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Afsprakennotitie en informatiedocument Watertoets 
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waters chap 

De afsprakennotiUe is op'gebouwd uit dfie del en. Het ae(ste (-Jeel gaat over de invulling van '.vater in het 
bestemmlngsplan. Het tweede deel gaat over de aspecten waar het waterschap hot bestamrningsplan 
(inclusi'ef waterparagraaf) op toetst Kat derde deel gaal over het proces. 

De Natertoets ,is met ingang van 1 november 2003 wettelijk verankerd in de Wet op (le Ruimlelijke 
Ordening. Per die datum is de gemeente verptioht een beschrijving in het plan op te namen van de \lvijze 
waarop rel<ening wordt gehouden mel de gevolgen van het plan voar de waterhuishoudkundige sitt/atia 1. 

Deze bescnrijvfng komt in hat plan terug als de waterparagraaf, Naast de waterparagraa! is hat belangl'ijk 
cJat de gemeente met behulp van de instrumenten in h~t bestemrningsplclri de besttlrnrnirlg water vertalan 
naar de J'uimt0. ~jfl,tIJjY\lall · t'e .detiken:Mn gebrtJiks". beb~tJWlngs-, of aanlegvoofschrlftel1. 

Hat informatiedocument vormt de basis VOOf de il1brel1g van water in het platt Met df) inforrnatie 
watertoets en de afsprakennotitie kan de gemeente op de jl.liste wljze invulling gsven ann de 
waterparagraaf en aan do ruirntelijke v&rtaling van wator. 

A. Wateraspecten in het bestemmingspfan buitengebied 

Basch.rijvio9 van het be.staande waterhuisholJldkundlge systeem 
In de t00lictlting moet de hu~dlge situatie van hat watersysteem worden beschreven. Retevante aspecten 
van dit systeem moeten ool~ op de plankaart worden aangagoven, bijvoorbeeldkwetsbare INatersystemen 
of natuurgebieden. Een besc-l1rljvlng van het v.atersysteem bestaat uit de vofgsnde m,p<:ictan: 

Bodem: bodemopbouvJ van het gebied {aanwezigheid van slecht doorlatende tagen), kOriwormige 
gebieden, bt'lekeialer'l 
Grondwater: stf'Omingsrichting en hoogte ten opziclite van ~~et maaiveld, geohydrologte (aanwezigheld 
van I<wel, intermedia.rr of intiltratie), grondwaterbescherrningsgebieden 
Water: waterlopen (stto m ingsriclltJng). oppervlaktewater, wa1erkwalite It, waterke ring, belang rijke 
kunstwerken 
Natuurw8fffde: aanwezighe,id van watematuur, naUe landnatuur, hydrbloglsGho 
be'lnvlood ingsgabied en, I~wets bare wate rsys tame ri, e(;Olog ische ve rb i ndln gszones 
Cuftuurhfstor/sche on landscfuippellj'k \,vcu,/rdo: van watcrtopen, opperv!aktewater, watergerelateerde 
kl.lnstwerken, gronden 
RcwreaJiev(J gebrt)ik$~.vaarr1e: beschrijv.ing wateren of waterlopen die een recroatiove [unGUQ hebben 

1 Dol} volgende plannon zljn wettolijka \/Qrplicht 10 loetsen op water; stmellplannen, streekpl.'l.fluitW;Jrkill{j$n, IG[jionail? f!'H 
gomeenlelijke stn.lCluurpJaflnen. besterrmling5planrien en \o'rijstellinger' !)p grontJ 'Jan <lrtikeI1!J. lid 1 WHO. 
W,'ltersch'lp R6f1S/ on VYieden, Blankens/e.'rr 5'10, Po,<;/t,us 120, 79-10 AU Mappel. tel. 0522"2l67'81, l£.Jx US22-2767tJ9, 
e·mall: W(J!~rSCMp@Re9$I·Wi(l.d8n./JI. BnV~t.'mmer Nt 8083/'3094 a 01 
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Baschrijving van bei nvloGding op waterhuishoudkundige systeem (en oplossingan voor knelpunten} 
(tussen haakjes mogelijke oplossingen voar knelpunton) 

Waterketen,' aanwezigheld van (druk)riolerlng {RWAJDWA), overstorten, zuivanngsteohnische warken 
(aanpak overstorten, zoneringen rond zuiveringen, ... ) 
Fu.ncties; ont~\~kkelingen op gebied van ~vonen, werken, recreeren en landbouw. Schets van 
onderlinge posi1ionering van de functies (waterkansenkaart, strikte vastlegging gebieden waar geen 
kapitaalintensieve functies mogenkomen} 
Water Op Maar (WOM);' nieuwe ontwikk,el~ngen in relatie met water (bestemmings~an moet geen 
emstige belemmeringen gaven va or daze projecten) 
Ruimte voor water: bergingsgebiedeo (bestemming op kaart, functiecombinaties) 
Zone van de hydrofogische bei'nvloeding: afstemming tussen natuur en landl:louw (zone ring op kaart, 
w,erken met aanlegvergunning art, 14WRO}. fn hetwaterschap HUnze en Aa's is een vergJ..Jnningptlcht 
voor drainage In de keur opganomen. il12005 worden de -gebieden begrensd waarbinnen de 
vergunnil'lgpllcht van toepassing is, Waterschap Reest & Wieden heeft al weI de aandachtsgebieden 
aangewezen, maar nog geen regaling in de keur, l'n bestemmingsptan buitel1gebied moet daarom 
voor dit thema afspraken worden opgenomen die waterschap(pen) 9n gemeente rnak6f1 over beleid 
en handhaving. 

Bes.chrijvinq bela id 
In het bestemmingsplan geeft de gemeente aan wat hst beleid is van de betrokken overheclen OJ) het 
gebied van water. . 

Rlj'k: 4!'1 nota waternuishouding (4NW), Waterbeheer 21'-' eeuw (W B2 '1 }, Katlerrichtlijn '.\later (KRW) 
provinde: Provinciaal Omgevingspian II (POP II) 
gemeente: waterplan {WP) [aanrader: waterpJan Middan·Orenthe afrondengedurende pJanperiode] 
warel'scflap; watorbeheerpian 2002·2006 (WBP), waterbehee,rplan 2003-2007 Hunze en Aa's 

Beschrijying proces 
Als onderdeel van de waterparagraaf v.rordl aal1geg.even hoe en op welke momenten hat waoorschap is 
belrokke(] bij de t()tstandkoming van het b(!lstemmingsplan. 

Wilze waarop water in he . bestemmmqsplan wordt oDgenomen 
De gemeente ge.eft aan 110e zij water in het bestemmlngspl~n f16bben opgenomen. Niel alloen in de 
'.'lfaterparagraat, maar ool<. or rle plankaart en aan de t1anrJ van de voorschriHen. 001< geven ziJ a.an fine 
bepa.a!de beTnvloedingGF) op hat waterhuishoudkundlgEf sysleem in het bestemmil1gsplan zijn velV/erk.t en 
\'I'\:!k.e il1Slrmmmten daf.\rvoor zijn gebruikt. 

B. Toetsing van de wat,eraspecten 
Naasl rnanier waarop water in h,~t bestemmings.plan is ingevoerd toe-ts he't waterschap hst 
b(lstemrnlng'spican aan de hand van de thema's uil onderstaande label. In deze tabe! wordt aangegeven 
wat het lNaterschap VOaf ogen heeft met de invuliing van water in het bestemm~ngsp~~m. Tussen haakjes 
worcJt verwezen naar de kaarten lIit het ir.formatiedocument 

Wate.l~chap Roost Or! WioOGf1. Bh1nk8!1s(gin 540, Postbus 120, .1940 AC Mr;opl>'8,', [OJI. ,0522·276767. fiJX 0522·276799. 
8·mfJil: Welffl'sr,·fr~p@ R<'lesl·WitJo:jeru;!. BTI'tI'·rwmmer NL 808373894 801 
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Thema Water(loelsteiling Teetsing 

Veiligheld Waarborgen vsilighei:dsnlveau Geen kapftaalintensleve ft,maties in lisicogebieden. Met bouwen 
(WBP 2.2) in beekdalen, Aang~paste bouwwijze verpHcht indien wei in 

dergel!jke gebieden wordt gebouwd (kaarten 4 en 14). 
Watero\(erlast Reduceren van wateroverlaiL I Overs:tromingsvlaktes vrijwaren \lOor verharding om afwenteling 
(WBP 4.2) Vergroten veerkracht van I te voorkomen. Zorgvuldig omgaan met kapjtaalinten$~eva 

wal6rsysteem ontwlkkelingen in komvormige laagtes. Hemelwater moet worden 
geborgen op de plaatsen waar het vaJt; barging in de 'haarvaten 

i van het watarsysteem (s!oten en kleine walergangen). Op basis 
VBn de stroamgebiedvisie (W821) wijst hat waterscha.p wijst ge6n 
inundatiegebieden aan, Bestaande berging moet worden 
gehandhaard.(kaartet1 4,5 en 14), 

Riolering Vasthouden-bergen·afvoeren Afkoppelen van hemelwater dat oJ) varhard oppervlak valt. 
(V'/BP 4.3 of- 4.4) Heduclie :hydraulische 

belast!ng rwzi 
Watervoorziening Het voorzlen van de Functiekeuzes in hat g€lbied afslemrnen op kwalite1t en kwantiteit 
(WBP 2. 1) bestaande futlctie van water 'Nater. Nieuwe ruimtelijli.e !uncties .loves! rnogaHjk 

van de juiste k'Nailteit en de zeltvoorzienend laten zjjn in watefbehoefte. Bestemmingsplan 
juiste hoeveelheid op het moet geen betemrT1f3ring vonnen VQ(X de WOM-projecten 
juiste moment (kaarten 2. en 15). 
Hat tegangaan Var) nadelige 
enecten van veranderingen ~n 
rtlimlegebruik op de behoefte 
aan 'Nater 

Volksgezondheid Minimaliseren van listeo Velllg ontWGrp en imictlting van watergangen en 
(WBP 3.5.2) water-gerelateerde ziekten en oppervlakte' .... ater. Voorkom stilstaantJ water 1n gebiedan met 

plagen. wool1fuf'lcties; zorg voar doorspoeHng" 
Reduceren 
Ilerdrinkingsrisico's 

Bodemdalir)g Het legengaan van verdere In zettingsgevoelige gebieden mag de grondwaterstand niet te 
bodemdallng en reduGlie laag zijn. Peilbeheer alstemmel1 op voorkomen bodemdalln9 en 
fUflctiegeschiktheid niet op inrfchting nieuwe ftmcties. Eventueel aangepaste 

bouwwijze 1n zettinQsgevoelige gebieden (kaart 8), .. 
Grondwater- Het tegengaan van Voorkom functies die gevoelig zjjn voor grondwateroverlast in 
overlas! 9 ro ndwateroverlast gebfeden die van naturo eon hoge gronejwaterstand hebben; 
(WBP 5.2.1) zoals waterrijke gebieden, veengebieden of kwelgevoelige 

gebfeden (kaarten 6. 7, B en 9), 
Cppervlakle· Behotldlrealisatie van goede Pote,ntiele verontreinigJngsbronnan be-nedenstrooms plaatsen. 
waterkwalileit waterk'l'laJiteit voor mens en Beschenn de kwetsbare wateren. Bij nieuwbouw rakening 

NBP 3.5 en 4.3) natuur houden rnet d.Ul,.IfZame materi.alen indJen hemelwater wordt 
afgekof)pefd (kaarten 11}. 

Grondwalar- Behoucl/realtsalie van goede Geen intensjeve funcUes nabij natuu(gebieden, 
kwaliteit waterkwalitelt voor mens en grond'Naterbes~;hermingsgebieden (kaarten 10 er112), 
(WBP 3.5) nah,lUr 
Verdroglng Besch€lrllling karakteristieke I Toepassen van zone hydrologische buffertone tussen '~fldbouw 
(2.4) grondvvate rafhanke I1jke en natlJtJr (kaart 13). 

ecologische waarden 
NaUe nCiLLJu( Ontwikkelingibesc he rmlng Toepassen van zon€ hydrologische buHer.zone tussen lal1dbotJw 
(WBP 4.2.8) van eerl rijke, }Jevarieerde en en natuur (kaart 13). 

natuurlijk karakteristieke 
aqlJatisclle natuur 

VValsr$~'trap FM&s/ ~n Wl6'dOJI, !3!aOkf!OstBin 540. Postbus [20. 7940 AC Mi~ppef, tel. 0522-276767, fElK 0522-27l';791). 
c·mall: Wale!:'lCn.ilp@Roesr,WiElcien.fl/, anv-nllmme.r NI. 80837388413 01 
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C. Proces 
Door middel \Ian de "Nota van uitgangsp'Unten'J zijn de waterbeheerdersgs¥nformeerd over het 
bestemmingsplan bultengebied van de gemeente Midden~Drenthe. De vier waterschappen hebben 
afgesproken dat de informalie en de afsprakennotitie worden aangeleverd door het waterschap Reest & 
Wiaden. Het waterschap neemt ook contact op met de provincia {waterbeheerder van het dlepa 
grondwatar) om oak hun reactie in hat wateradvies ta verwerken, 

Begin mei heeft de gemeente de a1~prakennotitie ontvangen van de waterbe:heerders. Na or'ltvangst va 
de gegevens zal de gemeente minimaat een keer overleg "oeren met de waterbeheerders gedurande de 
fase van het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplao, Vervo!gens willen de waterbeheerders voor 
hat voorontwerp bestemml;'lQSplan sen concept van de inbreng van water zlen. Na onlvangst van dit 
concept zullen de waterbeheerders binnen 6 weken reageren. 

Hat doel van de waterbeheerders ls dat de waterparagraaf inclusief wateradvias een volwaardige plaam 
heeH in het voorontwarp bastemmingsptan dat ter inzage wortlt galegd. 

De afsprakannotitie is teruggekoppeld met de overlge waterbeheerders die bfnnen de gemeente Midden
Drentfle actief zijn. Te weten: ','Jalerschap Hunze en Aa's., waterschap Veil en Vecl1l, w's,tarschap 
Noordzrjlvest en de provincia Dtel'ltha. Het document is oak naar daze waterbehearders opgestullrd. 

Watclsc/l;!lP Roost !?Il Wjfld~fl, BlankerJ$/tJi(l 5f/O. Poslbus 12(). 1940 AG MOppBI" ler. 0522-2.78767, fax 0522-276799, 
~-mail: VtlatfiJr$(;/JlIp@RoosH'llooDrwl. BTV1hllllTlrrl(1r NI. 808373894 B ()1 
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Fragment Landschapsbeleidsplan 



3 VISIE 

Uitgangspunt voor het gemeentelijk beleld is de analyse van Jandschap en natuur Uil hoofdstuk 2 en de 
landschapselementeninventarisatie die in bijJage llt 1s weergegeven. De visle reageert op de Qntwikke
lingen die :t:icb in bet gebied vQordoeu. Met deze vis1e formuleert de gerneeme Midden-DIanthe eigen 
beleid voor landschap en natuur, in aanvuUingop bestaand beleid van rijk en pIOV incie. Concreet gaat 
het om de versterking van de structuur en om het behouden en verhagen van de kwaliteit van land
schap en natuur in verschiUende deelgebieden. 
10 dit visiehoofdstuk zijn eerst de uitgallgspunten yoor het gemeentelijk beleid in boofdlijnen opge
steM. Vervolgeus wordt ingez.oomd op verschillende gebiedsdelen, omdat per dcelgebied andere 
accenten liggen.afgcstemd op de spedfieke kenmerken en kanscn. 

3.1 Uitgangspunten voor bet gemeenteIijk beleid ,",oor landschap en natuur 

De uitbreiding van de kernen. de vervlakking van de iaudschappe.lijkc verschiHcn, het (tc) eenzijdig 
op ontwat.ering gerichte waterbeheer van de laatste 20 jaar en bet vcnl\vijnen van \vaardevoHe flora 
en fauna zijn belangrijke ontwikkeHngen in het buitengebied van MiddenuDrenthe. He£ Landschapsbe~ 
leidsplan Midden-Drcntbe l·eageert op deze ontwikkelingen. Bet besttHlnde beleid van waterschap, 
provincie en rijk voor de J.."waHtcit van landschap en natuur is hierbij tlitgangsplmt. Het I .... "mdschaps
be]cidsplan geeft de gemeente een eigen instrument om de inhoudclijke koers te bepalen en om zelf 
acHef Ke :i.ijn i.n de conCrete zotg voor het landschap; samcn met amlcren. 

De gemeente heeft in dit Laodschapsbeieidsplan als uitgangspunt gekozen voor hel. streven naar bet 
bebouden. hersteUen en verstcrken en zo nodig vernieuwen van de Jandsch~lppelijke kwalileiten vau 
het buit.engebied van Midden-Drenthe. Dil alles afge:stemd op de oostaallde functies in het bultcng
ebied. 
Uttgangspuntcn vnor hot beieid voor landschap en nawur in Midden-Dre:nthe zijn daaro.m: · 
• zorg voor cen aantrekkelijk en toegankelijk landschap mel een eigen gezicht. 
• aansluiting van de functies van net gebied hij de l,.";valiteiten van het landschap en afgestemd op 

andere functies in bel landschap. 

Lanilschap 

De provincialc Nola Landschap bevat de meest uitgesproken analyse en aanbevelingen voor de 
ont.vikkeHng van visueel mimteHjke en cultllmhistorischc \vaardcn" Hct Landschapsbeleidsplan 
Midden-Dreiltlie yertllait de aanwijzingen Meruit in een concrete lokale visie op het tockomstige 
landschap. 

Basis voor de landschapsvisic is de tweedcling in het hoge landschap op het plateau en het lage 
landschap van de rand. Dezc f'l-veedeJing is bepaJend VODT de ruimtelijke en ecologische kwaliEeiten in 
rvndden-Drenthc en is richtinggevend vour de visie or de toekomst. 
Uet landschap op !let plateau heeft zich gcleidclijk Qntwikkeld, is klcinschalig en gevadeerd en. de 

Lamlschapl>belciusphm Midden-Dn~n!hc 27 fl~brua[i 2000, Nleuwl,md Advies 



structuur ervan wordt bepaald door de beekdalen. De twce veenkoloniale ontginningen aan de rand 
zijn l'atloneeJ ontgonnen. Het landschap wordt er bepaal<l door lange, reehte lUnen en de ruimten zijn 
or grootschalig en zeer open. Bij behoud dan weI vemieuwing neemt da gemcenle Midden~Drenthe de 
kelUnerken van de afzonderlijke landschappen :11s uitgangspunt. 
Bij uithreiding van dorpcn worden de dorpsranden steeds afgestemd op het omringende landschap en 
netjes ingepast. Oit betekent dnl abrupte overgangen van dorp mar landschap niet voorkomen. 

NaJuur 

In bet bestaande beleid zijn veel aanknopingspunten gegeven voor behoud en versterking van de 
natuurwaarden in de gemce:nte Midden-Drenthe. Ret LandschapsbeleidspJandoet op oeleidsniveau 
geen nieuwe aanbevelingen voor natuur(ontwikkeling). Er zijn geen vcrdere uitwerkingen gegeven 
voor versterking van de flatU"r. Het voIgt het bestaande beleid voor natuur en richt zich op de 
afstemming van het natuurbeleid op de landschapsstrucmur, Natuurgerichre maatregelen worden in de 
landschapsvisie jngepast en afgestemd op het geformuleerde streefbeeld. 

In het POP Drenlhe, bebeersplannen en lan.dintichtingsplam.len is de ecologische hQofdstruc·tuur 
(EllS) aJs drager van ecoiogische waarden uitgew~rt-.1. Er zijn tevens mogeUjld1edeo anngegeven om 
het beleid te realisereu. Dat leidt plaaffielijk tot njeuwe natuurgebieden en dwars door helland'lchap 
heen tot ecoJogiscbe verbindillgen. In de gemeente Midden~Drenthe ziln DI,G en de provincie 
Drenthe samen met betrokkenen g.cstart met de vQorbeelduitwerking van de ecoJogische verbindings~ 
zone 
Ter Horstcrz.an:d·Orvcltcl'zand. Inrkhting en beheer van ecologische verbindingszones diem in 
.overleg met :lgrariers Crl andere betrokkenen te w'orden bckeken. De aanbeveHngcn die in dit La.nd~ 
schapsbeleiusplan 'loor het landschap gedaan worden, liften mee bij de realil>cring van de ecologischc 
ve rbindingszone. 

Beheer v:an landschapselcmenten moct zjjn afgestemd op het landschapstype w.aarin ze liggen. In 
sommigc gevaUcn is net beheer in Ie passen in de agrariscbe bcdrijfsvoering. Waar mogclijk moet dit 
worden gcstimuleenl. 

II et contrast tllSSe/I IUft plateau en tie ramI 

De hijgcvoogdc visiekaart geeft aan hoe de gemeellte Middcn·D:renthe haar landsd1ap.sbeletd wi! 
voercn. 
Basis daarvoor is hel COIltrasl tuSs¢n het plateau en de rand. VCfsterking van het contrast russen het 
plateau en de rand i5 mogelijk door: 
• maikeren van de randen tussen de twee 11.lndschappeHjke eenheden, 
• benQud van. de kleinschali.gheid en de variatie op het plateau, 
• grootschalige ruirnt.eo en Hueaire landschappelijke bep.lantingen in de veenkoloniale landschap

pen, 
• duidelijk contrast hissen het plateau en de doorstujdende kanalell" 

Lamlschapsbeleidsp Ian M idden· Orell (llt~ 28 fe1)mar i 2000. N1(mW[and Ad\'ies 
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3.2 Landschap en natuur in deelgebieden 

Op het plateau en langs de rand zijn verschlUcnde declgcbicdcn tc onderscheiden. Per deelgebicd leidt 
de uitwerking van de hoofdlijnen van de visie tot verscbillende maatregelen. De karakteristieke 
eigeru.'Chappen zijn steeds richtinggevend bij het behoooen of vernieuwell en QLltwikkelen van het 
Landschap in de toekomst. 
• op het plateau: de beekdaJcn. de oude ontginning van de essen en de dorpen, de jongere ontgin~ 

ningcn en het 'route-landschap', 
,. de rand: veenkoloniale ~andscbappen en de kanalen dwars door het plateau, 
,. bijrondere elementen: VAM-terrein bij Wijster. 

Het plateau 

Op bet plateau geven de beekdaien structUll( aan het landschap. DaarOln wordt de samenhang v .. m de 
beken en beekpalen herk:enbaarder genlaakt en daarmee het onderscheid tlL'isen daJ en omgeving. 

De beekdalen 
In de belejdsstukkell QP provinciaal nive3u vomlen de beekdalen een belangrijk speerpuut. De meeste 
heken en beekdalen in de gemcente Midden-Dreuthe onderscheiden zich in het beleid door IUttuur
bcelden: aamur voer! de boventoon. Alleen de Beiterstroom en de aililvoerende beken van dit stroom~ 
gebied hehouden in het bestaande beleld de agrarische fllnctic. 

Bet Land!>chapsbeleidsplan benadert de beekdalen niet vauuit de invals.hoek van natuur, maar vanuit 
het landschapsbccld, De gcmeente streeftlli'Uir openheid in de beekdalcn. \Vaar nodig wordt de 
openheid hersteld. De o\fergangen krijgen de fladruk. onder andere door beplantingen (singels, 
houtwallen, wegbeplantingen) aall ,deranden. Op plaatwu waar beckdalcl1 direct grenzen aan escom
plexen bepalen elzenrijen haaks op de richting van het dal en de beck her becld in het beekdal. Wa<tr 
deLe dwatsbeplantingenal aanwezig tijn. worden zc in st'ind gehoudcn. Op andere plaatsen worden 
ze aangevuld. Voorbeelden zijn de Eurs.ingcrstroom bij Wcsterhork, de Bcilcrstroom hij Zvriggelte en 
de Elperstroom bjj Etp. 

Bet niveauverschil in het bcekdal kri,igl zoveel111ogelijk een accent: de wegen lan.g~s de randen Hggen 
zichthaar hoger dan !let da] en krijgen een stevige bephmting. 
In bet bcckdal van de Beilerstroom neem! de relatie tussen bet beekdal en de kern BeitcH ecn bUzon
dere plaats in. Deze wordt zovee! mogelijk hersteld. 

De oude ontgilllling van de essen ell de dorpen 
De essen hlijvcl1 open. Alteen de oude \liegen langs de es krijgen een beplauting u'\ci Zomereik. 
Kruisen de wegen eell beekdal, dan wordt de beplanting onderbroken. Heplanting iangs wegen over 
de es en pcrceelgrensbeplanting op de es past niet in het open karakte-L In bet verleden is op veel 
plaats;cll arm de rnnden van de essen op overhoeken of ais veekering beplanting aangebracht Dcze 
bophnliag wordt behouden. . 

