. De wet verplicht gemeenten bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening te houden met de in hun bodem aanwezige
waarden.
Bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen moet aandacht worden besteed aan de (mogelijke) aanwezigheid van archeologische waarden. In het
onderhavige project is echter geen sprake van nieuwbouw en zullen geen
ingrepen in de bodem plaatsvinden. Archeologisch onderzoek is daarom
niet noodzakelijk. Er zijn geen belemmeringen voor het project ten aanzien
van archeologische waarden.
4. 6. Ecologie

Bij elk ruimtelijk plan dient met het oog op de natuurbescherming rekening
te worden gehouden met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Hierbij dient te worden aangetoond dat als gevolg van de geplande
activiteiten de gunstige staat van instandhouding van waardevolle dier- en
plantensoorten niet in het geding komt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
in gebiedsbescherming en soortenbescherming.
Gebiedsbescherming
Ten aanzien van gebiedsbescherming zijn in het kader van de Europese
richtlijnen in Nederland speciale beschermingszones aangewezen die een
hoge wettelijke bescherming kennen. Hiervoor zijn Natura 2000 en gebieden onderdeel uitmakend van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangewezen. Het projectgebied ligt echter niet in of tegen een EHS-gebied of
Natura 2000-gebied. Het diclitstbijzijnde EHS-gebied ligt op meer dan 500
meter van het projectgebied. Het is onaannemelijk dat de toekomstige recreatieve verblijfsfunctie invloed heeft op dit EHS-gebied, gelet op de kleinschaligheid van de functie.
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Soorlenbescherming
Op grond van de Flora- en faunawet gelden algemene verboden tot het
verwijderen van beschermde plantensoorten van hun groeiplaats, het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van voortplantings- of vaste
rustplaatsen of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten of het opzettelijk verontrusten van een beschermde diersoort.
Voor het perceel geldt dat er sprake is van een reeds bewoond gebied
waar sprake is van een "verstoorde" situatie.
De ontwikkeling heeft geen sloop van bebouwing, dempen van water of
kappen van beplanting tot gevolg. De verbouwing vindt enkel inpandig
plaats. Het is onaannemelijk dat bij de voorgenomen ontwikkeling, de positie van beschermde diersoorten, zowel in en buiten het gebouw waarbinnen
de verbouwing plaats vindt, in gevaar komt. Ter plaatse van de inpandige
verbouwing betreft het een gebouw dat volledig in gebruik is. Ecologisch
onderzoek is daarom niet noodzakelijk.

4. 7. Luchtkwaliteit
Op 15 november 2007 is de Wet /uchtkwaliteit in werking getreden als onderdeel van een wijziging in de Wet milieubeheer. De wet is enerzijds bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid aan te pakken, als
gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging. Anderzijds heeft de
wet tot doel mogelijkheden te creeren voor ruimtelijke ontwikkeling, ondanks overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit.
De lucht in Drenthe is schoon in vergelijking met andere gebieden in Nederland. Oat blijkt uit het ontwerp van het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit dat het college van Gedeputeerde Staten op 17 januari 2007 heeft
vastgesteld. De provincie Drenthe heeft de huidige situatie van de luchtkwaliteit in Drenthe laten onderzoeken, waarbij onder andere gebruik gemaakt is van de gemeentelijke rapportages over luchtkwaliteit.
Uit het onderzoek 2> is gebleken dat er geen overschrijdingen van de wettelijke grenswaarden in de provincie Drenthe bestaan. Ook voor het jaar 2010
is nagegaan wat de kwaliteit van de lucht zal zijn, rekening houdend met de
nu bekende voornemens voor nieuwe ruimtelijke en economische ontwikkelingen.
Ook voor 2010 is de kans op overschrijding van de wettelijke grenswaarden
niet groot. In de nabije toekomst bestaat er alleen een kleine kans dater
nog lokaal overschrijdingen voor fijn stof plaatsvinden. Hier is in het plangebied echter geen sprake van. Op de lange termijn is deze kans te verwaarlozen. Met betrekking tot het project, is er geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde. Bovendien is de extra
verkeersaantrekkende werking te verwaarlozen, gelet op het beperkt aantal
gastenverblijven. De toename van het aantal voertuigen als gevolg van de
nieuwe gastenverblijven is niet van betekenis.
2)

Rapport CE "Achtergronddocument bij het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit
Drenthe 2007-201 O".
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Geconcludeerd kan worden dat de luchtkvvaliteit volgens de Wet /uchtkwaliteit geen belemmering vormt voor de voorgenomen ontwikkelingen.
4. 8. Externe veiligheid
Op 27 oktober 2004 is de nieuwe AmvB Besluit Externe Veiligheid lnrichtingen in werking getreden. Hierin is het externe veiligheidsbeleid voor inrichtingen vastgelegd.
Een belangrijke consequentie van deze AMvB voor het ruimtelijk plan is dat
er bij het opstellen ervan, rekening moet warden gehauden met het feit dat
er geen kwetsbare functies binnen een 10-6 risicacontaur van een gevaarzettende functie warden gepland. Bavendien moet gekeken worden naar
de beperkt kwetsbare functies binnen zo'n contour.
Uit de Risicokaart Drenthe blijkt dat voor deze locatie geen risicofactoren
aanwezig zijn. De regeling met betrekking tot de externe veiligheid vormt
geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.
4. 9. Kabels en ieidingen
In en rondom het plangebied zijn geen kabels en leidingen (zoals gasleidingen en hoogspanningsmasten) aanwezig die beperkingen opleggen aan
de voorgenomen activiteiten in het projectgebied.
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Bij de uitvoering van een plan kan in zijn algemeenheid onderscheid worden gemaakt tussen de maatschappelijke uitvoerbaarheid en de economische uitvoerbaarheid. Bij de eerste gaat het er om hoe de verwezenlijking
door de maatschappij (overheid en burgers samen) wordt gedragen. Bij de
tweede gaat het om de kosten en andere economische aspecten die met
de verwezenlijking van het plan samenhangen.
5. 2. Economische uitvoerbaarheid
De voorgenomen ontwikkeling is een particulier initiatief. De gemeente
heeft in feite geen financiele bemoeienis met het plan. De initiatiefnemers
van het plan zijn verantwoordelijk voor het kostenverhaal. De economische
uitvoerbaarheid komt niet in het geding. Daarnaast komen ook eventuele
planschadevorderingen voor rekening van de initiatiefnemer. Hiertoe wordt
een planschadeovereenkomst tussen de gemeente en initiatiefnemer
gesloten.

5. 3. Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Deze ruimtelijke onderbouwing wordt ter inzage gelegd, waarbij de gelegenheid bestaat voor het indienen van zienswijzen.
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CONCLUSIE

In het voorgaande is gebleken dat het project past binnen het vigerende
beleid en dat er geen belemmeringen zijn ten aanzien van de milieu- en
omgevingsaspecten. Wei dient het advies van het waterschap te worden
meegenomen. Ook ten aanzien van de uitvoerbaarheid zijn er in economische en maatschappelijke zin, geen problemen. Het project is zowel wenselijk als rnogelijk en vormt geen belemmering voor ruimtelijke en functionele ontwikkelingen.
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BIJLAGE 1
Advies waterschap

Gemeente Midden~Drenthe
t.a .v. mevrouw M. Bakker
Postbus 24

Meppe!,

10 augustus 2009

verzonden op:

•

• 11

9410 AA BEILEN

uw kenmerk:
uw brief van:
ons kenmerk:

WSJWBA/CBfMMa/2241
fws

onderwerp: watertoets plannen korte procedure juni 2009

Geachte mevrouw Bakker,

In deze brief ontvangt u een overzicht van de pJannen van afge!open maand die de kcrte procedure ult de
notitie 'Reest en Wieden Watertoets' hebben doorlopen. Voor deze plannen geldt onderstaand advies.
"De procedure in het kader van de watertoets ;s gevoerd conform de Handreiking Watertoets JI. Het
waterschap Reest en Wieden geeft een positiefwateradvies".

Oit wateradvies geldt ender de voorwaarde dat de standaard waterparagraaf uit de notitie is toegepast,
inclusief de door het waterschap genoemde aanvullingen.
Hieronder volgt het overzicht van de plannen die de korte procedure hebben doorlopen. Er wordt voor elk
plan aangegeven welke aanvulling op de standaard waterparagraaf nodig is. De letter verwijst naar de
aanvulling in de notitie van het waterschap. Tevens is de contactpersoon van de gemeente toegevoegd.

Nr.
MDR-184

Naam

Kanwe 20

Plaats
Witteveen

Aanvullin

n.v.t.

en

Het waterschap verzoekt u om het wateradvies aan de genoemde contactpersonen van het plan kenbaar te
maken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Manenschijn, Beleidsmedewerker stedelljk
waterbeheer en RO, lelefoonnummer 0522-276819.

Waterschap Reest en \Meden, B/ankenstein 540, Postbus 120, 7940 AC Meppel, trJ/ 0522-2767$7, fax 0522-276799.
e-mail: walerschap@reestenwieden.nl, btw-nummer NL 808373894 B 01
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Ruimtelijke onderbouwing uitbreidingsplan houtzagerij Rheeveld 2
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r

z
~
.....

(

w

-

:I:

w

IN

9

~w
~

a::

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING
UITBREIDINGSPLAN HOUTZAGERIJ
RHEEVELD 2 TE HIJKEN

GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

-a::

w

m

!::
~

"'z

w.

::i::

I-'. .s
z>

w :::>

a: 0
Qm
I

0::

Zw

we

1 septernber 2009

Cz

ea

:e

B01033.731933

WIT

VERlllE UIYE l P
' " fl El voRMGE'l£ff
VAil neOERLAllO

RUIMTELIJK£ ONDERBOUWING UIT!IREIDINGSPLAN HOUTZAGERIJ

RHEf.llELD 2 TE

HJJKENI

lnhoud
1

lnleiding

3

2

Beleidskader

4

2.1 Algemeen
2.2 Provinctaal Omgevingsplan Drenthe II

4

Hout:zagerij Koerts en het uitbreidlngsplan

6

3. 1 Algemeen
3.2 Huidige situatie en vigerend testemmingsplan

6
6
9

3

4

3.3 Het uitbr.eidingsplan
3.4

Planologische afweging __ _

10

3.5

Natuurwaarde

12
13
13
14
16

3. 6 Archeologie

3. 7 Waterparagraai
3. 8 l\~ilf~Ui:l$peCt~n
3.9

Uitvoerbaarheid

~

-

Bijlage 1

lnrichtingsschets van het uitbreidingsplan

17

Bijlage 2

Landschappelijke inpassing

18

Bijlage 3

Quickscan natuurtoets

19

Bijlage 4

Advies archeologie

20

Bijlage 5

Watertoets

21

Bijlage 6

Akoestisch onderzoek

22

WIT : ,.RI)

I

2

RUIMTEUJKE ONDF.RBOUWING UITBREIDINGSPl.AN HOUTZAGERIJ

RHEEVELD 2 TE HIJKEN

I

lnleiding
Op het perceel Rheeveld 2 te Hijken is een houtzagerij gevestigd. Het bedrijf is van plan uit

te breiden. In het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied van Midden-Drenthe is aan
het perceel de bestemming " bedrijfsdoeleinden" toegekend. Aan het bestemmingsvlak is in
het voorontwerpplan geen volgnummer toegekend. Dit betekent dat de gronden bestemd
zijn voor bedrijven, welke zijn genoemd 'in bijlage 1 onder de categorieen 1en2'. Een
houtzagerij is hier dan niet toegestaan. Een houtzagerij valt namelijk in deze bijlage onder
categorie 3. Daarnaast is in de voorschriften geregeld dat de gezamenlijke oppervlakte van
de bedrijfsgebouwen (per bestemmingsvlak) niet meer dan 120% van de bestaande
gezamenlijke oppervlakte mag bedragen. Het uitbreidingsplan behelst een grotere
uitbreiding.
Door de houtzagerij is (daarom) een inspraakreactie ingediend. Het College van B&W heeft
het volgende standpunt ingenomen': "Het plan zal worden aangepast in die zin dat een
volgnummer aan het bedrijf Houtzagerij Koerts te Hijken word± toegekend. Het bedrijfsplan
voor de bouw van twee loodsen is akkoord. Indien dit plan nog ruimtelijk wordt
onderbouwd voor de ontwerpfase van het bestemmingsplan Buitengebied kan het worden
meegenomen. Anders zal een afzonderlijke procedure warden gevolgd".
De voor liggende ruimtelijke onderbouwing omvat de onderbouwing van het uitbreiding&plan van Houtzagerij Koerts, gevestigd aan de Rheeveld 2 te Hijken.

1

I.

N ota Inspraak en overleg voorontwerpbestenuningsplan Buitengebied Midden-Drenthe, januari 2008.
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Beleidskader

Bij het ops tell en van bestemmingsplannen client een gemeente rekening te houden met het
door hogere overhede,n uitgestippelde beleid. In dit hoofdstuk wordt daarom ingegaan op
(de voor deze ruimtelijke onderbouwing) relevante onderdelen uit het Provinciaal
Omgevingsplan Drenthe II (2004).
=2.=2~-------~f>ROVINOAAL OMGEVINGSPLAN DB~THE II

Hoofddoelstelling v<m het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (POP II) is het tot stand
brengen van een evenwicht tussen enerzijds ontwikkeling en anderzijds handhaving en
vergroting van de kwaliteiten van Drenthe. Kwaliteiten van Drenthe zijn bijvoorbeeld: (veel)
ruimte en rust, het Drentse landschap, natuurkwaliteit, grondgebonden landbouw en
sporen van het verleden.
Voor het landelijk gebied geldt een onderverdeling in zes globale zones; van zone I
(grondgebonden landbouw met mogelijkheden voor recreatie) tot en met zone VI (bos met
recrea tie, houtproductie en natuur). De zonering speelt een rol bij de afweging van
verschillende belangen in een bepaald gebied. Het perceel Rheeveld 2 te Hijken valt binnen
zone I (zie afbeelding 2.1). Hinnen deze zone staat de ,uitoefening van de grondgebonden
landbouw op bedrijfseconornische grondslag voorop. Van de "Functiekaart overige
aanduidingen" kan afgelezen warden dat het perceel Rheeveld 2 aan de rand van een
beekdal ligt. Het perceel maakt geen onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur.
Afbeelding 2.1_ _ _ __

Fragmenten "Functiekaart'' e11
ffFunc:tiekaart overige
<1anr1uidingen'' (POP II)
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Beleidsuitgangspunt voor niet-agrarische bedrijven in het buitengebied is dat bedrijven die
geen functionele binding hebben met het buitengebied in principe hier niet zijn toegestaan.
Dit wordt in de eerste plaats gemotiveerd vanuit de doelstelling de typische
buitengebiedfuncties (landbouw, recreatie en natuur) zo weinig mogelijk aan te tasten.
Daarnaast zijn plattelandswegen vaak niet berekend op eventueel zwaar verkeer en zijn de
kosten van nuts- en milieuvoorzieningen doorgaans hoger, aldus de provincie.
Uitbreiding van gelegaliseerde, niet-agrarische bedrijven in het buitengebied, is in principe
niet toegestaan. Er geldt een uitzondering indien het gaat om een ondergeschikte
uitbreiding en de kwaliteit van het omringende gebied zich hier niet tegen verzet (onder
meer bij een goede landschappelijke inpassing). Met een ondergeschikte uitbreiding wordt
in dit geval gedoeld op een uitbreiding met een geringe oppervlakte en massa, zowel in
absolute omvang als in relatie tot de maten van het hoofdgebouw. De nadere regeling
hiervan vindt plaats in het bestemmingsplan.
In paragraaf 3.4 van deze ruimtelijke onderbouwing vindt een toets plaats aan het
provinciaal beleid zoals dat hiervoor is omschreven.
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Houtzagerij Koerts en
het uitbreidingsplan

Dit hoofdstuk bevat de ruimtelijke onderbouwing voor de uitbreiding van houtzagerij
Koerts, gevestigd aan de Rheeveld 2 te Hijken. Het perceel Rheeveld 2 ligt in het
buitengebied, ten zuiden van de kern Hijken. Het perceel ligt op korte afstand van de N381
(de provinciale weg Emmen-Drachten). Op nevenstaande afbee!ding 3.2 is de Jigging van
het perceel Rheeveld 2 weergegeven.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op aspecten, die relevant zijn voor het uitbreidingsplan
van houtzagerij Koerts.

Houtzagerij Koerts is een ambachtelijk familiebedrijf dat al 34 jaar gevestigd is aan de
Rheeveld 2 te Hijken. Houtzagerij Koerts is een bedrijf dat gerund wordt door de heer R.J.
Koerts, en wordt daarin bijgestaan door de heer A. Koerts en de heer A. de Jong. Op het
perceel Rheeveld 2 is sprake van een loods, die in 1966 is gebouwd (in de eerste jaren was er
sprake van een andere eigenaar). De loods heeft een oppervlakte van circa 600 m2. Bij het
bedrijf wordt niet gewoond . De heer R.J. Koerts heeft tevens een agrarisch bedrijf met
vleesvee (aan de Rietakkersweg 5 te Hijken).
Afbeelding 3.3

---

De !cuds op rH?t pe rceei

Houtzagerij Koerts houdt zich voornamelijk bezig met het zagen van bomen, die afkomstig
zijn uit de staatsbossen in de omgeving. Dit hout wordt op maat gezaagd ten behoeve van
onder andere balken, gebinten, planken, regels en palen. Het ontstane houtproduct blijft
over het algemeen ook in de omgeving. Er wordt geleverd aan agrariers, particulieren en
bedrijven (zoals lokale aaimemers, BAM, KWS en Lareco), die de producten veelal in het
landelijk gebied toepassen.

i
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De activiteiten van de houtzagerij bestaan concreet uit:

• Zagen van bomen
De houtzagerij heeft de capaciteit om bomen met een maximale doorsnede van 1,2 meler
te zagen. Daarnaast heeft het bedrijf zaagmachines, waarmee bomen kmmen worden
gezaagd tot een lengte van 11 meter, wat uitzonderlijk is voor een houtzagerij. De
producten, die hieruit geleverd kunnen worden zijn onder meer balken (gebinten),
planken, regels en palen. De producten kunnen op iedere gewenste afmeting, dikte en
lengte gemaakt worden.
• Schillen van rondhout
Dunne bomen worden middels het zogenaamde schillen tot palen en juffers verwerkt.
• Schaven van hout
Na het zagen ontstaat er een ruw houtproduct. Met schaafmachines worden de ruwe
houten producten geschaafd tot een product met een glad oppervlak.
• Verkoop van houtproducten
In het bedrijf word en diverse houtproducten aan bedrijven, agrariers, particulieren en
andere instanties (waaronder waterschap, landschapsbeheer) geleverd. Veel producten
worden geleverd op basis van specifieke opdrachten van de klant. Een voorbeeld hiervan
is het hout wat geleverd wordt voor de restauratie of onderhoud van monumentale
boerderijen en historische panden.
• Specifieke inlandse houtsoorten
Voor de meubelmakerij, het maken van muziekinstrumenten en het maken van
kunstobjecten is veelal vraag naar specifieke houtsoorten. Deze doelgroepen kum1en op
hun specifieke vraag bediend worden door de juiste houtsoort en zaagsnede uit het
product.
• Verkoop van restproducten
Bij de zaagwerkzaamheden komen restproducten vrij, zoals zaagsel, brandhout,
houtkrullen en houtsnippers. Deze producten warden eveneens aan klanten verkocht.
Kappen van bomen voor eigen verwerking
Door goede contacten met Staatsbosbeheer worden regelmatig bomen gekapt in de
bossen van Staatsbosbeheer. Het betreffen bomen die kaprijp zijn en geveld moeten
warden ofbomen die gekapt worden ten behoeve van uitdunning van de staatsbossen in
Hooghalen, Smilde, Dwingeloo, Appelscha, Schoonloo, Grolloo en Sleen.
,. Kappen 11an bomen voor derden
Binnen het bedrijf is de kennis aanwezig om bomen, waarvoor een kapvergunning is
verleend, te kappen. Dit betreft hoofdzakelijk bomen van particulieren die wonr.n in hPt
buitengebied.
9
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3.5

Bornen uit de staatsbossen d:e
op het perceei klaarl:ggen om
te worden gezaagd

De houtzagerij heeft behoefte aan extra bedrijfsbebouwing. De huidige werkplaats is te
klein. De loods staat vol met machines en hout (zie ook afbeelding 3.4.). Bij het gebruik van
verschillende houtbewerkingmachines, moeten de machines telkens verplaatst worden.
Daamaast vinden sommige werkzaamheden buiten plaats, zoals het aanbrengen van houten
verbindingen in gebinten voor boerderijen. Ook voor het uitleggen van bijvoorbeeld
gezaagde planken voor schuurwanden of schuttingen is onvoldoende ruimte. Verder is er
een steeds grotere vraag naar hout, dat op een natuurlijke manier is gedroogd. In de huidige
situering van het bedrijf is de ruimte voor het drogen van hout op een natuurlijke wijze
beperkt (zonder overkapping is geen optie). Verder staan er veel wagens en machines
buiten. Deze situatie is niet ideaal.

Huidige situatie op het perceei
Rtlf!eveid 2 De buitenruirnte

staat vol met mdte:!eei en hout
{rondorn het heie oercee!)
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In het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied (1996) van de voormalige gemeente
Beilen maakt het perceel Rheeveld 2 onderdeel uit van een gebied dat bestemd is als
"beekdal IV". Het perceel zelf is aangeduid als "bedrijven". Op afbeelding 3.7 (op naastliggende pagina bovenaan) is een fragment van de plankaart van het vigerende
bestemmingsplan opgenomen. Voor bedrijven geldt <lat de oppervlakte van de gebouwen
(bij recht) met maximaal 10% mag worden vergroot. Per bedrijf is ten hoogste een dienstwoning toegestaan. In het bestemmingsplan Landelijk Gebied (1996) geldt verder een
vrijstellingsbepaling voor uitbreiding van de bebouwing ten dienste van bedrijven die
functioneel passen in het buitengebied tot ten hoogste 25% van de bestaande oppervlakte;
een uitbreiding van meer dan 25% is mogelijk na een vooraf verkregen verklaring van geen
bezwaar van Gedeputeerde Staten.