Edbeplantingen in de omgeving van de dorpcn en pcrccctgrcnsbcplantingen rond de essen krUge!l 
extra aandacht, net aJs hcrm- en (akker)raIldenbeheer op de essen. 

De jOfIf1eJ"(~ ()fIlgirmingen 
In de jungere ontginningen is onderschcid gcmattkt ill agn1rischc gfondcn, grnolscliaiige boscom
plexen en restanten heidc en bos (de vtOe-gore woeste grondcn). 

l.aT.l{lsdl1tp:;bdcid;;plan Middco-Drellthe 29 fl:brn;Hi 2000. NieuwLmd Advjl~s 



De agrarische gebicdcn in de jongere ontginningen blijven open en worden begrensd door gesloten 
bosranden: her rdalief grootschalige karakter bJijft behouden. Aanleg van erllieplanting in de grote 
open ruimtes \vordt gestimulcerd. Belangrijke wegen vonnen doorgaande elementen en geven 
St111Ctuur aan de open ruimtes. Zij krijgen een wegbepianting met Elk. 
Karaktedstiek zijn de mige bermbepLantingen met Berk langs zandpaden. Deze worden zoveel 
mogelijk in stand gehouden. 

Het 'route-landschap' 
Tussen Assen en Beilen ligt ingesnoerd een restant van een stukje landschap cU1t wordt bepaald door 
(doIps)uitbreidingell, hoogspal1ningsleidjng~ snelweg en spoorlijn. nit 1:ogenarunde 'ratite-landschap' 
is te beschouwen als een aparte landschappeUjke eenheid, 
HctLandschapsbeleidsplnI1 geeft een open invulling aan dit stukje landschap waarhij de or.dening 
bcpaald word£ door het onderliggende landschap van essen en jongere ontginningcn, De landschappe
lijke kw.alitciten zijn de basis voor cen ruimtelijke indeling en worden zoveei mogciijk benut. In het 
'route~Jandschap' wordt gestreefd naar heroverweging van de bestaande funcdes met afstemming op 
de landschappelijke eenheden,. Voorbeelden van functies die in bet 'wutc·talldsch£1P· eenplaats 
krijgell, zijn landbouw. landgoederen. bos; wonen. 19roe,tle' bcdrijventerreinen, recreatie. Belangrijk 
hi] de invuning van het 'route-landschap' is de schakeling D:1ar de .omgeving. Dez·e blijft in stand en 
,vordt zorgvuldig vormgegeven. 

Aan de 'uiteinden' ... an de gemceme Midden-DreoUl'-: liggel1 twee veenkoloniale ontginningen met een 
totaal verschincnd kOr.akter. Het landschap vall Smilde is grootschalig,en kent eeu rationeel en 
vicrkant verkavelings- en wijkenpatroon. In het landsch:.'lp van Nieuw-nalinge ell Witte'leen domine
fen de wijkcn het landschapsbeeld. met name in het zuideHjke deel. 

Veenkoloniale lamlsdtap van Smilde 
Bchoud van aaneengesloten grote open ruiillten in de veenkoloruen van SlTIiIdc :\t.aat voorop. Erfbe
plantingcn krUgcn daarom extra aandacht. Beplantinge:n langs wegen worden biJ eindkap niet ver
vangen. Owrigc beplantingcn worden zo gocd mogclijk bcheerd en in stand gehouden. 

Langs deo u08tzijde van de Drel1l5Che Hoofdvaart is mimte voot nieuwe draagkrachtigc functies die de 
stmctuur van het landschap verS!erkell. Te derlken vait Mn kleinschaHge boscompJexen of laridgoede
ren van 5-10 ha groot. Deze nieuwe elementen sluiten amI op het bebouwingslint van Smilde en op de 
bestaande landschapsstmct,ltur en staan haaks up de Drentsche Hoofdvaart. Zichtlijn:en it) OOS\

westrichtlug biijycn hler-door behouden. 

Veenkoloniale landschap van NieuHl-lJalinge en Wirreveen 
Rondom Nicmv-Balinge heen het landschap een kleins.chalig karakter. In aansluiting ldemp is ruimte 
voor de aanieg van klcinscllalig nlemv inheems bos of producticbo,o;. Hietdoor wordt de landsr.:happe
lijk:e karakteristiek versterkt. De wijken blijven behmgrijke zichtlijnen in dit gebied. 
Bclw'Ud van de openheid is belungrijk speerpullt in de omgevlng van Wiuevecn. Weg- en erfbepJan~ 
lingcn bcpalcn hier de strucmur , 

De kwraten dwars door hel plateau 
Specifieke elementen die onderdeel zijn van de veenkoloniale omginniugctl, maar er voar een groot 
ded buitcn ligget), 7ijn de kanalen. Ze CQntra~tcrcn met de. landschappen die eT Omht'Cll liggen. Her 
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Oranjekan .. '\al en de BeileJvaart~Linthorst Homankanaal krijgen een markante en afwjjkende beplan
ling. op zodanige wuze dat llet kanaal als eenheid herkenbaar is en blijft ten opzicht vande omge
\ling. Ben forse beplantlng met bomenrijen of geslotcn bepl.anting aan weerszijden van de kanalell 
zorgt, ervoor dat er een zekere bes16tenitetd langs het kanaal ontstaat. Zo vonnen de kanalen als 
bijzoruiere elementen een duidelijk contrast met het landschap van bet plateau. 
Wanneer de kanalen een beekdal dool'$nijden. wordt de bep[anting plaatselijk onderbroken. Ben goed 
voorbe~ld hiervan is nual aanwezig bij Spruuna. waar de beek bet Oranjekan .. tal kroist. Dit 1mn echter 
ook 0(> andero plaatsen vetder versterkt worden. 

IIet V A1l:f-l-elTem bij Wvster 

Voor de uitbreiding van het VAM~terrein bestaat een landschappelijk inpassingsplan. Het pian richt 
zich op veroeterillg va.n de ruhntelijke structuUl' van het landscbap w3arvan het V AM-terrein deel uit 
maakt. 
Het LaudschapsbclcidspJan voIgt de voorgestelde maatregelen nit het landschappelijk inpassingsplan 
en doet geen nt.derc uitspra1rell over het VAM:-terrein. In bet verleden zijn hier grate bospercelcn 
fltlngephillt. In hoofdzaak gaat het on om bet plaatselijk aaubrengen van aingels (voor de beperking 
V,U'l de zichtbaarheid vanaf de wcg) ell het stimuleren van het aatibrengen van erfbeplanlingen (VOOl' 

het bepe.rken vande zichtbaarheid vanuit de bebouwing), Ret accent ligt op maatregelen in het 
stroomdal van het Oude Diep en de esgronden ten zuideJ) van Wijs.ter en DriJber, waar de zichtbaar.~ 
heid door het open kankter van het landschap het grootst is {Grontmij , 1988 en 1989). 

31. fehruari 2000. Nicuwland A(h'ics 
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1. INLEIOING 

Aanleiding 
Deze visis richt zich op het opstellen van een korte verkenning van de ont
wik'kelingsmogeJijkheden voor het "routelandschap". In dit ingeklemde stuk
je landschap (tussen spoorlijri, snelweg, hoogspanningsleiding an (dorps)
uitbreidingen) zijn de oorspronkelijke kenmerken nauwelijks nog hetken
baar. De ontwlkkeHngsvisie vormt de onderlagger voar de planvorming in 
het Kader van hat bestemmingsplan Buitengebied van fvHdden-Drenthe. De 
benaming 'routelandschap' is afkomstig uit het Landschapsbeleidsplan 
Midden-Drenthe 1). 

Het landschapsbeleidsplan geeft voar het plangebied van het 'routeland~ 
schap' hat volgende aan:'heroverweging van bestaande functies met af
stemming op landschappelijke eenheden, schakeling liaar de omgeving 
zorgvuldig vormgeven en ordening latan bepalen door het onderliggende 
landschap', Het plangebied wordt aangeduid als €len ontwikkeHngszone 
voor nieuwe functies als landbouw, landgoederen, bos, Vlionen, groene be
drljventerreinen en recreatie. 

PJanbegrenzin9 
De planbegrenztng van het deelgebied "routelandschap" wordt ge\lormd 
door de N381, de A28, de spoorli]n en de gemeentegrens in het noorden. 
In dlt deelgabled liggen aan de Beilerweg zowel de kern Eursing als de 
kern Hoognalen. Ook ten ncorden van Hoognalen Ilgt verspreid aan de Bet
Jerweg nog de nodige bebouwing. Het onderzoeksgebied betreft een grater 
gabied van hat feitelijke plangebied. Figuvr 1geeft het onderzo€lksgebied 
en het plangebied van de Ontwlkkelingsvisie Routelandschap weer. 

Doel 
De on.twikkelingsvisie ggeft de randvoorwaarden en kansen weer 'Voor de 
toekomstige ontwikkeling van OntwikkeJingsvisie Routelandschap. Met de 
ontwikkellngsvisie wordt beoogd sturing t6 gaven aan de ruimtelijke pro
cessen, zodat verdergaande 'verrommeling' van dit door ~nfrastructuur om
geven gedealte van het buitengebied (wat onder grote invloed staat van de 
verstedelijkingsdruk van zowel Beilen als Assen) WQ(dt legengegaan. in de 
visie is lngespeeld op hat bieden van maar onhvikkellngsmogelijkheden 
voor bedrijvJgheid en nieuwe recreatieve functies, op de bescherming van 
de huidige waardevolle karakteristiek van het gebled en op het fnspelen op 
Kansan voor versterking van de kwaliteit van het fint en van de verbindio
gen met omilggende landschappen. 

1) landschapsbeleidsplan Midden-Drenthe, Gemeente Mrdden-Drenthe. februfln2000. 

Bura Vijn BV 
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Leaswljzar 
De visie behandelt achtereenvolgens de samen met de gemeente vastge
stelde uitgangspunten (hoofdstuk 2), een verkenning van het ruimtelijk en 
landschappelijk kader (hoofdstuk 3). een analyse inventarisatie van de hui
dige siluatie en behoefte (hoofdstuk 4), een verkenning van de ruimtelijke 
randvoorwaarden en belemmeringen (hoofdstuk 5) en de ontwikkelingsvisle 
(hoofdstuk 6). In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de vertaling naar het be
stemmingsplan Buitengebied. 

Buro Vijn B.V. 
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Figuur 1. Onderzoeksgebied en plangeb/ed Ontw;kkelingsvlsi8 Route/andschap 

Bura Vljn B.V. 
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2. UITGANGSPUNTEN 

Het gebied tussen Beilen en Assen wordt sterk be"invloed door de verschil~ 
lende noord-zuid gerichte routes, de A28, de Asserweg/Beilerweg en de 
spoorlijn. Enerzijds vormen de routes een sterke belemmering voor de ont~ 
wikkeling van functies in het gebied door de bij de infrastructuur behorende 
geluidscontouren en de van de omgeving gersoleerde Iigging van het ge
hied. Voor woningbouw en voor uitbreiding van de agrarische sector zijn 
hierdoor de mogelijkheden in het gebled beperkt. 

Anderzijds is het gebied (regionaal gezien) zear goed ontslotan en Jigt het 
gebied tussen twee grote kernen, Belien en Assen. Hierdoor Jigt op het ge· 
bied een behoorlijke verstedelijkingsdruk. Assen heeft plannen om aan de 
zuidzijde een bedrijventerrein te ontwikkelen. Gedacht wordt aan het cree
ren van een lint met wonen en werken in het verlengde van de Asserweg. 
Naast de functies in het 'routelandschap' is het gebied van belang voor de 
ervaring van de reiziger op de snelweg, op de provinciale wag en in de 
treln. Vanaf de snelweg wordt als het ware een eerste indruk van Drenthe 
gekregen. 

Voor de ontwikkeling van het 'routelandschap' wordt daarom ingezet op: 
• het bieden van kansen (planologisch gezien) aan nieuwe aan verste

delijking gerelateerde functies; 
• een goede landschappelijke inpassing van nieuwe functies in het land~ 

schap; 
• een goede situering van nieuwe functies ten opzichte van bestaande 

functies in het gebied; 
• de bescherming van cuttuurhistorische en landschappelijke kwaliteit an 

de kwaliteit van het bestaande landschap waar mogeliJk versterken; 
• aandacht voor de ervaring van de omgeving vanaf de routes; 
• verankering van het 'routelandschap' in de omgaving door het verster

ken van de corridorgebieden; 
• afstemming met de ontwikkelingen in Assen·Zuid. 

Bura Vijn B, V. 
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3. ANALYSE RUIMTELlJK EN LANDSCHAPPELlJK KADER 

Het 'routelandschap' ligt tussen de A28 en de spoorlijn Zwolle-Groningen. 
Centraal in het gebied ligt de provinciale weg, deels met naastliggend fiets
pad en deels parallel aan de oude ontsluitingsweg. Ten westen van de A28 
Jigt de hoogspanningslijn. Bij de analyse van het ruimtelijk en landschappe
lijk kader, vormen drie structuren belangrijke dragers voor de visie: 
• de landschappelijke situering; 
• de noord~zuid gerichte routes in het gebied; 
• een zonering die gebaseerd is op oost-west reJaties. 

3. 1. Landschappelijke situering 

Het 'routelandschap' en haar directe omgeving bevat een diversiteit aan 
landschappen. Enerzijds de oudere landschappen van de esdorpen met de 
gebogen vormen en oude structuren. Anderzijds de jongere ontginningen 
met strakkere verkavelingen. De natuurgebieden bastaan uit zear grata, 
weinig ingerichte gebieden. Figuur 2 geeft het huidige landschap van de 
Ontwlkkelingsvisie Routelandschap weer. 

Essen 
Ten noorden van Beilen en aan de zuidkant van Hooghalen li9gen delen 
van het essenlandschap: de Hijker Esch, de Hooghaler Esch, en de Klater
esch. Deze gebieden vormen nu open akkergebleden. Vroeger werden de
ze gebieden gekenmerkt door een patroon van kleinschalige, door be
planting afgescheiden akkertjes. Gebogen invalswegen met oude beplan
tingstructuren, een directe relatie tussen de dorpsbebouwing en de es en 
het aanwezige relief, zijn typerend veor deze gebieden. 

Jonge veldontginnlngen 
Het grootste deel van het 'routelandschap' bestaat uit jonge veldontginnin
gen. Deze hegere zandgronden hebben een relatief rationele verkaveling 
met bosschage en enkele houtwallen als perceelsgrens. Hier zijn zowel ak
kers als graslanden aanwezig. 

Beekdalen 
De beekdalen grenzen aan de noordkant aan het 'routelandschap'. Deze 
gebieden zijn herkenbaar als weilanden met perceelgrenzen in de vorm 
van slaten. Het beekdal ten noordoosten van het plangebied wordt beheerd 
als natuur. 

Natuurgebieden 
Op het plateau liggen bos, heide en zandgebieden. Deze natuurgebieden 
liggen op een waterscheiding. Door de aanwezige schijngrondwaterspie
gels zijn vennen aanwezig. Het grootste deel bestaat uit bosgebied. 

Bura Vijn B. V. 
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Figuur 2. Huidlg landschap 'routeJandschap' 

Bure Vijn B. V. 
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3. 2. Routes 

Het tussen de A28 en de spoorlijn gelegen 'routelandschap' bestaat hoofd~ 
zakelijk utt oon doorgaande lintstructuur met woningen, agrarlsche bedrij
ven en enige bedrijvigheid. Centraal in het 'routelandschap' ligt het dorp 
Hooghalen. De routes doorkruisen een hoger gelegan plateau waar zowal 
essen en esdorpen als veldontginningen en natuurgebieden met heide, bas 
en zand op 1Iggen. Aan de noord- en zuidkant van het hoger gelegen pla
teau liggen de beekdalen. De belangrijkste routes in het plangebied van het 
'routelandschap' zijn weergegeven in figuur 3. 

3.2.1. A28 

De A28 is een belangrijke ontsluiUngsstructuur tussen noord- en zUid-Ne
darland. De ervaring van het veranderende landschap !angs de weg, is een 
belangrijke kwaliteit van de route. Daze kwaliteit is in de huidige situatie 
aanwezig. Bijna als een parkway vormt het landschap de enscenering van 
de route. Het imago van Drenthe als dunbevolkte en landschappelijk aan
trekkelijke provincie, wordt ervaren vanaf de weg. In het 'routelandschap' 
tU5sen Assen en Beilen komt de route door afwisselend open en gaslotan 
gebieden. De Iintbebouwing langs de provinciale weg ligt op afwisselende 
afstand tot de weg en is slechts in beperkte mate van invloed op het beeld 
vanaf de snelweg. Ter hoogte van Hooghalen duikt de snelweg onder het 
maaiveld. Hlerdoor is Hooghalen visueel niet afgeschermd van de omge~ 
ving. 

3.2.2. Asserweg/Bellerweg met parallelwe_9/f1etspad 

De Asserweg/Beilerweg vormt de continu'iteit als centrale drager in het ge
bied. Daze lintstructuur is varschillend van karakter. In de zonering binnen 
het gebied wordt hier verder op ingegaan. De afstand tussen het lint en de 
snelweg is groter dan tussen de spoorlijn en het lint. 
Figuur 4 tfm 7 geeft de verschillende situaties van de Asserweg/Beilerweg 
met parallelweg en fietspad weer. 

3.2.3. Spoorlijn 

De spoorlijn Zwolle-Groningen vorrnt een begrenzing van het gebied. Aan 
de oostkant Is het landschap van grote invloed op de route. Aan de west
kant is het lint van grote invloed op de route. 

Bure Vijn R V. 
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Flguur 3. Routes 'routelandschap' 

BOro Vijn B.V. 
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Figuur 4. Situatie van de AsserweglBeilerweg tussen de N381 fm. hfJt Oraoj(1.icll· 
n8a/~ fietspad en provinciale weg gecombineerd 

BlJro Vljn B. V. 
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Flguur 5. Situ~tie ttls~n Qranjek/Jnaal en Hooghalen van de Asserwegl
Beilerweg, para/le/weg ,mprptiinrnale Weg nsaliit elkaar met brede 
(t,Jss~nberm 

Buro Viln B.V. 
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Figuur 6. Situatie bij Hooghafen, T~1I!fllrft!ptHj).~/(_n PtQ~lii wag 
langs Hooghalen 

Bura VIJn B.V. 
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Figuur 7. Situatie ten noorden van Hoogha/en, paralle/weg geJ<oppeld san 
provln~/~ weg nlfit bfichelden tlJsssnberm 

Buro Vijn BV. 
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3. 3. Zonerlng 

Binnen het 'route landschap' zijn in noord-zuid-richting verschillende zones 
te onderscheiden. Deze zonering hangt sterk samen met het onderliggende 
landschap. Figuur B gooft de zonering van het 'routelandschap' weer. 

Bellen en de N381 
In het zuidelijk entreegebied ligt de aansluiting tussen de N381 en de A28. 
Het gebied vormt de entree voor Beilen. Door de openheid vormt het ge
bled een belangrijke onderbreking van de bebouwingsstructuur van het lint 
van Beilen. 

Eursing 
Ten noorden van het entreegebied 119t het lint van Eursing. Dit lint vormt tot 
het Oranjekanaal een afwisselend lint met woningen, groen en bedrijven. 
Aan de oostkant is een overweg over het spoor aanwezig naar Klatering. 

Oranjekanaal 
Het Oranjekanaal vormt een belangriJke onderbreking van het 'routeland
schap'. Aan de noordkant van het kanaalligt een spoorwegovergang. Aan 
de westkant zijn aan wearszijden van hat kanaal wegen aanwezig die on
der het viaduct van de A28 doorgaan. Gekoppeld aan het Oranjekanaal Jig
gen een aantal recreatieve voorzieningen en relaties, zoals vakantiewonin
genterreinen, De Rieters, Het Timmerholt, de blnnenspeeltuin Oranjestad 
en recreatief aantrekkelijke dorpen als Orvelte en Zwiggelte. 
Naast woningen an agrarischa bedrijven zijn in het gebiad tan noordan van 
het kanaal gelegen lint, andere vorman van bedrijvigheid aanwezig, zoals 
een 'snuffelschuur' en een transportbedrijf. 

Hooghalen 
In de buurt van Hooghalen krijgt het lint maar een recreatief karaktar. 
Hooghalen ligt op het plateau met de bossen en natuurgebieden. Het naast 
de provinciale weg gelegen fietspad wordt hier gevormd door de oude ont
slultingsweg. De tussengelegen strook is opgevuld door bos. 

Noordkant routelandschap 
Ten noorden van Hooghalen heeft het lint een open agrarisch karakter, met 
aan de noordkant een cluster met kwekerijen en een tuincentrum. Aan de 
westkant ligt een noodontsluiting over de A28 voor de n . Aan de oostkant 
Jigt een overweg aansluitend op de Geelbroekerweg. 
Aan de noordkant splitsen de oude ontsluitingsweg an de provincials wag. 
De oude ontsluitingsweg is afgesneden door de A28. Hier ligt een oude tol
plaats. Aan de noordkant, bij de gemeentegrens, grenst het gebled in de 
huldige situatie aan het open landschap ten zulden van Assen. In dit gebied 
zijn plannen voor een uitbreiding van Assen met bedrijventerrein, gecombi
neard met won en. 

De N333 
De N333 aan de noordkant vormt zowel een belangrijke aansluiting op de 
ontsluitingsstructuur als een rand van Assen. 

BuroVijn BV 
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Figuur 8. Zonering'routelancischap' 

Bura Vijn B.V. 
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4. INVENTARISATIE HUIDIGE SITUATIE EN BEHOEFTE 

4. 1. Huidige situatie 

In het gebied komt een diversiteit aan functies voor. De volgende opsom
ming geeft een indicatie van de in de huidige situatie in het gebied voort<o
mende functies. 

Entreegebied 
Huidige functies in het enlreegebied zijn: 
• carpoolplek; 
• oude woning; 
• beg raafplaats; 
• open gebied met hoogspanningsleidlngen; 
• ijsbaan. 

Lint bij Eursing 
Functies in het lint bij Eursing zijn: 
• woningen; 
• bedrijfswoningen; 
• agrarische bedrijven; 
• tuincentrum; 
• loonbedrijf en handelsonderneming in landbouwmachines; 
• stalling; 
• diverse lichte bedrijvigheid; 
• cafe. 

Gebied Hooghalen 
Te onderscheiden functies in het gebied bij Hooghalen zijn: 
• oude lintbebouwing kern; 
• camping, zomerhuisjesterrein; 
• restaurant; 
• voormallge asielzoekerscentrum; 
• kwekerijen; 
• uitbreiding; 
• recreatieve voorzieningen; 
• bosgebieden; 
• beg raafp laats. 

Gebied ten noorden van Hooghalen 
Functies in het gebied ten noorden van Hooghalen zijn: 
• woningen; 
• bedrijtswoningen; 
• agrarische bedrijven; 
• kwekerijen; 
• tuincentrum; 
• de ontwikkelingen van Assen-Zuid (de ontwikkeling van bedrijventerrein 

alsmede het creeren van een lint met wonen en werken in het ver
lengde van de Asserweg). 

Buro Vljn B.V. 
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4. 2. 8ehoeften en beperklngen 

In het gebled spelen de volgende bij de gemeente bekende behoeften en 
beperkingen: 

Behoeften 
• sen aantal in hat lint voorkomende functies hebben behoefte aan uit-

braiding an vetanderlng; . 
• bestaande recreatieve functies in het gebied hebben behoefte ean uit

breidingsmogelijkheden en welUcht een nieuwe locatte; 
• voor het voormalig asielzoekerscentrum bij Hooghalen moet een nieu

we functie gezocht worden; 
• het gemeentelijk opslagterrein moet inbestemd worden; 
• In het gebled is vraag naar de ontwikkeling van dienstverlenende func

ties in aen landschappelijke setting. Voorrbeeld hiervan is een landgoed 
met kantoorfuncties; 

-II in het gabied z.ouden lichte varmen van bedrijvigheid, categorie 1, 2 en 
(bij uitzonering) categorie 3a ontwikks,ld kunnen worden. 

Beperkingen 
• de ontwikkeling van bestaande agrarische bedrijven blijft gehandhaafd, 

er zijn echter beperkte ultbreidingsmogeHjkheden van grondgebonden 
agrarlsche bedrijven vanwege de beperide ruimte in het gebred; 

• detallhander als zetfstandige activitelt wordt in hat gebied niet toege
steen. Wei is onoergeschikte detailhandel blj kleinschaHge bedrijvigheid 
en tuincentra toegestaan. 