Een zoon en een schoonzoon will en het bedrijf van de heer R.J. Koerts voortzetten en
uitbreiden. De huidige loads is dan niet toereikend. De loods staat nu al vol met machines
en hout en er vindt (noodgedwongen) ook al buitenopslag plaats.
Orn de volgende redenen is extra bedrijfsruimte noodzakelijk:

I.

Voldoen aan de veiligheidseisen
Orn aan de veiligheidseisen te kunnen (blijven) voldoen, is het noodzakelijk dat de

huidige houtbewerkingmachines in de bestaande schuur ruimer warden gesitueerd.
Daarbij zal een scheiding in productiestromen gemaakt warden tussen zaagwerkzaamheden en houtbewerking. Ten gevolge hiervan moeten een aantal machines uit de

II.

bestaande loads ondergebracht warden in een nieuwe loads.
Verplaatsen van het houtstek
Door een ruimere situering van de machines in de bestaande loads is er onvoldoende
ruimte voor het houtstek. Het houtstek dient daarom verplaatst te warden naar een
nieuwe loads.

III. Vergroting van de capaciteit gedroogd hout op natuurlijke wijze
Er is een steeds grotere vraag naar hout, dat op een natuurlijke wijze is gedroogd. Het
idee is daarom een gedeelte van de bedrijfsruimte met semi-open wanden uit te voeren,
zodat de wind er doorheen waait. Het hout heeft op deze manier geen 'last' van regen.
IV. Assemblage ruimte
De werkzaamheden ten behoeve van de houtzagerij vinden nu deels buiten plaats (zie
ook paragraaf 3.2). In de nieuwe bedrijfsruimte is het plan hier ruimte voor beschikbaar
te laten stellen.
V. Creiiren van een ontvangstruimte, kantoor en kantine
In de huidige situatie is er geen mogelijkheid om klanten te ontvangen en over leg te
plegen. Daarnaast bestaat er geen mogelijkheid voor kantinegebruik met benodigde
sanitaire voorziening. Het plan is deze functie ook onder te brengen in een nieuwe
bedrijfsruimte.
Het uitbreidingsplan van de houtzagerij omvat daarom in de eerste plaats de bouw van een
tweede loods. In bijlage 1 is een inrichtingsschets van het uitbreidingsplan opgenomen. De
tweede loods zal aan de huidige loads vast warden gebouwd (aan de zuidkant). Een
gedeelte van de huidige loads (met een !age goat- en bouwhoogte) zal daartoe warden
gesloopt (zie ook afbeelding 3.8 en bijlage 1). Het nieuwe gedeelte krijgt een oppervlakte
van circa 750 m 2 (circa 25 bij 30 meter). De totale oppervlakte van de loads wordt dan
ongeveer 1.300 m 2 (circa 50 m 2 van de bestaande loods wordt gesloopt).
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Het uitbreidingsplan omvat daarnaast de bouw van een werktuigenberging (open
kapschuur) van circa 220 m' (circa 20 bij 11 meter). Op deze manier kan het materieel en de
wagens overdekt worden gestald en kan de (rommelig ogende) buitenopslag op het perceel
grotendeels verdwijnen. Overdekt stallen is beter voor de machines. In bijlage 1 is tevens de
beoogde locatie voor de werktuigenberging aangegeven.
De locatie voor de werktuigenbergi..ng ligt net buiten het huidige terrein van de houtzagerij
(zie ook afbeelding 3.9). Het achterliggende weiland is in het voorontwerpbestemmingsplan
Buitengebied meegenomen bilmen de bestemming "bedrijfsdoeleinden" (zie afbeelding 3.7).

Locave <.iverktuigenberginq

[vuoraan 1n het weiland)

__
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Een houtzagerij is een niet-agrarisch bedrijf Een houtzagerij houdt zich immers niet primair
bezig met agrarische productie door middel van het houden van dieren en/ of het telen van
gewas8en. Beleidsuitgangspunt voor niet-agrarische bedrijven in het buitengebied is dat
bedrijven die geen functionele binding hebben met het buitengebied in principe hier niet
zijn toegestaan, aldus de provincie.
Belangrijke vraag is dus of er in dit geval sprnke is van een functionele bi..t1ding met hel
buitengebied.
Deze vraag kan om de volgende vier red en.en met 'ja' worden beantwoord:
a. Het hout dat door de houtzagerij wordt gebruikt/bewerkt is afkomstig uit de
staatsbossen in de omgeving. Het gaat om de staatsbossen van Hooghalen, Srnilde,
Dwingeloo, Appelscha, Schoonloo, Grolloo en Sleen;
b. Door het bedrijf zelfworden ook regelmatig bomen gekapt voor Staatsbosbeheer. Het
bedrijf voert daarmee tevens bosbouw- c.q. natuurbeheeractiviteiten uit;

RUIMTEUJKE ONDERSOUWING UITBREIDINGSPL;.N HOIJTZAGERU
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c. De houtproducten, die de houtzagerij maakt, worden veelal toegepast in het landelijk
gebied (voor boerderijen, omheiningen en dergelijke);
d. Binnen het bedrijf is de kennis aanwezig om bomen, waaivoor een kapvergunning is
verleend, te kappen. Dit betreft hoofdzakelijk bomen van particulieren die in het
buitengebied woonachtig zijn.
Er kan daarom gesproken worden van een zekere binding met het buitengebied. De huidige
locatie van de houtzagerij is in feite ideaal.
Bovendien is de houtzagerij in het bestemmingsplan Landelijk Gebied (1996) van de
voormalige gemeente Beilen positief bestemd. De houtzagerij is al ruim 30 jaar gevestigd
aan de Rheeveld 2 te Hijken.
Het plan is de houtzagerij voort te zetten en uit te breiden. Hiertoe is extra bedrijfsbebouwing noodzakelijk. De huidige werkplaats is veel te klein. In de paragrafen 3.2 en 3.3
is reeds nader toegelicht waarom extra bedrijfsbebouwing noodzakelijk is. Er moet bijvoorbeeld voldaan worden aan veiligheidseisen, vanwege gebrek aan ruimte kunnen op dit
moment niet alle werkzaamheden binnen plaatsvinden, er is ruimte nodig voor het natuurlijk drogen van hout en er is onder andere een gebrek aan stallingsmimte voor wagens en
machines. Het buitenterrein staat in de huidige situatie vol met materieel en hout. Het is
belangrijk dat de wagens en machines /onder dak' kunnen word en gestald (dit verhoogd de
levensduur). Ook de werkplaats staat momenteel helemaal vol. Hier is nauwelijks werkruimte beschikbaar. Voor de toekomst van het bedrijf is het dus van belang dat er
bijgebouwd kan worden.
Een andere optie zou kunnen zijn het bedrijf te verplaatsen naar een bedrijventerrein. Dit is
nader onderzocht. Echter, dit is voor het bedrijf financieel-technisch niet haalbaar. Er is dan
namelijk en een grote loods en een grote kavel nodig (vanwege het werken met lange boomstammen). Bovendien is de huidige locatie juist ideaal; temidden van de staatsbossen en de
klantenkring.
Met het bouwplan wordt rekening gehouden met de bestaande situatie op het perceel. De
nieuwe loods wordt aan de huidige loods 'vast' gebouwd (zie ook bijlage 1). Qua materiaal
en kleurgebruik zal aangesloten worden bij de landelijke omgeving. In de huidige situatie is
de houtzagerij goed ingepast in het landschap. Dit wordt in de toekomst voortgezet. In
bijlage 2 van deze ruimtelijke onderbouwing is ingegaan op de landschappelijke inpassing
van het perceel in de toekomstige situatie. Doordat het perceel omgeven blijft door een
bossingel, wordt de nieuwe bebouwing nauwelijks zichtbaar (zie bijlage 2). Teneinde de
werktuigenberging aan het zicht te onttrekken, wordt ook rondom dit gebouw beplanting
aangebracht. Via een privaatrechtelijke overeenkomst wordt vastgelegd dat het perceel als
zodanig landschappelijk ingepast dient te worden.
De verkeersaantrekkende werking van het bedrijf is niet groot. Bomen worden aangeleverd
per trekker en wagen, maar dit is niet wekelijks. Particulieren komen de producten veelal
halen. Qua verkeersstromen zal er met de uitbreiding van het bedrijf niet veel veranderen.
Het perceel Rheeveld 2 maakt op de functiekaa1t van h et POP II onderdeel uit van zone I.
Binnen deze zone staat de uitoefening van de grondgebonden landbouw voorop. De landbouw ondervindt geen hinder van de uitbreiding van de houtzagerij (zie ook paragraaf 3.8).
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Het weiland achter de houtzagerij, is in eigendom van de eigenaar van de houtzagerij.
Verder ligt het pcrceel aan de rand van een beekdal (zie ook paragraaf 2.2). De nieuwe loods
TjJordt naast de huidige loods gcsituccrd. Alleen de vverktuigenberging wordt bull.en de

bestaande bossingel gebouwd (richti.ng ltet beekdal). De bossingel, die rondom het perceel
ligt, wordt daarbij niet aangetast. Ook voor de werktuigenberging zal gezorgd worden voor
een goede landschappelijke inpassing (zie ook bijlage 2). In afzonderlijke paragrafen wordt
in deze ruimtelijke onderbouwing ingegaan op de consequenties voor natuurwaarden, het
aspect archeologie, het aspect water en rnilieuaspecten. Kortheidshalve wordt naar deze
paragrafen verwezen.

De Flora- en faunawet (2002) richt zich op de bescherming van in het wild levende planten
en dieren. Op basis van deze wet is het onder meer verplicht om bij het opstellen van
bestemmingsplannen na te gaan of er rnogelijk nadelige consequenties zijn voor beschermde
inheemse soorten. In dit kader en in het kader van geldende regelgeving op basis van de
Natuurbescherrningswet 1998, is door EcoGroen Advies BV een quickscan natuurtoets
uitgevoerd, neergelegd in het rapport "Quickscan natuurtoets uitbreiding houtzagerij
Rheeveld 2, Hijken". De quickscan natuurtoets is in deze ruimtelijke onderbouwing
opgenomen als bijlage 3. Hierna wordt volstaan met de conclusies van het onderzoek.
Gebiedsgericht natuurbe/eid

Op basis van de Jigging en aard van de ruimtelijke ingrepen wordt ingeschat dat zij geen
negatieve effecten hebben op de in de omgeving aanwezige habitatrichtlijngebieden,
vogelrichtlijngebieden, Beschermde natuurmonumenten, EHS of belangrijke natuurwaarden
buiten de EHS.
Aangetroffen

en te verwachten soorten

Uit de natuurtoets (een eenmalig veldbezoek en een inventarisatic van bekende

verspreidingsgegevens) komen de volgende zaken naar voren:
• Binnen het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten of plantensoorten van de
Rode Lijst aangetroffen of te verwachten.
• Op basis van het veldonderzoek is gebleken dat er geen vaste verblijfplaatsen van
vleermuizen aanwezig zijn in het plangebied. De voorgenomen plannen hebben ook geen
~

nadelige gevolgen op vlieg- en/ of jachtroutes en foeragerende vleerrnuizen.
Verspreid in het plangebied zijn vaste verblijfplaatsen van enkele algemeen
voorkomende, Jaae; beschermde zoogdiersoorten aangetoond of te verwachten.

#

In de aanwezige bornen zijn algemeen voorkomende broedvogelsoorten van bos en
struweel te verwachten. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van
nestplaatsen van vogcls met een jaarrond vaste verblijfplaats. Gezien de
terreingesteldheid is het mogelijk dat algemene weidevogelsoorten in de nabijheid van
het plangebied tot broeden komen (Kievit en Scholekster). Kritische weidevogelsoorten
worden gezicn de ligging nabij bebouwing en drukke wegen niel verwacht iii ufnabij het

plangebied.
• Laag beschermde amfibieensoorten zijn beperkt overwinterend te verwachten. Strikt
beschermde soorten zijn niet aangetroffen en worden niet verwacht in het plangebied.
• Er zijn geen reptielen, beschermde vissen en ongewervelden aangetroffen of te
verwachten .
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Ontheffing en compenserende/mitigerende maatregelen:
• Het aanvragen van ontheffing annex artikel 75 van de Flora- en faunawet is niet aan de
orde.
• Werkzaamheden die broedbiotopen van vogels verstoren of beschadigen dienen te allen
tijde te worden voorkomen. Er mogen daarom geen activiteiten worden ondernomen op
lo caties waar nesten of and ere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de
vogels aanwezig zijn. Werkzaamheden die broedbiotopen van vogels verstoren of
beschadigen dienen buiten het broedseizoen van de aanwezige vogels te worden gestart.
• Voor de inhet plangebied mogelijk voorkomende laag beschermde zoogdieren en
amfibieen wordt als belangrijkste mitigerende maatregel fasering in tijd genoemd. Schade
is - indien de planning van activiteiten dit toelaat - te minimaliseren door
grondwerkzaamheden en het eventueel verwijderen van beplanting, zoveel mogelijk uit
te voeren in de periode september-oktober.
Met de hiervoor genoemde compenserende/mitigerende maatregelen zal tijdens de
uitvoering van het plan rekening worden gehouden.

Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen dient rekening te worden gehouden
met zowel de bekende als de te verwachten archeologische waarden. Het perceel Rheeveld 2
en het achterliggende weiland maken geen onderdeel uit van een archeologisch waardevol
terrein. Op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKA W) worden voorspellingen gedaan over de plek waar zich archeologisch erfgoed in de bodem kan bevinden.
Daar waar gebouwd gaat worden geldt een middelhoge verwachtingswaarde.
Voor het uitbreidingsplan is advies gevraagd bij het Drents Plateau. Het Drents Plateau
heeft aangegeven dat in dit specifieke geval een archeologisch vooronderzoek niet zinvol
lijkt. Het archeologisch advies is opgenomen in bijlage 4 van deze ruimtelijke onderbouwing. Een nader archeologisch onderzoek is gelet op het advies niet uitgevoerd.
Mochten er tijdens de bouw toch archeologische resten worden aangetroffen, dan zal
hiervan melding worden gemaakt bij de provinciaal archeoloog.

g.7
Water moet een grotere rol spelen bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen (startovereenkomst WB21). In dit kader is de watertoets ontwikkeld, die sinds 1november2003
wettelijk verankerd is. De watertoets is het gehele proces van vroegtijdig informeren,
adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in
ruimtelijke plannen en besluiten. Het plangebied valt binnen het waterschapsgebied van
Waterschap Reest en Wieden.
Waterschap Reest en Wieden heeft het watertoets-proces gestroomlijnd. Voor het
uitbreidingsplan is de normale procedure doorlopen, zoals bedoeld in de notitie "Reest en
Wieden watertoets". In bijlage 5 is de "invullijst watertoets" voor het project opgenomen.
Binnen het project zal als volgt met het aspect water worden omgegaan. In de oude situatie
stroomt het regenwater vanaf het dak op de grond. Doordat het terrein niet verhard is
infiltreert het regenwater. In de nieuwe situatie zal het regenwater deels worden
opgevangen en gebruikt voor sanitaire voorzieningen.
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Tevens wordt langs de loods en werktuigenberging een molgoot/greppel aangelegd. Het
overige deel van het regenwater wordt via de molgoot/greppel vertraagd afgevoerd naar de
omringendc sloot. In de overgang var1 de molgoot/ greppel naaI de slooi wor<lt een

verhoogde uitstroomopening aangebracht, deze zorgt voor een vertraagde afvoer. Het
regenwater zal in eerste ins tan tie in deze molgoot/ greppel infiltreren. Bij hevige neerslag
zal het regenwater naar de omringende sloot afgevoerd word en.
Het Waterschap Reest en Wieden geeft op basis van het bovenstaande een positief
wateradvies (zie ook bijlage 5).

-~·=8~--- - - - - -

MILIEUASPECTEN

Bij het opstellen van bestemmingsplannen is het van belang te onderzoeken in hoeverre
milieuhygienische factoren belemmeringen opleveren. voor de voorgestane ontwikkeling. In
deze paragraafwordt daarom ingegaan op (in willekeurige volgorde): milieuzonering,
bodem, wegverkeerslawaai, exteme veiligheid en luchtkwaliteit.
Milieuzonering

Aan de overkant van de weg is sprake van een burgerwoning (Rheeveld 1). Als het gaat om
hinder speelt voor een houtzagerij vooral het aspect geluid. In de VNG-publicate "Bedrijven
en milieuzonering" (2007) geldt voor geluid de grootste afstand (100 m eter). De afstand
tussen de houtzagerij en de burgerwoning bedraagt minder dan 100 meter.
In dit kader is daarom door Stroop raadgevende ingenieurs bv een akoestisch onderzoek
uitgevoerd, neergelegd in het rapport" Akoestisch onderzoek houtzagerij Koerts te Hijken".
Het rapport is opgenomen als bijlage 6. Uit dit onderzoek blijkt dat aan het toetsingskader
wordt voldaan. Ter plaatse van het maatgevende referentiepunt aan de oostzijde van de
inrichting - op een afstand van 100 meter vanaf de erfgrens - bedraagt (inclusief toeslag van
5 dB voor tonaliteit) het beoordelingsniveau in de dagperiode ten hoogste 45 dB(A). Voor
het volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 6 van deze ruimtelijke onderbouwing.
Verder is naast het perceel Rheeveld 2 een melkveehouderijbedrijf gevestigd (met het adres
Rheeveld 3) . Het betreft een nieuw bedrijf, dat verplaatst is vanuit het dorp Hijken. De Wet
geurhinder en veehouderij (Wgv) is sinds 1januari2007 het (landsdekkend)
beoordelingskader voor geurhinder vanuit veehouderijen. Omdat het bij de uitbreiding van
de houtzagerij niet gaat om het oprichten van een bedrijfswoning (geurgevoelig object),
heeft de uitbreiding geen gevolgen voor de bedrijfsvoering van het melkveehouderijbedrijf.
Bodem

Met betrekking tot eventuele bodem- en grondwatervervuiling kan worden opgemerkt dat,
gezien de gebruikssituatie van de locatie Rheeveld 2, zoals deze tot op heden is geweest
(houtzagerij en weiland), er geen aanleiding bestaat de locatie als verdacht te beschouwen.
Bij de aanvraag voor een bouwvergunning zal een verkennend bodemonderzoek worden
ovcrlegd.
Wegverkeers/a waai

Bij de vaststelling of herziening van een bP.stP.mmingsplan dat (deels) is gelegen binnen een
geluidzone op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh), dient voldaan te
worden aan het gestelde in de Wgh. Het perceel Rheeveld 2 ligt binnen de wettelijke
geluidzone van de N381 en de Rheeveld. Omdat er met voorliggend uitbreidingsplan geen
sprake is van nieuwe geluidsgevoelige gebouwen, is de Wet geluidhinder hier niet van
toepassing.
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Externe veiligheid
Van de rarnptypes die verb and houden met externe veiligheid zijn met name ongevallen
met brandbare/ explosieve of giftige stoffen van belang. Deze ongevallen kunnen nader
worden onderscheiden in ongevallen met betrekking tot:
a.
b.
c.

inrichtingen;
buisleidingen; en
vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor.

Ten aanzien van het uitbreidingsplan van houtzagerij Koerts kan het volgende worden
opgemerkt:
• In de directe omgeving is geen sprake van risicovolle inrichtingen. De houtzagerij zelf is
niet aangemerkt als risicovolle inrichting.
• De houtzagerij ligt niet in de nabijheid van een aardgastransportleiding.
• De houtzagerij ligt op voldoende afstand vanaf de N381. De afstand ten opzichte van de
N381 bedraagt circa 85 meter. Uit oogpunt van externe veiligheid levert de provinciale
weg geen belemmering op voor de voorgestane ontwikkeling op het perceel Rheeveld 2.

Luchtkwaliteit
Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening worden gehouden met het gestelde in de
Wet milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de bijbehorende bijlagen.

Op basis van artikel 5.16 Wm kan, sarnengevat, een bestemmingsplan worden vastgesteld,
indien:
a. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, niet
leiden tot het overschrijden van een in bijlage 2 van de Wet milieubeheer opgenomen
grenswaarde2, of
b. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, leiden tot
een verbetering per saldo van de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende
stof dan we!, bij een beperkte toenarne van de concentratie van de desbetreffende stof,

c.

d.

de luchtkwaliteit per saldo verbetert door een samenhangende maatregel of een
optredend effect, of
aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt niet in
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht van een stof
waarvoor in bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen, of
het project is geno emd of beschreven danwel past binnen een programma van het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is per 1 augustus
2009 in werking getreden.

Van een verslechtering van de luchtkwaliteit in betekenende mate als bedoeld onder c is
sprake indien zich een van de volgende ontwikkelingen voordoet:
• woningbouw: 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitende weg of 3.000 woningen bij 2
ontsluitende wegen;
• infrastructuur: 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten gecorrigeerd voor minder
congestie);
• kantoorlocaties: 100.000 m' brutovloeroppervlak bij 1 ontsluitende weg, 200.000 m'
brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen.

2

Die behoort bij de Wet Milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen.
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Voorliggende ruimtelijke onderbouwing maakt een ontwikkeling mogelijk, die van
geringere omvang is dan de ontwikkelingen die hiervoor zijn aangegeven en het is ook geen
project dat beschreven staat in het NSL. Qua verkeersstromcn zal er met de uitbreiding van
het bedrijf nauwelijks iets veranderen. Ingeschai wordi dat het aantal verkeersbewegingen
met een tot drie autobewegingen per week zal toenemen.
Er kan daarom geconcludeerd worden dat de luchtkwaliteit 'niet in betekenende mate' zal
verslechteren. Derhalve hoeft niet nader op het aspect luchtkwaliteit te worden ingegaan.