Bum Vijn BY 
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5. RANDVOORWAARDEN EN BELEMMERINGEN MILIEU 

In dit hoofdstuk worden de belangrljk.ste ruimtelijke belenimeringen in beeld 
g.ebracht. Hat gaat om belemmerlng.en ten aanzien van geluid, externe vei
iigheid en lucht. Ook wordt beknopt ingegaan op beddjvigheid en milteuzo
naring. De benodigde onderzoeken ten aanzien van met name geluid en 
luchtkwatiteit zullen in het kader van het op te stellen bestemmingsplan Bui~ 
tengebied worden uitgevoerd 2), De hieronder aangehaalde afstanden met 
betrekklng tot geluid in relatie tot bebouwings(on)mogelijkheden (uit Akoes
tisch onderzoek voormallg AZe terrein aan de Asserweg 2 te Hooghalen) 
kunnen als representatief worden beschouwd voor de situatie ter hoagte 
van hat voormalig AZC. Voor het overige routelandschap kan dit onderzoek 
als indicatief worden beschouwd. Bij de ontwlkkeling van ean geluidgevoe
riga functie moet nader onderzoBk aantonen of vofdaan word! aan de Wet 
geluidhinder. FiguLJf 9 geeft de geluidscontouren in het plangebied weer. 

s. 1. Geluid 

Asserweg 
• de Asserv>leg kent een zonebreedte van 250 meter. Binnen deze breed

te dient, de geJutdsemfssr6 te worden onderzocht; 
• bebouwing is absoluut niet mogelijk binnen 39 meter (afstand lot hat 

hart van de weg tat contour met een waarde van 55 dB(A). Bebouwing 
is in principe niet mogelijk binnen 85 meter (afstand tot hart van we9 tot 
contour met aen waarde van 50 d6{A). 

A2a Assen-BeUen 
• de A2B kent een zonebreedte van 400 meter. Binnen deze b(eedte 

dient, brj de ontwikkeling van getuidgevoe/ige functies, de geluidsemis
sie te worden onderzocht 3). 

Spoorlijn Assen-Beilen 
• de spootlljn Assen-8eilen kent een zonebreedte van 500 meter. Binnen 

deze breedte dient, bij de ontwikkeling van geluldgevoel'ige functies, de 
geluldsemissie ta worden onderzocht; 

• bebouwing IS abs.oluut niet mogelijk binnen 62 meter (afstand tot hart 
van weg tot contour met een v'warde van 70 d8(A). 8ebouwing is in 
principe njet mogetiJk binnen 381 meter (afstand tot hart van weg tot 
contour met een waarde van 57 dB{A). 

" ) In net akoestisch onderzoek zullen voorK.eursgrens'/!''aer<:le en onlheffingswaarcte 
worden bere~;end , Voor alte adrassen in het gebied tussen de onthefflngswaarde 
en de voorkeursgrenswaarcle llo'ordt de maximale onthefflng aangevraagd bij de 
proyi llcie . 

3} Mel de komende wijztging van de Wflt geluidhinder verandert he! principe van vas~ 
te afstanden voor l'Ones laogs '.\I'egen nieL "Nel wOf(~l straks uit de as van de weg 
gemeten in plaats \Jan de rand van de weg. Dat bet~kent d.at de zune iets minder 
bre-ed we}fdt 

Bum Vrjn BV 
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5. 2. Exteme veiligheid 

A28 Assen-Beilen 

05-43-07 

Voor het plaatsgebonden rislco is maatgevend de 10-O-contour. Het plaats
geboden risico op het onderhavige weggedeelte is kleiner. Het groepsrisico 
is op het onderhavig weggedeelte niet van toepassing, De A28 levert qua 
externe. veiligheid geen belemmerlngen op (Bron: Risicoatlas wegtransport 
gevaarlijke stoffen. 24 maart 2003). 

SpoorJijn Assen-Beilen (Zwolle..()roningen) 
Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt risico's met zich mae. Om daze 
risico's te beheersen zJjn risiconormen vastgesteld. Maatgevend voor hat 
indlvidueel risico (IR) is de 1O'B-contour. 

Het onderhavige tracegedeelte is geleg,en aan het baanvak Onnen-Meppel. 
De 10.J3-contour is gelegen binnen 10 meter van de spooras. Op zo'n korte 
afstand va·n het spoorkomt geen bebouwing v~~r. V~~r dit baanvak hoeft 
daarorn geen rekening te worden gehouden met een oppervlak waarbinnen 
geen kwetsbare bestemmingen zijn toegestaan . Ook vilardi voor dit baan
\lak de orienterende waarde \loor het groepsrisico {GR) nlet overschreden. 
Uit oogpunt van externe veiligheid levert het spoor dus geen belemrnerin
gan op 4). 

5. 3. Luchtkwafiteit 

Op grand van hat Besluit LuchtkwaJiteit 2005 (Blk) dianen gemeenten bij 
de uitoefening van bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben voor de 
luchtkwaliteit gr·enswaarden tn acht te nemen voar verontrernigende stoffen 
als zwaveldioxide, stlkstofdto>:ide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes 
(PM'10}, lood, koolmonoxkle en benzeerL In het Blk worden de grenswaar~ 
den van de verschiljende stoffen concreet genoemd. Deze zijn deels ook 
aan tijdstippen gebonden" 8ehalve grenswaarden zijn In het 8Lk zogeheten 
plandrempe!s en alarmdrempels opgenomen. Een plandrempel geeft een 
kwaUteitsniveau van de buitenlucht aan, waarboven hat maken van pfannen 
tsr verbetering van de luchtkwaliteit verplicht is. De plandrempeis worden 
per jaar strenger tot de grenswaarden in 20'10 bereik.l zijn. Voor zwaveldi
oxide en stikstofdioxide kent het BLk alarmdrempels. Een alarmdrempei 
duldt een kwaliteitsniveau van de buitenlucht aan, waarbij sen kortstondige 
overschrijding risico's voar de gezondheid van de mens inhoudt Waar het 
om gaat is enerzijds de vraag of er door de voofgestane ontwlkkelingen 
ean dusdanige verslechtering van de luchtkwaHte!t optreedt dat daardoor 
de grenswaarden VQor de luchtverontreiniging worden overschreden (emis~ 
sie). 

4) GeraadpieegJje bronnen: 
• Prognose van net vervoer VElI1 gevaarlijke stoffen per spoor (ProRail , december 

2005); 
• RisicoaUas spoor (Directoraat-gensraal GoederenverJoer. aprU 2(04). 

Bum Vijn B,V, 
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Daarbij gaat met name aandacht uit naar fijn stof en stikstofdioxide (N02il 
Anderzijds moet er worden voorKemen dat ef gevoeUge functies (zoals wo
ningen) mogelijk worden gemaakt in een gebied waar de luchtkwaliteit zich 
reeds boven de grenswaarde bevindt (immissfe), 

Veor wat betreft de luchtkwaliteit In en om Midden-Drenthe is op dit mo
ment aBeen in vrij globale zin iets bekend. Het algemene luchtkwaliteits
beetd zoals dat op basis van landelijke meUngen $) kan worden geconstru
eerd, wijst niet op knelpunten, Immissie is derhalve niet aan de orde: De 
emissie voar met name fijn staf en N02 liggen ver beneden de grenswaar" 
den. V~~r wat betreft de in an rond het plangebjed optredende emissie, kan 
opgemerkt worden dat de voorgestane ontwikkelingen geen zodanige 
nieuwe luchtverontreiniging toe zullen voegen dat daardoor grenswaarden 
zouden kunnen worden everschreden. Voor wat betreft de emissle zal, oak 
gez:ien de achtergrondwaarde zoals bekend via de hiervoor genoemde lan
deltjke rnetingen, net plan derhalve geen aanletding geven tot wezen~ijke 
veranderingen. 

Vooraisnog wordt er daarom van uitgegaan dat 'Iuchtkwaliteit' derhalve 
geen belemmerlng vormt Afhankelijk van de wijze waarop een en ander in 
het bestemrningsplan wordt 'vertaald' {zie ook hoofdstuk 7) zal een en an~ 
der zo nodig met behulp van een eenvoudig rekenmodel {CAR II) worden 
onderbouwd. Met het rekenmodel CAR II kunnen dOOf invoering van ver
kearsgegevens speclflekere uitspraken worden gedaan over deluchtkwa~ 
liteit 

5. 4. Bedrijvigheid en milieuzonering 

In verband met mogeljjke beperkingen VQor onder meer wOrlingbouw, is de 
categorise ring van de bedrijvigheid volgans de VNG-bedrijvenlijst 7} rele
vant In de bedrijvenlijst worden afstanden aangegeven tussan miJieube
lastende bedrijvigheld en milieugevoelige functies, Milfeugevoelige funcHes 
zJjn o.a, wonen, verbllJfsrecreatie en natuur. 

Ii} De grons'N~rdQn voar zwevende dee!ljes (PM 10) worden in aso 9 ool deaf van 
Nederland overSchreden. Voor stikstofdioxide vlndtoverschriidlng van de 9rens
waarden plaals In aen aan'tal b MM:.Ste<:telijke situaUes en langs een aantal grate 
wegen. De grenswaarden voor de <lndere relavante stoffen wo'rden volgens de 
laatsts rapportages {zie ultspraak bestemmingsplan Stetionseiland Ie Amsterdam: 
I!,BRS 9-2-2005, nr, 200400323l1, LJN: AS5492) in Nederland oiet cwerschreden. 
E( heart dus enkel nog te worden gekeken nsar de zwevende deelijes en stikstof
dioxide. 

8) Zie RfVM.rapPoltage 500037004/2004, 'jaaroverzichtluchtkw'cditeit 2002' , 

' ) De VN'G·bedrij'lenfijst, welke is gebaseerd op de "Basiszoneringslijst" van de VNG 
(VNG-J}ublicatie 'Bedrljven en mltleuzonermg' 2001). In deze VNG-lIjslls (per be· 
drijfsVOfrll)informa ie gege\leJ over de nlogelijke millettbelasling van ee 1 bedrijfs
IYPIi) or .lnrichting. Er worden i de VNG-liJst 6 milleucalegorl~~n ondersch@iden, 
op'lopend van 1 tot en met 6: onder caleg<;;lIrie vaUen bedrijven die toelaatbaar 
warden geacht tussen woonbebouwlng en onder ca.tegor e 6 (a ls aRdere uitersleJ 
zijn bednjven opgenon en die op aanzienlijl<e afst3()d {1000-1500 meier ) '1anaf 
woonbebouwing gerealiseerd moe-len worden. 

Buro Vijn B.V. 
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De categori~n en hun aan te houden afstanden zijn: 
• categorie 1-bedrijven; grootste afstand 0 of 10 meter; 
• categorie 2-bedrijven: grootste afstand 30 meter; 
• categorie 3-(a en b)-bedrijven; grootste afstand 50 respectievelijk 100 

meter. 

Aan te houden afstanden zijn te beschouwen als 'richtlijnen' en zijn niet 
hard. Er kan gemotiveerd van af worden geweken. Genoemde afstanden 
zijn niet van toepassing ten aanzien van bedrljfswoningen. Bedrijven in de 
categorle~n 1 en 2 zijn van dlen aard en Invloed dat zij inpasbaar zijn in 
een woonomgeving. 

Buro Vijo B.V. 
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6. ONTWIKKELlNGSVISIE 

6. 1. Aigemeen 

In de visie is ingespeeld op het bieden van meer ontwikkelingsmogelijkhe
den voor bedrijvigheid en nieuwe recreatieve functies. Uitgangspunten voor 
de ontwikkeHng van het 'routelandschap' zijn: 
• het bieden van kansen (planologisch gezien) aan nieuwe aan verste

delijking gerelateerde functies; 
• een goade landsehappelijke inpassing van nieuwe functies in het land

schap; 
• een goede situering van nieuwe functies ten opzichte van bestaande 

functies In het gebled; 
• de bescherming van cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteit en 

de kwaliteit van het bestaande landschap waar mogelijk versterken; 
• aandacht voor de ervaring van de omgeving vanaf de routes; 
• verankering van het 'routeJandschap' in de omgeving door het verster

ken van de corridorgebieden; 
• afstemming met de ontwikkelingen in Assen-Zuid. 

De visie vormt een kader waarbinnen de ontwikkelingen varm zouden kun
nen krijgen. Daarvoor wordt op de bescherming van de huidlge waardevolle 
karakteristiek van het gebied en op het inspeten op kansen voor versterking 
van de kwaliteit van het lint en van de verbindingen met omliggende land
schappen ingezet. Voor de antwikkeling van het 'routelandschap' vormen 
enerzijds de routes en ontwikkelingsassen de belangrijke kwaliteitsdragers 
voor het gebled. AnderzlJds vormen de oost-west gerlchte relatles met de 
omgeving belangrijke aanknopingspunten voor het behoud van de kwaliteit 
van het gebied en de ontsluiting van het gebied. Bestaande funeties blijven 
gehandhaafd en krijgen de benodigde uitbreidingsruimte. 

Figuur 10 geeft de ontwlkkelingsvisle voor het 'routelandschap' weer. 

6. 2. Dragers 

De ontwikkelingsvisie gaat uit van een aantal kwaliteitsdragers in het ge
bied. Dit zijn: 

• He! centraal laanprofiel 
Over de gehele lengte van het routelandschap vormt de Asser
weg/Beilerweg de centrale ontsluiting in het gebied. Het laanprofiel van 
deze weg zorgt voar een basiskwaliteit van de zone, dat identiteit en 
samenhang aan het landschap 900ft. 

• Het bedrijfsontwikkelingslint 
Delen van het lint waar ruimte wordt gecreeerd voor bedrijvigheid. Hier
bij worden aanbevelingen gedaan die betrekking hebben op de inpas
sing van deze nieuwe functies in het landschap. 

Buro Vi;n B.V. 
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Figuur 10. Ontwikkelingsvisie'routelandschap' 

Buro Vijn BV 
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• Het verblijfsontwikkelingslint 
Delen van het lint waar ruimte wordt gecreeerd voer functies die gericht 
zijn op het recre~ren en verblijven in een aantrekkelijke landschappe
lijke omgeving. 

II De bufferzone langs het spoor 
Deze strook zorgt enerzljds voor de inpassing van nieuwe functies aan 
de kant van het spoor, anderzijds zorgt de stroak vaor een aantrekkelijk 
beeld vanaf het spoor. 

• De open zone lal1gs de A28 
Deze strook zorgt voor het behoud van openheid langs de snelweg en 
zorgt voor voldoende afstand van nieuwe functies tot de snelweg. 

Centraallaanprofiel 
De belangrijkste kwaliteitsdrager veor de entwikkeling van het 'routeland
schap' is de Asserweg/Beilerweg met dubbele wegstructuur. Een verster
king van de structuur als drager, is noodzakelijk om de kwaliteit van het ge
bied te behouden en te versterken. Voorgesteld wordt om het proflel vorm 
te geven door laanbeplanting aan te brengen langs tracedelen waar dat nu 
nag niet het geval is en het fietspadJde parallelweg over de gehele lengte te 
scheiden van de provinciale weg door middel van ten minste een haag. De 
haag draagt bij aan een duidelijker profilering van het wegtrace en voegt 
een extra dimensie toe aan deze belangrijke kwaliteilsdrager van het rou
telandschap als geheel. 

De volgende figuur 11 geeft een impressie van het centrale laanprofiel. 
Door de scheiding door mlddel van de haag, wordt de belevingswaarde van 
het fietspad en het gevoel van verkeersveiligheid vergroot. 

Bura Vijn BV 
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In het noorden en zulden van het plangebied wordt de ontwlkkeling van zo
genaamde 'bedrijfsontwikkelingslinlen' voorgesteld. In deze linten krijgen 
bestaande en nieuwe bedrijfsgebouwen alsmede bestaande en nieUW8 
(bedrijfs)woningen een plek. Bij nieuwvestiging van bedrijven in deze be· 
drijfslinten wordt gedacht aan lichte vormen van bedrijvigheid (categorie 1-
en 2- bedrijven, en mogelljk categorle 3a waar dit milieuhygi~nlsch inpas
baar is). De (bedrijfs)woningen en bedrijfsgebouwen worden ingebed in 
een ferm landschappelijk casco, bestaande uit houtwallan an kleine bos
schages die haaks op de AsserJBeilerwag staan. Tussen dit landschappe
lijk casco blijft doorzicht naar het achterliggende landschap mogelijk. 

In de bedrijfsontwikkelingslinten worden mogelijkheden gecr~erd voor de 
ontwikkaling van nieuwe bedrijvigheid en niauwe bed rijfswoningen. Deze 
ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid wordt gerealiseerd binnen een aantal 
randvoorwaarden die de kwaliteit waarborgen. Zo worden de nieuwe be
drijfsgebouwen aan de achterzijde van de bestaande bebouwing gesitu
eerd. Nieuwe bedrijfswoningen worden teruggerooid ten opzichte van be
staanda bebouwing. Dit vanwege de geluidscontouren van de wag. 

Buro Vijn BV 
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Het huidige bebouwingsbeeld van het lint wordt hierdoor slechts in be
perkte mate verstoord en tevens is de overlast van bedrijvigheid op be
staande woningen beperkt. De nieuwe bedrljven worden door middel van 
houtwallen ingepast. ZichtliJnen vanaf de woningen worden behouden door 
de ruimten aan de overzijde van bestaande woningen open te houden . 

Figuur 12 geeft de mogelijke indeling van het bedrijfsontwikkelingslint weer. 

open groene ruimte 
langs snelweg 

laanbeplant,ing met haag tussen 
autow~ en fietspad/parallelweg 

~~~-- behoud doorzichten 

0-: .. ----- bedrijfgebouwen 

nieuwe bedrijfswoningen 

~--- nieuwe houtwallen 

Figuur 12. Mogelijke indeJing bedrijfsontwjkkelingsJint 

Verblijfsontwikkelingslint 
De onderdelen van het lint net ten zuiden en ten noorden van de kern 
Hooghalen, zijn aangeduid als 'verblijfsontwikkelingslint'. Hier Jigt het ac
cent op het greene en landschappelijke karakter, dat mede bepaald wordt 
door de (aanwezige) laanbeplanting in de dorpskem en de (nieuw te reali~ 
seren) laanbeplanting langs de provinciale weg. Het dorp Hooghalen be~ 
houd zijn 'groene achterzijde' (overgangen naar omringend landschap). In 
het verblijfslint is ruimte voor extensieve vormen van wonen (waaronder 
landgoedwonen), natuur, bos. recreatie en kantoren en/of dienstveriening 
in een landschappelijke setting. Kenmerkend voor het verblijfsontwikke
lingslint is de lage dichtheid van de bebouwing en overige functies. 
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Op enige afstand van het spoor kunnen geluidwallen ontwikkeld worden, al 
naar gelang er geluidgevoelige functies in het gebled komen. Deze kunnen 
opgenomen worden In de aanleg van een parkachtige inrichting. 

Figuur 13 geeft de mogelijke indeling van het verblijfsontwikkelingslint 
weer. 
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Figuur 13. Mogelifke indeling verb/ijfsontwikkelingsJint 

Bufferzone langs spoorlijn 

buffefOlone langs 
spooriijn 

Langs het spoor is een bufferzone van 62 meter aangehouden. In deze buf
ferzone bevindt zich bestaande bebouwing. Het landschappelijk casco 00-
staande uit de haaks op de weg staande houtwa lien , loopt wei door tot aan 
het spoor. Op deze wijze is het landschappelijk casco ook vanuit het spoor 
be leefbaar. Op enige afstand van het 'spoor' zouden 'geluidswallen' inge
past kunnen worden, zodat ze in het landschap een geluidswerende functie 
kunnen krijgen. 

Sura Vijn BV 
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Open ruimte langs A28 
In de ontwikkelingsvisie wordt als drager van de nieuwe ontwikkelingen ge
kozen voor de Asserweg/BeilefWeg. Ontwi,kkelingen worden daarom oiet 
gesilueerd langs de A28 of georieoteerd op de A28. Langs de A28 is een 
zone van circa 150 meter vrljgehouden. Op deze wijze blijft in het gedeelte 
van Dranthe hat imago van 'dunbevolkte en landsehappeHjk aantrekkelijka 
provincia' gewaarborgd, In daze ruimte zou ruimte voar waterberging ge
creeerd k.unnen worden die noodzakelijk IS bij een toename van verhard 
oppervlak in hat gebled. 

6. 3. Zonering 

In de ontwikkelingsvisie is sprake van €len heldere zonering van zuid naar 
noord. Achtereenvo[gens is sprake van: 
• pleisterplekJentree.gebled; 
• onderbreking stedeljjk gebied, Klatetesch; 
• recreatieve corrIdor Oranjekanaal; 
• recreatie- en natuurzone met cultuurhistorische routes en het dorp 

Hooghalen; 
• 'raakvlak landschap', onderbreklng stedeliji< gebied, noordell~k beekdal. 

Pleisterplek. entreegebied 
Het gebied net ten nOQrden van de N381 is aangeduid als 'pleister
plekfentreegebied'. !n dlt gebied wordt gedacht aan een restaurant anne.x 
vergaderruimte, in combinatie met de al aanwezige carpooiplaats. Een 
markant vormgegeven gebouw is h!er op z'n plaats. Vormgeving en sjtue~ 
ring van deze elementen benadrukken de plek als entree naar BeHen. 

o nde rbreking route la ndscha p 
Het open gebied tussen Eu(slng en Beilen wordt opengehouden. HiBrdoor 
blijft een onderbreking van verstedei1jkt gebled behouden, zodat sr ook aan 
de rand van Beilen ziehl op het open landschapaanwezig blij:ft 

Recreatieve corridor Oranjekanaal 
Ten noofden van hst lint Eursing wotdt het p1angebied van hat '{Outeland
scbap' doorsneden door hat Oranjekanaal. De kruisfng van lint en kanaal 
Isent zich goed voar de ontwikkeling van een 'recreatieve corridor', Oaarbij 
kan gedacht worden aan de sltLJering van een horecavoorziening In combi
natls meteen aanleg-Iafmeerplaats voor kane's. De 'overstap' van water
naar landroutes kan hier vormgegeven worden door de aansiuiting op (be
staande) fiets~ en wandelroutes te optimaliseren. Ook een recreatief steun
punt in de vorm van vissteiger, picknick-tafel, o.Ld, is bier denkbaar. 

Recreatie- en natuurzone met cuUuurhistorische routes en het dorp 
Hooghalen 
Hat dorp Hooghaten en directe omgeving is aangeduid als een 'recreatie
en natuufzone met r6creatieve mutes', 

Bura Vijn 8. V. 
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In dit gebied ligt het accent op de relatie met de omgeving buiten het rou
telandschap: vanuit hat plangebied wordt aansluiting gezocht met bos- en 
natuurgebieden ten oosten en westen van hat plangebied, door hat net van 
wandel- en fietspaden te versterken. 
Hierbij kan ook gedacht worden aan hat ontwikkelen van cultuurhistorisch 
routes naar de omgevlng. De open ruimten langs de invaJswegen aan de 
randen van Hooghalen, o.a. de open es van Hoogha~en, zouden behouden 
moeten worden. Nieuwe funcUes of uitbreid.ing van functies zouden plaats 
moeten vinden in het verblijfsontwikkelingslint. Voorbeeld hiervan zou kun
nen zijn de verplaatsing van de manege. De bestaande vo-etgangers- en 
fietsbrug kan opgewaardeerd worden. De brug, met uitzichtpunt over de 
snetweg, zou een onderdeel kunnen vonnen van hat herstel van ean oude 
culluurhistorische route en een recreatief element aan het gebled toevoe~ 
gen. 

Raakvlak landschap 
Het noordelijk gedeelte van het plangebied fS aangeduid als 'raakviak land
schap' , 1n dit gedeelte wordt de oorspronkelijke rela1ie met het omringde 
landschap zovae! mogelijk versterkt. Dit gabeurt door de openheid te ver
starken en hogera waterstanden toe te laten. Bij de ontwJkkeling van het 
bedrijventerrein ten zuiden van Assan en verdere verdichting van het 'rou
telandschap' zou deze zone een onderbreking van het verstedelijkl gebied 
vormen. In de Structuurvisle stadsrandzone Assen Lange termijnvisle 15 de 
gemeentegrens met Assenen Midden-Orenthe aangegeven als groene 
grens. Vanwege de directs aansluiting op hel beekdal aan de oostkant, is 
een waterrijke invulling aan te raden. Door de toename van het verhard op
pervlakte door de aanleg van bedrijfsterrelo is een toename van de water
berging wenselljk, de.ze zonezou hier[n een rQI kunnen spelen. 

De noociontsluiting vat' de TT en de Paradijsweg kunnen verder ontwikkeld 
worden a~s oost-west gerichta recreatieve route tussen twee waardevolte 
la n dscha ppen. 

Bura ViJn B.V. 
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7. VERTALING NAAR HET BESTEMMING$PLAN BUITEN
GEBIED 

Het op te stellen bestemmingsplan Buitengebied maakt ontwikkellngen, zo~ 
aJs voorgesteld in de Ontwikkelingsvisie Routeiandschap, nlet bij voorbaat 
mogelijk. Voar het 'routelandschap' zullen in het bestemmingsplan Buiten w 

gebfed dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden worden opgenomen a/s v~~r 
hat overige deel van het buitengebied. De visie zal oak njet bij recht in het 
bestemmingsplan worden vertaald. Daarvoor zijn de voorgeslelde ontwik
kelingsmogelijkheden te globaal van aard. Voor het p[angebied van het rou
telandschap zal daarom een aanvullende regaling moeten worden op
genomen. De volger'lde opties zijn mogelijk: 

• via een wijzigingsbepaling kan worden geregeld dat -aen wijziging naar 
een vQorgestelde functie in het 'routelandschap' mogeHjk is. De wijzi
gingsbepal[ng wordt geiegd op hat plangebied van het 'routelandschap'. 
De ontwikkelingsvisie is daarbij als toetsingskader achter te globaal. 
Voor ean wijzigingsbevoegdheid zullen objectief bepaalde criteria mOB

ten worden geformuleerd (bijvoorbeeld met betrekking tot toekomstige 
fl.lnctie, toegestane bouwhoogte etc.) Oak :wllen in het Kader van de 
uitvoerbaarheid de benodigde onderzoeken moeten worden uitgevoerd 
(toetsing F!ora- en FaunawBl, archeologie, watertoets etc.) . Een wijli
g'ingsbepalfng verdient daarom niet de voorkeur. 

• voor het plangebied van hat 'routelandschap' wordt een afzonderlijk be
stemmingsplan opgestetd. Het moment waarop is mede afhankelijk van 
de snelheid, waarmee het gebled zich de komende tijd gaat ontvvikke
len. De benodigde onderzoeken vinden plaats in het kader van dit af
zonderlijk op te stellen plan. De Kosten van de benodigde onderzoek.en 
komen ten laste van de gemeente, tenzij sprake is van een initlatiefne
mer. 

• de visie kan als basis voor artikel19-procedures (vrljstellingen) dienen. 
Past een voorstel tot ontvvikkeling in de visie dan verleent de gemeente 
hear medewerking. Oe benodigde onderzoeken worden uitg,evoerd op 
het moment dat van {Ie vrijstelllngsbevoegdheid gebruik gemaakt wordt 
(uitgestelde teets). De kosten, verbonden aan dergelijke onderzoeken, 
komen ten laste van de initiatiefnemer. De visie als bas~s voor artikel 
19 procedures verdient de voorkeur. 

In het kader van hat bestemmingsplan Buitengebied zal in overleg met de 
gemeente €len keus gemaakt worden uit bovenstaande opties. 

Bura Vijn B.v. 



Bij lage 4 
Beschrijving Natura 2000-gebieden 

Mantingerzand 

Het gaat om het aaneengesloten gebied van heide, bos en graslanden aan 

weerszijden van de Hoogeveense weg ten noorden en ten westen van Nieuw

Balinge. Het Natura 2000-gebied beslaat een oppervlakte van 788 ha. Dit cijfer 

betreft de bruto-oppervlakte. Het Mantingerzand ligt geheel in de gemeente 

Midden-Drenthe. 

Het gebied is aangewezen als een Natura 2000-gebied vanwege de aanwezig

heid van de volgende instandhoudingsdoelen: 

H2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista 

H2320 Psammofiele heide met Calluna en Empetrum nigrum 

H2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren 

H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 

H5130 Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland 

H6230 ·Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 

Op grond van het conceptbeheerplan worden daarnaast voorgesteld aan de 

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om in de aanwijzing op te 

nemen: 

H4030 Droge heiden 

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 

H9190 Oude eikenbossen 

Het Mantingerzand is een stuifzandgebied begroeid met vochtige en droge 

heiden en jeneverbessen. Verspreid liggen enkele naald- en loofbosjes. In laag

ten zijn vochtige gebieden aanwezig waaronder enkele zure vennen. Een aan

zienlijk deel van het gebied bestaat uit voormalige landbouwgronden die wor

den ontwikkeld tot natuur, als uitvloeisel van het Plan Goudplevier. 

In 2006 is het Mantingerzand met 119 gebieden (eerste tranche) voor aanwij

zing in procedure gebracht. Voor het Mantingerzand is in 2009 een conceptbe

heerplan opgesteld. De definitieve aanwijzing wordt als vervolg daarop in 2010 

verwacht. 

Provincie Drenthe is bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet 1998. 
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Verdroging en vernatt i ng 

In het Mantingerzand zijn grondwaterafhankelijke habitattypen benoemd 

waarvoor de waterhuishouding (verdroging en vernatting) in en rond het Natura 

2000-gebied een van de belangrijke invloedsfactoren is. Hier speelt vooral de 

verdroging een rol. Verdroging wordt onder andere veroorzaakt doordat het 

peilbeheer binnen de gebieden nog niet optimaal is (bijvoorbeeld doordat niet 

aIle gronden zijn verworven), deels door andere functies in de directe omge

ving die een lager peil vragen en/of andere waterhuishoudkundige ingrepen. 

Afgelopen jaren zijn maatregelen uitgevoerd waardoor de grondwaterstand is 

verhoogd. De uitgangssituatie voor de gewenste Natura 2000-doelen is daar

door verbeterd. Oat neemt niet weg dat een aantal problemen blijven bestaan. 

In het door de waterschappen uit te voeren GGOR-traject (Gewenst Grond- en 

Oppervlaktewater Regiem) zal de relatie met de omgeving nadrukkelijk in 

beeld worden gebracht. Dit t raject zal naar verwachting pas in 2010 worden 

afgerond. Op dat moment kan een beter oordeel worden gegeven over de 

vraag in hoeverre ingrepen in de omgeving kunnen bijdragen aan de instand

houdingsdoelen in het Natura 2000-gebied. 

De oude heidegebieden waren sterk verdroogd. Door de nieuwe inrichting van 

de natuurontwikkelingsgebieden kan daaraan veel worden verbeterd, onder 

meer door een aantal oude sloten die nog aanwezig zijn, te dempen. Om er 

zeker van te zijn dat eventueel dempen van deze sloten geen nadelen voor de 

omliggende landbouw oplevert, wordt naar deze effecten nog onderzoek ge

daan. 
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Vermesting 

Luchtverontreiniging heeft een sterke negatieve invloed op de kwaliteit van 

voedselarme en kwetsbare habitattypen. Bij de overname van de voorstellen 

uit Plan Goudplevier is door de provincie toegezegd dat aan de landbouw in de 

omgeving geen extra beperkingen zouden worden opgelegd. Oit betekent onder 

meer dat de uitbreiding van habitattypen in de natuurontwikkelingsgebieden 

geen belemmeringen mag opleveren voor de landbouwbedrijven in de omge

ving. Voor de habitattypen in de oude heidegebieden geldt echter het regulie

re Natura 2000-beleid voor ammoniak. Het toevoegen van de habitattypen 

Droge heiden, Pioniervegetaties met snavelbiezen en Oude eikenbossen brengt 

hierin geen verandering. 

Recreatie 

Het huidige gebruik als wandel- en fietsgebied vormt geen bedreiging voor de 

instandhoudingsdoelen. De ontwikkeling naar een uitgestrekt heidelandschap 

biedt, bij een toename van het gebruik, voldoende mogelijkheden voor zone

ring en voor de instelling van rustgebieden voor de fauna. 

Manti ngerbos 

Het aaneengesloten gebied van beekdalgraslanden en bos tussen Bruntinge en 

Mantinge is het Mantingerbos. Het Natura 2000-gebied beslaat een bruto

oppervlakte van 47 ha. 

Het Mantingerbos ligt geheel in de gemeente Midden-Drenthe. 

Het gebied is aangewezen als een Natura 2000-gebied vanwege de aanwezig

heid van de volgende instandhoudingsdoelen: 

H9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met hulst en soms ook Taxus in 

de ondergroei 

H9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met zomereik 

Het Mantingerbos bestaat uit het eigenlijke Mantingerbos, het Thijnsbosje en 

het Noordlagerbos en de beekdalgraslanden langs het Oude Oiep. Het vormt 

een relatief goed bewaard restant van het vlakke oorspronggebied van die 

beek. Het Mantingerbos is een oud bosrestant waarin hulst plaatselijk aspect

bepalend is. De bodem van het Mantingerbos is een van de oudste ongestoorde 

bosbodems van Drenthe. 

In 2006 is het Mantingerbos met 119 gebieden (eerste tranche) voor aanwijzing 

in procedure gebracht. Voor het Mantingerbos is in 2009 een conceptbeheer

plan opgesteld. De definitieve aanwijzing wordt als vervolg daarop in 2010 

verwacht. 

Provincie Drenthe is bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet 1998. 
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Waterhuishouding 

In het gebied wordt een herstelplan uitgevoerd, waarbij de waterhuishouding 

wordt gericht op het ondersteunen van de natuurdoelen en het zoveel mogelijk 

vasthouden van water (Waterbeheer 21 ste eeuw of WB21). Ten opzichte van 

het doelgebied, de kop van het beekdal, liggen de eikenbossen hoog, zodat dit 

geen aanmerkelijke gevolgen heeft. 

Landbouw 

De habitattypen hebben een relatief hoge kritische stikstofdepositiewaarde. 

Voor de huidige landbouw in de omgeving zullen daarom uit de aanwijzing als 

een Natura 2000-gebied geen nieuwe beperkingen voortvloeien. Intensivering 

of uitbreiding van veehouderij is afhankelijk van de mogelijkheden binnen de 

milieuregelgeving. 

Recreatie 

Het beperkte gebruik als wandelgebied vormt geen bedreiging voor de instand

houdingsdoelen. 

E Iperstroo m gebi ed 

Globaal gaat het om het beekdalgebied met aangrenzend bosgebied ten oosten 

van Elp. Het Natura 2000-gebied beslaat een bruto-oppervlakte van 355 ha. 

Het Elperstroomgebied ligt grotendeels in de gemeente Midden-Drenthe. 

Het gebied is aangewezen als een Natura 2000-gebied vanwege de aanwezig

heid van de volgende instandhoudingsdoelen: 

H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met struikhei 

H6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 



H6410 Grasland met pijpenstrootje op kalkhoudende, venige, of lemige kleibo

dem 

H7230 Alkalisch laagveen 

Het gebied Elperstroom ligt in een oorspronggebied en bovenloop van de Bei

lerstroom op de westelijke flank van de Hondsrug. Het stroomdal is uitgesleten 

tijdens de ijstijden. Kenmerkend is het typische beek- en esdorpenlandschap 

tussen de aangrenzende boswachterijen van Grolloo en Schoonloo op voormali

ge heidegronden. In het gebied komen tertiaire zanden tot dicht aan de opper

vlakte voor als gevolg van opstuwing door een zoutdome (pilaarachtige steen

zoutconcentratie in de diepe ondergrond). De bodem van het beekdal heeft 

een dun veenpakket dat van nature sterk veraard is, plaatselijk komen op ge

ringe diepte keileemlagen v~~r. Langs de beek liggen voornamelijk graslanden, 

van elkaar gescheiden door greppels, houtwallen en kleine bosjes. In het deel

gebied de Reitma komen zeer oude onbemeste graslanden v~~r. Door de ken

merkende geologische en bodemkundige eigenschappen stroomt hier in de 

winter en het voorjaar relatief kalkrijk grondwater toe, waardoor zich hier 

kalkmoerassen, blauwgraslanden en heischraal graslanden ontwikkeld hebben. 

In 2006 is het Elperstroomgebied met 119 gebieden (eerste tranche) voor aan

wijzing in procedure gebracht. De definitieve aanwijzing wordt als vervolg 

daarop in 2010 verwacht, waarna binnen drie jaar een beheerplan moet zijn 

opgesteld. 
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In het Elperstroomgebied zijn grondwaterafhankelijke habitattypen benoemd 

waarvoor de waterhuishouding (verdroging en vernatting) in en rond het Natura 

2000-gebied een van de belangrijke invloedsfactoren is. Hier speelt vooral de 
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verdroging een rol. Verdroging wordt onder andere veroorzaakt doordat het 

peilbeheer binnen de gebieden nog niet optimaal is (bijvoorbeeld doordat niet 

alle gronden zijn verworven), deels door andere functies in de directe omge

ving die een lager peil vragen en/of andere waterhuishoudkundige ingrepen. 

Afgelopen jaren zijn maatregelen uitgevoerd waardoor de grondwaterstand is 

verhoogd. De uitgangssituatie voor de gewenste Natura 2000-doelen is daar

door verbeterd. Dit neemt niet weg dat een aantal problemen blijven bestaan. 

In het door de waterschappen uit te voeren GGOR-traject (Gewenst Grond- en 

Oppervlaktewater Regiem) zal de relatie met de omgeving nadrukkelijk in 

beeld worden gebracht. Dit traject zal naar verwachting pas in 2010 worden 

afgerond. Op dat moment kan een beter oordeel worden gegeven over de 

vraag in hoeverre ingrepen in de omgeving kunnen bijdragen aan de instand

houdingsdoelen in het Natura 2000-gebied. 

De oude heidegebieden waren sterk verdroogd. Door de nieuwe inrichting van 

de natuurontwikkelingsgebieden kan daaraan veel worden verbeterd, onder 

meer door een aantal oude sloten die nog aanwezig zijn, te dempen. Om er 

zeker van te zijn dat eventueel dempen van deze sloten geen nadelen voor de 

omliggende landbouw oplevert, wordt naar deze effecten nog onderzoek ge

daan. 

Vermesting 

Luchtverontreiniging heeft een sterke negatieve invloed op de kwaliteit van 

voedselarme en kwetsbare habitattypen. Een belangrijke uitkomst uit de bere

keningen is, dat de maatregel 'Bedreven bedrijven' (Duurzaam boer blijven in 

Drenthe) als de meest effectieve maatregel naar voren komt. Het gaat hier om 

een combinatie van maatregelen op het gebied van voeraanpassing, stalinrich

ting en bedrijfsvoering in de melkveehouderij. Daarna volgen emissiearme 

stallen en nageschakelde technieken in de intensieve veehouderij. 

Recreatie 

Het huidige gebruik van de randen als wandel- en fietsgebied vormt geen be

dreiging voor de instandhoudingsdoelen. Het gebied heeft voldoende mogelijk

heden voor zonering en voor de instelling van rustgebieden voor de fauna. Dit 

geldt in het bijzonder in het broedseizoen. 

Fochteloerveen 

Het grote aaneengesloten gebied bij Veenhuizen ten zuiden van het Veenhui

zerkanaal en de Kolonievaart is het Fochteloerveen. Het Fochteloerveen ligt op 

de grens van Friesland en Drenthe. Het Habitatrichtlijngebied en het Vogel

richtlijngebied vallen beide geheel sam en met de begrenzing van het Natura 

2000-gebied. Het Natura 2000-gebied beslaat een bruto-oppervlakte van 

2.599 ha. 

Het Fochteloerveen ligt geheel buiten de gemeente Midden-Drenthe, maar de 

gemeente grenst rechtsreeks aan de zuidkant en een deel van de oostgrens 

hiervan. 



Vanaf 1975 is herstel van het levend hoogveen een centrale doelstelling voor 

het gebied. Sinds die tijd zijn binnen en buiten het gebied ingrijpende maatre

gelen uitgevoerd om de waterhuishouding hierop in te richten. Het gebied was 

al in 1998 aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn, vanwege 

de functie als overwinteringsgebied (slaapplaats) voor ganzen, zwanen en een

den en als broedgebied voor enkele andere vogelsoorten. Vanaf 1975 is herstel 

van het levend hoogveen een centrale doelstelling voor het gebied. Sinds die 

tijd zijn binnen en buiten het gebied ingrijpende maatregelen uitgevoerd om 

de waterhuishouding hierop in te richten. 

In de eerste beheerplanperiode (2009-2015) zullen concrete inspanningen 

vooral blijven gericht op hydrologisch herstel en behoud en uitbreiding van het 

open karakter van het Fochteloerveen. 

Bij Veenhuizen is de zorg voor het cultuurhistorisch erfgoed van de ontgin

ningskolonie en belangrijke factor. 

Het gebied is aangewezen als een Natura 2000-gebied vanwege de aanwezig

heid van de volgende instandhoudingsdoelen: 

H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren 

H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met struikhei 

H4030 Droge Europese heide 

H7110 ·Actief hoogveen 

H7120 Aangetast hoogveen, waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is 

Het Fochteloerveen maakte in het verleden onderdeel uit van de uitgestrekte 

Smildervenen die ooit grote delen van noordwest-Drenthe en aangrenzend 

Friesland bedekten. Vrijwel het gehele oorspronkelijke hoogveengebied is 

afgegraven. Het Fochteloerveen lag aan de rand van dit grote veen en bestaat 

uit een naar verhouding jong en ondiep (tot 2 m) veenpakket. Er zijn maatre

gelen genomen om de groei van het hoogveen te stimuleren, zoals het plaatsen 

van damwanden en het aanbrengen van stuwen. Na een stilstandfase in de 

veengroei bevat het Fochteloerveen nu een relatief grote kern met actief 

hoogveen. Het gebied wordt verder gekenmerkt door zijn uitgestrektheid en 

boomloosheid (buiten de boswachterij aan de noordkant). Het gebied bestaat, 

naast het levende hoogveen in het centrale deel, uit droge en vochtige heide 

en vennen, enige graslanden en in het noorden enkele naaldbossen. Ondiep, 

open water ligt in de Vloeiweiden, Zuidwestplassen en Esmeer. Het Esmeer is 

een pingorui"ne. 

In 2006 is het Fochteloerveen met 119 gebieden (eerste tranche) voor aanwij

zing in procedure gebracht. Voor het Fochteloerveen is in 2009 een conceptbe

heerplan opgesteld. De definitieve aanwijzing wordt als vervolg daarop in 2010 

verwacht. 

Provincie Drenthe is bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet 1998. 
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Factoren als oppervlakteverlies, versnippering, verandering van de dynamiek in 

het substraat of door mechanische effecten, kunnen vanuit aangrenzende ge

bieden moeilijk plaatsvinden. Deze factoren spelen in planologisch opzicht 

daarom geen rol in dit bestemmingsplan. 

Waterhuishouding 

Op het gebied van de waterhuishouding zijn de volgende maatregelen in uit

voering of voorbereiding: 

interne compartimentering (reeds grotendeels uitgevoerd); 

inrichting Friese randzone; 

inrichting Esmeergebied, Norger Petgaten en Stallaan; 

bosomvorming en ontwatering Bankenbos. 

Het aangrenzende gebied de Zeven Blokken in de gemeente Midden-Drenthe 

ligt aanzienlijk lager dan het Fochteloerveen. Ondanks de aanwezigheid van 

slecht doorlatende lagen, is het mogelijk dat grondwater vanuit het hoogveen 

naar de Zeven Blokken stroomt. De mate waarin dit gebeurt, is echter ondui-



delijk. Het GGOR·traject van het waterschap zal duidelijk maken wat dit bete

kent voor de landbouwontwikkeling ter plaatse en voor de mate waarin de 