3.9

_ _ UITVOERBM.f.!HEID
ln het Besluit ruimtelijke ordening 2008 is bepaald dat in de toelichting bij een bestemmingsplan of projectbesluit ook inzicht moet worden gegeven in de uitvoerbaarheid van het plan.
Het gaat daarbij om de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid.

Ten aanzien van de economische uitvoerbaarheid kan worden opgemerkt dat het hier een
particulier initiatief betreft. De kosten voor de planprocedure en de uitvoering van het
uitbreidingsplan komen voor rekening van de initiatiefnemer. De initiatiefnemer heeft
voldoende aannemelijk gemaakt dat het hier gaat om een economisch uitvoerbaar plan.
De ruimtelijke onderbouwing zal onderdeel uitmaken van het ontwerpbestemrningsplan
Buitengebied van Midden-Dre..11the, dat naar verwachting in het najaar win 2009 ter inzage
wordt gelegd. ln het kader van deze terinzagelegging zal de maatschappelijke uitvoerbaarheid van voorliggend uitbreidingsplan inzichtelijk warden. De besluitvorming zal
plaatsvinden met inachtneming van ingekomen zienswijzen.

1 september 2009.
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Landschappelijke inpassing Uitbreiding Houtzagerij Koerts te Hijken
Dael: Het doel is een goede landschappelijke inpassing van
de uitbreiding van de Houtzagerij Koerts te Hij ken.
De uitbreiding bestaat uit een loods direct naast de bestaande houtzagerij en een gereedschapsloods achter de bestaande singe!. De gereedschapsloods zal zichtbaar zijn vanaf de
A28.
Beleid:
o Volgens het Landschapsbeleidsplan van de gemeente Midden-Drenthe behoort de locatie tot het 'beekdal', grenzend
aan jonge 'ontginningen-landbouwgrond' en 'essen'. De visie
van de gemeente stelt versterking van de structuur voor en
het behouden en verhogen van de kwaliteit van landschap en
natuur.
o Het Landschapsbeleidsplan heeft geen juridische status, de
aanbevelingen en richtlijnen uit het plan hebben naar de betrokkenen geen d-Mngend karakter.
o De gemeente streeft naar openheid in de beekdalen. De
overgangen krijgen nadruk, onder andere door beplantingen
(singels, houtwallen, wegbeplantingen) aan de randen.

Bostaand weiland

Op de luchtfoto is een zichtlijn aangegeven. In de
onderstaande situatiefoto's wordt de toekomstige
situatie weergegeven .

De locatie:
o De Houtzagerij ligt in het beekdal van de Hijkerleek grenzend aan de jonge ontginngen en esgronden . Het beekdal is
een open landschap met naar de randen houtwallen en singels.
o Het perceel van de Houtzagerij is onder te verdelen in de
huidige Houtzagerij omringt door een bossingel (bestaande
uit inheemse soorten) en een direct ten oosten daarvan gelegen weiland Het weiland gaat onderdeel uitmaken van de
activiteiten van de houtzagerij. In het weiland za l een gereedschapssloods gebouwd worden
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lnvulling:
o Omdat de gemeente streeft naar openheid van het beekdal,
wordt er voor gekozen om de gereedschapsloods te voorzien
van be planting. Hierdoor word! de gereedschapsloods aan
het zicht onttrokken vanaf de A28 en het bestaande open
landschap wordt voortgezet.
o Voor de beplanting warden dezelfde inheemse soorten
toegepast als in de bestaande bossingel. Het resultaat is dat
de gereedschapsloods niet beeld bepalend is in de omgeving
gezien vanaf de A28.
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Vanaf de BeilerstraaURheeveld is de uitbreiding
alleen zichtbaar via de toegang van het terrein.
Aan deze zijde is reeds een bossingel aanwezig .
Vanaf de autoweg N381 zal de uitbreiding niet
zichtbaar zijn, aangezien de autoweg N381 is
voorzien van een bossingel.

Aanleg bossingel:
Het terrein wordt voorbewerkt met een spitmachine. De
bossingel wordt aangeplant met een plantafstand van 1,5 in
wildverband.
De soorten die worden gebruikt zijn eik, meidoorn, lijsterbes
en beuk.
Onderhoud houtsingel:
Het 1• jaar zal onkruidbestrijding plaatsvinden door middel
van maaien. Na 1 jaar inboeten.
Na 4 jaar indien noodzakelijk dunning, zodat er een
gevarieerde bossingel ontstaat.

.....

,

Zichtlijn: Door de beplanting
zal slechts de nok van de gereedschapsloods zichtbaar
zijn vanaf de A28.
De gereedschapsloods heeft
op de impressiefoto een oranje kleur gekregen om voor dit
doel het contrast weer te geven. In de praktijk zal voor
een kleur gekozen worden die
past in het landschap.
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Bestaande bossingel
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Nieuwe beplanting

•

Bestaande schuur Houtzagerij
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Nieuwe loodsen t.g.v.
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES
Aa nleid ing en doe lstelli ng
In verband met sloop- en nieuwbou'MVerkzaamheden aan Rheeveld 2, gelegen in een agrarisch gebied van tussen de
dorpen Hijken en Beilen, is in opdracht van Mevr. T. de Jong (tevens contactpersoon) een quickscan natuurtoets
uitgevoerd door EcoGroen Advies. De consequenties van de voorgenomen werkzaamhPrlPn op de aanwezige
natuurwaarden zijn getoetst aan de Flora- en faunawet en gebiedsgericht natuurbeleid.
Het onderzoek is gebaseerd op een veldbezoek op 16 juli 2008 en een inventarisatie van bekende
verspreidingsgegevens.
Gebfodsgencht beleid
.. .
Op basis van de Jigging en aard van de ruimtelijke ingrepen wordt ingeschat dat zij geen negatieve effecten hebben
op de in de omgeving aanwezige Habitatrichtiijngeb1eden, Vogeirichtlijngebieden, Beschermde natuurmonumenten,
EHS of belangrijke natuurwaarden buiten de EHS.
Aang¢trpffer{ &'n'.te vefwach:t~nt$q9r:ter( :
''' '
Het plangebied bestaat uit bebouwing in de vorm van een houtzagerij en het voorste gedeelte van het aangrenzende
weiland. Groenstructuren zijn aanwezig in de vorm van houtsingels. Het plangebied is omgeven door weilanden en
langs de zuidzijde loopt de N381. Permanent oppervlaktewater is afWezig. Een dee I van de bebouwing zaJ worden
gesloopt ten behoeve van de uitbreiding van de zagerij. Daarnaast zal een schuur warden gerealiseerd.
Uit de natuurtoets komen de volgende zaken naarvorpn·
•
•

•
•

•
•

Binnen het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten of plantensoorten van de Rode Lijst aangetroffen of
te verwachten;
Op basis van het veldonderzoek is gebleken dater geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn in
het plangebied. De voorgenomen plannen hebben ook geen nadelige gevolgen op vlieg- en/of jachtroutes en
foeragerende vleermuizen;
Verspreid in het plangebied zijn vaste verblijfplaatsen van enkele algemeen voorkomende, Jaag beschermde
zoogdiersoorten aangetoond ofte verwachten,
In de aanwezige bomen zijn algerneen voorkomende broedvogelsoorten van bos en struweel te verwachten. Er
zijn geen aanwij:Zingen gevonden voor de aanwezigheid van nestplaatsen van vogels met een jaarrond vaste
verblijfplaats. Gezien de terreingesteldheid is het mog elijk dat algemene weidevogelsoorten in nabijheid van het
plangebied tot broeden komen (Kieviet en Scholekster). Kritische weidevogelsoorten worden gezien de Jigging
nabij bebouwing en drukke wegen niet verwacht in of nabij het plangebied.
Laag beschermde amfibieensoorten zijn beperkt overwinterend te verwachten. Strikt beschermde soorten zijn niet
aangetroffen en worden niet verwacht in het plangebied;
Er zijn geen reptielen, beschermde vissen en ongewervelden aangetroffen ofte verwachten.

en co'rllp~nsefehde/mltigerende maafregelen
Het aanvragen van ontheffing annex artikel 75 van de Flora- en faunawet is niet aan de orde;
Werkzaamheden die broedbiotopen van vogels verstoren ofbeschadigen dienen te alien tijde
worden
voorkomen. Er mogen daarom geen activiteiten worden ondernomen op locaties waar nesten of andere
voortplantings- ofvaste rust- ofverblijfplaatsen van de vogels aanwezig zijn. Werkzaarnheden di e broedbiotopen
van vogels verstoren of beschadigen dienen buiten het broedseizoen van de aanwezige vogels te warden gestart.
Voor de rneeste soorten kan de periode tussen 15 rnaart en l 5 juli warden aangehouden als broedseizoen. De
broedperiode verschilt per soort en soms ook per jaar (zo kan een soort als Houtduif broeden tot 15 november).
In het kader van de Flora- en faunawet wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd;
Voor de in het plangebied rnogelijk vour kurnenue iaag beschermde zoogdieren en amfib1een wordt ais
belangrijkste mitigerende maatregel fasering in tijd genoemd. Schade is - indien de planning van activiteiten dit
toelaat - te minimaliseren door grondwerkzaamheden en het eventueel verwijderen van beplanting, zoveel
mogelijk uit te voeren in de periode september - oktober. Dit is buiten de voortrl<mtingsperiode van veel dieren,
dus buiten de periode waarin dieren extra kwetsbaar zijn.

bntheffing
•
•

•
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INLEIDING

1.1 Aanleiding en doelstelling
In opdracht van mevrouw T. de Jong (tevens contactpersoon) heeft EcoGroen
Advies BV een quickscan natuurtoets ui'tgevoerd op een terrein dat ligt aan
Rheeveld 2 te Hijken (Gemeente Midden-Drenthe). Het onderzoek Is uitgevoerd
in verband met sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden.
In verband met de op 1 april 2002 in werking getreden Flora- en faunawet en
de geldende regefgeving in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, is
het noodzakelijk om vooraf te toetsen of ruimtelijke ingrepen en andere
activiteiten niet conflicteren met aanwezige beschermde plant- en diersoorten
en habitats.
In het voorliggende onderzoek warden de consequenties in beeld gebracht van
de beoogde plannen en vindt toetsing plaats aan de Flora- en faunawet en
vigerend gebiedsgericht natuurbeleid.

1.2 Situatie
Het plangebied is gefegen in agrarisch gebied tussen de dorpen Hijken en
Bellen (zie figuur 1). Het plangebied bestaat uit bebouwing in de vorm van een
houtzagerij en het voorste gedeelte van het aangrenzende weiland.
Groenstructuren zijn aanwezlg in de vorm van houtsingefs voornamefijk
bestaande uit eiken. Het onderzoeksgebied is omgeven door weifanden en
langs de zuidzijde loopt de N381. Permanent oppervlaktewater is afwezig, wel
!open langs de weilanden naast het onderzoeksgebied enkele sloten. De
beoogde plannen bestaan uit het uitbreiden van de houtzagerij. Hiertoe wordt
een deef van de huidige zagerij gesloopt. Daarnaast zaf er een kleine schuur
ten behoeve van ops lag van machines warden gerealiseerd. Er vindt geen
bomenkap plaats.
De foto op de voorpagina van dit rapport laat de onderzoekslocatie zien.

Figuur 1: Situering
van de planlocatie
(rode omlijning)
(Bron kaartondergrond:
Google Earth).
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1.3 Algemene opzet en werkwijze
Voorliggende quickscan is gebaseerd op een locatiebezoek, beschikbare
gebiedskennis, verspreidingsgegeveris (zie Geraadpleegde bronnen) en
bekende ecologische princlpes.
Om inzlcht te krijgen in de aanwezlge natuurwaarden en beperkingen met
betrekklng tot de beoogde ruimtelijke ingreep in het plangebied, zijn twee
sporen gevotgd:
•
•

Ten eerste is in kaart gebracht welk gebiedsgericht beleid
uitwerking heeft In het gebied (hoofdstuk 2);
Ten tweede is nagegaan welke beschermde planten- en
dtersoo.rten In het gebied voorkomen of kunnen voorkomen
(hoofdstuk 3).

Ult de verzamelde lnformatie volgt een korte beschrijVlng van de te verw~chten
effecten van de rulmtelijke lngreep op beschermde· soorte,n. Ook wordt
vermeJd welke mitig.erende (verzachtende of inpassings~) en compenserende
ma;:1:tregelen nodlg zijn om aan de zorgplicht te voldoen.
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In het kader van dit onderzoek wordt, naast de aanwezigheid van beschermde
soorten, aandacht besteed aan gebieden met een beschermingsstatus. De
volgende wet- en regelgeving is daarbij van belang:
•
•

Natuurbeschermingswet, waarin o.a. opgenomen de Vogel- en
Habitatrichtlijn;
Nata Ruimte, in streekplannen uitgewerkt voor bescherming van de
Ecologlsche Hoofdstructuur (EHS), ganzenfoerageergebied en
weidevogelgebied.

De beschermingsregimes hebben tot doel de natuurwaarden in de betreffende
gebieden veilig te stellen. In sommige situaties dienen ook ruimtelijke
ingrepen buiten de begrenzing van deze gebieden getoetst te warden op
mogelijke schadelijke uitstralende effecten.
In de onderstaande paragrafen wordt kart ingegaan op de eventuele effecten
die de geplande werkzaamheden kunnen hebben op nabijgelegen gebieden
met een beschermingsstatus.

2.2

Natuurbeschermingswet 1998
In de Natuurbeschermingswet 1998 is de bescherming geregeld van Habitaten Vogelrichtlijngebieden -tezamen 'Natura 2000-gebieden' genoemd- en
Beschermde Natuurmonumenten (Ministerie van LNV 2007).
In de directe nabijheid van het plangebied bevinden zich geen Natura 2000gebieden of Beschermde Natuurmonumenten. De dichtstbijzijnde Natura
2000-gebieden zijn 'Dwingelerveld' en 'Drents-Friese Wold & Leggelderveld',
beide gebieden liggen op een afstand van ca. 5 kilometer van het plangebied.
Het zijn beide gebieden van hoge zandgronden (Ministerie van LNV 2007).
Gezien de afstand tot deze Natura 2000-gebieden en de aard van de beoogde
ingrepen, warden negatieve effecten op deze gebieden uitgesloten.

2.3

Nota Ruimte
De Nata Ruimte is een van de structuurschema's waarin de visie van het Rijk
over natuur en landelijk gebied is vastgelegd . De nota richt zich op het
behoud, herstel en ontwikkeling van wezenlijke natuurlijke kenmerken en
waarden. Vanuit deze doelstelling is de Ecologische Hoofdstructuur in het
leven geroepen en wordt ganzenfoerageergebied en weidevogelgebied
aangewezen. De Nata Ruimte is een zogeheten planologische kernbeslissing
(PKB). Het Rijk verwacht dat provincies en gemeenten de Nata laten
doorwerken in hun ruimtelijke plannen, zoals het streekplan en het
bestemmingsplan.

Eco/ogische Hoofdstructuur (EHS)
De locatie ligt niet in de EHS (Provincie Drenthe 2007). Het dichtstbijzijnde
gebied behorend tot de EHS, ligt op een afstand van ca. 1,8 kilometer. Gezien
de aard van de beoogde plannen, de afstand en tussenliggende barriere
(N381), kan warden geconcludeerd dat geen aantasting plaatsvindt van door
de Provincie aangewezen gebieden met belangrijke natuurwaarden.
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Natuur buiten de EHS
Volgens kaart 7 'Ecologische structuren' uit POP II (Provincie Drenthe 2004) Is
het plangebied gelegen binnen een gebied dat is aangemerkt als weidevogel
en ganzenfoerageergebied. Gezien de nabijheid van bebouwing , bomen en
drukke wegen is het plangebied beperkt geschikt voor weidevogels. In het
aangrenzende weiland, waar een werktuigenberging is gepland, zijn
uitsluitend weinig kritische weidevogels als Kievit en Scholekster te
verwachten. Kritische weidevogelsoorten warden niet verwacht. Negatieve
effecten op de gunstige staat van instandhouding van weidevogels zijn dan
oak niet te verwachten.
Tevens Is het plangebied gelegen binnen een gebied dat is aangemerkt als
gebied met botanische waarden voor sloten. Naar verwachting heeft deze
benoeming betrekking op de nabijgelegen Hijkerleek. De Hijkerleek ligt op een
afstand van 250 meter. Gezien de afstand tot de Hijkerleek en het ontbreken
van oppervlaktewater binnen het plangebied, wordt aantasting van botanische
waarden niet verwacht.
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3

FLORA EN FAUNA VAN HET
ONDERZOEKSGEBIED

3.1

Methode
Het onderzoek is gebaseerd op een dagbezoek op 16 juli 2008 door een
persoon.
Tijdens het veldonderzoek is aandacht besteed aan a.a. de beschermde
soorten binnen de Flora- en faunawet en vooral aan de juridisch zwaarder
beschermde soorten (Tabel 2 en 3). Voor zover mogelijk zijn de volgende
soortgroepen gefnventariseerd: hogere planten, zoogdieren, vogels, amfibieen,
reptielen, vissen en ongewervelden . Daarnaast is op basis van de
terreingesteldheid, bekende verspreidingsgegevens (zie "geraadpleegde
bronnen") en 'expertjudgement', een uitspraak gedaan over de mogelijk
aanwezige beschermde soorten.
In dit hoofdstuk worden de onderzochte soortengroepen beschreven die in het
plangebied en de directe omgeving zijn aangetroffen en te verwachten. De
relevante soorten warden in de onderstaande tekst kort toegelicht.

3.2

Flora
Soorten
Uit bekende verspreidlngsgegevens blijkt dater binnen het kilometerhok
waarbinnen de planlocatie valt een laagbeschermde plantensoort en een
plantensoort van de Rode Lijst voor komt (Natuurloket). Binnen het plangebied
zijn echter geen beschermde plantensoorten of plantensoorten van de Rode
Lijst aangetroffen.
Gezien de terreingesteldheid/ soortensamenstelling zijn ook geen beschermde
soorten/ soorten van de Rode Lijst te verwachten. De waarnemingen van de
beschermde soort en de Rode lijst soort komen waarschijnlijk langs de
Hijkerleek voor, die nabij het plangebied ligt.

Veqetatie
Het perceel random de houtzagerij bestaat grotendeels uit braakliggend
terrein. Hier zijn algemene plantensoorten als Bijvoet, Canadese fijnstraal,
Gewone paardenbloem, Gewoon herderstasje, Grote weegbree, Kleefkruid,
Kweek, Perzikkruid, Veldzuring, Schijfkamille en Gewoon varkensgras
aangetroffen. Deze soortensamenstelling duidt op een matig vochtig,
enigszins voedselrijk karakter.
De houtsingels laten een droger vegetatietype zien met soorten als Gewone
henepnetel, Lijsterbes, Ruwe Berk, Wilde kamperfoelie en Zomereik. Gezien de
terreingesteldheid worden geen beschermde en bedreigde soorten verwacht in
het plangebied.

Het aanvragen van ontheffing annex artikel 75 van de Flora- en faunawet en
het verrichten van compenserende/ mitigerende maatregelen is voor flora niet
aan de orde.
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3.3

Zoogdieren
';,1eermufzen
Alie vleermuizen zijn opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en tabel 3
van de Flora- en faunawet en daardoor strikt beschermd.

Potentiele verbliifplaatsen
Tijdens het veldbezoek zijn de bomen en schuur ge'l nspecteerd op
aanwezigheid van geschikte holten, spleten en ruimten die als potentiele vaste
verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen fungeren. Deze zijn niet aangetroffen.
Zodoende kan warden gecondudeerd dat vaste verblijfplaatsen voor zowel
boombewonende als gebouwbewonende soorten afwezig zijn in het
plangebied.

Potentiele vlieqroutes
Van veel vleermuissoorten is bekend dat zij gedurende lange tijd gebruik
kunnen maken van dezelfde structuren voor de orientatie en daarlangs van
hun verblijfplaats naar de foerageergebieden trekken. Vanwege dit
traditiegetrouwe gedrag van vleermulzen vormen bepaalde lijnvormige
structuren (b.v. rijen woningen en singels) een belangrijk onderdeel van een
vliegroute. Wanneer alternatieve structuren ontbreken zijn dergelijke
structuren 'onmisbaar' en kunnen zodoende beschermd zijn .
De enige lijnvormige e!ementen binnen het p!angebi ed zijn de houtzager!j en
de houtsingels random de houtzagerij. De singels zullen behouden blijven, en
te slopen deel van de bebouwing zal herbouwt warden ; opgaande lijnvormige
elementen warden niet verwijderd. De plannen geven daarom geen aanleiding
schade te veronderstellen aan de migratiemogelijkheden van vleermuizen .

Potent/eel foeraqeerqebied
Foerageergebied van vleermuizen geniet binnen de Flora- en faunawetgeving
geenjuridische bescherming, tenzij het onmisbaar is voor het voortbestaan
van een populatie . Het plangebied en de omgeving van het plangebied zal oak na de werkzaamheden -geschikt blijven als foerageergebied van
vleermuizen.

Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling worden geen vaste
verblijfplaatsen, vliegroutes of belangrijke foerageergebieden aangetast. Het
aanvragen van een ontheffing van de Flora- en faunawet is voor vleermuizen
dan ook niet aan de orde.
Overige zoogdieren
Binnen het plangebied kunnen vaste verblijfplaatsen van laag beschermde
zoogdieren als Rosse woelmuis, Veldmuis, Bosmuis, Bosspitsmuis spec.,
Huisspitsmuis, Egel en Wezel (alien FFW tabel 1) aanwezig zijn. Voor deze
soorten geldt automatisch vrijstelling van de verbodsartikelen 9 en 11 uit de
Flora- en faunawet.
Er is specifiek gelet op het voorkomen van de middelhoog beschermde
Steenmarter (FFW tabel 2). In het plangebied zijn geen sporen aangetroffen als
uitwerpselen, prenten en prooiresten die kunnen duiden op de aanwezigheid
van deze soort.