doelen in het hoogveen kunnen worden gerealiseerd. Dit onderzoek vindt mede 

plaats op verzoek van de herinrichtingscommissie die werkt aan een optimale 

verkaveling en inrichting met oog op het naast elkaar bestaan van verschitlen

de doelen als landbouw en natuur. Eerdere onderzoeken geven aan dat directe 

invloed op de hoogveenvorming in het Fochteloerveen beperkt is. Binnen 

1.000 m van het Fochteloerveen zijn echter aile werkzaamheden die van in· 

vloed kunnen zijn op het grondwater, aanleg- en Natuurbeschermingswetver

gunningplichtig en daarom in net bestemmingsplan gebonden aan een omge

vingsgvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden. 

Land bouw 

Landbouwers rondom het Fochteloerveen zien de ganzen als een probleem. 

Schade kan worden verhaald, maar de procedure is lastig. Overwogen wordt 

om ook in dit gebied ganzen foerageergebieden (gedooggebieden) aan te wij· 

zen in het kader van Programma Beheer en het Natuurbeheerplan Drenthe 

versie 2009. De hogere waterpeilen in het gebied leiden tot wateroverlast op 

de landbouwgronden in de omgeving. Nader onderzoek in het kader van GGOR 

is nodig am de problematiek en mogelijke oplossingen helder te maken. 

Vier van de vijf habitattypen die als instandhoudingsdoel voor het Fochteloer

veen gelden, zijn gevoelig voor eutrofiering. Voor de landbouw zullen in het 

kader van het ammoniakbeleid, uit de aanwijzing als Natura 2000-gebied extra 

beperkingen voortvloeien. In het bestemmingsplan zijn agrarische ontwikkelin

gen gebonden aan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, 

geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden of wijzigingsbevoegdheid, met 

gunstige uitkomsten van een vooronderzoek in het kader van Natura 2000 als 

voorwaarde. 

Recreatie 

Het huidige gebruik als wandel- en fietsgebied vormt geen bedreiging voor de 

instandhoudingsdoelen. De zonering en de huidige toegangsregels zorgen voor 

voldoende rust voor zowel broedvogels als niet-broedvogels. 

WeI is verstoring vanuit de lucht (klein vliegverkeer, luchtballonnen) een be

langrijk knelpunt. Handhaving van de regelgeving voor stiltegebied is een pro

bleem. De invloed hierop vanuit het plangebied Midden-Drenthe is echter 

klein. 

Externe werking 

Voor ganzen en zwanen zijn foerageergebieden aangewezen buiten de begren

zing van het Fochteloerveen. Deze liggen binnen 35 km van het Fochteloerveen 

en voor een belangrijk deel in de gemeente Midden-Drenthe. In het Beleidska

der Faunabeheer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

besloten om in totaal 80.000 ha in Nederland als foerageergebied aan te wij

zen voor de opvang van overwinterende ganzen en smienten. De provincie 

heeft als taak om de foerageergebieden aan te wijzen en te begrenzen. In 



deze gebieden kunnen vogels in de wintermaanden ongestoord foerageren, 

zonder te worden verjaagd. Binnen de begrensde foerageergebieden zijn er 

subsidiemogelijkheden in het kader van de Subsidieverordening Natuur- en 

Landschapsbeheer. De begrenzing is eerder door Gedeputeerde Staten vastge

steld in mei 2005 in het Gebiedsplan foerageergebieden voor overwinterende 

ganzen. Ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de foera

geermogelijkheden in deze gebieden zijn vergunningplichtig in het kader van 

de Natuurbeschermingswet. Daarom zijn het aanbrengen van verharding, be

bouwing en beplantingen, of bodemwerkzaamheden en het scheuren van gras

land omgevingsvergunningplichtig. Daarbij zal het college van burgemeester en 

wethouders de benodigde vergunning slechts verlenen, wanneer uit vooronder

zoek blijkt, dat de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 

1998, door het bevoegd gezag, het college van Gedeputeerde Staten van de 

provincie Drenthe, kan worden verleend. Deze foerageergebieden zijn opge

nomen in de toetsingskaart natuur. 

Provincie Drenthe heeft een grote verantwoordelijkheid voor weidevogelsoor

ten die juist een zwaartepunt van hun verspreiding in Drenthe hebben liggen, 

zoals Slobeend en Paapje. Het is niet zinvol om per soort voor te schrijven 

welke dichtheden er minimaal moeten voorkomen. Daarom wordt uitgegaan 

van een groep weidevogels met een totale dichtheid van soorten, waarbij deze 

onderling uitwisselbaar zijn. Er zullen steeds een aantal broedparen en territo

ria van basissoorten in het gebied aanwezig moeten zijn. De samenhang met 

natuurgebieden kan ervoor zorgen dat er een terrein van voldoende oppervlak

te adequaat kan worden beheerd. 

Drentsche Aa-gebied 

Het gebied is gelegen in het stroomgebied van de Drentsche Aa en omvat de 

beek, de zijbeken (met name Anloer Diepje, Andersche Diep tot en met Gaste

rensche Diep, Scheebroekenloop), de oeverlanden, de aangrenzende heide en 

bosgebieden (onder andere Balloerveld, Gasterse Duinen, De Strubben, Eexter

veld, Smalbroeken) en de omgeving van Geelbroek. Het gebied strekt zich uit 

van Amen en Papenvoort in het zuiden tot Glimmen in het noorden. 

Het Natura 2000-gebied (aIleen Habitatrichtlijngebied) beslaat brute een op

pervlakte van ongeveer 3.900 ha. De deelgebieden Geelbroek, Amen (Smal

broeken) en Andersche Diep hebben oppervlakten van respectievelijk circa 

270, 240 en 280 ha. 

Het Drentsche Aa-gebied ligt vrijwel geheel buiten de gemeente Midden

Drenthe behalve het deelgebied Geelbroek, dat bij de noordoost grens van de 

gemeente met een paar percelen er net binnen vall. 

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten dat ap 

24 september 2009 de canceptaanwijzing start van nag eens 11 Natura 2000-

gebieden. Het gaat dan andermeer am het Drentsche Aa-gebied. De definitieve 

aanwijzing is dan niet vaar 2010 te verwachten. 



Het gebied is aangewezen als een Natura 2000-gebied vanwege de aanwezig

heid van de volgende instandhoudingsdoelen: 

H2310 Psammofiele heide met dophei en stekelbrem 

H2320 Psammofiele heide met dophei en kraaihei 

H2330 Open grasland met struisgrassen op landduinen 

H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren 

H3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ra-

nunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion 

H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met struikhei 

H4030 Droge Europese heide 

H5130 Jeneverbes-formaties in heide of kalkgrasland 

H6230 ·Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 

H6410 Grasland met pijpenstrootje op kalkhoudende, venige, of lemige kleibo-

dem 

H7110 * Actief hoogveen 

H7140 Overgangs- en trilveen 

H7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 

H9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaag-

beukbossen behorend tot het Carpinion-betuli 

H9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met zomereik 

H91 DO *Veenbossen 

H91 EO *Bossen op alluviale grond met grauwe els en gewone es (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

H1099 Rivierprik 

H1134 Bittervoorn 

H1145 Grote modderkruiper 

H1149 Kleine modderkruiper 

H 1163 Rivierdonderpad 

H1166 Kamsalamander 

A 153 Watersnip 

A275 Paapje 

A338 Grauwe klauwier 

Het Drentsche Aa-gebied omvat een redelijk compleet laaglandbekensysteem 

met oorspronggebieden, bovenlopen, middenlopen en benedenlopen. Door 

wisselende reliefs en bodemtypen zijn vele voor beekdalen karakteristieke 

natuurlijke gradienten tussen landschaps- en vegetatietypen aanwezig. 

De meanderende Drentsche Aa loopt door oud Drents cultuurlandschap met 

madelanden (graslanden), bosjes, houtwallen, essen (akkers), heide, jenever

besstruwelen, hunebedden, esdorpen en landgoederen. Door het gebied lopen 

een groot aantal beken en beekjes. 

In de gemeente Midden-Drenthe komen aileen de habitattypen ·Soortenrijke 

heischrale graslanden op arme bodems en Grasland met Pijpenstrootje op 

kalkhoudende, venige, of lemige bod em en mogelijk de vogelsoort Paapje 



v~~r. Met de overige habitattypen, vissen en salamandersoort hoeft geen reke

ning te worden gehouden. 
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Het hier kenmerkende vegetatietype Vochtige Molininietalia-hooiland met 

soorten als moerasvergeetmijnietje, echte koekoeksbloem, grote ratelaar, 

kruipend zenegroen, gevleugeld hertshooi, moerasrolklaver en tweerijige zeg

ge is gevoelig voor veranderingen in het waterregiem en voor vermesting of 

verzilting. 

Verdroging en vernatting 

In het Geelbroek als onderdeel van het Drentsche Aa-gebied is een habitattype 

benoemd waarvoor de waterhuishouding (verdroging en vernatting) een van de 

belangrijke invloedsfactoren is. Hier speelt vooral dat het peilbeheer binnen 

de gebieden nog niet optimaal is (bijvoorbeeld doordat niet aile gronden zijn 

verworven) deels door andere functies in de directe omgeving die een lager 

peil of andere waterhuishoudkundige ingrepen vragen. 

Afgelopen jaren zijn maatregelen uitgevoerd waardoor de grondwaterstand is 

verhoogd. De uitgangssituatie voor de gewenste Natura 2000·doelen is daar

door verbeterd. Maar dat neemt niet weg dat een aantal problemen blijven 

bestaan. In het door de waterschappen uit te voeren GGOR-traject (Gewenst 

Grond- en Oppervlaktewater Regiem) zal de relatie met de omgeving nadruk

kelijk in beeld worden gebracht. Dit traject zal naar verwachting pas in 2010 

worden afgerond. Op dat moment kan een beter oordeel worden gegeven over 

de vraag in hoeverre ingrepen in de omgeving kunnen bijdragen aan de in

standhoudingsdoelen in het Natura 2000-gebied. 

Vermesting 

Luchtverontreiniging heeft een sterk negatieve invloed op de kwaliteit van 

voedselarme en kwetsbare habitattypen. Een belangrijke uitkomst uit de bere

keningen is, dat de maatregel 'Bedreven bedrijven' (Duurzaam boer blijven in 

Drenthe) als de meest effectieve maatregel naar voren komt. Het gaat hier om 

een combinatie van maatregelen op het gebied van voeraanpassing, stalinrich

ting en bedrijfsvoering in de melkveehouderij. Daarna volgen emissiearme 

stallen en nageschakelde technieken in de intensieve veehouderij. 

Recreatie 

Het huidige gebruik van de randen als een wandel- en fietsgebied vormt geen 

bedreiging voor de instandhoudingsdoelen. Het gebied heeft voldoende moge

lijkheden voor zonering en voor de instelling van rustgebieden voor de fauna. 

Dit geldt in het bijzonder in het broedseizoen. Een dergelijke zonering is niet 

met planregels te sturen. Bovendien ligt het overgrote deel van het bescherm

de gebied buiten het plangebied. 

Externe werking 

De provincie Drenthe heeft een grote verantwoordelijkheid voor weidevogel

soorten die juist een zwaartepunt van hun verspreiding in Drenthe hebben 

liggen, zoals Paapje. Er wordt uitgegaan van een groep weidevogels, met een 

totale dichtheid van soorten, waarbij deze onderling uitwisselbaar zijn. De 

samenhang met andere natuurgebieden in het stroomdal van de Drentsche Aa 



kan ervoor zorgen dat er een terrein van voldoende oppervlakte adequaat kan 

worden beheerd. 

Drents-Friese Wold 8: Leggelderveld 

Globaal gaat het om het grote aaneengesloten gebied dat is gelegen in de 

driehoek tussen Appelscha in het noorden en Diever en Vledder in het zuiden. 

Het Natura 2000-gebied beslaat bruto een oppervlakte van 7.359 ha. Hiervan is 

6.758 ha zowel een Vogelrichtlijn- als Habitatrichtlijngebied. Het resterende 

deel (602 ha) is alleen een Habitatrichtlijngebied. 

Het Drents-Friese Wold ligt geheel voor een klein deel (De Bunders bij Hoogers

milde), maar het Leggelderveld voor een belangrijk deel, in de gemeente Mid

den-Drenthe. 

In 2006 is het Drents-Friese Wold en Leggelderveld met 119 gebieden (eerste 

tranche) voor aanwijzing in procedure gebracht. De definitieve aanwijzing 

wordt als vervolg daarop in 2010 verwacht. Het beheerplan moet dan voor 

2013 klaar zijn. Provincie Drenthe is bevoegd gezag voor de Natuurbescher

mingswet 1998. 

Het gebied is aangewezen als een Natura 2000-gebied vanwege de aanwezig

heid van de volgende instandhoudingsdoelen: 

H2310 Psammofiele heide met dophei en stekelbrem 

H2320 Psammofiele heide met dophei en kraaihei 

H2330 Open grasland met struisgrassoorten op landduinen 

H3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Litto· 

relletalia uniflorae) 

H31300ligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend 

tot het Littorelletalia uniflorae en/of /soeto-Nanojuncetea 

H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren 

H3260 Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het Ra-

nunculion fluitantis en het Callitrichio-Batrachion 

H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 

H5130 Jeneverbes-formaties in heide of kalkgrasland 

H6230 'Soortenrijke heischrale graslanden op arme bod ems 

H7110 • Actief hoogveen 

H7150 5lenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 

H9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met zomereik 

H1166 Kamsalamander 

H1831 Drijvende waterweegbree 

Het Drents-Friese Wold vormt een zeer afwisselend landschap. Het gebied kent 

veel naaldbossen, maar daarnaast zijn stuifzanden, heidevelden, jeneverbes

struweel, schrale graslanden, zwak gebufferde vennen, loofbossen en beken 
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aanwezig. Het stuifzand komt vooral voor op het Aekingerzand. In Berkenheu· 

vel komen uitgestrekte kraaiheidebegroeiingen voor. Het Doldersummerveld en 

het Wapserzand zijn twee grote heideterreinen met vochtige en natte heide 

met vennetjes. Natte slenken en droge zandruggen wisselen elkaar at. 
In het gebied van de Vledder Aa is herstel van oorspronkelijke beekdalnatuur 

tot stand gebracht. Ook bij de Schoapedobbe heeft natuurherstel plaatsgevon

den. Het is een heuvelachtig heidegebied met zandverstuivingen en vennen 

Cdobben'). Het Leggelderveld bestaat uit natte heiden, pioniervegetaties met 

snavelbiezen en heischraal grasland. 
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Verdroging en vernatting 

In het Leggelderveld zijn de grondwaterafhankelijke habitattypen natte hei

den, pioniervegetaties met snavelbiezen en heischraal grasland waarvoor ver

droging en vernatting in en rond het Natura 2000-gebied een van de belangrij

ke invloedsfactoren is. Verdroging wordt onder andere veroorzaakt doordat het 

peilbeheer binnen de gebieden nog niet optimaal is, door andere functies in de 

directe omgeving die een lager peil vragen en/of andere waterhuishoudkundi

ge ingrepen. In het door de waterschappen uit te voeren GGOR-traject (Ge

wenst Grond- en Oppervlaktewater Regiem) zal de relatie met de omgeving 

nadrukkelijk in beeld worden gebracht. Oit traject zal naar verwachting pas in 

2010 worden afgerond. Op dat moment kan een beter oordeel worden gegeven 

over de vraag in hoeverre ingrepen in de omgeving kunnen bijdragen aan de 

instandhoudingsdoelen in het Natura 2000-gebied. 

De oude heidegebieden waren sterk verdroogd. Door de nieuwe inrichting van 

de natuurontwikkelingsgebieden kan daaraan vee I worden verbeterd. 

Vermesting 

Luchtverontreiniging heeft een sterke negatieve invloed op de kwaliteit van 

voedselarme en kwetsbare habitattypen zoals Oude bossen en (Zeer) Zwakge

bufferde vennen in het aangrenzende dee I van het Drents-Friese Wold of 

heischraal grasland in het Leggelderveld. Een belangrijke uitkomst uit de bere

keningen is, dat de maatregel 'Bedreven bedrijven' (Duurzaam boer blijven in 

Drenthe) als de meest effectieve maatregel naar voren komt. Het gaat hier om 

een combinatie van maatregelen op het gebied van voeraanpassing, stalinrich

ting en bedrijfsvoering in de melkveehouderij. Daarna volgen emissiearme 

stallen en nageschakelde technieken in de intensieve veehouderij. Op basis 

van de berekeningen door Alterra is hiervoor een provinciaal beleidskader ont

wikkeld, dat zal worden gehanteerd, zolang er geen verdere landelijke regel

geving beschikbaar is. Daarnaast wordt verder gewerkt aan een generiek beleid 

(milieuregelgeving en stimulering) om ook de achtergronddepositie binnen 

Drenthe, maar ook in Friesland, verder terug te dringen. 

Recreatie 

Het huidige gebruik van de randen als zwem-, wandel- en fietsgebied vormt 

geen bedreiging voor de instandhoudingsdoelen. Het Leggelderveld kent deels 

een toegangskaartensysteem en met rasters afgescheiden terreindelen rond de 

voormalige kalkzandwinningsplas. Het gebied heeft voldoende mogelijkheden 

voor zonering en voor de instelling van rustgebieden voor de fauna. 

Externe werking 

Kamsalamander komt voor in kleinschalige, deels agrarische, landschappen 

vooral bij overgang van bos naar grasland: gebieden met hagen, houtwallen, 

rijen knotbomen, rietkragen, vochtige bosjes en poelen. De volwassen kamsa

lamander verblijft doorgaans van maart tot in juli in het water. Een klein per

centage van de volwassen dieren blijft het gehele jaar in het water. De meeste 

individuen gaan vanaf juli tot in september het land op en trekken naar de 

overwinteringplaats in de nabijheid «400 m). De voortplantingshabitat wordt 



gevormd door vrij grote, gei"soleerde, stilstaande, halfbeschaduwde, voedsel

rijke wateren (poelen, vennen, sloten) met een goed ontwikkelde water- en 

oevervegetatie. De wateren moeten een groot deel van het jaar water bevat

ten, maar incidenteel droogvallen kan gunstig zijn voor kamsalamander, omdat 

daarmee vissen uit het water verdwijnen die anders larven en eieren opeten. 

De soort overwintert op het land (periode november-maart). De land habitat 

wordt gevormd door kleine landschapselementen waarin voldoende vorstvrije 

plaatsen aanwezig zijn zoals bosjes, hagen, struwelen, houtwallen, overhoek

jes en bosranden. 

De soort is tevens streng beschermd (bijlage IV) door de Flora- en faunawet. 

Kamsalamander is gevoelig voor veel bedreigingen. In ruimtelijk opzicht komt 

het gevaar vooral van aantasting van verblijfsplaatsen in de vorm van het 

dempen van wateren of het opruimen of opschonen van kleine landschapsele

menten. Tot 400 m rond poelen en de begrenzing van het Drents-Friese Wold 

of het Leggelderveld is het dempen van waterpartijen of het amoveren van 

opgaande beplantingen daarom gebonden aan een omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. 

Daarbij zal het college van burgemeester en wethouders de benodigde vergun

ning slechts verlenen, wanneer uit vooronderzoek blijkt, dat de vergunning in 

het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en een ontheffing in het kader 

van de Flora- en faunawet, door de respectievelijke bevoegde gezag, het col

lege van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe en de minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, kan worden verleend. 

Dwingelderveld 

Globaal gaat het om het grote aaneengesloten gebied van bos en heide ten 

zuidoosten van Dwingeloo. Het Habitatrichtlijngebied en het Vogelrichtlijnge

bied vallen beide geheel sam en met de begrenzing van het Natura 2000-

gebied. 

Het Natura 2000-gebied beslaat brute een oppervlakte van 3.823 ha. Het Dwin

gelderveld ligt voor het overgrote deel buiten de gemeente Midden-Drenthe 

maar grenst er voor de hele oostgrens en een deel van de noordgrens van het 

gebied aan. Circa 1 ha bij Smalbroek ligt binnen de gemeente. 

Het Dwingelderveld is een van de belangrijkste en meest gevarieerde heidege

bieden van West-Europa. Het is een Nationaal Park. Onder leiding van het 

overlegorgaan van het Nationale Park wordt samengewerkt aan inventarisaties 

en aan maatregelen om de natuurwaarden te behouden en te versterken en 

het recreatief gebruik in goede banen te lei den en te stimuleren. 

In 2006 is het Dwingelderveld met 119 gebieden (eerste tranche) voor aanwij

zing in procedure gebracht. Voor het Dwingelderveld is in 2009 een conceptbe

heerplan opgesteld. De definitieve aanwijzing wordt als vervolg daarop in 2010 

verwacht. 

Provincie Drenthe is bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet 1998. 



Het gebied is aangewezen als Natura 2000 vanwege de aanwezigheid van de 

volgende instandhoudingsdoelen: 

H2310 Psammofiele heide met dophei en stekelbrem 

H2320 Psammofiele heide met dophei en kraaihei 

H2330 Open grasland met struisgrassoorten op landduinen 

H31300ligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend 

tot het Littorelletalia uniflorae en/of tsoeto-Nanojuncetea 

H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren 
H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met struikhei 

H4030 Droge Europese heide 

H5130 Jeneverbesformaties in heide of kalkgrasland 

H6230 ·Soortenrijke heischrale graslanden op arme bod ems 

H7110 *Actief hoogveen 

H7120 Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is 

H7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 

H9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met hulst en soms ook Taxus in 

de ondergroei (Quercion robori-petraeae of tlici -Fagenion) 

H9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met zomereik 

H1166 Kamsalamander 

Het Dwingelderveld is een uitgestrekt heideterrein in het oude Drentse esdor

pen landschap. Het gebied herbergt uitgestrekte vochtige heidegebieden, 

hoogveenvennen, zure en zwakgebufferde vennen, oude eikenbossen, een 

klein hoogveen, droge heide, stuifzanden en jeneverbesstruwelen. In het ge

bied liggen prehistorische grafheuvels. 

De Boswachterij Dwingeloo bestaat uit bossen die begin twintigste eeuw zijn 

aangeplant op stuifzand en heide. In de bossen liggen diverse vennetjes en 

heidevelden. Het Lheebroekerzand is een zeer afwisselend stuifzandgebied 

met bos, heide en jeneverbesstruweel. De Anserdennen is een heuvelachtig 

deel waar gemengd bos, heide en vennen op voormalig stuifzand voorkomen. 

Het Terhorsterzand, ten oosten van de autoweg A28, heeft vergelijkbare na

tuurwaarden. Het hoort weI tot het Nationale Park maar is niet opgenomen 

binnen de Natura 2000-begrenzing. 

In voorbereiding is de aanleg van een ecoduct van het Dwingelderveld naar het 

Terhorsterzand om de barrierewerking van de A28 te verminderen. 
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Waterhuishouding 

Het Inrichtingsplan Dwingelderveld behelst onder meer een uitgebreide aan

passing van de waterhuishouding ten behoeve van de natuurdoelen, zoals die 

zijn vastgelegd in het GGOR. Daarenboven wordt gewerkt aan het realiseren 

van een grote capaciteit om in tijden van hoge neerslag water Langer in het 



gebied vast te houden. Bij de uitwerking van de waterhuishoudkundige in rich

ting is zorgvuldig rekening gehouden met de eisen die aan dit 'extreem vast

houden' moeten worden gesteld vanuit de instandhoudingsdoelen. 

De maatregelen in het gebied zullen bijdragen aan een gunstiger waterhuis

houding voor diverse waterafhankelijke habitattypen. Een knelpunt blijft de 

hydrologische relatie met de omliggende beekdalen, waaronder die van de 

Beilerstroom. Nader onderzoek, na uitvoering van de huidige plannen, kan 

meer inzicht geven in de omvang van dit knelpunt. 

Landbouw 

Voor de landbouw zullen aileen in" het kader van het ammoniakbeleid, uit de 

aanwijzing als een Natura 2000-gebied extra beperkingen voortvloeien. 

Recreatie 

Er zijn delen van het Dwingelderveld en daarmee van het Lheebroekerzand die 

tijdens het broedseizoen zo rustig mogelijk moeten blijven. Dat kan vaak wor

den bereikt door een slimme zonering, waarbij de locaties en de omvang van 

de parkeerplaatsen voor de auto al erg stu rend zijn. Soms kan de terreinbe

heerder enkele van de vele paadjes en paden afsluiten of dicht Laten groeien; 

vrijwel ongemerkt worden mensen zo 'gestuurd'. Ook uitgezette routes zijn een 

uitgelezen manier om mensen de mooiste plekjes in een gebied te tonen en 

meteen ook de meest kwetsbare 'stiltegebieden' te ontzien. Wat vrijwel nooit 

kan in een Natura 2000-gebied zijn loslopende honden en motorcrossers; beide 

groepen 'gebruikers' zorgen voor te vee I verstoring. Het huidige gebruik als een 

wandel- en fietsgebied vormt geen bedreiging voor de instandhoudingsdoelen. 

De zonering en de huidige toegangsregels zorgen voor voldoende rust voor 

zowel broedvogels als niet-broedvogels, 

WeI is verstoring vanuit de lucht (klein vliegverkeer, luchtballonnen) een be

langrijk knelpunt. Behalve ontsluiting en parkeren, zijn dit geen ruimtelijk te 

beYnvloeden functies. Gezien het geringe oppervlak in het plangebied van dit 

bestemmingsplan, vloeien hieruit geen consequenties. 

Externe werking 

Voor ganzen en zwanen zijn foerageergebieden aangewezen buiten de begren