Voor de te verwachten zoogdiersoorten, die onder een /aag
beschermingsregime val/en, geldt automatisch vrijstelling van de
verbodsbepalingen in artikel 9 en 11 van de Flora- en faunawet en is geen
ontheffing nodig.

QUICKSCAN NATUURTOETS UITBREIDING HOUTZAGERIJ RHEEVELD 2, HIJKEN

16

®cogroen advies
3.4

Broedvogels
Het moment van het veldbezoek - in laatste deel van de broedperiode van veel
vogelsoorten - was redelijk geschikt om broedvogels te inventariseren. In
combinatie met de terreingesteldheid, bekende verspreidingsgegevens en
'expert judgement' is echter een betrouwbare uitspraak te doen over de
soortensamenstelling.
Alie broedvogels zijn gedurende het broedseizoen beschermd en mogen in
deze periode niet verstoord of geschaad warden. Voor verstoring van
broedvogels in het broedseizoen is alleen in uitzonderlijke gevallen ontheffing
annex art. 75 van de Flora- en faunawet te verkrijgen. Als broedseizoen wordt
gehanteerd: periode van nestbouw, periode van broed op de eieren en de
periode dat de jongen op het nest gevoerd warden (Van Heusden &
Vreugdenhil 2006). Van een kleine selectie vogels zijn de nestplaatsen
jaarrond beschermd. Op dit moment geldt dit voor de volgende soorten:
Bosuil, Steenuil, Kerkuil, Ransuil, Groene specht, Zwarte specht, Grote bonte
specht en nesten van in bomen broedende roofvogelsoorten als Sperwer,
Buizerd, Havik en Boomvalk.
Soorten met een jaarrond beschermde nestplaats zijn niet aangetroffen.
Tevens zijn geen nesten van soorten aangetroffen waar na de op handen
zijnde wetswijziging een ontheffing voor moet warden aangevraagd (zie ook
onderstaand tekstkader).

Op handen zijnde wetswijziging
Door een op handen zijnde wetswijziging vallen ook nesten van Blauwe reiger, Boerenzwaluw,
Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart, Huiszwaluw, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Oehoe,
Raaf, Rode wouw, Roek, Slechtvalk, Torenvalk, Wespendief, Zeearend, Zwarte kraai, en Zwarte wouw
bfnnenkort onder de definttie van 'vaste rust- of verbfijfpfaatsen' in artikef 11 van de Flora- en faunawet.
Deze nesten zijn, voor zover ze niet permanent verlaten zijn, jaarrond beschermt. Daarom is na ingang
van deze wetswijziging een ontheffing annex art. 75 van de Flora- en faunawet nodig wanneer
nestlocaties van deze soorten warden verwijderd of verstoord.

}aarrond beschermde nestp/aatsen van broedvoge/s ontbreken in het
p/angebied. Het aanvragen van ontheffing en het verrichten van mitigerende en
compenserende maatrege/en is voor jaarrond beschermde broedvoge/s niet
aan de orde.

Overige broedvogels
De bomen die in het plangebied voorkomen, vormen een broedbiotoop voor
algemene broedvogels als Groenling, Houtduif, Merel, Tjiftjaf, Vink,
Winterkoning en Roodborst. Daarnaast in de te slopen bebouwing
broedbiotoop aanwezig voor een soort als Winterkoning.
In het plangebied dat binnen de houtsingels ligt warden geen weidevogels
verwacht. In het aangrenzende weiland is het, gezien de terreingesteldheid,
mogelijk dat algemene weidevogelsoorten in tot broeden komen (Kievit en
Scholekster). Kritische weidevogelsoorten worden gezien de ligging nabij
bebouwing en drukke wegen niet verwacht in of nabij het plangebied.
Geconcludeerd wordt dat - door de realisatie van de plannen - voor alle te
verwachten soorten de 'gunstige staat van instandhouding' of de huidige
populatiegrootte niet in gevaar zal komen. Dit vanwege het feit dat de bomen
behouden zullen blijven, in de omgeving voldoende broedgebied aanwezig
blijft en deze soorten in de regio relatief algemeen voorkomen.
Werkzaamheden die broedbiotopen van vogels verstoren of beschadigen
dienen buiten het broedselzoen van de aanwezige vogels te warden gestart.
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Voor de meeste soorten kan de periode tussen 15 maart en 15 juli worden
aangehouden als broedseizoen. De broedperiode verschilt per soort en soms
ook per jaar.
In het kader van de Flora- en faunawet wordt voor het broedseizoen geen
standaardperiode gehanteerd. Van be!ang is of een broedgeva! '."Jordt
verstoord. ongeacht de datum.
Als in de periode tussen 15 juli en 15 november gestart wordt met de
werkzaamheden is het van belang om na te gaan of bewoonde nesten van
Houtduif aanwez ig in de invioedsfeer van de plannen. Hou t duif kan nameiijk
broeden tot 15 november.

Werkzaamheden die broedbiotopen van vogels verstoren of beschadigen
dienen te al/en tijde te worden voorkomen. Dit is moge/ijk door gefaseerd te
werken en de uitvoering op te starten buiten het broedseizoen van de
aanwezige voge/s.

3.5

Vissen
Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig waardoor leefgebied
in het plangebied voor vissen ontbreekt. Langs het onderzoeksgebied lopen
echter wel greppels en sloten waar in natte period es water aanwezlg is. Omdat
ook hier permanent oppervlaktewater ontbreekt, kan de aanwezigheid van
vissen warden uitgesloten .

-7

f!et aanvragen van ontheff!ng anne)f art _,7 5 "'~an de Flora - en fauna;/vet en het

verrichten van compenserende/ mitigerende maatrege/en is voor vissen niet
aan de orde.

3.6

Amfibieen
In de greppels buiten het plangebied is in natte periodes water aanwezig. Het
gebied is daarom beperkt geschikt als voortplantingsbiotoop voor laag
beschermde amfibieensoorten als Bruine kikker, Gewone pad en Kleine
watersalamander. De aanwezige strooisellaag binnen het plangebied is
mogelijk beperkt geschikt als overwinteringsgebied voor de bovengenoemde
laag beschermde amfibieensoorten.
Omdat het hier 'algemene soorten' betreft die vallen onder een laag
beschermingsregime (FFW Tabel 1), geldt automatisch vrijstelling bij
ruimtelijke ingrepen van de verbodsartikelen 9, 11 en 12 van de Flora en
faunawet en is geen ontheffing annex artikel 75 nodig.

Het aanvragen van ontheffing annex art. 75 van de Flora- en faunawet en het
verrichten van compenserende/ mitigerende maatrege/en is voor amfibieen
niet aan de orde.

3.7

Reptielen
Er zijn geen reptielen aangetroffen in het plangebied. Gezien de
terreingesteidheid en bekende verspreidingsgegevens zijn deze ook niet te
verwachten (Natuurloket en RAVON).

Het aanvragen van ontheffing annex art. 75 van de Flora- en faunawet en het
verrichten van compenserende/ mitigerende maatregelen is voor reptielen niet
aan de orde.

QUICKSCAN NATUURTOETS UITBREIDING HOUTZAGERIJ RHEEVELD 2, HIJKEN
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Ongewervelden
~gvlinders en libel/en

In het plangebled zijn geen beschermde dagvlinders en llbellen of soorten van
de Rode lijst aangetroffen. Wegens het ontbreken van geschikt biotoop
ontbreken geschikte voortplantingslocaties voor (beschermde) vlinder- en
llbellensoorten binnen het pfangebied.
Mief'en
In het plangebied zijn geen nestkoepels van beschermde mierensoorten
aangetroffen. Beschermde mierensoorten zijn voornamelljk gebonden aan
droge, open (naald)bossen en heideterreinen. Beide biotopen ontbreken in het
plangebied.

Kevers
In Nederland komen/ kwamen vljf beschermde keversoorten voor.
Juchtfeerkever, Heldenbok en Brecle geelgerande waterroofkever zijn al sinds
de jaren '70 niet meer in Nederland waargenomen (Hu ijbregts .2003). Twee
beschermde keversoorten komen nog wel voor in Nederland (Vliegend hert en
Gestreepte·waterroofkever). Binnen het plangebied is echter geen geschikt
blotoop aanwezig voor belde soorten.

Ten aanzien van ongewervelden is het aanvragen van een ontheffing in het
kader van de Flora- en f;umawet niet aan de otde.
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BIJLAGE I: WEITELIJK KADER
Flora- en faunawet
lnleiding
Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Met de Flora- en faunawet (Ffwet) is beoogd een geTntegreerd
soortenbeschermingsregime te creeren dat voldoet aan de internationale verplichtingen. Doordat het verkrijgen van ontheffing
en vrijstelling slechts mogelijk was onder bepaalde voorwaarden, werd de Flora- en faunawet na de inwerkingtreding al snel als
belemmerend ervaren in het maatschappelijke verkeer.
De belemmerende factoren werden met name veroorzaakt, door het afwegingskader, dat oak voor zeer algemeen
voorkomende soorten gold als b.v. Mal, Veldmuis, Bosmuis en Konijn. Dit zorgde voor onnodige belemmeringen van
werkzaamheden en veel administratieve lastendruk.
Vanaf 23 februari 2005 is een wetswijziging van kracht geworden waarbij de mogelijkheden verruimd zijn voor het verlenen van
ontheffing/ vrijstelling van de verbodsbepalingen in hat kader van de Ffwet. Dit geldt met name voor de algemeen voorkomende
soorten.

Beschennde 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 warden bedreigd of he! gevaar lopen in hun voortbestaan te warden
bedreigd. Oak zijn soorten aangewezen die niet noodzakelijkerwijs in hun voortbestaan warden bedreigd, maar wel
bescherming genieten ter voorkoming van overmatige benutting.
De volgende diersoorten zijn beschermd volgens de Ffwet:
1) Alie van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering van gedomesticeerde dieren en met
uitzondering van de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis;
2) Alie van nature op het Europese grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie voorkomende soorten vogels met
uitzondering van gedomesticeerde vogels;
3) Alie van nature in Nederland voorkomende soorten amfibieen en reptielen;
4) Alie van nature in Nederland voorkomende soorten vissen, met uitzondering van de soorten waarop de Visserijwet 1963
van toepassing is.
5)
Een aantal ongewervelden (a.a. insecten, libellen en kevers) die in hun voortbestaan bedreigd zijn of het gevaar lopen in
hun voortbestaan te warden bedreigd.

Verbodsbepalingen
De Ffwet kent een groat aantal verbodsbepalingen die samenhangen met ruimtelijke ingrepen, plannen en projecten. De
verbodsbepalingen betreffende planten op hun groeiplaats zijn opgenomen in artikel 8 van de Ffwet. De verbodsbepalingen
betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving zijn vermeld in artikel 9 tot en met 12 (zie kader). In hoeverre de
verbodsbepalingen van toepassing zijn is afhankelijk van het beschermingsregime waartoe de soort behoort.
~ne veJfxxls~

n voor beschermde inheemse soorten dieren en panten. Rora- en faunawet, artike/en 8 Vm 12.

Het is verboden planten, behorende tot een beschetmde lnheemse plantensoort, te plukken, te verz~melen , afte
snijden, ult te sleken, ta vernielen, ta beschadlgen, ta ontwortelen of op en.igerlel andere wijze van hun groeiplaats
te verwljderen.
Het Is verboden dleren, b.ehorende tat een beschermc!e inh'eemse diersoort, ta d?den, te verwonden , te vangen, te
bemachtigen o_f met het oog daarop op te sparen.
•

Hat is verboden dieren, behorende tot een b'eschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.
Hat is verboden nesten, helen of and ere voortplantlngs- of vaste rust- ofverblijfplaatsen van dieren, behorende tat
een beschermde lnheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen , weg te nemen of te verstoren.
Hat is verboden eieren van dieren; behorende·tot een beschermda lnheemse diersoort, re zoeken, te rapen , uit hat
nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.

Orie beschenningsregimes planten- en diersoonen
Met ingang van het wijzigingsbesluit artikel 75 zijn drie verschillende beschermingsregiems van kracht, mede afhankelijk van de
zeldzaamheid van de soort en de status in Europese richtlijnen. In alle gevallen is onverminderd de zorgplicht van toepassing:

'/eder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn hande/en of na/aten nade/ige gevolgen voor flora en fauna kunnen
worden veroorzaakt, is verplicht dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zu/ks in redelijkheid kan worden gevergd,
dan we/ a/le maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of
voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zovee/ mogelijk te beperken of na te /aten. '
Tabet 1 'Alqemene soorten'
Onder daze groep vallen o.a. alle algemeen voorkomende beschermde zoogdieren, amfibieen en vaatplanten (in totaal 43
soorten). Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik of
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ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor deze soorten voor overtreding van de artikelen 8 t/m 12 van de Ffwet en
hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.

Tabe/ 2 'Overige soorten (gedragscode) '
Onder deze groap va!!an aan o.antal minder algemene soorten (in totaal 101) en vogels. Als iernand activlteileri underneemi die
zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud , bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geld! een vrijstelling
voor daze soorten voor overtreding van de artikelen 8 t/m i 2 van de Ffwet, mits de activiteiten word en uitgevoerd op basis van
een gedragscode. De gedragscode moat door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring
door de minister van LNV. De gedragscode geeft richtlijnen aan om schade aan de soort te voorkomen of te minimaliseren
(Artikel 16c wijzigingsbesluit).
Voorheen was nooit vrijstelling mogelijk voor van nature voorkomende vogelsoorten. Nu kan alleen vrijstelling verkregen worden
indien :
•
sprake is van belang a) t/m d);
•
sprake is van onopzettelijk verstoren (artikel 10) in geval van bij de wet genoemde belangen, en er geen wezenlijke
invloed (significante effecten) is;
•
In geval van belang g), behalve in de periode 15 maart-15 juli.

Tabel 3 'Soorten yan Bijlaqe I AMvB Artike/ 75 I soorten van Habitatr/chtllln Bi/Jage IV'
Onder de eerste groep vallen met name soorten die een kwetsbare status hebben (in totaal 37 soorten) en vogels (in geval niet
gewerkt word! met een gedragscode). le hebben een vergelijkbare bescherming als soorten van Habitatrichtlijn Bijlage IV.
Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, is voor deze soorten ontheffing van de
artikelen 8 t/m 12 van de Ffwet altijd noodzakelijk. De ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan drie criteria:
1. er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang 1>;
2. er is geen alternatief;
3. de activiteiten doen geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.
De laatste twee criteria worden in het wijzigingsbesluit samengevat als 'zorgvuldig handelen', waarbij elke vorm van schade aan
de soort voorkomen moat worden. Aan alle drie criteria moat gelijktijdig voldaan worden
Voor activiteiten in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik, is het niet
mogelijk voor artikel 1O van de Ffwet een ontheffing te verkrijgen. Voor de artikelen 8, 9, 11 en 12 geldt wel een vrijstelling , mits
activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode.

Rode lijsten
De Minister van LNV heeft 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 Rodelijst-soorten 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 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. Vanaf dat moment heeft Nederland de
Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationals wetgeving verankerd. Nederland zal aan de hand van een
vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging waarborgen rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000gebieden. Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door de Minister van LNV. Daarnaast zal Nederland in de
komende jaren voor alle gebieden die samen Natura 2000 vormen, beheerplannen opstellen.

In daze samenvatting zlln alleen de meest relevante onderdelen van de wetgeving vereenvoud lgd wee rgegeven. Voo r een
volledig begrip word! verwr:mm naar de oorspronkeli jke wetsteksten ('w'iww.minlnv.nl 'Onde1werpen Natuur'). Aan daze tekst
kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

1

a) de bepallngen lnzake de gemeenschappelljke mark! en een vrij verkeer van goederen van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap; b) de bescherming van flora en fauna; c) de veiligheid van het luchtverkeer; d) de volksgezondheid of
openbare velllgheid; e) dwlngende redenen van groat openbaar belang, met inbegrip van redenen van socials of economische
aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten ; f) het voorkomen van ernstige schade aan vo rmen van eigendom, anders
dan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren ; g) belangrljke overlast veroorzaakt door dieren, behorende tot
een beschermde inheemse diersoort ; h) de uitvoering van werkzaamheden in het kade r van bestendig beheer en onderhoud in
de landbouw en in de bosbouw; i) bestendig gebruik ; j) de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrlchting
of ontwikkeling.
2

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedseikwaliteit vanTRCJZ/2004/5727, houdende vaststelling van rode
lijsten flora en fauna
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Hilbolling H. (Hilda)
Van:

Michiel Huisman [m.huisman@drentsplateau.ni]

Verzonden: vrijdag 12 juni 2009 11: 12

Aan:

Hilbolling H. (Hilda)

Onderwerp: RE: aanvraag advies al dan niet archeologisch onderzoek perceel Rheeveld 2 te Hijken
(gemeente Midden-Drenthe)

Bijlagen:

Rheeveld 2 Hijken Archiskaart.pdf

geachte mevrouw Hilbolling,

Op uw verzoek heb ik gekeken naar de archeologische situatie rondom het door u aangegeven plangebied
te Hijl<en.
Archeologische kennis
I-let plangbied ligt op de overgang van de rug van Hijken I Brunsting naar het dal van de Hijkenleek en heeft
daardoor een middelhoge archeologische verwachtingswaarde (IKAW). Binnen een straal van een kilometer
zijn nauwelijks archeologische vondstmeldingen bekend. Ten noordwesten van de planlocatie Jigt de Zuideres
van Hijken. Hier zijn vondsten bekend uit verschillende perioden, van de IJzertijd/Romeinse Tijd tot en met de
Middeleeuwen.

Provinciaal beleid
Voor gebieden met een archeologische verwachtingswaarde hoog of middelhoog geldt een maxi male
onderzoeksvrijstelling van 500 rn2. De geplande loods meet circa 750 rn2 plus 220 m2 voor de kapschuur is
totaal 970 m2 mogelijkte maken ontwikkeling . Dit is dus groter dan deze vrijstelling. Daarnaast geldt echter
ook een vrijstelling van de eerste 30 centimeter, gerekend vanaf het oppervlak. Cruciaal voor de
archeologische impact is de totale nieuwe te verwachten bodemverstoring.
Archeologisch advies

U geeft aan dater in het verleden grond is opgebracht en tevens sprake is geweest van bodemverstoring.
Normaal gesproken is nu juist het doel van de eerste fase van archeologisch onderzoek het vaststelten van
de gaafheid van de bodem. ln de praktijk bJijkt namelijk dat de nauwelijks met documenten aan te tonen valt
welke ingrepen exact op welke plek hebben plaats gevonden. Tevens blijken er vaak grate, zeer locale
verschillen voor te komen in de daadwerkelijke verstoring/ophoging. lndien de te bouwen structuren
inderdaad op stiepen gefundeerd warden is de verstoring in dlt geval echter dusdanig gering dat in dit
specifieke geval een archeologisch vooronderzoek niet zinvof lijkt.
Mochten er tijdens de werkzaarnheden toch archeologische resten (vondsten en/of grondsporen) warden
aangetroffen, dan dienen deze conform de Monumentenwet 1988 terstond gerneld te worden bij mijn colllega
Wijnand van der Sanden (provinciaal archeo!oog; w.sanden@drentsplateau.nl of 06-22662601 ).

lk hoop u hierblj naar tevredenheid te hebben ge·informeerd,

Met vriendelijk groet,
Michie! Huisman
Beleidsmedewerker archeologie
T: 0592 • 305 963
.....,~·o-1 F: 0592 - 305 940
ldllalllili e:m.huisrnan@drentsplateau.nl
Aanwezig op dinsdag en vrijdag. Op andere dagen voor dringende zaken le bereiken via 06-25034686
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Van: Hilbolling H. (Hilda) [mailto:Hilda.Hilbolling@witpaard.ni]
Verzonden: donderdag 4 juni 2009 9:36
Aan: Michie! Huisman
Onderwerp: RE: aanvraag advies al dan niet archeologisch onderzoek perceel Rheeveld 2 te Hijken
(gemeente Midden-Drenthe)
Geachte meneer Huisman,
De eigenaar van de houtzagerij heeft het terrein geinspecteerd. Tot op een diepte van circa 50 cm warden
puinresten aangetroffen. Aangenomen kan daarom warden dat het terrein met ongeveer 50 cm is opgehoogd.
De fundering zal bestaan uit losse palen, zogenaamde stiepen. De bestaande bouw is gefundeerd op circa 70
cm beneden maaiveld. Naar alle waarschijnlijkheid kan deze maatvoering ook warden aangenomen voor de
nieuw te bouwen loodsen.
Wij zien uw advies met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Hilda Hilbolling
senior medewerker landelijk gebied

Govert Flinckstraat 31 8021 ET Zwolle
Postbus 115B 8001 BD Zwolle
T. 038 421 68 00 F. 038 421 07 37
11ilda.hilbolting@witpaard.nl
www.witpaard.nl

Stedenbouwkundig adviesbureau

Van: Michiel Huisman [rnailto:rn.huisrnan@drentsplateau.nl]
Verzonden: vrijdag 29 rnei 2009 13:31
Aan: Hilbolling H. (Hilda)
Onderwerp: Re: aanvraag advies al dan niet archeologisch onderzoek perceel Rheeveld 2 te Hijken
(gemeente Midden-Drenthe)
geachte rnevrouw Hilbolling,
Kunt u achterhalen hoe veel het terrein indertijd is opgehoogd?
En hoe de nieuwe opstallen word en gefundeerd? is er sprake van een volledige bouwkuip of bv van
funderingssleuven of losse palen/stiepen?
lndien de nieuwe opsta!len minder diep gefundeercl worden dan deze ophoging plus en 30 cm (de gemiddefde
dikte van de bouwvoor in Drenthe) dan is archeologisch onderzoek waarschijnlijk niet noodzakelijk. lndien de
ophoging niet aantoonbaar is, is het waasrchijnlijk het meest efficient om de huidige staat van het terrein toch
aan te laten tonen door een beperkt archeologisch booronderzoek.
op basis van de boven gevraagde gegevens kan ik een juiste inschatting maken van de noodzaak van nader
onderzoek.

Met vriendelijk groet,

j

ts --

30-6-2009

Michiel Huisman
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Beleidsmedewerker archeologie
T: 0592 - 305 963
F: 0592 - 305 940
e: m.huisrnan@drentsplateau.ni
Aanwezig op dinsdag en vrijdag. Op andere dagen voor dringende zaken te bereiken via 06-25034686

Van: Marja Montforts
Verzonden: woensdag 27 mei 2009 10:43
Aan: Michiel Huisman
Onderwerp: FW: aanvraag advies al dan niet archeologisch onderzoek perceel Rheeveld 2 te Hijken
(gemeente Midden-Drenthe)
Adviesvraag bureau Witpaard .d.d. 180509

Van: Hilbolling H. (Hilda) [mailto:Hilda.Hilbolling@witpaard.nl]
Verzonden: maandag 18 mei 2009 13:33
Aan: Marja Montforts
Onderwerp: aanvraag advies al dan niet archeologisch onderzoek perceel Rheeveld 2 te Hijken (gemeente
Midden-Drenthe)
Geachte mevrouw Montforts,
Voor een particulier in de gemeente Midden-Drenthe zijn wij bezig met het opstellen van een ruimtelijke
onderbouwing voor de uitbreiding van een houtzagerij aan de Rheeveld 2 te Hijken. Een situeringskaartje is
bijgevoegd.
De ruimtelijke onderbouwing zal ondHrdeel gaan uitmaken van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied
van de gemeente Midden-Drenthe.
Het uitbreidingsplan van de houtzagerij omvat in de eerste plaats de bouw van een tweede loods. Deze zal
aan de huidige loods vast warden gebouwd (aan de zuidkant). Zie ook kaartje met bouwplan. Het nieuwe
gedeelte krijgt een oppervlakte van circa 750 m2.
Het uitbreidingsplan omvat daarnaast de bouw van een werktuigenberging (open kapschuur) van circa 220
m2 (circa 20 bij 11 meter), voor situering: zie ook kaartje met bouwplan.
Graag horen wij van u of voor dit bouwplan een verkennend archeologisch onderzoek (veldond erzoek) dient
te warden uitgevoerd.
Van de particulier begrepen wij dat bij de bouw van de bestaande loods (in 1966) het perceel Rheeveld 2 al is
opgehoogd met zand en puin. De bodem is hier dus al verstoord. Is een veldonderzoek (archeologie) dan nog
zinvol?
Wij zien uw advies met belangstelling tegemoet.
Kunt u ook aangeven wann eer wij het advies kunnen verwachten?
Alvast bedankt.
Mocht u nog meer informatie nodig hebben, laat het dan even weten .

Met vriendelijke groet,
Hilda Hilbolling
senior medewerker landelijk gebied

30-6-2009
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INVULLIJST WATERTOETS

Reeswat..·tcrschap
~wicden

Vu! a/le vragen zo goed mogelijk in en voeg een situatiekaart of /uchtfoto van he! plangebied toe. Zorg ervoor dat
de invullijst is ondertekend. Een invullijst waarblj een van de hierboven genoemde aspecten ontbreekt, wordt niet
in behandefing genomen! Opmerkingen kunt u eventueel na de invullijst invoegen . Stuur de invullijst naar:
Waterschap Reest en Wleden. postbus 120. 7940AC MEPPEL. l.a.v. dhr. M. Manenschiin

Algemeen
Naam gemeente: Midden-Drenthe
Contactpersoon gemeente: Mevrouw Jeanet Oosterveld
(dit hoeft niet deze/fde naam als de indiener van dit formulier te zijn)

Plangegevens
1

II

Waar llgt het plan? Beilen, sectie A, nummer 692, Rheeveld 2 te Hijken
(kadastraa/ gemeente, sectie, nummer of het complete adres)

2

Aard en omvang van het plan
wat wordt er gerealiseerd met het plan: Bouw van twee loodsen.
om hoeveel eenheden gaat het: Afmetingen: 25x30,5 meter en 20,5X11 meter

3

Soort plan in het kader van WRO
wat is de bestemming volgens het bestemmingsplan: Bedrijfsdoeleinden
betreft het een vrijstelling ( 19.1/19.2/19.3), herziening of wijziging: het huidige bestemrningsplan
buitengeb!ed wordt verni~l!wd.

-1

Waterhuishouding
4

j ls er in of rond

I
5

6

het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?
Nee
(vraag andere betrokken par/ijen (particulieren) als u het antwoord niet weet)
Oppervlakte van het plan - . . - - . . .
wat is de totale bruto oppervlakte in m 2 : 2,3 ha
wat is de verharde oppervlakte in de oude situatie: circa 1040 m2
wat is de verharde oppervlakte in de nieuwe situatie: circa 2550 m2 (een tweetal tijdelijke
opslagplaatsen zullen verwijderd worden. Zie ook bijgaande kaart en berekening.

Hoogtes binnen het bouwplan
Wat is de bouwhoogte van plan(== bovenkant afgewerkte vloer bebouwing)? Circa 12 men circa 7 m.
Wat is de maaiveldhoogte van het plan in m NAP? ...**' Geen gegevens van bekend
Wijken een van deze hoogtes at van de directe omgeving (ja of nee) : Nee, er wordt aangesloten bij de
bestaande bebouwing.

I
7

Wat is de gemiddeld hoogste grondwaterstand in het plan (in cm onder het maaiveld)?
• .....Geen gegevens van bekend

8 ' Is er in de buurt van het plan oppervlaktewater aanwezig?
Rond het terrein is een schouwsloot aanwezig. Deze sloot is grotendeels een droge sloot.

I
I

9

I

Op welke wijze zorgt u ervoor dat h-et afstromende regenwater niet verontreinigd raak1?
Bij de bouw word! gebruik gemaakt van duurzarne materialen.
(bijvoorbeeld door geen gebruik te maken van food, zink, koper, geen contact te hebben met meststoffen of
bijzondere chemica/ien of door het toepassen van een zuiverende voorziening)

I

10

Hoe wordt in- het plan het afvalwater en het regenwater behandeld?
In de oude situatie: Het regenwater stroomt vanaf het dak op de grond. Doordat het terrein niet
verhard is infiltreert het regenwater.
In de nieuwe situatie: Het regenwater word! deels opgevangen gebruikt voor de sanitaire voorziening.
Langs de loods en de werktuigenberging wordt een molgoot/greppel aangelegd. Het overige deel van
het water word! via deze molgoten/greppels vertraagd afgevoerd naar de omringende sloot. In de
overgang van de molgoot naar de sloot word! een verhoogde uitstroomopening aangebracht, deze
z<;,!'gt voor een vertr~ gde afvoer. Het regenwater z,al in eerste in~t a ntie in deze molgoo.~greppel

INVULLtJ$.T WA'fERTOETS
inflltreren, bij hevige neerslag zal het regenwater naar de omringende sloot afgevoerd worden.
Worden lnfiltratiemogelljkheden benut? Ja, zie omschrlJving hlerboven.
Is nagedacht over gescheiden sanitatie? Ja
Ondertekening

Niim ih«ler.ter: T, de Jong4<oerU1
Organisarie:Hou~~l Keert.s.

Handtekening: T. <le Jong

Berekening verhard oppervlakte houtzagerij
Bestaande situatie
bestaande schuur
tijdelijke opslag 1
tijdelijke opslag 2
bestrating
Totaal

Nieuwe situatie
bestaande schuur
loods
werktuigen berg ing
bestaande betrating
nieuwe bestrating
Totaal

datum

25-5-2008

nummer op de kaart lengte
breedte oppervlak
1
25,5
24
612 m2
2
8
6,5
52 m2
10,5
7
73,5 m2
3
300 m2
4
1037,5 m2

25,5
5

25

24
30,5

6
4

20,5

11

7

612
762,5
225,5
300
650
2550

m2
m2
m2
m2
m2
m2

Verschil verhard oppervlak oude t.o.v. nieuwe situatie
toename verhard terrein
1512,5 m2
benodigde compensatie 10%
151,25 m2
Realisatie compensatieberging door aanleg molgoten/greppel
molgoot loads
30
molgoot werktuigentoods
36
Totaal

3
3

90 m2
108 m2
198 m2

·f /_, .

-

-

Keest4f~::~ieden
waterschap

Gemeente Midden-Drenthe
t.a.v. mevrouw J. OosteNeld
Postbus 24
9410 AA BEILEN

Meppel,

3 juli 2008

verzonden op:
uw kenmerk:
uw brief van:
ons kenmerk:

WSfWOP/MMa/1816

eek

onderwerp: watertoets uitbreiding houtzagerij Koerts te Hijken

Geachte mevrouw Oosterveld,
In een brief van 25 mei 2008 vraagt de initiatiefnemer van het plan "Uitbreiding houtzagerij Koerts" te Hijken
om een wateradvies in het kader van de watertoets. Voor dit plan ls de normale procedure volgens de notitie
'Reest en Wieden Watertoets' doorlopen. De initiatiefnemer heeft aangetoond reken ing te houden met
ruimte voor water door voldoende waterberging op het eigen terrein te crMren. Daarnaast wordt met de
hoogte van de bebouwing aangesloten op de hoogte van de bestaande bebouwing, waardoor de kans op
wateroverlast gering is. Er is in het plan rekening gehouden met onze uitgangspunten.
Uitgaande van de door de initiatiefnemer geleverde informatie komt waterschap Reest & Wieden tot het
volgende advies:
"De procedure in het kader van de watertoets is gevoerd conform de Handreiking Watertoets II.
Het Waterschap Reest & Wieden geeft een positief wateradvies".
Voor nadc;ire informatie kunt u contact opnemen met cle heer M. Manenschijn, Medewerker stedelijk
waterbeheer en ruimtelijke ordening, telefoonnummer 0522-276819.

ir. J. Super,
Afuelingshoofd Onderzoek en
Planvorming

wa ter.;chnps
vcrkie?rneen

"13 Um 25 november 2009
"'- 1w1W.walerschapsverklezingen.nl
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Waterschap Reest en Wieden. Blankenstein 540, Postbus 120, 7940 AC Meppe.I, tel_ 0522-276767, fax 0522-276799.
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Akoestisch onder2oek houtzagerij Koerts te Hij<.en

1

lnleiding

In opdrac ht van houtzage rij Koe rts is cbor Stroop raa dge-...e nde ingenieurs bv een a!:.oe st is ch
onderzoek uit ge\.Oerd voor de huidige alsme de toekom stige bedrijfsa ctiviteiten aa n het Rhee-...e Id
2 te Hij/;:.e n, ge mee nte M idde n-0 rent he.
Houtzagerij Koert s is gele gen in best em m ingsplangebied Nbuitengebied Midden-0 rentheN. Het
huidige be stem m ingsplan wordt momenteel ge;:i ctua liseerd, waa rbij voor houtza ge rij Koe rts is
gekeken naar de bestaande functie en er geen reKening is gehouden met toekomstige
ontwiU:e Iin gen. 0 m een wijziging van het (\.Oorontwe rp)beste mm ingspla n m oge lijk te make n
die ne n de huidige en toe/:.om stige bedrijfsa ctivite it en a/:.oe stisch inzic htelijK te warden gem a akt.
Doe/ van het onderzoek is het vaststellen van de langtijdgemiddelde beoordelingsniwaus (LArLT)
en de maxim ale geluidni-...eaus

°'-""'•x),

als gevolg van de geluidproducerende activiteiten op het

terrein van de inricht ing. De geluidni-...e aus warden getoetst a an de geluidnorm en, roals die
ge Iden uit het beste mm ingspla n voor bedrijwn in categorie 3. 2 van de bij de voorschriften
be ho re nde St aat van be drijven. Hie rbij wordt \.Oor uw bedrijf (houtzagerijen) voor het aspect
geluid een richtafstand van 100 meter vermeld. Op deze richtafstand geldt een geluidbelasting
(etmaalwaarde) van de maxirnaal toelaatbare rnilieucategorie van rnaxirnaal 45 ell (A)
la ngt ijdgern id de Id beoordelingsniveau en 65 dB (A) rn axirn a e geluidni-...e aus.
Het onder;oek is uit ge\.Oerd overeenkom st ig de "H andleiding me ten en re kene n indust rielawaai"
van a pril 1 999.

Pro )ectnu mmer: 0 93 34 &00
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Akoestisch onderzoek houtzagerij Koerts te H ijken

2

Bedrijfskarakteristiek

2. 1 Situering
Houtzagerij Koerts is gevestigd aan het Rhoove\d 2 aan de zuidzijde van het dorp Hijken . Op een
afstand van circa e5 meter is de provincials weg N381 gelegen en op oon afstand van circa 700
meter is de R ijksweg A28 gelsgen. De dichtstbijzijnde woning van derdsn bsvihdt zich aan de
zuidwestzijde van de inrichting op een afstand van circa 50 meter, gemeten vanaf de
terreingrens , D it is de woning aan het R hoovel d 1 .
De situatie van de inrichting in relatie tot de omgeving is weergege\€n in afboolding 2.1 .
A1beel:l ilg 2. 1: sltuerlng inrichthg (rood kader) h rel at le tot omgeving

2.2

Bedrijfsomschrijving

Houtzagerij Koerts is oon ambachtelijk familiebedrijf en al ruim 32 jaar ge\€stigd aan het
Rhooveld 2. Binnen de inrichting worden strookeigsn houtsoorten verwerkt tot praktisch
bruikbare houtproducten. De activiteiten die op voorgenoemde locatie plaatsvinden bestaan onder
meer uit: de verkoop en zagen, schillen en schaven van houtproducten.

Projectnumrrer: 093348-00
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Jl.koe&lisch onderzoek hou12agerijKoerto te Hi~en

Aa n de zuid2ijde van het huidig3 b3 drijfspand za I een nieuwe loads warden opgeric ht rne t
afrnetingen van circa (lxbxh) 30 x 25 x 6 rneter. De wanden van het gebouw warden
opgetrot.t.en uit metselwert. . Het dat. zal bestaan uit geluidis:ilerende sandwichpaneen. In ret
westelljt. 03el van 03 bedrljfsloods vvordt een t.a ntoor-e n t.antineruim te gevest igd. In de voor- en
a chte rgevel \l\IOrdt ave rhea ddeur a angebrac ht .

Pro f-ctnummet : 093348-00
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Toetsingskader

Het in dit onderzoet. ge ha ntee rde toet sings I:. ader is onde rstaa nd weerg:> g:>'ve n.
Representatieve bedn/fssitvat ie
Als toetsingsc riteriurn ge ldt dat het Ian gt ijdge rn idde !d beoordelingsnlvea u (LJlr.LT) op 1 00 meter
van de inrichtingsgrens net rneer rn ag be dragen dan 45 dB (A) etm aalwa arde. H iervoor is
a ansluit ing gezocht bij de richt lijnen uit het roe l:.je 'B edrij-.e n en rn ilie uzonering', opgesteld c:bor
Vereniging van Nederla ndse Ge mee nten.
In aanvulling op het langtijdge rn idde Id beoorde lingsnivea u (L.or.LT) dient te-.e ns een beoordeling
plaats te vinden wor het optreden van maxirnae geluidni"l.eaus (L.onm<) . Door de gerneente Midcen
Drenthe is aangegeven dat de rnaximale geluidni-.eaus (L.onm<) ter plaatse van de
beoorde lingspunten net hoge r rnogen zijn dan de volge nde gre nswa<1 rden:
65 dB (A) tussen 07. 00 en 19. 00 uur (dagperiode);
60 dB (A) tussen 19. 00 en 23. 00 uur (a\.ondpe riode )i
5 5 dB (A) tussen 23. 00 en 07. 00 uur (nae htperiode).
B o-.e nge noe rn de richt- en grenswaa rden

~Iden

wor de geluide rn issie die de inrichting onder

norm ale orn sta ndigheden veroorzaal:. t, aa nge du id met de rep re sentatieve bedrijfssituat ie. De
represent at e-.e be drijfssituatie reeft in dit geva I betrel:. l:.ing op ee n wor de geluiduit st raling

I:. en me rl:.e nde be drijfswering bij vole dige c apac iteit van de inrichting.
A fw1j"J:.ende bedn/fssit uatie$
D aa rnaast l:.unre n zir. h incidentele afwijl:.ingen van de represent atie>,,e be drijfssit uatie voordce n.
Voor deze situates l:.an ontheffing worden -.e rleend om rneer geluld te veroorzal:.e n da n de
gre nSV11aa rde n war de rep re sentatieve geluidsit uatie.
In onderhavig rapport is once rzoc ht in hoeverre de inrichting aan de bo>,,e nge nee rn de wa arden
l:.an voldoen .

Pro jectnu mm er : 0 93 34 &00
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B eoordelingsgrootheden

De becordeling van het geluid a fie.om stig van inrichtingen die vergunningsplichtig zijn in het l:.ader
van de Wet rnilieubeheer, vindt plaats voor ell:. van de drie beoordelingsperioden van het etm aal
(da g,

av~nd

en nacht). Het uit ga ngspunt hierbij is het inva lie nd geluidnivea u. l'-J aa st \.Oorschriften

voor een norm a le, rep re sent at ieve bedrijfssituat ie, l:.a n het be\.Oe gd gezag besluiten in de
vergunning nog aparte voorschriften op te nemen voor uitzonderlijl:.e situaties die incidenteel
voorl:.ome n. De re presentatieve bedrijfssit uatie I:. an be st aan uit ve rschille nde be drijfstoestrnde n
(zie ool:. module A 55. 2 van de Handle iding). Per bedrijfstce stand VvOrdt het im m issienive au (Li)
bepaald. Voor nadere details verwijzen wij naar pagina 52en 53van de Handleiding. Het
la ngt ijdgeR1 iddeld dee lge luidnive au LA<qiLT ten gevolge van een be paalde bedrijfstoesta nd i 1tv0rdt
be pa aid uit het A-gewogen gest andaardisee rde im m issienh..e au vol gens de form ule:
LA<qi,LT =Li -

Cb - Cm - Cg

waarin:
L.or.qi,LT

= langtijdge rn iddeld deelgeluidniveau in dB (A)

Li

= gestandaardiseerd imrn issieniveau in dB(A)

Cb

= bedrijfsduurcorrectieterni in dB

Cm

= me teo correct iete rm in dB
= gevelcorrectieterrn in dB

Cg

Het gestanda<i rdiseerde im m isse nivea u is het Q3 meten of bere l:.e nde ge luidni\.e au in dB (A)
op een bepaalde plaats en hoogte, tijdens een bepaalde bedrijfstoestand onder rneteoraam
orn standighe den. De be drijfsduurcorrect iete rm brengt de pe riode Tb in rel:.ening zolang de
be drijfstoesta nd t ijde ns een beoordelingsperiode T. (da g; To = 12 uur, a\.Ond To = 4 uur, na cht
To =8 uur) blijft best<ian.
De m eteocorrectieterrn corrigeert \.Oor wisselingen in ge luidm.e rdracht door rneteorologisc i-e
orn standighe den a:ials wind en tern peratuur. De correctie is afhanl:.e lijl:. van bronhoogte,
beoordelingspunt en afstand . Tenzij uitdrul:.l:.elijl:. anders gespecificeerd wordt het nh..eau van het
invallend ge luid bepaa Id, dus a:inder bijdrage van re fleet ies te gen achte rlig93 nde ge've I (Cg = 0).
Voor nadere specificatie van Cg verwijzen wij naar pagina 54 van de Handleiding.
lndien er diverse bedrijfstoestanden binnen een beoordelingsperiode optreden, Worden \.OOr de
be paling van het langtijdgerniddeld beoordelingsniveau (L.orLT) de langtijdgerniddelde
deelbeoordelingsnive aus (L.osi,LT) energetisch gesorn rn eerd. De ener93tische sorn m atie die nt te
ge schieden \.Olgens form ule 7. 4 in n-1odule A van de H andleiding. lndien er een bedrijfstoe st and

binnen

ee n beoordelingspe riode

Opt ree dt, is het langtijdge rn iddeld deelbeoordelingsni've au gelijl:.

a an het la ngt ijdgem idde Id beoordelingsniveau

(LAr.LT).

Het rnaxirnale 93luidni'veau (L.om•x) ter plaatse van de waarneernpunten Vvordt gecorri93erd met de

rn eteocorre ctieterm en bepaald door rn idde I van ondersta ande vergelijl:.ing:
LAm•x

==

Lirn.x -

Pro F-ctnu mmer: 0 93 34 &00
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Bedrijfssituaties

\/oor het

bere~.eren

v<in de ge!uidbe!asting op &.lorn geving is !"et van \1'11-ezenlijl:. belang om uit te

ga an van een bedrijfssituat ie die alie a ctiviteiten op het te rrein van een inrichting in ogenschouw
nee mt. De represent atie\.e re drijfssit uatie is vastge steld in overle g rn et houtzagerij Koert s.

5.1

Represen'tatieve bedrijfSsitua'lie

De bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting vinden plaats van rnaandag tot en met zaterdag van
DB. DD uur tot 17. OD uur.