zing van het Dwingelderveld. Deze liggen binnen 35 km van het Dwingelderveld 

en voor een belangrijk deel in de gemeente Midden-Drenthe. In het Beleidska

der Faunabeheer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

besloten om in totaal 80.000 ha in Nederland als foerageergebied aan te wij

zen voor de opvang van overwinterende ganzen en smienten. De provincie 

heeft als taak om de foerageergebieden aan te wijzen en te begrenzen. In 

deze gebieden kunnen vogels in de wintermaanden ongestoord foerageren, 

zonder te worden verjaagd. Binnen de begrensde foerageergebieden zijn er 

subsidiemogelijkheden in het kader van de Subsidieverordening Natuur- en 

Landschapsbeheer. De begrenzing is eerder door Gedeputeerde Staten vastge

steld in mei 2005 in het Gebiedsplan foerageergebieden voor overwinterende 

ganzen. Ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de foera

geermogelijkheden in deze gebieden zijn vergunningplichtig in het kader van 



de Natuurbeschermingswet. Daarom zijn het aanbrengen van verharding, be

bouwing en beplantingen, of bodemwerkzaamheden en het scheuren van gras

land omgevingsvergunningplichtig. Daarbij zal het college van burgemeester en 

wethouders de benodigde vergunning slechts verlenen, wanneer uit vooronder

zoek blijkt, dat de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 

1998, door het bevoegd gezag, het college van Gedeputeerde Staten van de 

provincie Drenthe, kan worden verleend. 

Kamsalamander komt voor in kleinschalige, deels agrarische, landschappen 

vooral bij de overgang van bos naar grasland: gebieden met hagen, houtwal

len, rijen knotbomen, rietkragen, vochtige bosjes en poelen. De volwassen 

kamsalamander verblijft doorgaans van maart tot in juli in het water. Een klein 

percentage van de volwassen dieren blijft het gehele jaar in het water. De 

meeste individuen gaan vanaf juli tot in september het land op en trekken 

naar de overwinteringplaats in de nabijheid (minder dan 400 m). De voortplan

tingshabitat wordt gevormd door vrij grote, ge"isoleerde, stilstaande, halfbe

schaduwde, voedselrijke wateren (poelen, vennen, sloten) met een goed ont

wikkelde water- en oevervegetatie. De wateren moeten een groot dee I van het 

jaar water bevatten, maar incidenteel droogvallen kan gunstig zijn voor kam

salamander, omdat daarmee vissen uit het water verdwijnen die anders larven 

en eieren opeten. De soort overwintert op het land (periode november-maart). 

De landhabitat wordt gevormd door kleine landschapselementen waarin vol

doende vorstvrije plaatsen aanwezig zijn zoals bosjes, hagen, struwelen, 

houtwallen, overhoekjes en bosranden. 

De soort is tevens streng beschermd (bijlage IV) door de Flora- en faunawet. 

Kamsalamander is gevoelig voor veel bedreigingen. In ruimtelijk opzicht komt 

het gevaar vooral van aantasting van de verblijfsplaatsen in de vorm van het 

dempen van wateren of het opruimen of opschonen van kleine landschapsele

menten. Tot 400 m rond poelen en de begrenzing van het Dwingelderveld is 

het dempen van waterpartijen of het amoveren van opgaande beplantingen 

daarom gebonden aan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wer

ken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. Daarbij zal het college 

van burgemeester en wethouders de benodigde vergunning slechts verlenen, 

wanneer uit vooronderzoek blijkt, dat de vergunning in het kader van de Na

tuurbeschermingswet 1998 en een ontheffing in het kader van de Flora- en 

faunawet, door de respectievelijke bevoegde gezag, het college van Gedepu

teerde Staten van de provincie Drenthe en de minister van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit, kan worden verleend. 

Witterveld 

Globaal gaat het om het heide-, bos- en hoogveengebied ten zuidwesten van 

Assen. Het voormalige beschermd natuurmonument Witterveld heeft een op

pervlakte van bruto 463 ha en ligt geheel binnen de begrenzing van het Natura 

2000-gebied Witterveld. Het voormalige beschermd natuurmonument is apart 



op de kaart aangegeven. Het Natura 2000-gebied beslaat een bruto

oppervlakte van 482 ha. 

Het Witterveld ligt vrijwel geheel buiten de gemeente Midden-Drenthe, maar 

grenst daar voor ongeveer de helft aan. In het zuidoosten van het Witterveld 

ligt circa 12 ha binnen de gemeente. 

In 2006 is het Witterveld met 119 gebieden (eerste tranche) voor aanwijzing in 

procedure gebracht. De definitieve aanwijzing wordt als vervolg daarop in 

2010 verwacht, waarna binnen drie jaar een beheerplan moet zijn opgesteld. 

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe is bevoegd 

gezag, maar doet dit in samenspraak met de beheerder het Minister van Defen

sie. 

Het gebied is aangewezen als Natura 2000 vanwege de aanwezigheid van de 

volgende instandhoudingsdoelen: 

H2320 Psammofiele heide met dophei en kraaihei 

H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met struikhei 

H4030 Droge Europese heide 

H7110 *Actief hoogveen 

H7120 Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is 

H7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 

H91 DO *Veenbossen 

Het Witterveld is een heide- en hoogveengebied ten zuidwesten van Assen. Het 

gebied maakte in het verleden rdeel uit van de uitgestrekte Smilder venen die 

ooit grote delen van Noordwest-Drenthe en aangrenzend Friesland bedekten. 

Vrijwel het gehele oorspronkelijke hoogveengebied is afgegraven. Dit terrein is 

echter door een samenloop van omstandigheden gespaard gebleven van ernsti

ge ontwatering en afgraving. 

In het gebied worden vochtige en droge heidevegetaties, rustend hoogveen en 

levende hoogveenvegetaties en plaatselijk opgaand bos, enkele schraalgras

landen en open water aangetroffen. Er is een goed ontwikkelde gradient van 

hoogveen naar droge heide op zandgrond aanwezig, waarin aile bijbehorende 

habitattypen goed ontwikkeld voorkomen. In de heide liggen enkele pingoruY

nes. 
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Wa terh uish oudi ng 

Het Witterveld behoeft onder meer aanpassing van de waterhuishouding ten 

behoeve van de natuurdoelen, zoals die worden vastgelegd in het GGOR. Daar

enboven wordt gewerkt aan het realiseren van een grote capaciteit om in tij

den van hoge neerstag water langer in het gebied vast te houden. Bij de uit

werking van de waterhuishoudkundige inrichting zal zorgvuldig rekening moe

ten worden gehouden met de eisen die aan dit 'extreem vasthouden' moeten 

worden gesteld vanuit de instandhoudingsdoelen. Daarbij moet een precair 

evenwicht worden gevonden, tussen de ogenschijnlijk elkaar uitsluitende 

kwetsbaarheden voor waterniveaus in een relatief smal terrein. 

De maatregelen in het gebied zullen bijdragen aan een gunstiger waterhuis

houding voor diverse waterafhankelijke habitattypen. Een knelpunt blijft de 

hydrologische retatie met de omgeving. Een nader onderzoek, na uitvoering 

van de huidige plannen, kan meer inzicht geven in de omvang van dit knelpunt. 

Landbouw 

V~~r de landbouw zullen in het kader van het ammoniakbeleid en eventueel 

indirect vanuit het waterregiem, extra beperkingen voortvloeien uit de aan

wijzing als Natura 2000-gebied. 

Recreatie 

Het gebied is niet ontsloten en aileen langs de randen te beleven. De rust is 

daardoor gewaarborgd voor kwetsbare soorten van heide en hoogveen zoals 

IliiII -
• 



amfibieen, reptielen en zowel broedvogels als niet broedvogels. Van het aan

grenzende motorcrossterrein is geen verstoring vastgesteld. 

Weidevogelgebied 

Onze provincie heeft een grote verantwoordelijkheid voor weidevogelsoorten 

die juist een zwaartepunt van hun verspreiding in Drenthe hebben liggen, zoals 

Wulp, Watersnip, Slobeend en Paapje. Het is niet zinvol om per soort voor te 

schrijven welke dichtheden er minimaal moeten voorkomen. Daarom wordt 

uitgegaan van een groep weidevogels, met een totale dichthe-id van soorten, 

waarbij deze onderling uitwisselbaar zijn. Er zullen steeds een aantal broedpa

ren en territoria van basissoorten in het gebied aanwezig moeten zijn. De sa

menhang met natuurgebieden kan er voor zorgen dat er een terrein van vol

doende oppervlakte adequaat kan worden beheerd. 

Voor het weidevogelgebieden Klatering is sinds 2009 een zogenaamd collectief 

weidevogelbeheerplan verplicht. Na goedkeuring door Gedeputeerde Staten zal 

dit plan als toetssteen dienen voor de Dienst Regelingen. Ruimtelijke ontwik

kelingen die van invloed kunnen zijn op de broedmogelijkheden in deze gebie

den zijn vergunningplichtig in het kader van de Natuurbeschermingswet. Daar

om zijn het aanbrengen van verharding, bebouwing en beplantingen, of bo

demwerkzaamheden en het scheuren van grasland omgevingsvergunningplich

tig. Daarbij zal het college van burgemeester en wethouders de benodigde 

vergunning slechts verlenen, wanneer uit vooronderzoek blijkt, dat de vergun

ning door het bevoegd gezag, het college van Gedeputeerde Staten van de 

provincie Drenthe, kan worden verleend. Deze weidevogelgebieden zijn waren 

bij de tot stand komen van dit bestemmingsplan nog niet begrenst. 





Bijlage 5 

Veldinventarisatie flora 

Fout! Objecten kunnen niet worden gemaakt door veldcodes te bewerken. 





Bij lage 6 

Effectenindicator Natura 2000 

~eer gevoelig 

gevoelig 

.niet gevoelig 
1"4 
IXin.v.t . 

... onbekend 

Opperv I akteverl i es 

Afname beschikbaar oppervlak leefgebied soorten en/of habitattypen . 

Versnippering 

Van versnippering is sprake bij het uiteenvallen van het leefgebied van soor

ten. 

Verzuring 

Verzuring van bodem of water is een gevolg van de uitstoot (emissie) van ver

vuilende gassen door bijvoorbeeld fabrieken en (vracht)auto's. De uitstoot 

bevat onder andere zwaveldioxide (502 ), stikstofoxide (NOx), ammoniak (NH3) 

en vluchtige organische stoffen (VOS). Deze verzurende stoffen komen via 

lucht of water in de grond terecht en lei den aldus tot het zuurder worden van 

het biotische milieu. De belangrijkste bronnen van verzurende stoffen zijn de 

landbouw, het verkeer en de industrie. 

Vermesting 

Vermesting is de 'verrijking' van ecosystem en met name stikstof en fosfaat. Het 

kan gaan om aanvoer door de lucht (droge en natte neerslag van ammoniak en 

stikstofoxiden) of nitraat- en fosfaataanvoer door het oppervlaktewater. 

Ve rzoeti ng 

Verzoeting treedt op als het chloridengehalte in het water afneemt en niet 

meer geschikt is voor de beoogde zoute of brakke natuurtypen. 

Verzilting 

Verzilting betreft de ophoping van oplosbare zouten (kalium, natrium, magne

sium, calcium) in bodems en wateren. In wateren komt verzilting over het 

gehele spectrum tussen zoet «200 mg Cl/I) en zeer zout (> 30.000 mg CI/I) 

voor en is dus niet beperkt tot zoet en brak water. 

Verontreiniging 

Er is sprake van verontreiniging als er verhoogde concentraties van stoffen in 

een gebied voorkomen, welke stoffen onder natuurlijke omstandigheden niet 

of in zeer lage concentraties aanwezig zijn. Bij verontreiniging is sprake van 

een zeer brede groep van ecosysteem of gebiedsvreemde stoffen: organische 

verbindingen, zware metalen, schadelijke stoffen die ontstaan door verbran-



ding of productieprocessen, straling (radioactief en niet radioactief), genees

middelen, endocrien werkende stoffen etc. Deze stoffen werken in op de bo

dem, grondwater, lucht. 

Verdrogi ng 

Verdroging uit zich in lagere grondwaterstanden en/of afnemende kwel. De 

actuele grondwaterstand is zo lager dan de gewenste/benodigde grondwater

stand. 

Vernatting 

Manifesteert zich in hogere grondwaterstanden en/of toenemende kwel ver

oorzaakt door menselijk handelen. 

Verandering overstromingsfrequentie 

De duur en/of frequentie van de overstroming van beken en rivieren verandert 

door menselijke activiteiten. 

Verandering dynamiek substraat 

Er treedt een verandering op in de bodemdichtheid of bodemsamenstelling van 

terrestrische of aquatische systemen, bijvoorbeeld door aanslibbing of verstui

ving. 

Verstoring door geluid 

Verstoring door onnatuurlijke geluidsbronnen; permanent zoals geluid van het 

wegverkeer dan weI tijdelijk zoals geluidsbelasting bij evenementen. Geluid is 

een hoorbare trilling, het door geluidsdruk en frequentie. 

Verstoring door licht 

Verstoring door kunstmatige lichtbronnen, zoals licht uit woonwijken en indu

strieterreinen, glastuinbouw et cetera. 

Verstoring door trilling 

Er is sprake van trillingen in bod em en water als dergelijke trillingen door 

menselijke activiteiten worden veroorzaakt, zoals bij boren, heien, draaien 

van rotorbladen et cetera. 

Optische verstoring 

Optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging 

van mensen dan weI voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke sys

teem. 

Verstoring door mechanische effecten 

Onder mechanische effecten vallen verstoring door betreding, golfslag, lucht

wervelingen et cetera die optreden ten gevolge van menselijke activiteiten. De 

oorzaken en gevolgen zijn bij deze storende factor zeer divers. 



Verandering in populatiedynamiek 
De storende factor verandering in populatiedynamiek treedt op indien er een 

direct effect is van een activiteit op de populatieopbouw en/of populatie

grootte. Er wordt hier vooral gedoeld op de situatie waneer sprake is van sterf

te van individuen door wegverkeer, windmolens, of door jacht of visserij. 

Bewuste verandering soortensamenstelling 
Er is sprake van bewust ingrijpen in de natuur door herintroductie van soorten, 

introductie van exoten, uitzetten van vis, inzaaien van genetisch gemodifi
ceerde organismen et cetera. 





Bijlage 7 

PlanMER bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe, 

samenvatting 

Aanleiding en procedure 

Gemeente Midden-Drenthe heeft het voornemen om een nieuw bestemmings

plan voor het buitengebied op te stellen. Het plangebied heeft vooral een 

agrarisch karakter en bevat bos- en natuurgebieden. In- het bestemmingsplan 

worden de mogelijkheden geregeld voor schaalvergroting en verbreding in de 

landbouw, natuurontwikkeling, recreatieve activiteiten, vrijkomende agrari

sche bedrijfsgebouwen en uitbreidingsmogelijkheden van niet-agrarische be

drijven. 

In de 'Nota van Uitgangspunten' heeft de gemeente de uitgangspunten voor het 

nieuwe bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Deze nota is vervolgens 

vertaald in een voorontwerpbestemmingsplan. Dit plan heeft reeds een in

spraakronde doorlopen. 

Omdat het bestemmingsplan Buitengebied het kader vormt voor mogelijke 

m.e.r.-(beoordeling)plichtige activiteiten is het noodzakelijk om (in elk geval 

in verband met de mogelijke gevolgen van die activiteiten) een pianMER op te 

stellen, Een pianMER is ook nodig omdat het plan 'gelet op de instandhoudings

doelstellingen voor een Natura 2000-gebieden, de kwaliteit van de natuurlijke 

habitats en de habitats van soorten in Natura 2000-gebied kan verslechteren of 

een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het ge

bied is aangewezen'. 

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld, is ook het 

voorliggende pianMER vervaardigd. Dit Milieueffectrapport wordt vervolgens 

samen met ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Er is een zogenaamde 

'Passende Beoordeling' opgesteld in het kader van de Natuurbeschermingswet 

1998. Deze is onderdeel van het pianMER en wordt ook ter inzage gelegd. Daar

na is er voor iedereen gedurende zes weken de mogelijkheid voor inspraak 

(indienen zienswijzen) op het planMER, gekoppeld aan de procedure voor in

spraak en indienen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan. 

In aanvulling hierop zal ook de landelijke en onafhankelijke Commissie voor de 

Milieueffectrapportage (Commissie-m.e.r.) om advies worden gevraagd over 

het planMER. 

Uitgangspunten 

De Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe is 

in april 2005 door de Raad van de gemeente Midden-Drenthe vastgesteld. In 



deze nota is aangegeven dat de zonering in het tweede Provinciaal Omgevings

plan (POP) voor de afweging en functietoekenning van de functies binnen de 

gebiedsbestemmingen wordt aangehouden. Ook wat betreft de 'spelregels' voor 

de oppervlakte van agrarische bouwpercelen wordt aangesloten bij het provin

ciale beleid in het POP II. Oit POP II is inmiddels per 2 juni 2010 vervangen 

door de nieuwe Omgevingsvisie Orenthe. Hier is in het nu voorliggende plan

MER en nieuwe ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Midden·Drenthe aan

sluiting bij gezocht. 

Andere uitgangspunten die voor de effectbeoordeling in dit planMER van be

lang zijn, betreffen: 

terughoudend omgaan met de mogelijkheden voor verplaat

singlinplaatsing van agrarische bedrijven; 

geen nieuwvestiging van intensieve veehouderij, of vestiging als nieuwe 

neventak van een agrarisch bedrijf; 

biogasopwekking met biomassavergistingsinstallaties is alleen mogelijk 

als 'nevenactiviteit mestverwerking' (co-vergisting); 

voor nieuwe landgoederen wordt uitgegaan van de beleidsnotitie 'Nieu

we landgoederen in Midden-Drenthe'; 

het bestemmingsplan biedt ruimte voor verbreding van de agrarische 

bedrijven met niet-agrarische nevenactiviteiten die passen in het lande

lijk gebied, zoals kamperen bij de boer, logies, productiegebonden de

tailhandel en zorgboerderijen . Nevenactiviteiten zijn alleen toegestaan 

in de bestaande bebouwing; 

ruimte voor zelfstandige activiteiten die passen in het landelijk gebied, 

zoals loonbedrijven, paardenhouderijen en maneges en kleinschalige 

dienstverlenende bedrijfsfuncties; 

uitwerking van een 'ruimte voor ruimte' regeling; 

aansluiting van recreatieve voorzieningen bij de provinciale functiezo

nering. De ontwikkelingsruimte is zeer beperkt, het betreft alleen be

perkte aanpassingen of uitbreidingen van bestaande voorzieningen; 

overkoepelende randvoorwaarden voor activiteiten binnen het agrari

sche gebied is het behoud van de kenmerkende landschappelijke en cul

tuurhistorische waarden. Om verstening te voorkomen, worden nieuwe 

zelfstandige activiteiten uitsluitend toegestaan in vrijkomende agrari

sche bedrijfsgebouwen/boerderijen; 

productiebos wordt gezien als een agrarische activiteit. De gemeente 

Midden-Drenthe, voert in bepaalde gebiedscategorieen een terughou

dend beleid ten aanzien van boomteelt, houtteelt en andere opgaande 

beplanting. Belangrijke landschappelijke waardevolle elementen zoals 

essen, beekdalen, veenontginningen of open enclaves komen niet in 

aanmerking voor bosaanplant; 

terughoudend omgaan met de mogelijkheden voor bosaanplant. In het 

ontwerp bestemmingsplan is dit nader uitgewerkt. Omvorming van agra

risch gebied naar permanent bos is alleen onder strikte voorwaarden 

mogelijk en niet in de vorm van nieuwe op zichzelf staande boselemen

ten in open gebieden, Kleinschalige houtteelt (met behoud van de agra

rische bestemming) is mogelijk, mits voldoende rekening kan worden 



gehouden met natuur en landschap. In deze samenvatting wordt hier bij 

de beschrijving van de ontwikkelingsmogelijkheden verder op ingegaan; 

voor het opstellen van het bestemmingsplan is vooraf nagegaan of de 

agrarische bouwpercelen nog weI als zodanig in gebruik zijn. De inven

tarisatie vooraf heeft ertoe geleid dat het aantal locaties met de be

stemming Veehouderij (als hoofdtak) is teruggebracht van 107 naar 53. 

Oit komt overeen met de feitelijke situatie. 

Aile genoemde uitgangspunten zijn in het ontwerpbestemmingsplan uitge

werkt. 

Landschapsadvies 

Voor het ontwerpbestemmingsplan is een landschapsadvies opgesteld. Oit ad

vies en de besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders 

over het advies, hebben (ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan) 

geleid tot; 

aanpassingen in de indeling in gebiedscategorieen, conform de analyse 

en kaart in het Landschapsadvies; 

in het ontwerpbestemmingsplan zijn voor agrarische bedrijven exact 

begrensde bouwpercelen aangegeven, waarbinnen de voorgenomen 

uitbreidingsruimte vorm kan krijgen. Oit is een verandering ten opzich

te van het voorontwerpbestemmingsplan, waarin de bouwpercelen 

niet exact waren aangegeven. De oppervlakte en de uitbreidingsmoge

lijkheden verschillen per gebied. Dit komt verderop nader aan de or

de. Voor intensieve veehouderijen is de mogelijke uitbreiding van de 

bedrijfsgebouwen veelal gebonden aan een beperkte oppervlakte. Ook 

dit wordt verderop nader uiteengezet. 

Ontwi kke 1 i ngsmogel ij kh ed en 

In het ontwerpbestemmingsplan worden bestaande functies vastgelegd en 

ontwikkelingsmogelijkheden geregeld. Ontwikkelingsruimte wordt met name 

geboden voor de functies landbouw en natuur. De ontwikkeling van nieuwe 

natuur (EHS) is een reeds vaststaand beleid en in het ontwerpbestemmingsplan 

krijgt dit zijn beslag op gemeentelijk niveau. Voor de functie landbouw wordt 

ingespeeld op de landelijke trend van deze functie. 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan is uitgegaan van een aantal ge

biedscategorieen. Deze zijn verwerkt in een stelsel van bestemmingen. 



Gebiedscategorie Bestemming(en) 

Essen en oude veldontginnin-

gen 

Essen De essen hebben de bestemming Agrarische met waarden 2 

- oude veldontginningen en hebben daarnaast de bestem-

ming Waarde - Archeologie 1, 2 en 3_ Verder zijn ze aange-

duid als 'gebieden met cultuurhistorische waarde'. Door 

deze dubbelbestemming en aanduiding genieten ze speciale 

bescherm ing. 

Oude veldontginningen (kam- Agrarische met waarden 2 - Oude veldontginningen 

pontginningen) 

Beekdalen 

Beekdalen I Agrarisch met waarden 3 - Beekdal met oorspronkelijke 

structuur 

Beekdalen II Agrarische met waarden 4 - Beekdal waarin herverkaveling 

plaatsgevonden heeft 

Jonge veld- en veenontginnin- Agrarisch met waarden 1 - Jonge veldontginningen 

gen *) 

Bossen en Velden Natuur 

• De landscha eli ke verschillen tussen deze twee cate orieen komen tot uitin pp j g g in de visie in 

het Landschapsbeleidsplan. Bij de beoordeling van concrete ontwikkelingen (bijvoorbeeld 

bij vergunningaanvragen) worden deze visie en de uitwerking in het (op te stellen) beeld

kwaliteitsplan als uitgangspunt genomen . 

Agrarische bedrijvigheid 

Agrarische bedrijven; de bouwblokken 

In het buitengebied van de gemeente Midden-Drenthe bevinden zich voorname

lijk grondgebonden agrarische bedrijven . Daarnaast zijn er 53 bedrijven met 

een intensieve hoofdtak en 34 grondgebonden bedrijven met een intensieve 

neventak. Naar verwachting zullen de intensievere teelten in de gemeente 

(vollegronds-groenteteelt, onderstamteelt, boomteelt) de komende jaren ver

der toenemen. 

In het ontwerpbestemmingsplan zijn de bouwvlakken van agrarische bouwbe

stemmingen concreet begrensd: 

In de laildbouwontwikkelingsgebieden (jonge veld- en veenontginningen 

en beekdalen II) is bij recht maximaal een bouwvlak van 1,5 ha toege

staan. Deze is in de verbeelding van het bestemmingsplan (voorheen 

plankaart) aangegeven. Via een afwijking van de regels van de bebou

wingsbepalingen in de regels kan bij duurzame bedrijfsontwikkeling een 

bouwblok van een oppervlakte van 2 ha worden toegekend_ 

In de verwevingsgebieden (oude veldontginningen, essen en beekdalen I) 

is een bouwblok bij recht van 1 ha in de verbeelding opgenomen . Via 

een afwijking van de regels is een uitbreiding naar 1,5 ha mogelijk . In 

deze gebieden wordt de ontwikkeling van de landbouw gelijkwaardig 

geacht aan landschap en natuur. 

De vergroting van de agrarische bouwbestemming wordt bij een aanvraag voor 

afwijking van de regels afgewogen tegen andere functies en belangrijke waar-



den in de directe omgeving van het bouwvlak. Een nieuwe aanvraag zal bij

voorbeeld worden getoetst aan het beeldkwaliteitsplan van de gemeente. 

Bij de intensieve veehouderij is onderscheid gemaakt tussen intensieve vee

houderij als neventak en als hoofdtak. voor een bedrijf met een intensieve 

neventak is de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen voor deze 

tak aan een maximum gekoppeld, met een beperkte uitbreidingsmogelijkheid 

ten behoeve van dierenwelzijn en/of het handhaven van een volwaardige ne

ventak. Bij hoofdberoepbedrijven met intensieve veehouderij zijn er in de 

jonge veldontginningen, de veenontginningen en Beekdalen II duidelijk meer 

uitbreidingsmogelijkheden, maar op de oude veldoritginningen en de essen is 

ook voor de hoofdberoepbedrijven de uitbreidingsmogelijkheid beperkt. 

Agrarisch gebruik 

voor het agrarisch gebied buiten de bouwblokken heeft de bestemmingsrege