In de

re drijf s!codsen vinden

ge!uidproduce rende a ctiviteiten pla ats zoals het zage n, sc ha've n en

schillen van bornen . De toegangsdeuren aan c:E \.Oorzijde zullen - behoudens r1et doorlaten van
voertuigen en rn aterialen - gesloten zijn. De toegangsdeuren aan de achterzijde van de bestaande
loads dienen tijdens ret zagen van born en met de lintzaag geopend te zijn, om dat via deze zijde
de aanvoe r van born en pla atsvindt.
Voor onderrnee r de aa n- en a tvoe r van diverse g:iede ren en rn aterieel V1J1Jrden - naast 'ver'vOer rn et
e i93 n tractor - vrac ht wage ns van derden gebruil:.t. Voor het laden, lossen en verplaat sen van
rn aterialen in zowel de bedrijfsloodse n a Is op het buite nterrein \,Adordt

gebrui~

gern

aa~.t

v::in eigen

tractor. Een O'verzicht van de representatB've redrijfssituatie is weerge93'ven in tabel 5.1.

Tabel 5.1: overaoht representa1ieve bedrijfosiruatie
Omsohrij>Jing

Bedrijfotipen en/of :aantal tranoportbew gin gen

dag1

~ode

07.00 - 19.00
I

Jr

avo nc )erio de

nach · •eriode

19.00 - 23. 00 23.00 - 07.00
I

Jr

I

Jr

Per so n.;,n wag ens

10 sruks
10 i;ruks

aankomst:
vertrek:

\.t achtwag ens (33n · en afvo er m ateri Jal en pr odu cten)

1 o:ruks
1 sruks

aankomst:
vertrek:
Werk2 a amh .;,den in bed rijfsloo ds

8 uur

..

..

..

..

..
..
..

-

..
..

..

Tractor werk2 a am op b uitenterrei n

1 uur

Niew.-e loods -deuren open (voor- en Johterzip.;,)

1 uur

Best aJnd e lo od i;:

8 uur

..
..

1 uur

-

-

deu r.:.n open (Jch ter2ijde)

Best a and e lo od s - deu ren o p.:.n

5.2

tlfO or2i;fo)

..

..

..
..

A'fWij/f..ende bedrljfssituaties

N aa st de re presentatieve bedrijfssit uatie doet zich voor de onderhavige inrichting geen situ at ies
(regelrnatige afwijl:.ingen en incidentele redrijfssituaties) voor, waarbij een rogere geluidernissi3
plaatsvindt da n onder re present atie've be drijfsorn standigre drn.
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Geluidmetingen en bepaling geluidvermogenniveaus

De be paling van ce geluidvermogenniveaus, metingen en rerekeningen, zijn uitgevoerd

overeenl:.om st ig de H andleiding mete n en rel:.e ne n industrielawaa i, uitgave april 1999. Voor het
bepalen van het geluidvermogen van de imm issierelevante geluidbronnen is gebruil:. gem aaU van
ons bronne nbe stand aa ngewld met ge Juidmetingen op de huidige be atie. H iervoor is ge bruil:.
gem aa 1:.t van methode II. 2 (geconce nt ree rde bronmet hode) en met ho de II. 7 (uitstraling
geoouwen).

6.1

Meetapparatuur

Voor het uitvoeren van de metingen is gebruik gernaakt van de in de tare I 6. 1 weergege\.en
m eetapparatuur.
Tabel 6.1: Meetlpparatuur
Benaming

Fabrikant

Microfoon (rondomgevoelig)

Bruel &.

K~r

Type

BipondertiedE

4189

Geluidnive 3Umeter

Bruel &.

K~r

2200

real-lime Jnaly:;er

Kalibr a1or

Bruel & K~r

4231

type 1 kalibr ator

\Mndbol

Bruel &.

K~r

oon form ei sen

Voor en na de rnetingen is het meetsysteem inclusief de m icrofoon ge ijU door m idce Ivan een
1 000 Hz toonijl:.ing.
De met in gen zijn verric ht in de mete rsta nd "F" (Fast) conform de e ise n van de rn ilieuwetgeving.
De ge luidrnet inge n zijn zo verric ht dat verstoring door orn gevingslawa ai en/ of het ge luid van
a nee re geluidbronne n op en rond het bedrijf 20\.eel mogelijl:. is uit gesloten.

6.2

Bepaling geluidvennogenniveaus

Voor het be pa 13 n van onderrneer de geluid've rrnogens van de pe rsone nwagens, vra chtwagens en
tractor is gebruil:. gem a al:.t van het bronne nbe stand en meet a rchief van ans bureau. D it geldt oak
voor het pie I:. niveau veroorzaak t door het opt re 1:.1:.e n van vrac htwagens en t ractoren.
De ge luid've rrnogenni\.e aus, zeals deze door ans zijn toegepast, zijn in t abel 6. 2 wee rgegeven.
Tabel 6.2: Geluidniveaus en geluidvermogenniveaus

IOmsohrijving

Geh anteerde meetme!h ode. gel uid niveaus en
geluidvermogenniveaus in dB(A)

Bedri jfolo od sen

Meth• :le

Geluid 1iveau

rui mten ive au

9J

Gelu idve rmog e n lveau

-

Perro nen wJgen s

l:.entJI

89

\t achtwage m;:

l:.ental

104

Tractor
Optrekken

'UT ao htw agen

I tr actor (LhNx)

Pro ~otnu mmer: 0 93 34 8-00
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Geluidbelasting op omgeving

7.1

Algemeen

Vcor de geluidbe!a sting op de om ge\;ing is door ons gebruik geifi aat.. t ·v·an een

corn puterreke nrn od:: I overeenkorn st ig rn et ho de II. 8 (o-.e rdracht srnod:: I) van de Hand lei ding.
C onforrn de H andreiking is

oo

geluidbela sting in de dagperiode bere J:.e nd op een hoogte van 1,5

rn et er bo-.e n het pl aat se lijl:. rn aa iveldnive aus.
De verl:.eersbel/\legingen op het terrein van de inrichting zijn l/\leergege-.en als een reel:.s van
puntbronnen. De puntbronnen zijn vo:ir de voertuigen gelijJ:.rn atig verdeeld over de rijroute. De
be drijfduurcorract ie Co is a fgeleid van

mt

aa ntal puntbronne n waarover de rijroute is verd::eld.

Een uitgebreid overzicht van de imoergegevens van het reJ:.enrnodel zijn terug te vinden in de
figuren en bijlagen van dit rapport.

7.2

Geluidbelas'Dng representa'Deve situatie

!n tabe! 7.1 z!jn de !angtljdgeITT iddeide tecordelingsn~v'Baus (LAr.L.T) op de rnaatgev·ende

beoorde lingspunten sarne ngevat en getoetst a an de richtwaa rde uit de H andreiJ:.ing.
Tab el 7.1: rekenresultaten langti,i:I gemiddeld beoordellngmhreau (LAnLr) - incluaef 5 dB toe~ag tonaal g eluid

I

Lan gti,i:I gemi

Beoordeli ng 5P unt

Toetsing ~ ader jB(A)]

leld

Over.J onderac

beoordelingsr re au

i,i:ling

[dB(A)]

(LAnLT) [dB I )]
dag

avond

nacht

dag

avond

nacht

d.ig

avond

nacht

0 1_J efere nti epu nt no ord

44

..

-

45

40

35

-1

..

..

0 L.J efer enti epu nt oo st

45

..

-

45

40

35

0

..

-

03.Jeferentiepunt 2Uid

45

..

..

45

40

35

0

..

-

04 J efer entiepu nt 'l'.lest

45

..

-

45

40

35

0

-

-

Uit de rel:.enresultaten blijkt dat op alle beoordelingspunten aan het toetsingl:.ad::r, zoals
wee rge geven in hoofdstuk 3, ...,..,ordt void aan.
In tabel 7.2 zijn de rn axirn ale geluidniveaus (L.o.m.x) op de rn aatgevend:: beoordelingspunten
sarnengevat en getoetst aan
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Tab el 7.2: rekenresultaten maximale geluidniveaus (U,,.. )

I Beoordeling~unt

Langtljjgeml

leld

Toet;ing sk ader j8 (A)]

0 ver ./ on dersc iping

beoordellng;r oaau
{LA•LT) (dBi )]

[dB(A)]

dag

avond

nacht

dag

avond

nacht

dag

01Jeferen1iepunt noord

51

..

-·

65

60

55

- 14

02Jeferen1iepunt oost

50

-

-·

65-

6J

55

-15

03Jeferentiepunt aiid

52

..

..

65

60

55

-13

04 J efer entiepu nt west

53

..

..

65

60

55

-12

avond

U it de rel:.e nresultaten blijkt dat op alle beoordelingspunte n aan het toetsingl:.a 03 r, zoa Is
wee rge geven in hoofdstul:. 3, wordt voldaa n.
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Conch.isie

In opdracht van ho•JtZag?rij Kcerts is door Stroop raadge-..ende lngenieurs bveen al:.oestlsch
onderzoel:. uitga'vOerd voor re huidlge alsrnede toekornstige bedrijfsactiviteiten aan Rheeveld 2 te
H ijken, gern eente M idde n-0 rent re.

Representatieve bedrij fssltuatie
Ult de rel:.enresultat en blijl:. t dat a an het gestelde toetsingsl:. ader wordt voldaan. Ter plaatse van
he t rn a atgew nde refe rentie punt a an de oostzijde van de inricht ing - op een at stand van 100
met er vanaf de e rfgre ns - bedra agt (incluslef toes1ag van 5 dB voor t ona litelt) het
beoorde llngsniVeau in de dagperiode t en hoogste 45 dB (A).
In aanvulllng op de langtljdgemlddelde beoordellngsniveaus zljn bowndien de optredende
rn axlrnale geluidniveaus bepaald. Bij hanterlng van de grenswaarden van 65 dB(A) voor de
dagperiode l:.an op op alle referentepunten aan de norrn warren voldaan.
Conc lusie
Ult onderhavig onderzoel:. blljl:.t dat op alle beoordellngspunten wordt '\Oldaan aan de In t"oofdstul:.

3 genoern de beoordelingscrite ria.

Leek, 22 n1ei 2009
St roop raatlg?'\enre ingenieurs bv

Ing. R Laan
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Opdrachtgever
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1.

AcvastVanderSlikke Rentmeesters

lnleiding

De heer Fokkens exploiteert een sierteeltbedrijf waarbij de activiteiten voomamelijk bestaan
uit de teeit van heesters en coniferen. De heer Fokkens is bezig om een deel van de teelt
van heasters en coniferen te verpiaatsen van de binnenzijde naar de buitenzijde van de
Zuideres.
De heer Fokkens heeJt de bouwkavel de laatste jaren fors gerenoveerd en gemoderniseerd.
Hierbij is de sta! gerenoveerd en lngericht voor opslag van materialen ten bate van de teeit
met daamaast een kantoor en kantine. Hiervoor is op 4 juli 2005 vergunning verleend. Een
nieuw gebouwde schuur (bouwvergunning 5 december 2006) is thans in gebruik voor de
verwerking van planten uit de kwekerij alsmede machineopslag. De boerderij is grondig
gerenoveerd en thans volledig in gebruik als bedrijfswoning (bouwvergunning 17-11-2005,
fase1 en 16-05-2006, fase 2). Voor een beeld van de actuele situatie zie bijlage II.
Het vigerend bestemmingsplan laat de huidige activiteiten bij recht niet toe. Daarom heeft de
heer Fokkens aan Rentmeesters AcvastvanderSlikke gevraagd een ruimtelijke
onderbouwing op te stellen om de bestemmingwijziging naar kwekerij c.q. sierteelt van de
gewenste gronden en de bouwkavel voor de teeit van heesters en coniferen juridischplanologisch te legaliseren en via dit plan te verwerken in het nieuwe bestemmingsplan
buitengebied. Hierdoor hoeft er geen aparte planprocedure gevolgd te word en.

2.

Het projectgebied

De betreffende locatie is gelegen aan de Zuideres 7 en 9 in de gemeente Midden~Drenthe,
ten zuiden van het dorp Wijster, zie bijlage I. De gemeente MiddenwDrenthe kenmerkt zich
door een landschappelijke diversiteit.
In dit gebied zijn veel verschillende landschappelijk structuren te herkennen: van esdorpen
landschappen en wegdorpenlandschappen tot veenkolonien en ontginningslandschappen.
Dit houdt in dater zowel "kleinschalige als grootschalige" landschappen zijn. Hierdoor is een
grote varieteit in het ruimtelijk beeld ontstaan. De diversiteit heeft tevens geleid tot een grate
diversiteit aan functies, die bovendien op veel plaatsen met elkaar verweven zijn.

3.

Geldend bestemmingsplan

Het projectgebied maakt deel uit van het Bestemmingsplan VAM terrein en omgeving, van
de gemeente Beilen, zoals dat is vastgesteld door de Raad op 27 juni 1991. Het erf, de
woningen en bedrijfsgebouwen hebben de bestemming: agrarische doe1einden A
(bouwpercelen). De gronden hebben de bestemming: agrarische doeieinden B
(produktiegebied), zie bijlage IV.
Het betreft een grondgebonden agrarisch bedrijf (AG). Het bestemmingsplan schrijft voor:
veeteelt-, akkerbouw-, of tuinbouwbedrjjven die geheel of hoofdzakelijk aan de open grond
als productiemiddel gebonden zijn, alsmede de aanleg van tijdelijk bos. In beginsel warden
onder tuinbouwbedrijf niet verstaan: boom-, heester-, tuin- en sierplantenkwekerijen; Het
vigernnd bestemmingsplan is niet in overeenstemrning met de huidige activiteiten op de
betreffende locatie.

4.

Het project

Deze onderbouwing is opgesteld om de inmidde!s bijna gerealiseerde verplaatslng van een
deel van de teelt juridisch-planologisch op de in gebruik genomen percelen te regelen.
Hierbij wordt gestreefd dat de teelt van heesters en coniferen alleen op de percelen direct
achter het bouwvlak Zuideres 7 -9, plaats zal vinden.

Ruimtelijke onderbouwing Zuideres l-8
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De gemeente Midden Drenthe is momenteel bezig met een nieuw ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied. Door middel van deze ruimtelijke onderbouwing wordt getracht de bestemming
via het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen/legaliseren in de gewenste bestemming welke
sierteelt c.q. kwekerij mogelijk maakt. Hierdoor is een procedure voor een partiele
herzieningen niet meer noodzakelijk. In bijlage Vis een kaart bijgevoegd met de gewenste
bestemming.

Voorgeschiedenis
In 2004 heeft de heer Fokkens de bij het eigendomsperceel gelegen boerderij met gronden
gekocht. De boerderij bevatte een bouwkavel met aanwezige bedrijfsgebouwen en een
tweetal woningen. Begin 2009 heeft Fokkens nog eens 10 ha aangekocht deze percelen
sluiten direct aan op de bestaande percelen.
Hiermee heeft Fokkens totaal 28, 1 ha in eigendom. Dit betreft de kadastrale nummers
I 4570, I 4476, I 4536, I 4569 en I 4482. Totaal is anno 2009 ruim 28 ha in gebruik voor de
kwekerlj. Vanwege de noodzakelijke vruchtwisseling wordtjaarlijks ca. 7 ha met mars
ingezaaid. Zie voor de ligging van de percelen bijlage I.

Kadastrale gemeerite Sectie Nummer Grootte
ha.a.ca.

BEJLEN
BEILEN
BE ILEN
BEIL EN
BEILEN

I
I
l
I

I

4476

10.23.50

4482

07.19.00

4536
4569
4570

00.41.00

Totaal

28.10.00

00.19.17
10.07.33

• zie bijlage Ill voor de kadastrale gegevens

Naast het revitaliseren van de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen en bijbehorende
bedrijfswoning, heeft de gemeente aangedrongen op verplaatsing van de teelt van de
binnenzijde Zuideres naar de zuidzijde ten zuiden van het bestaande bouwkavel.
In de zomer van 2009 is van de binnenzijde van de es nog slechts enkele duizenden
vierkante meters in gebruik voor de teelt. In de loop van 2010 zal dit gedeelte geheel vrij zijn
van heesters en coniferen. Hiermee zijn de gronden waarop de teelt van heesters en
coniferen plaatsvindt geheel aaneengesloten en Jiggen volledig ten zuiden het bouwkavel.
Hiermee zijn de exploitatiemogelijkheden van de gronden verbeterd.

Huidige en toekomstige bedrijfsvoering
Bij aanvang van het bedrijf heeft de heer Fokkens de teelt van met name coniferen
opgepakt. Wegens de noodzakelijke vruchtwisseling kwamen daar al snel heesters bij en
werd het assortiment verder uitgebreid. Daarnaast is gestart met de teelt van Buxus.
Ontwikkelingen in de markt dwongen er toe om de teelt grootschaliger op te zetten hetgeen
weer leidde tot mechanisatie. Het rendement van deze teelten was aanvankelijk goed te
noemen maar door het steeds groter wordend aanbod kwamen de prijzen van haagconiferen
onder druk waardoor in dit marktsegment thans alleen nag maar rendement is te behalen
met zeer grootschalige opzet gecombineerd naar een maximaal mogelijke mechanisatie. De
heer Fokkens heeft hier bewust niet voor gekozen en is zijn bedrijfvoering tijdig om gaan
vormen naar een meer exclusief product. Met name worden hierin verdere ontwikkellngen
voorzien in het kweken van vormconiferen.
Gelet op de exclusieve productie welke inmiddels deels is ontstaan en verder uitgebreid zal
worden is eveneens een optimale bedrijfsbebouwing noodzakelijk.
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lnrichting bouwkavel
Zoals beschreven dient voor de afzet het op de kwekerij opgekweekte product te warden
opgepot voordat dit kan warden afgeleverd. Hiervoor is ruimte op de bouwkavel nodig voor
de tjjdelijke opslag daarvan.

5.

Provinciaai en gemeenteiijk beieid

Provinciaal beleid
Provinciaal Omgevingsplan (POP II)
In het Provinciaal Omgevingsplan II (POP II), is de provincie Drenthe verdeeld in een zestal
verschitlende zones. Door uit te gaan van deze zones, is het volgens de provincie mogelijk
een beleid te voeren dat, op hoofdlijnen, recht doet aan de gewenste verschillen in beleid
tussen de verschillende typen gebieden. Het integrale in de zonering is vooral gericht op de
aspecten die rechtstreeks te maken hebben met de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
In het POP II is aangegeven dat de boomkwekerij aan de buitenzijde van de Zuideres in

zone I gelegen is. De binnenzijde van de Zuideres is gelegen in zone II. Deze zonering wordt
bij de beoordeling van de locatie in acht genomen. Voor de locatie (zone I) en de Zuideres
(zone II) is op provinciaal niveau de volgende doelstelling van toepassing: Uitoefening van
grondgebonden landbouw op bedrijfseconomische grondslag staat voorop. Recreatief
medegebruik en de ontwikkeling van toeristisch/ recreatieve bedrijven warden bevorderd.
Daarbij mag de landbouwkundige hoofdfunctie niet wezenlijk worden aangetast (zone I) en
wordt gestreefct naar het instandhouden van de waarden van natuur, iandschap en
cultuurhistorie (zone II).
lnrichting
Zone I: lnrichtingsmaatregelen die over het algemeen in deze zone kunnen warden
toegepast, zijn verbetering van de verkaveling, de ontsluiting, het bodemprofiel en de hoogte
van het maaiveld.
Zone II: lnrichtingsmaatregelen voor de landbouw en de recreatie zijn mogelijk, zolang de
waarden van natuur en lands chap, evenals het aanwezige relief, in hoofdzaak gehandhaafd
blijven.
Kwekerijen
Zone I en II: Kwekerijen worden in het algemeen gevestigd op een (voormalig) agrarisch
bouwperceel.

Gemeentelijk beleid
Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied
Kwekerijen
Uitgangspunt bij nieuwvestiging van kwekerijen dat dit voornamelijk gebeurd in voormalige
agrarische bedrijfsbebouwing in de zones I en II. De planlocatie ligt in de zone I. Toevoeging
van het onderdeel detailhandel aan dergelijke kwekerijen wordt niet toegestaan. De functie
kwekerij wordt dus ondergebracht in de bestaande gebouwen, die al aanwezig waren op het
moment van de wijziging .
Wijzigingsbevoegdheid
In het voorontwerpbestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het
mogelijk maakt de bestemming te wijzingen van agrarisch naar "Tuinbouw- en
kwekerijbedrijven".
De voorwaarden betreffen:
1) dat na de wijziging wordt voldaan aan de bestemmingsregels die gelden voor de
bestemming "Tuinbouw- en kwekerijbedrijven".
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2) De aanduiding "grondgebonden agrarisch bedrijf" verdwijnt van de kaart.
3) Er is geen onevenredige schade voor de aangrenzende omllggende (agrarische) bedrijven
in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.
4) De functie wordt in de bestaande gebouwen ondergebracht, die aanwezig zijn op het
moment van toepassing van de wijziging.
5) lndien de tuinbouwactiviteiten aansluiten op bestaande opgaande landschapselementen,
zodat de grootschalige openheid niet wordt aangetast en vestiging niet plaatsvindt op
gronden die op de kaart zijn voorzien van de aanvullende bestemmingen "Archeologisch
en/of cultuurhistorisch waardevol gebied" of "Verwachtingswaarde archeologische waarden"
Aan deze voorwaarde wordt voldaan , zie hiervoor de paragraaf archeologie en het
verkennend archeologisch onderzoek en deze onderbouwing.
Aan alle voorwaarden voor deze wijziging wordt voldaan, hierdoor kan de wijziging via het
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied plaatsvinden.
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Functlekaart POP II, lntegrale functletoekenning landelijk gebied (uitsnede Midden-Drenthe)

Conclusie beleid
De locatie is volgens het POP II gelegen in zone I. Voor zone I geldt dat uitoefening van
grondgebonden landbouw op bedrijfseconomische grondslag voorop staat. Daarnaast wordt
er gestreefd naar het instandhouden van de waarden van natuur, landschap en
cultuurhistorische. De beoogde bestemming past binnen dit beleid; de grondgebonden
landbouwactiviteiten hebben een bedrijfseconomische grondslag en de natuur, landschap en
cultuurhistorische waarden worden niet bedreigd.
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Zowel volgens het POP JI als het voorontwerpbestemmingsplan is het uitgangspunt bij
nieuwvestiging van kwekerijen dat dit voomamelijk gebeurd in voormalige agrarische
bedrijfsbebouwing in de zones I en II. De planlocatie ligt in de zone I en bestaat uit een
voormalig agrarisch bedrijf.

In het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied is een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen die voorziet in de voorgenomen bestemmingswijziging. Aan de voorwaarden van
de wijzigingsbevoegdheid wordt voldaan.

6.

Milieuaspecten

Milieuvergunning
Er is een milieuvergunning afgegeven door de gemeente Midden-Drenthe voor het houden
van 84 stuks overig rundvee en 25 stuks vrouwelijk Jongvee.

Geluid
De mate waarin het geluid, veroorzaakt door wegverkeer, het woonmilieu mag belasten, is
geregeld in de Wet geluidhinder. De wet stelt dat in principe de geluidsbelasting op woningen
niet de 50 dB (A) mag overschrijden.
lndien nieuwe getufdsgevoelige functies worden toegestaan, stelt de Wet geluidhinder de
verplichting akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van alle
wegen op een bepaaide afstand van een nieuwe geluidsgevoelige bestemming.
De projectlocatie is geJegen langs de spoorlijn Hoogeveen-Beilen. Voor en van de kwekerij
kan geen geluidsoverlast warden verwacht.

Bodem
Volgens de bodemkaart van Nederland bestaat de grond op de es en aan de rand van de es
uit fijn zand (enkeerdgronden) en sterk lemig fijn zand op (kei-)leem. Bodemonderzoek dient
niet verricht te worden aangezien het gebruik van de gronden voor teelt de functie niet zal
veranderen. De functie blijft agrarisch.

Bodemkaart
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Water
In dit gebied treedt het Waterschap Reest en Wieden op als beheerder van zowel de
waterkwantiteit als de waterkwaliteit. Het Waterschap kent een AMvB open teelt waaronder
ook de volle grondsteelten voor de boomkwekerij vallen.
De belangrijkste criteria voor de AMvB open teelt zijn:
• Het voorkomen van drift van gewasbeschermingsmiddelen naar het
oppervlaktewater;
• Het voorkomen van het meebemesten van slootkanten
• Het in acht nemen van teeltvrije- en spuitvrije en bemestingsvrije zones;
• Het voorkomen van emissies door activiteiten in en rand gebouwen.
De voorgenomen bedrijfsvoering (met de daarbij behorende inrichting) past binnen de
gestelde criteria van de AMvB open teelt.

Bij langere droge periodes in de zomermaanden worden de gewassen beregend. Om de
beregening mogelijk te maken beschikt het bedrijf over drie waterputten waaruit water wordt
onttrokken ten behoeve van de beregening. Het water wordt op deze wijze niet rechtstreeks
onttrokken aan het oppervlaktewater. Hierdoor is het bedrijf niet vergunningsplichtig.
De bedrijfsvoering past binnen de gestelde voOJwaarden voor een goed tot normaal
landbouwkundig gebruik en vereist geen specifieke maatregelen. Het vestigen van
boomteeltactiviteiten op de percelen aan de Zuideres 7-9 heeft dan ook nauwelijks tot geen
consequenties voor het water. Ten opzichte van de eerder op de gronden uitgevoerde
agrarische activiteiten zijn er dan oak geen veranderingen of verzwaringen te verwachten.
Een melding voor de AMVB open teelt en veehouderij is ingediend bij het Waterschap Reest
en Wieden.

Gebruik diep grondwater
De Zuideres is aangegeven als gebied dat met betrekking tot het gebruik van diep
grondwater beperkte gebruiksmogelijkheden heeft in verband met natuurwaarden. De
boomkwekerij is gelegen aan de zuidoostzijde van deze es en is niet als zodanig betiteld.
Daarnaast reiken de wortels van de te kweken coniferen niet tot aan het diepe grondwater,
maar beperken zich tot het water tussen het maaiveld en de grondwaterspiegel. Aantasting
van het diepe grondwater is hier dan ook niet aan de orde.

Blauwe infrastructuur
De blauwe infrastructuur is aangegeven op de ontwikkelingskaart voor het land . Op basis
van deze kaart kan geconstateerd worden dat de locatie voor de boomkwekerij niet alleen
buiten het kwelgebied valt, maar ook buiten het intermediair gebied is gelegen. Aantasting
van kwelwater is dus eveneens niet aan de orde. Tabel C (gebiedsnummer 114) van het
POP II ondersteunt dit: In het gebied komt geen kwet van enige omvang voor.
De procedure in het kader van de watertoets moet warden gevoerd conform de Handreiking
Watertoets. Wanneer het waterschap een positief wateradvies geeft betreffende het plan,
dan wordt de brief van het waterschap als bijlage toegevoegd.
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Omgevingsfactoren

In dit hoofdstuk komen verschillende factoren aan bod die deels of gedeeltelijk van invloed
kunnen zijn op de omgeving. Hierna komen de verschillende amqevinqsfactoren kort aan de
oide en wordt duidelijk in hoeverre deze van invloed zijn op de situering van de
boomkwekerij aan de Zuideres. De orngevingsfactoren zijn mede te herieiden uit het
Provinciaal Ontwikkelingsplan (POP II).

Geomorfologie en bodem

Aardkundig waardevol/e gebieden
Het gedeelte van de kwekerij is niet als aardkundig waardevol aangeduid. Dit in tegenstelling
tot het grootste gedeelte van de Zuideres. Een verplaatsing van het gedeelte van de
boomkwekerij van de Zuideres naar de zuidoostzijde is dan ook, aardkundig gezien, gunstig
voor de es.
Aandachtsgebieden bodem
De locatie van de kwekerij is op deze kaart (Kaart aandachtsgebieden bodem) niet
aangegeven als belangrijk gradientgebied of als gebied met veel bodemgradienten.
Daarnaast is de Zuideres ook niet aangeduid als een waardevolle tot zeer waardevoHe es,
maar als overige es. Dit kan inhouden dat de es slechts op enkele kenmerken te herkennen
is als es en dus niet als zeer waardevol element betiteld wordt.
Cuitm;ihistorischa aspscten
Cultuurhistorische gaafheden
De locatie is gelegen in het esdorpen gebied. De mate waarin het landschapstype esdorpen
nog in tact is (de gaafheid) is hier als "laag" aangegeven. Tabel C (gebiedsnummer 114) van
het POP ll ondersteunt dit op het gebied van de historische geografie: Het gebied bevat
slechts weinig elementen die voor de historische geografie van belang zijn.
De Zuideres heeft echter de middelste gaafheidsgraad. Een verplaatsing van de gronden die
momenteel nag in gebruik zijn voor de kwekerij zou kunnen betekenen dat de
"gaafheidsgraad" van de es verhoogd zou worden.
Archeologische waarden
Het Drents Plateau stelt hierin de boomkwekerij gelijk met houtopstanden of bosbeplanting.
Dit is echter niet het geval, de plantopstanden warden eens in de twee of maximaal drie jaar
geoogst. Hierdoor blijven de gronden ook in de toekomst goed toegankelijk en vind er geen
zwaardere belasting of beworteling van de bodem plaats in vergelijking met bijvoorbeeld
akkerbouw.
Er is een archeologisch onderzoek uitgevoerd . Uit dit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid
van archeologische grondsporen in het gebied, gezien de vondsten en terreinen in de
omgeving en de relatief hoge ligging van het plangebied, niet geheel uit te sluiten is. Aan de
hand van de resultaten van het veldN en bureauonderzoek concluderen wij echter dat de
kans op onverstoorde archeologische grondsporen klein is. De bodem is namelijk sterk
verstoord . Op basis van de huidige staat van kennis zijn beperkende en/of beschermende
maatregelen niet "vvetenschappelijk vardedigbaar. Vervolgonderzoek wordt voor het
plangebied aan de Zuideres te Wijster dan ook niet noodzakelijk geacht. Verwezen wordt
naar het inventariserend archeologisch veldonderzoek Wijster, Zuideres (Dr.),
Steekproefrapport 2006-02/06.

Natuur en landschap
Verschillende soorten planten en dieren warden beschermd in de flora en faunawet. Verder
zijn op basis van de Natuurbeschermingswet en de Vogel- en Habitatrichtlijn gebieden
aangewezen die een grote betekenis hebben voor het behoud van de ecologische diversiteit.
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De wet schrijft voor dat in het kader van een ruimtelijk plan onderzoek gedaan wordt naar de
gevolgen van het plan voor beschermde planten en diersoorten binnen en buiten de speciale
beschermingszone. Een ruimtelijke ontwikkeling is alleen mogelijk als duidelijk is dat de
wettelijk beschermde dieren niet worden verontrust, dat de nesten, holen of andere
verblijfplaatsen niet worden vernield, beschadigd of verstoord en dat de wettelijke
bescherrnde planten niet worden verwijderd van hun groeiplaats. lndien deze garantie niet
kan worden geboden zal er compensatie geboden dienen te worden voor de negatieve
gevolgen van de geplande ingreep.

Gebiedsbescherming:
In het plangebied is niet aangewezen als liggend in de EHS of als toekomstig natuurgebied.
De afstand tot Natura 2000 Dwingelderveld is circa drie km en de afstand naar de
dichtstbijzijnde EHS is circa 800 meter.
Soortenbescherming:
Het betreffende perceel is niet gelegen in een door de overheid aangewezen habitat
richtlijngebied of vogelrichtlijngebied. Zie tevens gegevens Natuurloket in bijlage VI.
Natuurdoelen
De Zuideres en het gebied random de Zuideres zijn niet aangewezen als gebieden met een
te ontwikkelen natuurfunctie of een meervoudige functie.
Eco/ogische structuren
Op de kaart Ecologische structuren van het POP zijn naast wateren, bos en natuurgebieden
en overgangsgebieden ook natuurlijke elementen in het agrarische gebied aangegeven . De
spoorlijn Hoogeveen-Beilen verdeelt de Zuideres als het ware in twee gedeelten. In het
westelijk gedeelte van de es is een klein gedeelte aangegeven als waardevol gebied voor
ganzen, zwanen en steltlopers. Dit gebied is vrijwel te verwaarlozen en door de
aanwezigheid van de spoorlijn grenst het gebied niet aan de betreffende locatie. Tevens zijn
er op de betreffende locatie geen ecologische structuren en waarden aangeduid. Dit houdt in
dater geen bijzondere soorten zijn aan te treffen en dat een flora en fauna onderzoek naar
mening van onder_getekenden niet uitgevoerd zal hoeven te warden. Tabel C
(gebiedsnummer 114) van het POP II ondersteunt dit op het gebied van de beplanting: In het
gebied komt geen of weinig waardevolle beplanting voor.
Groene infrastructuur
De locatie voor de boomkwekerij valt op de "ontwikkelingskaart land", in een prioritair gebied
voor de ontwikkelingsgerichte benadering van het landschap.

Hoogspanningsleiding
Over het project loopt een hoogspanningsleiding. Met de beheerder Tennet is overleg
geweest over de bouwplannen. Uit het in bijlage VII opgenomen schrijven van Tennet blijkt
dat van beheerderzijde geen bezwaar bestaat tegen de bouwplannen. De bouwvergunning is
reeds verleend.
Luchtkwaliteit
Op 31juli2009 is het Nationaal Samenwerkingsprogramrna Luchtkwaliteit (NSL) gestart. Het
NSL is een sarnenwerkingsprogramma van Rijk, provincies en gemeenten in de gebieden
waar de norrnen warden overschreden. Het bevat alle maatregelen die de luchtkwaliteit
verbeteren en alle ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit verslechteren. Het NSL is
op 1 augustus 2009 in werking getreden en heeft een looptijd van 1 augustus 2009 tot 1
augustus 2014. Het NSL moet ertoe leiden dat Nederland tijdig aan de Europese normen
voor luchtkwaliteit kan voldoen.
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Volgens artikel 5.16 uit de Wm kan een rL1imtelijke ontwikkeling zonder specifieke toetsing
aan luchtkwaliteitseisen plaatsvinden, als het initiatief niet in betekenende mate bijdraagt aan
de concentratie in de buitenlucht van een stof uit bijlage 2 bij de Wm . De term 'niet in
betekenende mate bijdragen' is in een amvb en een ministeriele regeling verder uitgewerkt
Bij hei opstellen van een bestemmingspian zal het bevoegd gezag de aangewezen instantie
zijn om aannemelijk te maken of aan een voorwaarde uit artikel 5. 16 Wm wordt voldaan.
Hiervoor kan een luchtkwaliteitsonderzoek nodig zijn. Partijen zijn in principe vrij om in
onderling ovcrlag afspraken te maken over de uitvoering van het luchtkwaliteitsondarzoek. Er
is geen duidelijk voorgeschreven stramien, dat moet warden gevolgd. De verwachting is dat
de voorgenomen bestemmingswijziging geen negatief effect op de luchtkwaliteit zal hebben.

Conclusie omgevingsfactoren
De locatie is niet aangewezen als aardkundig waardevol gebied of als aandachtsgebied
bodem. Tevens blijkt uit onderzoek dat de kans op aanwezigheid van onverstoorde
archeologische grondsporen klein is. De cultuurhistorische gaafheid kan, door verplaatsing
van de kwekerijgronden uit de es, vergroot worden.
De verwachting is dat door de bestemmingswijziging geen verontrusting, verstoring of
vernieling van beschermde dierensoorten en plantensoorten met zich mee zal brengen. De
locatie is niet gelegen in een {toekomstig) beschermd natuurgebied.
Vanuit de beheerder van de hoogspanningleiding, Tennet, is er geen bezwaar tegen reeds
gerealiseerde bouwplannen op de locatie.
De verwachting is dat de luchtkwaliteit door de toekomstige activiteiten niet zal
versiechteren. Vanuit de orngevingsfacioren zijn er geen beiemmeringen voor de
bestemmingswijziging naar kwekerij.

8.

Economische uitvoerbaarheid

Het project wordt op particulier initiatief gerealiseerd. De leges zijn bij de gemeente bekend .
De kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de plannen komen rekening van de
indiener. De kosten en leges die voor het project warden opgesteld zijn afhankelijk van de
door de gemeente te bepalen procedure.

9.

Conc1usie

De heer Fokkens heeft het voomemen om de voor teelt in gebruik zijnde gronden te
verplaatsen naar de zuidzijde van het bedrijf. De verplaatsing dient plaats te vinden omdat
teelt op de Zuideresgronden niet gewenst is. Voor de verplaatsing dient de bestemming van
de toekomstige teeltgronden gewijzigd te worden. Ondergetekenden zijn van mening dat de
voorgenomen ontwikkelingen van de heer Fokkens passen binnen het beleid zoals dat wordt
voorgestaan door provincie en de gemeente. De gronden zijn reeds in gebruik voor teelt. Om
de huidige activiteiten te legaliseren kan de bestemming via dit plan in het nieuwe
bestemmingsplan gewijzigd worden.

10.

"

Verantwoording
'

Ondeigetekende aanvaard ten aanzlen van dit rapport geen veraniwoordeiijkheden jegens
anderen dan de opdrachtgever en slechts bij gebruik voor het doel waarvoor het is
opgesteld.
In het kader van dit rapport ls geen opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een (uitgebreid)
bodemonderzoek. Exacte gegevens zijn dan ook niet voor handen. Ondergetekenden
aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van toch aanwezige
bodemverontreiniging.
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De onderbouwing is gebaseerd op door de opdrachtgever of derden verstrekte informatie.
Opdrachtnemer heeft kennis genomen van deze informatie, heeft deze zo mogelijk
gecontroleerd en gaat uit van de juistheid en volledigheid van de verkregen informatie. De
opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid indien blijkt dat de verstrekte informatie
onvolledig of onjuist is geweest.
Aldus gedaan, te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap, te Hoornaar, d.d. 14
september 2009.
H. de Bakker re
Register Taxateur VRT
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft:
BEILEN I 44 76
24-8-2009
Zuideres
WIJSTER
14:34:40
Uw referentie:
MK
Toestandsdatum: 22-8-2009

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
BEILEN I 4476
Grootte:
1 O ha 23 a 50 ca
Coordinaten:
230407-535615
Omschrijving kadastraal object:
TERREIN (AKKERBOUW)
Locatie:

Zuideres
WIJSTER
€ 332.637

Koopsom:
Ontstaan op:

Jaar: 2009

14-2-1989

Publiekrechtelijke Beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de
kadastrale registratie.

Gerechtigde
EIGENDOM
R.A. FOKKENS BEHEER B.V.
Zuideres 7
9418 TA WIJSTER
Zetel :
WIJSTER
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
HYP4 56564/ 193
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in brondocument:
BEILEN I 4476

d.d . 1-5-2009

Gerechtigde
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN
ART.5,LID 3,0NDER B,VAN DE
BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT

NV ENERGIE

DISTRIBUTIEMMTSCH~PPIJ VOOR OOST EN NOORD

EDON
Dokter Klinkertweg 1
8025 BR ZWOLLE
Postadres:

POSTBUS 519
8000 AM ZWOLLE
Zetel:
ZWOLLE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
Recht ontleend aan:

[iYP4 ASSEN 4736/ 38

d.d. 9-11-1990

NJ;.Q.EB1AND
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Kadaster
Betrefl:

Uw referenlie:
Toestandsdaturn:

BEILEN I 4476
Zuideres

24-8-2009
14:34:40

WtJSTER

Ml<
22-8-2009

Gerechtigde
ZAKELIJK RECHr ALS BEDOELD IN
ART.5,LID 3,0NOER B,VAN DE
BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT
_MRANNE B.V.
Utrechtseweg 310
68'12 AR ARNHEM
Postadres:

POSTBUS 718
6800 AS ARNHEM
Zetel:
ARNHEM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde blj ~ndere objecten)

Recht onlleend aan:

HYP4 ASSEN 4736/ 38

d.d. 9-1 1-1990

Einde overzl.c hl
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich
het rechL voor als bedoeld In artikel 2 lid 1 juncto artlkel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft:
BEILEN I 4482
24-8-2009
14:37:34
Uw referentie:
MK Fokkens
Toestandsdatum: 22-8-2009

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

!2.Ell!;N I 4482
Grootte:
7 ha 19 a
Coordinaten:
230657-535714
Omschrijving kadastraal object:
TERREIN (AKKERBOUW)
Koopsom:
€ 179.447
Ontstaan op:
14-2-1989

Jaar: 2003

Publiekrechtelijke Beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de
kadastrale registratie.

Gerechtigde

El GEN DOM
De heer ROELOF ALBERT FOKKENS
Zuideres 7
9418 TA WIJSTER
Geboren op:
5-4-1966
Geboren te:
ROLDE
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
Recht ontleend aan:
HYP4 ASSEN 7886/ 9
Eerst genoemde object in brondocument:
BEi.LEN I 4482

d.d. 25-4-2003

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWO
Betrokken persoon:
Mevrouw ,JOLANDE DIANE BERNARDA GRON IGEE
(In de naamgeving zijn diakritische tekens niet opgenomen)
Zuideres 7
9418 TA WIJSTER
Geboren op:
26-11-1969
Geboren te:
HAAKSBERGEN
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
Ontleend aan:
BSA 506/ 9002 ASN
d.d. 2-6-2005

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich
het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de geg evens inzake
hypotheken en beslagen
BEILEN I 4536
Betreft:
11:57:13
Uw referentie:
Toestandsdatum:

fokkens
23-3-2009

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding :
BEILEN I 4536.
Grootte:
41 a
Coordinaten:
230600-536000
Omschrijving kadastraal object:
TERREIN (NATUUR)
€ 100
Koopsom:
8-7-1994
Ontstaan op:
Ontstaan ult:

Jaar: 2006

BEILEN I 4478 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke Beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de
kadastrale registratie.

EIGENDOM
De heer ROELOF ALBERT FOKKENS
Zuideres 7
9418 TA WIJSTER
Geboren op:
5-4-1966
Geboren te:
ROLDE
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
HYP4 50992/ 73
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in brondocument:
BEl_l_f;bl_I 4536

d.d. 6-11-2006

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Ontleend aan:
.tLYP4 50992/ 73

d.d. 6-11-2006

Gerechtigde
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN
ART.5,LID 3,0NDER B, VAN DE BELEMM.
WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL
NV ENERGI E DISTRI BUTIEMMI.$CHAPPIJ VOO R OOST EN NOO RD N EDERlAfiQ
EDON
Dokter K!inkertweg 1
8025 BR ZWOLLE
Postadres:
POSTBUS 519
8000 AM ZWOLLE
Zetel:
ZWOLLE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
Recht ontleend aan:

d.d. 9-11-1990

Kadastraal bericht object
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Kadaster
Betreft:

BEILEN I 4536

Uw referentie:
Toestandsdalum:

fokkens
23-3-2009

24 -3-2009

11:57:13

Gerechtigde
ZAKELIJK RECHT ALS BEOOELD IN
ART.51LID 3,0NDER B, VAN DE BEL_E MM.
WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL
.M,.RANNE B.V.
Utre<:htseweg 310
6812 AR ARNHEM
Postadres:

POSTBUS 718
6800 AS ARNHEM
Zetel:
ARNHEM
{Gerechtigde is betrokken als gerechtlgde bij andere objecten)
Recht ontleend aan:

HYP4 ASSEN 4736/ 38

d .d. 9-11-1990

Einde overzicht
De Dienst voor hel kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich
het rechl voor als bedoeld in artikel 2 lld 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens im:ake
hypotheken en beslagen
Betreft:
BEii FN I 4569
Zuideres 7
9418 TA WIJSTER
11 :57:36
Uw referentie:
fokkens
Toestandsdatum: 23-3-2009

KadastraaJ object
Kadastrale aanduiding:
BEILEN I 4569
19 a 17 ca
Grootte:
Coordinaten :
230371 ..;536180
Omschrijving kadastraal object:
WONEN (AGRARISCH) ERF - TUIN
Locatle:
Ontstaan op:
Ontstaan uft:

Zuideres 7
9418 TA WIJSTER
7-4-2006
BEILEN I 4568 gedeeltelijk
BEILEN I 4567 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke Beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de
kadastrale registratfe.