ling via omgevingsvergunningen met name betrekking op de omvorming van 

landbouwgebied naar natuur en de bescherming van bepaalde waarden. Het 

stelsel van omgevingsvergunningen, van strijdig gebruik en afwijkingsmogelijk

heden voorziet er in dat bijvoorbeeld veranderingen in de structuur van op

gaande beplanting (kappen of aanplanten), ingrepen in de bodem en wijzigin

gen van het kavelpatroon (door het dempen van sloten) een afweging ten op

zichte van de in het geding zijnde waarden (natuur, landschap, geomorfologie, 

archeologie en cultuurhistorie ) en functies vergen, of dat dergelijke ingrepen 

in bepaalde gebieden verboden zijn. Waardevol grasland, monumentale bo

men, archeologisch waardevol gebied, molenbeschermingszones en grondwa

terbeschermingsgebieden zijn ten behoeve van de bescherming in de verbeel

ding van het bestemmingsplan specifiek aangegeven. Ook de sloop van karak

teristieke panden is door het omgevingsvergunningstelsel aan voorwaarden 

verbonden. 

Het systeem van strijdig gebruik en afwijkingsmogelijkheden regelt onder meer 

de mogelijkheden voor verbreding van agrarische bedrijven, co-vergisting van 

mest en/of agrarische (bij-)producten, houtteelt en andere opgaande meerja

rige opgaande teelten en tweede bedrijfswoningen. Ook het afwegingskader 

voor het toelaten van het onomkeerbaar of ingrijpend wijzigen van de bodem

structuur wordt met dit systeem vormgegeven. In de gebieden die zijn aange

duid als 'waardevol grasland' zijn scheuren, frezen en ploegen en andere ingre

pen in de bodemstructuur niet toegestaan, tenzij dit gebeurt ten behoeve van 

graslandverbetering of natuurontwikkeling (in deze twee gevallen is een omge

vingsvergunning nodig voor scheuren en frezen). In de beekdalen is het onom

keerbaar wijzigen van de bodemstructuur verboden, indien de gronden zijn 

voorzien van de aanduiding 'wijzigingsbevoegdheid in bestemming Natuur'. 

Uitzonderingen op deze regels zijn bij nadere afweging in individuele gevallen 

mogelijk: het omgevingsvergunningstelsel en de afwijkingsmogelijkheden voor 

strijdig gebruik voorzien hierin. Er is dan altijd weI een afweging nodig ten 

opzichte van andere in het geding zijnde waarden, zoals in het voorgaande 

omschreven. 



Natuurontwikkeling 

Basis voor het bestemmingsplan en toetsingskader voor de Ecologische Hoofd

structuur vormt het Integraal Gebiedsplan Natuur- en Landschapsdoelen (pro

vincie Drenthe). De gebieden die in het ontwerpbestemmingsplan de bestem

ming Natuur hebben gekregen, zijn reeds verworven door natuurbeherende 

instanties. 

Het omzetten van landbouwgrond in natuur is geregeld via een wijzigingsbe

voegdheid. Als randvoorwaarde voor de ontwikkeling van nieuwe natuurgebie

den geldt, dat dit geen negatieve invloed mag hebben op de betekenis van 

gronden in de omgeving voor de daar geldende functies. 

Het totale aantal hectare dat in het plangebied in aanmerking komt voor na

tuurontwikkeling is groter dan de grens waarvoor een m.e.r.-beoordelingplicht 

geldt. 

Om de aanleg van de EHS en/of de verbindingszones mogelijk te maken, is in 

het bestemmingsplan een wijzigingsmogelijkheid opgenomen om de agrarische 

bestemming te wijzigen ten behoeve van natuurontwikkeling in de vorm van 

een ecologische verbindingszone. Voorwaarde hierbij is inrichting van een 

terrein van 3 ha of groter. V~~r natuurontwikkeling ten behoeve van ecologi

sche verbindingszones waarbij het in te richten oppervlak kleiner is dan 3 ha, 

dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. 

Bos en houtproductie 

In het buitengebied is - met uitzondering van de gebiedscategorieen Beekdalen 

I en II - de aanleg van (tijdelijk) bos voor houtteelt mogelijk voor aaneengeslo

ten gebieden van maximaal Z ha, mits daarvoor een omgevingsvergunning kan 

worden verleend. Dit kan aileen als geen onevenredige afbreuk wordt gedaan 

aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van de gebieden en de geo

morfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden. 

De aanplant van permanent bos is aileen toegestaan als het een meerwaarde 

heeft voor recreatie, landschap of natuur. Voor permanent bos wordt daarom 

gestreefd naar bosclustering. Aileen permanent bos met een duidelijke maat

schappelijke meerwaarde is mogelijk. In gebieden met bepaalde landschappe

lijke kenmerken, zoals openheid, is bosaanleg niet mogelijk. Er geld en strikte 

voorwaarden om negatieve gevolgen voor de natuur en voor het landschap 

zoveel mogelijk te voorkomen. Bij beschermingswaardige gebieden met be

langrijke waarden voor de cultuurhistorie, het landschap en de natuur is even

tuele bosaanplant aileen mogelijk als het die waarden versterkt. 

In de landbouwontwikkelingsgebieden is een voorwaarde dat de landbouwkun

dige hoofdfunctie niet wezenlijk wordt belemmerd. Om dit te bewaken, is het 

toestaan van bos hier gekoppeld aan de wijzigingsbevoegdheid. 



In de gebieden aangeduid met 'waardevol grasland' en op de essen is bosaan

plant niet toegestaan_ In de hydrologische bei"nvloedingszones rond Natura 

2000-gebieden mag alleen bosaanplant plaatsvinden indien er geen significant 

negatieve effecten zijn te verwachten op de Natura 2000-gebieden. 

Hydrologische bei"nvloedingszones zijn zones rondom natuurgebieden die gevoe

lig zijn voor verdroging of veranderingen in het (grond- )waterregime. In deze 

bei'nvloedingszones zouden maatregelen of ontwikkelingen met gevolgen voor 

de waterhuishouding kunnen doorwerken in deze natuurgebieden. 

Recreatieve ontwikkel ingen 

In het nieuwe bestemmingsplan is het beleid van de gemeente om, op het 

gebied van recreatie, meer ruimte te bieden voor ondernemen verwerkt. Ten 

opzichte van de geld en de bestemmingsplannen voorziet het nieuwe bestem

mingsplan samengevat in de volgende ruimte voor ontwikkelingen: 

geen grens aan het aantal kampeereenheden op een kleinschalig ter

rein, maar de mogelijkheid is weI aan voorwaarden gebonden op het ge

bied van landschap, natuur en hinder voor de omgeving; 

wijzigingsbevoegdheid van kleinschalig terrein naar volwaardig terrein 

(dat dan ook groter mag zijn: de 1 ha voor het kleinschalige terrein is 

dan de minimale oppervlakte, in plaats van de maximale); 

'verstening' van kampeerterreinen door mogelijkheden voor vergunning

vrije bouwwerken en door de vrijstellingsmogelijkheid voor omzetting 

naar een bungalowterrein; 

ruimte voor horeca en sport- en spelvoorzieningen op recreatieterreinen 

(op aile typen terreinen met recreatieve hoofdbestemming, bij klein

schalige recreatie aileen een zeer beperkte mogelijkheid voor horeca), 

het gaat om een nevenfunctie, maar deze hoeft niet aileen voor gasten 

van het verblijfsrecreatieterrein te zijn bedoeld; 

toestaan van kamperen op bungalowterreinen ('zwaarder = lichter'

principe: de zwaardere bestemming impliceert 'automatisch' de lichte

re). 

Voor een vrijstelling, dan weI afwijking van de bestemming moet worden vol

daan aan voorwaarden en is een afweging nodig op grond van meerdere aspec

ten. Zo is in het algemeen landschappelijke inpassing verplicht. De voorwaar

den bepalen verder dat geen onevenredige afbreuk mag worden gedaan aan de 

milieusituatie. Dit betreft onder meer de kans op hinder, de verkeerssituatie 

en gevolgen voor het landschap en voor de natuur. Dit houdt onder meer in dat 

er zo nodig maatregelen moeten worden getroffen waardoor er, gelet op de 

instandhoudingsdoelstelling, geen significante gevolgen zullen opt red en op 

Natura 2000-gebieden. 

Voor enkele bestaande verblijfsrecreatieve terreinen worden voorstellen voor 

uitbreiding opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. 



Het gaat om vrij beperkte mogelijkheden waarvoor de procedure al ver is ge

vorderd. 

Ove ri ge on twi kk eli ngsm oge lij kh ed e n 

Naast de vorenstaande ontwikkelingen bestaan mogelijkheden voor ontwikke

ling van wonen in het buitengebied, van andere bedrijvigheid dan agrarisch en 

de mogelijkheden voor nieuwe landgoederen. Gezien de aard van de ontwikke

lingsmogelijkheden (wonen, lichte bedrijvigheid) worden geen aanmerkelijke 

effecten verwacht op bijvoorbeeld de bodem, de waterhuishouding en/of de 

luchtkwaliteit. De genoemde onderwerpen behoeven daarom bij de aanvullen

de globale milieubeoordeling geen aandacht. Van een directe invloed op na

tuurwaarden zal ook geen sprake zijn (het gaat niet om ontwikkelingen in de 

EHS en/of gebieden waar een functiewijziging naar natuurgebied mogelijk is). 

Indirecte invloeden (bijvoorbeeld via water en verspreiding van stoffen) wordt 

door de aard van de activiteiten ook niet verwacht. In het algemeen zijn de 

ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijfsmatige activiteiten en de mogelijk

heden voor het opsplitsen van een woning beperkt en gebonden aan een afwe

gingskader voor afwijking van de regels in verband met strijdig gebruik. 

Effectbeschrijving en -beoordeling 

Effecten van de landbouw 

De vergroting en (her)inrichting van bouwkavels, omvorming naar tuinbouw en 

(boom-) kwekerijen, covergisting, nieuwe mestopslag, nieuwe opgaande be

planting en kappen/rooien van bomen hebben mogelijk gering negatieve effec

ten op (onder meer) visueel-ruimtelijke landschappelijke waarden. In de ver

gunningverlening en afwijkingsmogelijkheden zijn deze ontwikkelingen aan 

voorwaarden gebonden. 

Invloeden op de bodem als onderlegger van het landschap kunnen negatieve 

gevolgen hebben voor de cultuurhistorie, maar ook voor potenties voor natuur

ontwikkeling. De bescherming van aardkundige waarden via het omgevingsver

gunningstelsel en 'strijdig gebruik' mist een verband met het totaal aan te be

schermen waarden/gebieden. De bescherming is sterk in de beekdalen met 

oorspronkelijke structuur en elders aileen enigszins aanwezig in gebieden met 

aanduiding 'waardevol grasland'. 

De bescherming van archeologische waarden is door het gebruik van drie speci

fieke (waarde)bestemmingen, die de omgang met gronden met een archeologi

sche (verwachtings- )waarde regelen, helder en uitvoerig geregeld. 

Het bestemmingsplan heeft geen directe gevolgen voor de waterhuishouding 

en de (grond)waterkwaliteit. Het bevat - afgezien van de bescherming van 

natuurgebieden middels de hydrologische bei'nvloedingszones - ook geen speci

fieke regelingen hiervoor. Het bestemmingsplan staat de berging van water, 

bijvoorbeeld bij extreme regelval, en het ontwikkelen van nieuwe mogelijkhe-



den hiervoor niet in de weg. Het bestemmingsplan is echter niet het kader 

waarin plannen hiervoor worden ontwikkeld. 

Natura 2000-gebieden 

In de passende beoordeling die deel uitmaakt van dit pianMER is op het niveau 

van het bestemmingsplan ingegaan op de mogelijke cumulatieve effecten van 

de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw. Significant negatieve effec

ten van ammoniak vanuit de veehouderij op Natura 2000-gebieden zijn niet op 

voorhand uit te sluiten. Doordat veehouderijbedrijven, indien er een effect 

kan zijn op de instandhoudingsdoelstellingen, een vergunning op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998 nodig hebben, woraen significante gevolgen van 

uitbreiding van bedrijven voorkomen. 

Yoor de intensieve niet-grondgebonden veehouderij bestaan er mogelijkheden 

om bij uitbreiding een toename van de ammoniakemissie (en de daardoor ver

oorzaakte depositie) te beperken. De mogelijkheden die het ontwerpbestem

mingsplan biedt, zijn daardoor niet strijdig met de doeleinden van het beleid 

inzake de Natura 2000-gebieden. Yoor concrete plannen kan per geval een 

beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig zijn, maar de 

uitbreidingsmogelijkheden in het bestemmingsplan zijn in principe wei moge

lijk zonder significant negatieve gevolgen voor de Natura 2000-gebieden. Ten 

opzichte van het vigerende bestemmingsplan is de mogelijke omvang van de 

intensieve veehouderij ingeperkt, dit is voor de invloed van ammoniakbelasting 

op de natuurgebieden een verbetering. Het aantal intensieve agrarische be

drijven met mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden is teruggebracht en 

de nieuwe wetgeving heeft een plaats gekregen in het bestemmingsplan. Door 

aanpassing van plangrenzen aan de meest actuele begrenzing van Natura 2000-

gebieden is vernietiging van Natura 2000-gebieden uitgesloten. 

Ook voor de grondgebonden veehouderij zijn er mogelijkheden op de ammoni

akuitstoot - en daarmee de bijdrage aan de ammoniakbelasting van natuurge

bieden - te beperken. De technieken zijn er, maar zijn nog niet helemaal op

genomen in de regelgeving. Yoor de melkrundveehouderij zijn nu nog geen 

geschikte emissie-arme stalsystemen of andere regelingen opgenomen in de 

Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). De verwachting is wei dat dit op 

korte termijn zal gebeuren. Daarnaast kan met een mix van stalaanpassingen 

en andere maatregelen ook nu al verlaging van de stikstofemissies worden 

bereikt. Als er behoefte aan is op grond van aanvragen van agrariers, zou een 

commissie van deskundigen kunnen worden ingesteld om technieken te beoor

delen en mogelijk te maken. Ook het stimuleren van de maatregelen in de 

bedrijfsvoering, het vervoer en de bemesting is van belang. Deze maatregelen 

kunnen, indien voldoende agrariers eraan meedoen, een substantieel positief 

effect hebben. Dit leent zich echter niet voor opname in het ruimtelijk beleid 

(en het bestemmingsplan), maar wei kan worden overwogen dat de gemeente 

hierin, vanwege het belang voor de natuurwaarden in en buiten de gemeente, 

een actieve opstelling kiest. Een beperktere benadering kan zijn om met name 

in de 1 km-zones rond Witterveld, Mantingerzand, Mantingerbos en Elper-



stroom dit te stimuleren. Hier is het effect van deze maatregel in termen van 

afname van de stikstofdepositie ten gevolge van de veehouderij het grootst. 

Een belangrijke constatering is verder, dat de mogelijkheden om met deze 

problematiek om te gaan nog sterk worden beperkt, door het ontbreken van 

een landelijke en provincaal uitgewerkte aanpak, die ook juridisch is veran

kerd. 

Ecologische Hoofdstructuur en overige natuur 

De bescherming van de bodemstructuur en de morfologie in het bestemmings

plan is beperkt. Hierdoor kan een negatief effect op de potenties voor natuur

ontwikkeling optreden. Met betrekking tot ammoniak in relatie met EHS is bij 

bepaling van de grootte van de bouwblokken geen relatie gelegd met het be

leid in de Wav-zones. Enig negatief effect (zeker lokaal in aangrenzend na

tuurgebied) is - voorzover het delen van de EHS betreft die geen Natura 2000-

gebied zijn - niet uitgesloten. Gemiddeld genomen zullen ook de stikstofgevoe

lige natuurwaarden in de EHS buiten de Natura 2000-gebieden profiteren van 

de duidelijke dalende trend in de ammoniakbelasting, maar lokaal is een 

enigszins negatief effect weI mogelijk. 

In het bestemmingsplan zijn omgevingsvergunningen opgenomen voor realisatie 

van (stapstenen voor) ecologische verbindingszones op bestaande agrarische 

gronden. De omvang van de EHS kan hiermee toenemen. Bovendien worden 

door deze ecologische verbindingszones ecologische relaties versterkt. 

Woon- en leefmilieu 

Met betrekking tot woon- en leefmilieu zijn ten opzichte van de huidige be

stemmingsplannen nauwelijks negatieve effecten te verwachten, terwijl het 

vervallen van een groot aantal intensieve veehouderijbedrijven lokaal een 

enigszins positief effect zal hebben (score 01+). De overall beoordeling voor 

het woon- en leefmilieu is neutraal (0) ten opzichte van de autonome situatie 

en de vigerende bestemmingsplannen, echter met als kanttekening dat enig 

effect van toename van lichthinder ten opzichte van de huidige situatie niet is 

uitgesloten. 



Conclusie: beoordeling effecten van de landbouw 

Landbouw 

Landschap en cultuurhistorie: 

- Visueel-ruimtelijke landschapswaarden 

- Cultuurhistorische en aardkundige waarden 

Archeologische waarden 

Natura 2000-gebieden 

- Kwaliteit van Natura 2000-gebieden 

- Begrenzing van Natura 2000-gebieden 

EHS (exclusief Natura 2000) en ecologische verbindingszones: 

- Kwaliteit van natuur *) 

- Omvang 

Water 

Beoordeling 

01 -

+ 

0(+) 

01-

0(+) 

o 
Woon- en leefmilieu *) 0 (01+) 

( __ ) beoordeling in vergelijking met de ontwikkeling op grond van de vigerende bestemmings

plannen_ 

*) kanttekening: enig effect van toename van lichthinder ten opzichte van de huidige situa

tie is niet uitgesloten_ 

Effecten van bos en houtproductie 

Met name de mogelijkheden voor kleinschalige bosaanplant en houtteelt zou

den, indien diverse initiatieven worden ontwikkeld in een landschappelijke 

eenheid, in hun onderlinge samenhang tot negatieve gevolgen voor het land

schap kunnen leiden. De vraag, hoe dit te voorkomen, vraagt nadere aandacht. 

De mogelijkheden voor bosbouw kunnen licht negatieve gevolgen hebben voor 

de grondwaterhuishouding en daardoor voor natuurgebieden die hier gevoelig 

voor zijn. Door de eis dat natuurwaarden niet mogen worden aangetast en dat 

er geen significant negatieve gevolgen mogen zijn voor Natura 2000-gebieden, 

worden de effecten beperkt. Enig effect is echter niet uitgesloten. 

Door het diep wortelen kan bos effect hebben op onderliggende bodem en 

daardoor op potenties voor natuurontwikkeling. Bosaanplant is echter alleen 

mogelijk buiten de gebieden waar wijziging naar natuurgebied mogelijk is. 

Bosaanleg is ook niet toegestaan in gebieden waar effect zou kunnen optreden 

op archeologische waarden. Het effect op de bodem is hiermee neutraal (0). 

Conclusie: beoordeling kleinschalige bosaanplantlhoutteelt 

Kleinschalige bosaanplant/houtteelt 

Landschap 

Grondwater 

Bodem 

Effecten van natuurontwikkeling 

Beoordeling 

01 · 

01 · 

o 

Ingrepen in het kader van natuurontwikkeling en een spontane ontwikkeling 

van gebieden (met als eindvorm bos) kunnen invloed hebben op visueel

ruimtelijke kenmerken van het landschap. Dit geldt voor zowel het uitbreiden 

van kerngebieden van de EHS als het realiseren van ecologische verbindingszo

nes. De voorwaarden die worden gesteld aan de ontwikkeling van natuur zijn 



wat dit betreft veelal beperkter dan de voorwaarden aan agrarische ontwikke

lingen. 

Het bestemmingsplan legt aan geomorfologie en bodembouw (met uitzondering 

van de gebiedscategorieen Beekdalen I en II) vrijwel geen beperkingen op, 

indien dit gebeurt in het kader van natuurontwikkeling. Alleen in 'waardevol 

grasland' is voor het scheuren van de zode een omgevingsvergunning nodig. Een 

verstoring van bodemstructuur is bij natuurontwikkeling mogelijk. 

De diepere grondbewerking is, als het gebeurt ten behoeve van natuurontwik

keling, niet aan voorwaarden gebonden (behalve in de aanvul~ende Waarde'

bestemmingen met betrekking op archeologische waarden). 

Conclusie: beoordeling effecten van natuurontwikkeling 

Natuurontwikkeling 

Landschap 

Bodem 

Cultuurhistorie en archeologie 

Beoordeling 

0(+) 

( .. ) beoordeling in vergelijking met aileen het vigerende bestemmingsplan . 

Effecten van recreatieve ontwikkelingen 

Met name door de verruimde mogelijkheden bij wijziging of afwijking van het 

bestemmingsplan zijn enigszins negatieve milieueffecten van recreatieve ont

wikkelingen niet uitgesloten. Dit betreft het landschap (met name door cumu

latie van de effecten van meerdere ontwikkelingen binnen een landschappelij 

ke eenheid), het woon- en leefmilieu (vooral door toename van geluid en ver

keer) en natuur (natuur- en bosgebieden, onder meer Natura 2000-gebieden). 

De bepalingen in het bestemmingsplan leggen een koppeling met de voorwaar

de dat er geen significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van 

Natura 2000-gebieden mogen optreden. 

In de navolgende tabel is de score op de relevante aspecten opgenomen. 

Ruimte voor recreatieve ontwikkelingen (bij wijzi

ging of afwijking van het bestemmingsplan) 

Landschap 

Water 

Natuur 

Woon- en leefmilieu 

Overige ontwikkelingsmogelijkheden 

Beoordeling 

0/· 

o 
0/ · 

0/ · 

Het bestemmingsplan maakt diverse ontwikkelingen mogelijk. De voornaamste 

zijn opgenomen in de vorenstaande beoordelingen. Het milieueffect van de 

overige ontwikkelingen is gezien de aard en ontwikkelingsmogelijkheden be· 

perkt. WeI kan landgoedontwikkeling milieueffecten hebben. 

Voor de beoordeling van plannen voor nieuwe landgoederen zal de gemeente 

het beeldkwaliteitsplan bij het voorgenomen bestemmingsplan als uitgangs-



punt nemen. Waardevolle open gebieden zijn (geactualiseerd ten opziehte van 

het voorontwerpbestemmingsplan) in het ontwerpbestemmingsplan als zodanig 

aangegeven en beschermd. De realisatie van nieuwe landgoederen kan positie

ve gevolgen hebben voor het landschap (visueel-ruimtelijk en cultuurhisto

risch). 

Gegeven de beperkte bescherming die het bestemmingsplan biedt aan aard

kundige en geomorfologische kenmerken en waarden, is enige negatieve in

vloed op bodem(waarden) niet uitgesloten. De bescherming van archeologische 

waarden is door het gebruik van drie specifieke (waarde)bestemmingen, die de 

omgang met gronden met een archeologisctie (verwachtings)waarde regelen, 

helder en uitvoerig geregeld. 

De realisatie van nieuwe landgoederen kan in het algemeen bijdragen aan 

natuurwaarden en in het bijzonder de realisatie van ecologische verbindings

zones bevorderen. De ontwikkeling van landgoederen is niet mogelijk in stilte

gebieden en zal niet leiden tot verstoring. 

Conclusie: beoordeling effecten overige ontwikkelingen 

Overige ontwlkkelingen 

Landschap 

Bodem 

Archeologie 

Natuur 

Beoordeling 

+ 

0/ -

+ 

0/ + 

Leemten in kennis en voorstel evaluatieprogramma 

Uit de effectbeschrijving en -beoordeling kan worden afgeleid dat de te ver

wachten effecten sterk afhankelijk zullen zijn van de wijze waarop bij ver

volgbesluiten (op een meer gedetailleerd niveau) wordt omgegaan met te be

schermen waarden op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie en 

archeologie. In de praktijk kan dit tot gevolg hebben, dat er een veelheid aan 

deelbeslissingen wordt genomen, maar dat het zieht op het totaal enigszins 

verdwijnt. Het is belangrijk am hiertoe regelmatig het feitelijke effect van de 

veranderingen in het gebied te evalueren. Aanbevolen wordt om hiervoor in

strumenten te ontwikkelen. 





Bij lage 8 

Ruimte voor toeristisch ondernemen! 
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SAMENVATTING 

Hieronder zijn de vragen en steli!ngen genoemd die in de raadscommissie Ruimte & Groen 

san bod komen. De stellingen dienen als leidraad voar de discussie. 

Ot.1derwerp nota 

Deze discussienota dient als basis v~~r een discussiebijeenkomst met de raadscommlssie 

Ruimte & Groen. Het doe I van de bijeenkomst is Komen tot toeristische be!eidskaders voor 

het buitengebied die vervo Ig ens juridisch vast~elegd worden binnen de ruimtalijke kaders 

van het bestemmingsplan "Buitengebied Midden-Drenthe". 

Wat willen we bereiken? 

Uitgangspunt bij de beleidskeuzes is hat straven naar deregulering. Zaken moeten aUeen 

worden vastgelegd in bestemmingsplannen a!s er rufmteHjke refevantie is. Daarnaast moet 

het gaan om toetsbare en handhaafbare voorwaarden. De regels in bestemmingsplannen 

moaten zavael mogelijk algemeen van aard zijn en voldoende flexibel toegepast kunnen 

worden zander te tange procedures te vereisen. Hrerbij zun in bijzondere sltuatles afilvijkingen 

en maatwerk mogeJijk, 

Voorstel 

Het aanbod verblijfsrecreatie is momenteel toereikend en elke toevoeging van nieuwe 

verblijfsaccornmoda1ies of toeristische plaatssn l€lidl niat automatisch tot extra bezoekers. 

We,1 wenseljjk is vemieuwing/s.anering van hat bestaande aanbod en nieuwe 

onderscheidende en aanvu!lende verblijfsrecreatieve accommodaties (niet maer van 

hetzelfde). BezQekers van Midden-Drenthe hebben geen moeite een accommodaUe te 

vinden, maar willen oak overdag een leuke beleving ervaran. Oit is nog beperkt aanwezig in 

Midden~Drenthe. Om bestedingen te genereren moet de focus de komende jaren dus liggen 

op nieuwe 'kleinschalige dagrecreatieve voofzieningen in de gemeente. Oak de eventuele 

vestiging van grootschalige dagrecreatieve ontwikkelingen (liefst bij sUbstreekcentrum 

Bellen) en andere dag- Of nachtrecreatieve vormen worden aangemoedigd, liefst door 

sanering/ovemame van bestaande recreatieve bestemmingen, Deze beleidsstrategie levert 

de volgende voorstellen op voar het bestemmingsplan: 