Gerechtigde

EIGENDOM
De heer RQ!;J,...QL~~RT FOKKENq
Zuideres 7
9418 TA WIJSTER
Geboren op:
5-4-1966
Geboren te:
ROLDE
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
HYP4 ASSEN 8025/ ~ 89
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in brondocument:
BEILEN I 4568

d.d.

4-4 ~2005

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw JOLAM DE DIANE BERNARDA GRONIGER
(In de naamgeving zijn diakritische tekens niet opgenomen)
Zuideres 7
9418 TA WIJSTER
Geboren op;
26-11-1969
Geboren te:
HAAKSBERGEN
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
Ontleend aan:
BSA 506/ 9002 ASN
d.d. 2-6-2005
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Kadaster
Betreft:
Uw referentie:
Toestandsdatum:

BEILEN I 4569
Zuideres 7
fokkens
23-3-2009

24-3-2009
11 :57:36

9418 TA WIJSTER

Gerechtigde
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN
ART.5,LID 3,0NDER B, VAN DE BELEMM.
WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL
tf{...J;:N!;_RGJE DISTRIBUTIEMAATSCHAPPIJ VOOR OOST ENNOQRD NEDERLAND
EDON
Dokter Klinkertweg 1
8025 BR ZWOLLE
Postadres:
POSTBUS 519
8000 AM ZWOLLE
Zetel:
ZWOLLE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan:

d.d. 9-11-1990

Gerechtigde
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN
ART.5,LID 3,0NDER B, VAN DE BELEMM.
WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL
SARANNE B.V.
Utrechtseweg 310
6812 AR ARNHEM
Postadres:

POSTBUS 718
6800 AS ARNHEM
Zetel:
ARNHEM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
Recht ontleend aan:

d.d. 9-11-1990

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich
het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft:
BEILEN I 4570
Zuideres 9
9418 TA WIJSTER
14:27:21
Uw referentie:
MK Fokkens
Toestandsdatum: 22-8-2009

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
BEILEN I 4570
Grootte:
10 ha 7 a 33 ca
Coordinaten:
230389-536021
Omschrijving kadastraal object:
BERGING-STALLING (GARAGE-SCHUUR) TERREIN (TEELT
KWEEK)
Locatie:
Ontstaan op:
Ontstaan uit:

Zuideres 9
9418 TA WIJSTER
7-4-2006
BEILEN I 4568 gedeeltelijk
BEILEN I 4567 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke Beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de
kadastrale registratie .

Gerechtigde
EIGENDOM
R.A. FOKKENS BEHEER B.V.
Zuideres 7
9418 TA WIJSTER
Zetel:
WIJSTER
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
Recht ontleend aan:
HYP4 AS_SEN 8075/ 103
Eerst genoemde object in brondocument:
BE ILEN J~li_EL~ gedeeltellik

d.d. 1-12-2005

Gerechtigde
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN
ART.5,LID 3,0NDER B, VAN DE BELEMM.
WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL
NV ENERGIE DISTRIBUTIEMAATSCHAPPIJ VO.QB_OOST EN NOORD NEDERLAND.
EDON
Dokter Klinkertweg 1
8025 BR ZWOLLE
POST8US 519
Postadres:
8000 AM ZWOLLE
Zetel:
ZWOLLE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde blj andere objecten)
Recht ontleend aan:

t!YP4 ASSEN 4736/ 38

d.d . 9-11-1990
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J<adaster
Be.treft:
Uw referentie :
ToestandsdatLim:

BEILEN I 4670
Zuideres 9
MK Fokkens
22-8-2009

24-8··2009
14:27:21

9418 TA WIJSrER

Gerechtigde
ZAKEUJK Rl:!CHT ALS BEDOELD IN

ART.5,UD 3,0NDER 8 VAN DE BELEMM.
WET PRIVAATR OP GEO. VAN PERC:EEL
1

SARANNE B.V.
Utrechtseweg 310

6812 AR ARNHEM
.Postadres.;

POSTBUS 718

6800 AS ARNHEM
Zetel:
ARNHEM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
Recht ontleend aan:

HYP4 t\SSEN 47~§/ 38

d.d. 9-t1-t990

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich
het recht voor als bedoeld In artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Uw referenlie: MK Fokkens

Uiltreksel Kadastrale l<aarl
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Deze kaarl is noordgerlchl
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Uw referenlie: fokkens
·---------------------

Ui!treksel Kadastrale Kaart

,---....__.. -. I

4569

I

I

I

,...........·-·-···-··

I

J
I

.,

... ~- - . ·-·~- -.. ... .

'

I

I

L..-........ __ _.

Om

I

L·-·---...

!

-~

I

I
i

-··. -. .

)

25 in

5m

·--------------------------- - -----·-------·----12345
;•s

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
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Voor een eonsluidond uiltrcKsot ASSEN, 24 maorl 21)09
De uewnarder van 1101 kooa \or on do oponbare r~g lslo~
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Uillreksel Kadastrale Kaart

Uw referenlle: MK Fokkens
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Bijlage IV

BE I LEN

1:-ft;;rziening ex art. 30 W.R.O.

BESTEMMINGSPLAN

VAM-terrein en omgeving
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BESHMMINGSPLAN
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VAM ferrein en omgev1ng
OD 205
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IA

BESTEMMINGEN

B OVERZICHT BOUWPERCELEN

----Schaal

Kad. sektoe

1: 10 . 000
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~~ikel

8.

Af'valverwerkingsbedrijf
afdekgrond)

6

(groenvoorzieningen.

opslagterrein

voor

i.

De op de kaart met arvalverwerkingsbedrijf 6 (groenvoorzieningen.
opslagterrein voor afdekgrond) aangewezen gronden zijn bestemd voor
groenvoorzieningen en opslagterrein voor afdekgrond met daarbij behorende
andere bouwwerken, paden. ringsloot en buffervijvers.

2.

[)~ . ~<:)()gt~ . ..v.aD de in .
3.00 m bedragen.

Artikel 9.

IJq 1

g_E!noemde anc!~re bouwwerken mag maximaal

Afschermend groen

1.

De op de kaart voor afschermend green aangewezen gronden zijn bestemd
voor groenstroken, beplantingen. houtwallen. bomen en andere groenvoorzieningen met een afschermende functie.

2.

De in lid 1 genoemde opgaande afschermende beplanting dient minimaal 5 m
diep te zijn.

3.

Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen geen gebouwen· warden gebouwd.

4.

Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend hekwerken gebouwd
warden. welke maximaal 2.50 m hoog mogen zijn.

Artikel 10.
1.

Agrarische doeleinden A (bouwpercelen)

De op de kaart voor agrarische doefeinden A (bouwpercelen) aangewezen
gronden zijn bestemd voor de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven met
dien verstande dat:
a. de op de kaart met AN aangeduide bouwpercelen zijn bestemd voor de
bedrijfsvoering van niet·-grondgebonden agrarische bedrijven: dit laat de
mogelijkheid onverlet om op deze bouwpercelen een grondgebonden
agrarisch bedrijf (AG) te voeren;
b. de op de kaart met AG aangeduide bouwpercelen zijn bestemd voor de
bedrijfsvoering van grondgebonden agrarische bedrijven:
c. de verkoop van eigen geteelde en gekweekte producten. vanaf het eigen
agrarlsch
bedriifsperceel.
tot de agrarische bedrijfsvoering wordt
gerekend.
De beplanting op de erven kan een aanvullende bijdrage leveren aan de
landschappelijke inpassing van het in artikel 5 bestemde stortterrein .
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2.

Op de in !id 1 bedoolde bouwpen..:eien mogen uits!ultcnd woiden gebouwd:
a. agrarische niet voor bewoning bestemde beddjfsgebouwen die blijkens
aard en indeling rechtstreeks ten dienste staan van het betreffende
agrarisch bedrijf: per grondgebonden agrarisch bedrijf mogen maxirnaa!
3El9-ffl 2 gebouwen voor niei-grondgebonden activiteiten warden gebouwd:
b. maximaal Mn bedrijfswonlng met bijbehorende bijgebouwen per bedrijf;
c. andere bouwwerken ten dienste van het betreffende agrarisch bedrijf.

3.

De in lid 2 gennemde bouwwetken dieriert-te WcYrden ·gebbuWd met inaciitheming van de volgende bepalingen:
a. de bouwwerken dienen te worden gebouwd binnen de op de desbetreffende bouwpercelenkaart aangegeven bouwpercelen:
'
b. de gebouwen mogen niet plat worden afgedekt:
c. de onderllnge afstand tussen de gebouwen dient tenminste 3 m te
bedragen:
d. de nokhoogte van de bedrijfsgebouwen mag maximaal 12.00 m zijn;
e. de goothoogte van de bedrijfswoningen mag maximaat 3.50 m zijn;
f. de hoogte van aangebouwde bijgebouwen mag maximaal 2.80 m zijn. de
hoogte van vri}staande bijgebouwen maxlmaa! 2,50 m:
g. de noogte van de andere bouwwerken. met ·uitzondering van vlaggemasten. windmolens, silo's en hooibergen, mag maximaal 3.00 m zijn: de
hoogte v:an vlaggemasten en mestsilo's mag maximaal 6.00 m bedragen, de
hoogte van de overige silo's, hooibergen en windmolens mag maximaal
12.00 m zljn.

4.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ten aanzien van grondgebonden
agrarische · bedrijven vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 2,
sub a, met dien verstande dat:
a. maxlmaal -650-fnl! gebouwen ten behoeve van niet-grondgebonden
agrarische activiteiten gebouwd mogen worden:
b. ook na realisering van deze bedrijfsgebouwen sprake dient te zijn van
een grondgebonden agrarisch bedrijf:
c. de bouw van dergelijke bedrijfsgebouwen bedrijfseconomisch noodzakelijk dient te zijn.

5.

Burgemeester en wethouders zljn bevoegd vrijstefling te verlenen van het
bepaalde in lid 2. sub b, voor het bouwen van een tweede bedrijfswoning,
mits:
a. het bedrijf ook op termijn qua ornvang vofdoende arbeid en inkomen
biedt aan twee volwaardige arbeidskrachten;
b. de aard van het bedrljf zodanig Is dat de tweede arbe!dskracht in
verband met de bedri~svoering ook op het bedrijf woonachtig moet
zijn:
c. de inhoud van zodanige woning niet meer dan 600 rn3 en de goothoogte
niet meer dan 3.50 m zal bedragen:

- ·15 -·

d. de geluidbefasting vanwege de spoorlijn Hoogeveen-Meppel op de naar de
spoorlijn gekeerde gevel van de woning niet rneer bedraagt dan 60 dB(A)
of de door Gedeputeerde Staten verleende hogere grenswaarde;
e. vrijstelling slechts wordt verleend indien vooraf van Gedeputeerde
Staten de verklarlng is ontvangen dat zij tegen het verlenen van de
vrijstelling geen bezwaar hebben.
6.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het
bepaalde in lid 2, sub b, voor het plat afdekken van delen van gebouwen
voor zover deze van ondergeschikte aard zijn. ·zoals verbindingen · tussen
gebouwen.

7.

Burgemeester. en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het
bepaalde in lid 3, sub g, met dien verstande dat:
a. de hoogte van silo's en hooibergen maximaa1· 20.00· m mag zijn:
b. zulks om bedrijfstechnische en bedrijfseconomische redenen noodzakelijk
moet zijn;
c. door de bouw van dergelijke silo's en hooibergen geen onevenredige
schade mag warden toegebracht aan de landschappelijke waarden van de
gronden met de bestemming agrarische doeleinden C-1 of C-11 of
natuurgebied welke grenzen aan het betreffende agrarlsche bouwperceel.

8.

a. Het is verboden om in het gebied waarop deze bestemming betrekking
heeft:
.
1e behoudens het bepaalde in dlt lid sub b, gronden met de zich daarop
bevindende agrarische bedrijfsgebouwen te gebruiken voor permanente
en niet-permanente bewoning of recreatief nachtverblijf:
2e gronden met de zich daarop bevindende agrarische bedrijfsgebouwen,
welke op de plankaart zijn aangegeven als grondgebonden agrarisch
bedrijf te gebruiken voor de uttoefening van een niet-grondgebonden
agrarisch bedrijf, met dien verstande dat de in lid 2 onder a en lid 4
bedoelde gebouwen voor niet-grondgebonden activiteiten als dusdanig
mogen warden gebruikt.
b. Het in dit lid, onder a. sub 1e, bepaalde verbod van het gebruik van de
in dit artikel bedoelde gronden met de zich daarop bevindende agrarische
bedrijfsgebouwen als recreatief nachtverblijf, geldt niet ten aanzien van
het gelegenheid geven tot:
i e het kamperen bij de boer in de zin van artikel 21 van de kampeerwet;
2e het recreatief overnachten in gebouwen dee! uitmakend van een
a grarisch bedriJf (kampeerboerderij) in de zin van artikel 22, onder c,
van de kampeerwet;
tenzij het agrarisch bouwperceel is gelegen in een gebied met de
bestemming agrarische doeleinden C-ll of de bestemming natuurgebied.
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c. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in
dit iid, sub a, indien strikte toepassing van die voorschriften !e!dt tot
een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende
redenen gerechtvaardigd wordt.

Artikei ii.
1.

Agrarische doeieinden B {productiegebied)

De op de kaart voor agrarische doeleinden B (productiegebied) aangewezen
gronden. zijn-. bestemd. voor- .de-- uitoefening . -van het .. agrarisch -bedrijf . met -dien verstande dat:
a. behoudens het bepaalde sub b, geen gebouwen mogen warden gebouwd:
b. binnen de op de kaart als zodanig aangegeven zone, agrarische schuilstallen mogen worden gebouwd met een maximum grondoppervlak van
35 m~ en een maximum goothoogte van 3.00 m:
c. op deze gronden andere bouwwerken mogen warden gebouwd, welke
blijkens aard en lndeling rechtstreeks ten dienste staan van het
agrarisch bedrijf, met uitzondering van silo's:
d. de hoogte van de andere .bouwwerken maximaal i .50 m mag zijn.

en wethouders zijn bevoegd nadere sisen te ste!len aan de
in lid 1, sub c. bedoe\de andere bouwwerken mits deze eisen
zijn van het landschap en hierdoor een normale agrarische
niet wordt belemmerd.

2.

Burgemeester
plaats van de
in het belang
bedrijfsvoering

3.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het
bepaalde in lid 1. sub a, voor de bouw van agrarische bedrijfsgebouwen
niet bestemd voor bewoning zoals veldschuren en melkstallen, met dien
verstande dat:
a. zodanig gebouw noodzakelijk is voor een goede agrarische bedrijfsvoering:
b. de goothoogte maximaal 3.00 m zal bedragen; .
c. de nokhoogte maximaal 6.00 m zal bedragen:
d. het grondoppervlak van een gebouw maximaal 50 m'! zal bedragen.

4.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling _te verlenen van het
bepaalde in lid i. sub c, voor de bouw van silo's met een maximum hoogte
van 2.00 m en een maximum inhoud voor mestsilo's van 2500 m3 mils:
a. onvoldoende rulmte op het agrariscl1 bouwperceeJ aanwezig is, danwel
b. door milieuhygienische knelpunten op het bouwperceel geen rulmte
aanwezig is, danwel
c. bedrijfstechnische overwegingen het bouwen op de veldkavel noodzakelijk mal<en.
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5.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het
bepaalde in de leden 1 t/m 4 voor he! gebruik van de gronden voor boom-.
heester- , tuin en/of sierplantenkwekerijen. met dien verstande dat ten
behoeve van dit gebruik:
a. geen gebouwen mogen worden opgericht:
b. andere bouwwerken mogen warden gebouwd, welke blijkens aard
en indeling rechtstreeks ten dienste staan van de kwekerij. met
een maximum hoogte van 1 .50 m.

6;

Het-··is· ·verboden · op;· "in ·of· ·aan· de gronden··waarop· deze · bestemming·· be~
trekking heeft zonder schriftelijke vergunning van burgemeester en
wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken geen bouwwerken zijnde
en/of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ophogen met meer dan 50 cm:
b. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- of
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies,
installaties of apparatuur: .
c. het aanleggen van bosstroken en houtwallen ten behoeve van de
terref nbegrenzing en/of windvang die op het tijdstip dat . het plan
rechtskracht zal hebben verkregen niet als bosgronden konden warden
aangemerkt:
d. het roo!en of vellen van houtgewas anders dan bij wijze van verzorging
van de aanwezige houtopstanden voor zover de Boswet. krachtens die
wet vastgestelde vdorschriften of een kapverordening nlet van toepassing
zijn.
..
7.

Het in het zesde lid vervatte verbod is nieit van toepassing op werken of
werkzaamheden welke:
a. het normals onderhoud betreffen;
b. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer
of gebruik van de grand:
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht warden van
dit plan.

8.

_,

De in het zesde lid vermelde werken of werkzaamheden zijn slechts
toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden geen onevenredige
afbreuk wordt of zal worden gedaan aan het karakter van het landschap en
de agrarische waarden van de omliggende agrarische percelen .
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nieuwbouw bedrijfsloods

Geachte heer Bakker,
Met referte aan uw brief van 18 oktober 2005 deelt TenneT bv u namens Saranne B.V.
het volgende mede.

I

•

De werkzaamheden zijn geprojecteerd binnen een strook grond die, ten behoeve van
de 220 kV-hoogpanningslljn Zeyerveen-Hoogeveen, is belast met een zakelijk recht.
Deze 'belaste strook'wordt begrensd doorzijden op 25,00 meterterweerszijden v·an
de hartlijn van de hoogspannlngslijn (totale breedte 50,00 meter).
Wlj hebben geen bezwaartegen de bouw van een bedrijfsloods in de belaste strook
tussen de masten 75 en 76, mits daarbij aan de hlerna genoemde voorwaarden wordt
voldaan.
•

De werkzaamheden zullen warden uitgevoerd conform de door ons goedgekeurde
tekening (zie bijlage). Elke verandering hierin behoeft onze goedkeurlng.

•

De maxima le vrije werkhoogte in het gebied dat enerzijds begrensd wordt door
mast 76 en anderzijds 25,00 meter gerekend in de rlchting van mast 75, bedraagt
11,50 meter ten opzichtevan het huidige maaiveld dat geacht wordt te liggen op
+14,50 meter ten opzichte van NAP.
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•

•

De maximale vrije werkhoogte in het gebied, dat enerzijds wordt begrensd door
een afstand van 25.00 meter van mast 76, gerekend in de rfchtlng van mast 75 en
anderzijds 55,00 meter gerekend van mast 76 in de richtlng van mast 75, bedraagt
9,50 meter ten opzichte van het maaiveld, dat geacht wordt te liggen op
+14,5 Ometer ten opzi chte van NAP.

t •

Buiten voornoemd gebied, zullen binnen de belaste strook geen werktuigen en/of
material en word en gebruikt die hoger zijn of kunnen zijn dan 4,50 meter boven
het niveau van het huidige maaiveld.
I

•

De maximale bouwhoogten in deze gebieden zljn 2,00 meter lager dan de
genoemde maximale vrije werkhoogte.

•

Buiten de belaste strook zullen rnaterialen en/of werktulgen zodanig worden
g~bru il<t dat biJ ev~!Jtu e~I ornvallen de geleiders (span ningvoer.ende.draden) niet
dichter genaderd word en dan een afstand van 6,00 meter. lndien dit niet kan
worden gegarandeerd dient men maatregelen ter stabilisatie aan te brengen,
bijvoorbeeld door het tuien van het werktuig.

•

De door u te gebruiken werktuigen zullen door middel van een sleepkettlng
warden geaard.

•

lndien er binnen de belaste strook lichtmasten geplaatst zullen worden, dan dient
LI dit schrlftelijk met toevoeging van relevante technische tekeningen en gegevens
omtrent de situering van de te plaatsen lichtmasten bij onze vennootschap aan te
vragen, waarna wlj LI schriftelijk zullen mededelen onder welke voorwaarden deze
lichtmasten geplaatst kunnen warden.

•

Ter informatie delen wij u mede dat rekening gehouden dient te warden met een
lichtpunthoogte die 1,00 meter lager dient te zijn dan de opgegeven vrije
werkhoogte. Dit in verband met het plaatsen, onderhouden, vervangen of
verwijderen van de lichtmasten.

•

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van eventuele
inductiespanningen op of enigerlei schade aan voorwerpen, installaties en
gebouwen, noch voor storingen bij radio- en tv-ontvangst, ten gevolge van de
aanwezigheid van de onderhavige hoogspanningslijn.

•

Eventueel aan te schaffen apparatuurvoor procesbeheerslng dient te voldoen aan
de daarvoor gel den de IEC-norm, teneinde storingen ten gevolge van de
aanwezigheid van de hoogspanningslijn uit te sluiten.

'

.

..
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• Alie metalen delen van de bouwloods, zoals spanten en dakplaten, zullen
geleidend met elkaar worden verbonden aan aardelektroden, aan te brengen op de
hoekpunten van de bouwfoods, voor het afvoeren van mogelijk optredende
inductieve spanningen. Wij gaan er daarbij vanuit dat de aardingsinstallatie van
het voedende net zal voldoen aan de geldende elsen van het elektriciteltsbedrijf.
• Eventueel in de belaste strook aan te brengen hekwerken en/of afrasteringen
zullen warden geaard.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen de 'Veiligheldsvoorschriften' volgens
bijgaand boekje in acht worden genomen.

Aantal bljlagen
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