Kleinschalige racreatie 

1. Nieuwvestig ing van kleinschalige recreatie is bij de bestemmingen Agrarisch, VI/onen, 

Landgoed en dlverse vormen van Bedrijven via ontheffing toegestaan. 

2. VVljz;igingsbevoegdheid opnemen voor het wijzigen van kleinschalige recreatie als 

nevenactiviteit bij de bestemmingen Agrarisch, Wonen, Landgoed en overige 

Bedrijven naB'- een volwaardige recreaHeve bestemming (R-VR1 en R-VR3). 



Reguliere kampeerterreinen 

3. Op regufiere kampeerterreinen vergunningsvrije bouwwerken tot 70'm2 toest3an met 

een maxlmale hoogle van 5 meter, 1 bouwlaag en 6 meter onderHnge afstand. 

4. Ontheff,ing gebruik kampeerterreinR-VR1 opnemen voor 20% experimenteerruimte 

(tot maxlmaal1 hectare} van het bestaande bestemmingsoppervlak. 

5. Wijziglngsbevoegdheld VOOf h,et wij:Zigen van maximaal 100% van regl,JHer kamperen 

(R-VR1) naar recreatiewoningen {R-VR2), 

Bungatowparken 

6.. T oepassen van het "zwaarder-lichter" principe. 

7. Geen vrijstaande bijgebouwen toestaan naa;st recreatiewoningen 

Horeea 

8. Geen maxima Ie oppervlakte opgeven voar horece lIoorzieningen bij toeristische 

bestemmingen, maar daze koppalenaan de voerwaarden veer bebouwing ap het 

bestemmtngsvlak. 

Gebruik door derden 

9. Recreatieve (horeca en sport en spel)voorzieningen ook ten behoeve van derden 

(niet·campinggasten) beschikbaar stellen. 

Sedrijfswoningen 

10. Een bedrijfswoning bij rechttoestaan en eeo tweede bedrijfswoning met ontheffing. 



1. INLEIDING 

De gemeente wit haar visie op Recreatie & Toerisme vastleggen in het nieuwe 

bestemmingsplan "Buitengabied Midden-Drentha". Het college van B&W heeft hier in haar 

coalitieakkoord voor de periode 2010-2014 opdracht voor gegeven. 

1.1 Aanleiding discussienota 

Voor u ligt de discussienota "Ruimte voor toeristisch ondernemen" over de mogelijkheden 

voor Recreatie & Toerisme in het bestemmingsplan "Buitengebied Midden-Drenthe". De 

directe aanleiding voor het schrijven van de nota is de actualisatie van het bestemmingsplan 

"Buitengebied Midden-Drenthe" waar momenteel aan gewerkt wordt. Het college geeft in 

haar coalitieakkoord 2010-2014 aan dat het zlch realiseert dat een stevige impuls op het 

beleidsterrein Recreatie & Toerisme gevolgen kan hebben voor de vertallng naar het 

bestemmingsplan "Buitengebied Midden-Drenthe". Ook de gemeenteraad heeft in haar 

visiedocument "Recreatie & Toerisme: perspectief voor 2008~2017J1 uitgesproken dal het 

faciliteren van ondememerschap en het bieden van ontwikkelmogelijkheden in bestemmings

plannen speerpunt is in het toeristisch beleid. Deze nota voorziet in de vraag naar duidelijke 

kaders voor Recreatie & Toerisme in het bestemmingsplan "Buitengebied Midden-Drenthe". 

De tweede aanleiding is de behoefte vanuit de markt aan meer flexibiliteit voor ondememen. 

Het buitengebied van Midden-Drerithe beslaat een groot deel van de gemeente en biedt veel 

mogelijkheden voor Recreatie & Toerisme. Het huidige concept ontwerp bestemmingsplan 

zit echter min of meer op slot en biedt de komende tien jaar onvoldoende 

ontwikkelmogelijkheden voor toeristische ondernemers. 

Ook voor de gemeente is het belangrijk om meer ruimte te bieden voor Recreatie & 

Toerisme gezien de economische betekenis van de sector in de aantrekkingskracht van 

Midden-Drenthe, de maatschappelijke rol en de bijdrage aan de leefbaarheid van het 

platteland. Als de ondernemers 1n de sector de kans krijgen om in te springen op trends en 

ontwikkelingen om zo (nieuwe) gasten te trekken en te behouden, draagt dit (door onder 

andere de extra investeringen die daardoor gemaakt kunnen worden) ook bij aan de 

diverslteit en kwaliteit van het toeristische product in de gemeente. 

Recreatie & Toerisme is met 700.000 ovemachtingen, ca. 1.000 banen en 37,5 miljoen eure 

omzet van significant belang voor de economie van Midden-Drenthe. 
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1.2 Visie & ambitles Recreatle & Toerisme 

De gemeente Midden-Drenthe wil met meer ruimte voer toeristisch ondernemen de volgende 

doelen bereiken: 

• Vitale samenhangende sector cre~ren die de werkgelegenheid. leefbaarheid van het 

platteland en de economie in Midden-Orenthe versterkt; 

• Niet nog meer van hetzelfde, maar het versterken van het aanbed door innovatie en 

diversitelt staan voorop; 

• Keuzes maken voor duurzame exploitatie, zodat een verbetering en verfijning van het 

bestaande aanbod plaatsvlndt wat leidt tot een kwaliteitsslag in de sector. 

LeYfHldig p/atteland in Midden·Drenthe 

Strategie 

Het aanbod verblijfsrecreatie is toereikend en elke toevoeging van nieuwe 

verblijfsaccommodaties of toeristische plaatsen leidt nlet automatisch lot extra bezoekers. 

Bezoekers van Midden-Drenthe hebbengeen moeite een accommodatie te vinden, maar 

willen ook overdag een leuke beleving ervaren. Om bestedingen te genereren moet de focus 

de komende jaren dus Ilggen op nieuwe kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen in de 

gemeentec OOk de eventuele vestiging van grQotschalige dagrecrealieve ontwikkelingen 

(Iiefst bij substreekcentrum Beilen) en andere recreatievorrnen worden aangemoedlgd, lietst 

door sanering/evername van bestaande reereatieve bestemmingen. 

Wat gaan we doen om deze doelen te realiseren? 

De gemeente wi! graag met de ondernemers om tafel en meedenken over nleuwe initiatieven 

en uitbreidingen. Het ere~ren van diversiteit door innovatie en de verbetering van de kwaliteit 

van bestaande recreatlebedrijven wordt geslimuleerd door het inzetten van instrumenten als 

het kwallteitsteam "Natuurlijke Recreatie", advise ring door de beleidsmedewerker Recreatie 

& Toerisme en verruiming van de mogelijkheden in de bestemmingsplannen. 
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1.3 De aanpak 

Recreatie & Toerisme is sterk verweven met diverse sectoren. Denk 

bijvoorbeeld aan de invloed op ruimtelijke ordening (omgevingsplannen). 

milieu (stimuleren fietsverkeer). landbouw (plattelandsontwikkeling), 

economie (midden- en kleinbedrijf en werkgelegenheid) en gezondheid 

(actief bewegen en recreeren). Het is belangrijk om vanaf het begin aile 

belangen en waarden in beeld te hebben. 

De discussienota is interactief opgesteld met behulp van een aantal 

(discussie) bijeenkomsten met zowel interne medewerkers (projectgroep) 

als externe vertegenwoordigers (klankbordgroep) van belanghebbenden. 
Voorgestelde 

Hierbij valt te denken aan de provincie, het toeristisch platform VTRB, de B I 'd k eel S euzes 
belangenorganisatie voor de verblijfsrecreatie RECRON, het Recreatieschap Drenthe. 

Drents Landschap en de landbouw belangenorganisatie L TO Noord. Overleg is belangrijk 

om draagvlak te cre~ren voor de nota en om onnodige zienswijzen en beroep te voorkomen. 

Daamaast zijn de portefeuillehouders Recreatie & Toerisme en Bestemmingsplan 

Buitengebied nauw betrokken bij het proces. 

Voor wat betreft de reikwijdte van deze nota is ervoor gekozen am aileen het buitengebied te 

bezien. De dorpskernen worden in deze nota builen beschouwing gelaten. Ten eerste omdat 

die nag niet aan actualisatie toe zijn en ten tweede omdat hier een andere afweging nodig is 

door het afwijkende ruimtelijke karakter. Het verwerken van de flexibiliteit voor 

recreatieondernemers in de dorpskernen vindt op een later moment plaats. 

1.4 Waarom een discussienQta? 

Deze discussienota dient als basis voor een discussiebijeenkomst met de raadscommissie 

Ruimte & Groen. Het doel van de bijeenkomst is komen tot toeristische beleidskaders die 

vervolgens juridisch vastgelegd worden binnen de ruimtelijke kaders van het 

bestemmingsplan "'Buitengebled Midden~Drenthen. Het behoeftepatroon van de (potentiele) 

bezoeker van Midden-Drenthe verandert in hoog tempo. De gemeente en de toeristische 

ondernemers zijn gebaat bij een ontwikkelingsrichting waarbij ze samen 'sturing' kunnen 

houden. 
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1.5 Hoe is de discussienota opgebouwd? 

De discussienota bestaat uit de volgende onderdelen: 

Hoofdstuk 2: Kaders voor het beleid 

In dit hoofdstuk zjjn de randvoorwaardan en uitgangspuntan voar hat schrijven van de 

discussienota kort toegelicht. Er wordt een beschrijving gegeven van de wetten en 

regelgeving op landelijk, prov/neiaal en gemeentelijk niveau en tot slot worden de trends en 

ontwikkelingen in de sector toegelicht. 

Hoofdstuk 3: Recreatieve bestemmingen 

In hoofdstuk 3 wordt het onderscheid tussen de verschillende toeristische bestemmingen 

toegelicht. Ten serste is het mogelijk om kleinschalige recreatie te ontwikkelen bij een 

andere hoofdbestemming. zoals een minlcamping bij een agrarier, OOk de aandujding 

groepsaccommodatie is mogelijk als neventak bij een andere hoofdbestemming. Daarnaast 

zijn er drie volwaardige toeristische bestemmingen, R-VR 1 voor de reguliere kampeer 

terreinen, R-VR2 voer bungalewparken en R-VR3 veer greepsaccommedaties. Het is 

belangrijk dat hierover eenduidigheid bestaat. 

Hoefdstuk 4: 8eleidskeuzes 

In dit hoofdstuk worden de beleidskeuzes genoemd die aan de raadscommissie Ruimte & 

Groen worden voorgelegd. Hierbij worden per keuze de aanlaiding, argumenten en 

toelichting, kanttekeningen en consequenties voor het bestemmingsplan bespreken. 

1.6 Vervolgtraject 

Op basis van de uitkomsten van de discussiebijeenkomst, worden de stellingen in het 

ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied Midden-Drenthe" verwerkt. Het beleid voor 

Recreatie & Toerisme in het buitengebied loopt vervolgens mee in de 

bestemmingsplanprooedure van het bestemmingsplan "Buitengebied Midden~Drenthe". 
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2. KADERS VOOR HET BELEID 

Het beheid wordt bepaald door wetten, regels en procedures, behoeften vanuit de merkt, 

input van belanghebbenden en ondememers en door de trends en ontwikkelingen die in de 

toekomst invloed kunnen habben. Hieronder worden de randvoorwaarden en uitgangspunten 

voor hat schrijven van deze discussienota kort toegelicht. 

2.1 Wet & regelgeving 

Wettenen regels worden gemaakt op rijksniveau (paragraaf 2.1.1), provinciaai niveau 

(paragraaf 2.1.2) en op gemeentelijk niveau {paragraaf 2.1.3). 

2.1.1 Rijksbeleid 

Psr 1 januari 2008 is de Wet openluchtrscreatie lngetrokken, Vanaf dat moment verviel de 

landelijke regelgeving en is de basfs voor de door gemeenten afgegeven kamp-eer~ 

vergunnlngen, vrrjsteUingen en verordeningen weggevaHen. Het toeristisch beleid wordt 

vanaf dan gereguleerd via bestemmingsplannen en de Aigemene Plaatselljke Verordening 

(APV). 

Per 1 juli 2008 IS de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. De wet bepaalt voor 

overheden (gemeente, provincieen rijk) wat ze mogen en wat z:e moeten doen (verdeting 

bevoegdheden en verantwoordefijkheden) en welke stappen ze daarbij moeten nemen 

(procedures). Ten behoove van een goede ruimtelijke ordening is de gemeente Midden

Drenthe verplicht bestemmingspfannen vast te stellen voor haar hele grondgebied. Hat 

bestemmingspJan "'Bultengebled Midden-Orenthe" is hier €len onderdeel van. 

Daarbovenop wordt per '1 oktober 2010 de VI/et algemene bepalfngen omgevingsrecht 

{Wabo) van Kracht De Wabo integreert €len groot aantal (circa 25) vergunningen, 

ontheffingen en meldingen (toestemmingefl) tot een omgevingsvergunning. De 

dienstverlening aan burger en bedrijf verbetert afs gevolg van de introductie van de 

omgevingsvergunning voor de betreffende toestemmingstelsels. E€H1 omgevingsvergunning 

leidt tot de invoering van een loket, €len (d~gltaal) aanvraagformuJier, een bevoegd gezag 

{eEHl aanspreekpunt}, een uniforrne en in hat algemeen oak kortere procedure, €len rechts~ 

be,schermingsprocedure en een handhavend bestuursorgaan. De samenvoeging van deze 

toestemmingen leidt tot een Qmvangrijke verminctering van het aantal toestemmlngen en sen 

daarmee overeenk0t11Snde verrnindering van administratieve iasten. 



De Wabo kent bij een groot aantal artlkelen de verplichting of de mogelijkheid om de 

artlkelen via aen algemene maatregel van bestuur of via een ministeri~le regeling uit te 

werken. Het Beslult omgevingsrecht {Bor) en de Mlnisleriele regaling omgevingsrecht (Mor) 

voorzien hierin. In de Bor staan de vergunningvrije bouwactiviteiten opgesomd. Tevens zijn 

de planologische gebruiksactivileiten (voorheen de "kruimellijst")opgenomeh waarvoor op 

basis van de Wabo €len omgevingsvergunning kan worden verleend. 

De Bar maakt hat ook mogelljk dat bouwwerken voor recreatief nachtverblijf met sen 

maximaal oppervlak van 70 m2 en maximale hoogte van 5 meter zonder ,omgevings

vergunning voor het bouwen geplaatst kunnen worden, [ndien dit door hat bestemmingsplan 

is toegestaan. Indian het bestemmingsplan het bouwen van bouwwerken voor recreatief 

nachtverblijf niet toe staat, kan een burger of ondernemer op basis van de Wabo een 

omgevingsvergunning aanvragen am ontheffing van het bestemmingsplan te kriJgen. 

2.1.2 Provinciaal beleid 

Op 2 juni 20"10 heeft de provincia haar Omgevingsvisie vastgesteld. Daze vists is het 

strategische Kader voor de ruimtel1jke en economische ontwikkeling van Orenthe. De viele 

formuleert de belangen, ambities, ronen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincia 

in het fuimtelijke domain. Bij hat opstellen van gemeentelijk beleid moet degemeente 

rekening houden met en zich houden aan provinciale regels ui1 de omgevingsvisie,ln de 

omgevingsvisie wordt ook ingegaan op Recreatie & Toerisme. 

In de omgevingsvlsie staat dat t09risme een belangrijke economische pijler :is voor Dienthe·, 

Drenthe moet aantrekkalijk blijven voar recreantsn en toerisien, Van provinciaal bBlang is 

daarom het verbeteren en vernieuwen van hat bestaande aanbod en van de toeristisch

recrealieve infrastructuur. De focus moet komen te liggen op de diverslteit en de kwaliteit van 

het toeristische product. Njet meBr van hetzelfds, maar jUlst het creeren van toegevoegde 

waatde ten opzichte van het bestaande toeristische product De provincia zet in op 

versterkin9, uitbreiding en vernieuwing vanbestaande bedrijven in reiatie met de omgevlog, 

het zogenaamde vrijetijdslandschap. Nleuwvestiging is nlet mogeUjk in de Ecotogische Hoafd 

Structuur (EHS) en robuuste landbouwgebieden. Voor het inpassen van ruimtevragende 

functles stelt de provincie voor de SER-Iadder als denkmodel te hanteren, Deze methode, 

ge·lntroduceerd door de Sociaal Economische Raad, he~pt om een goede afweging te maken 

bij het inpassen van ruimtebehoefte voor wot1en, bedrijvigbeid en infrastructuur. Het model 

stelt onder meer dat extra ruimte voor wonen en werken zoveel mogelijk moat worden 

gezocht rn of aansluitend aan bestaand beboulNd gabied en gebundeld rond de natrona Ie en 

regionale tnfrastructuur en de openbaar vervoervoorzieningen. 
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2.1.3 GemeenteUjk beleid 

Op aile niveaus houden overheden zich bezig met Recreatie & Toerisme. Ook gemeenten 

zijn hrer direct of indirect sterk bij betrokken. Middelen die daarblj worden ingezet zijn 

bestemmingsplannen, de APVen toeristisch beleid. 

1) Sestemrningsplanoen 

Een bestemmingsplan is een ruimtetijk ordenend plan dal de uitgangspunten weergeeft en 

een kader is voor de besluitvorming. Het is in de basis tavens een handhavinginstrument Op 

dlt moment zijn er drie bestemmingsplannen voor het buftengebied: 1 voor Smilee (1995). 1 

voor Beilen (1996) en 1 voor Westerbork. (1996). In het bestemmingsplan regelt de 

gemeente hat toegestane gebmlk van granden en opstallen. Daarnaast biedt het aen 

toetsingskader voor vergunningen, waaronder de bouw- en aanlegvergunntng. Afgazien van 

de behoefte om de verschillen tussen de plannen zoveel mogeli}k te verwljderen, is het 

wetteHjk verplicht dat bestemmingsplannen €lIke tien jaar geactualiseerd worden. 

2) Aigemene Plaatseliike Verordening 'APV) 

Een gemeenteiijke verordening is een op gemeenteHjk niveau vastgesteld algemeen 

verbindend voorschrlft. Naast het mogelljk maken van vergunningen via de regels in het 

bestemmingsplan, moet ook voldaan worden aan de e~sen van de Atgemene Plaatselijke 

Verordening (APV). In de APV zfjn onder andere bepa\ingen opgenomen over orda en 

veiligheid op de openbare weg, toegangswegen naar e~'Ven, brandveltigheid, toezicht op 

evenementen en kampeerterreinen, toezicht op openbare inrlcrHingen, maatregelen tegen 

overiast en baldadigheid, bescherming van het milieu en stoken van vuur. De APV en 

bestemmingsptannen worden na vaststelling van elk bestemmingsplan op elkaar afgestemd. 

3) Toeristisch belsid 

In 2004 zijn de beieidscriteria Recreatie & Toerisme vastgesteld in de nota "TROP 2004". In 

daze nota zljn toeristisch-recreaUeve oeleidscrHeria opgesteld die als input dienen voor de 

toetsing van vergunningaanvragen en bestemm~ngsplarmen" In de toelichting fs ook sen 

kaal1 opgenomen met ultbreidingsgebieden. Er wordt voar gekozen de beleidscriteria en de 

ultbreidingskaart niet op te namen in het bestemmingsplan "Buitengebied Midden~Drenthe", 

omdat beiden verowderd tijn en eerder beperkingen dan kansen opleveten, De nota OLTROP 

2004" vervalt dus bij de inwerkingtreding van hat bestemmingsplan voor het buitengebied. 

In 2008 heat! de gemeenteraad haar visi,e op Recreatie & Toerisme vastgelegd in het 

visjedocument "Perspectiefvoor 2008-2017". Een belangrijk speerpunt in het beleid is het 

strmuleren en faciliteren van het ondememerschap en onwikkelingsperspectlef. De 

gerneente gaat zelf ge€n voorzreningen exploiteren in de toeristische sector. Prioriteit heeft 

een voor",vaardenscheppend beleid. 
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2.2 Trends & ontwikkelingen 

In het bestemmingspian "8uitengebied Midden-Drenthe" fegt de gemeenteraad de 

beleidskaders vast voor de komende tlen jaar. Hat is daarbij belangrijk am ook te kijken naar 

de markt. In deze paragraaf wordt een beknopt overzichtgegeven van deze voornaamste 

trends en ontwikkelingen in de gemeente Midden~Drenthe. De trends en ontwikkelingen 

Komen voort uit gemeenteliJke, provinciale en landelijke onderzoeken en uit de marktkennis 

van de beleidsmedewerker Recreatie & Toerisme. De hieronder beschreven trends en 

ontwikkellngen vorman naast de andere beleidskaders een basis voor de beleidskauzes. 

• Forse toename van het aantal ouperen fn ~e '[loordelijKe provincies die ook pebruik 

gaan maken van toeristisch~recreatieve voorzieningen; 

• Door demografische bevolkingskrimp in de noordelijke provincies komt het huidige 

voorzieningenniveau in-de dorpen onder druk te staan. Het is een kans voor dorpen 

om de voorzienrngen bij recreatiebedrijve-n te gebruiken ·als centrumfunctie. Dank aan 

een bioscoop, bowling en een zwembad die toegankelijk zijn voor eigen inwoners; 

• Consument wordt steeds kritischer (door de j,nvloed van de media, maatschappeHjke 

organisaties en een hoger opleidingsniveau). Door de veeJei.sendheid van de 

consument is de markt griHiger en veranderfijker geworden. Een doelgroepgericht en 

product ap maat is de oplossing. Diverslteit is de sleutel tot succes; 

• Er is meer aandacht voor de kwatiteit van leven. Oit ult zjch in de opkomst van 

wall ness centra, hog ere uitgaven voor goed eten en drinken, hat gebruik maken van 

cQmfortabele luxe voorzieningen etc. Ook de belangstelling voor authenticiteit, 

streekproducten, kunst. cultuur en evenementen neemt toe; 

• Meer vraag naar actieve en sportieve vakanties in de natt/Uf (wandelen, fietsen); 

• Vraag naar vaste (luxe) accommodaties (hotels, stacaravans en recreatiewoningen), 

mede omdat de jonge generalie met €len r~}bewij$ B geen caravan achter de auto 

mag; 

• Ge'initieerd vanuit Europese besiuitvorming gaat de sociaal-economlscti€l positie van 

de landbouw ingrijpend veranderen. Deze kentering is al zichtbaar en dwingt agrariers 

tot een ingrijpende herorientatie. Een van de gevolgen is een zoektocht naar 

alternatieve bronnen van bestaan . Racreatie & Toerisme ken uitkomst biaden; 

• Kortere bijvakanties in Nederland in voor- en nasetzoen (weekje Drenthe naast 

zomervakantie Zuid-Frankrijk); 

• Het aanbod karnpeeraccommodaties (zowel kteinschalig als reguHer) overstijgt de 

vraag_ Hferdoor ontstaat ef een scherpe concurrentie en lagere bezettingen op de 

kampeerterreinen, waardoor ondernemers minder inkomsten hebben am personeel in 

1e huren en te inve-steren in kwaliteit. 



3. RECREA TIEVE BESTEMMINGEN 

Met een bestemming wordt tot uitdrukking gebracht welke gebruiksdoelen of functies, met 

het oog op een goada ruimtelijke ordening, aan de in het plan begrepen granden zijn 

toegekend. In de Standaarden voor bestemmingsplannen (Svbp, 2008) staan landelijke 

normen, indelingen en namen waaraan bestemmingen moeten voldoen. Voor recreatie is dal 

de bestemmingsnaam "Reereatie", met daarbij de toevoeging dat het gaat om verblijfs

reereatie. Bij de toevoeging zijn meerdere categorielln mogelijk. In het concept ontwerp 

bestemmingsplan 'Buitengebied Midden-Drenthe' wordt gebruik gemaakt van 3 varianten, 

Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (R-VR1) etc. Zie hieronder de beschrijving van de dne 

categorie~n an van de categorie bij een andere hoofdbestemming. In het volgende hoofdstuk 

wordt diaper ingegaan op de beleidskeuzes van de hoofd-bestemmingen R-VR1 en R-VR2 

en Kleinschalig kamperen als bijbestemming. In de bestemming R-VR3 komen geen 

fundamentela wijzigingen voor ten opzichte van hat bestammingsplan. 

Verblijfsrecreatie 1 

(R-VR1) 

Verblijfsrecreatie 2 

(R-VR2) 

Andere 

hoofdbestemming 

Regulier kampeerterrein 

Kampeerterrein met taeristisch kamperen en stacaravansl 

stachalets. Daarnaast kunnen voorzieningen zoals een 

zwembad, restaurant en kleine winkel aanwezig zijn. 

Jaarronde exploitatie. Geen recreatiewoningen toegestaan. 

Bungalowpark 

Op dit terrein staan (stenen) recreatiewoningen die periodiek 

verhuurd worden. Oak hier zijn voorzieningen zoals een 

zwembad en een restaurant aanwezig. Jaarronde exploitatie. 

(Deel van) gebouw(en) dat is bestemd voor periodiek 

recreatief nachtverblijf voor groepen. Tot deze categorie 

behoren de kampeerboerderij en een kamp(eer)huis. 

Jaarronde exploitatle toegestaan. 

Kleinschalige recreatie 

Terrein bij of nabij (voormalig) agrarisch bedrijf of andere 

hoofdbestemming. Kleinsehalig recreatief naehtverblijf 

(kleinschalig kamperen, Bed & Breakfast) en/of dagrecreatie 

(theehuis, verhuur huifkarren). Terrein leeg van 31/10-15/3. 

Nevenactiviteit naast andere hoofdbestemming. 
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4. VOORGESTELDE BELEIDSKEUZES 

4.1 Inleldlng 

Door het vervallen van de Wet op openluchtrecreatie (WOR) moet de gemeente nu zelf de 

spalregels voor het kampeerbeleid vaststellen. Midden-Drenthe heeft hierbij ondarscheid 

gemaakt tussen gfootschalige kampeerterreinen (reguliere kampeerterreinen en 

bungalowparken) en kleinschalig kamperen. In dit hoofdstuk worden de beleidskeuzes ten 

aanzien van kleinschalige recteatie (dat iets breder is dan aileen kleinschalig kamperen) 

(paragraaf 4.2), reguliere kampeerterreinen (4.3), bungalowparken (4.4), horeca en andere 

voorzieningen (4.5) en boorijfswoningen (4.6) aangegeven. 

Allereerst wordt een definitie gegeven van het onderwerp. Dan wordt aangegeven wat de 

aanleiding is am te komen tot een bepaalde beleidskeuze. Omdat de argumenten bij een 

uiteindelijke beleidskeuze doorslaggevend zijn, is hieraan vervolgens vee I aandacht besteed. 

Ten derde worden eventuele kanttekeningen geplaatst. Tot slot worden de consequenties 

voor de planologische verwerking in het bestemmingsplan "Buitengebied Midden-Drenthe" 

toegelicht. 

Uitgangspunt bij de beleidskeuzes is het streven naar deregulering. Zaken moaten aileen 

worden vastgelegd In bestemmingsplannen als er rulmtelijke relevantie is. Daamaast moet 

het gaan om toetsbare en handhaafbare voorwaarden. De gekozen beleidsmaatregelen 

meeten ook voldoen aan de van toe passing zijnde bepalingen uit de {milieu}wetgeving. De 

regels in bestemmingsplannen mooten zaveel mogelijk algemeen van aard zijn en voldaende 

flexibel toegepast kunnen worden zander (te) lange procedures te vereisen. Hierbij zijn in 

bljzondere situaties afwijkingen en maatwerk mogelijk. 

Campinlil de Reeenwisselln HODgersmiide. voor jong erl oudl 
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4.2 Kleinschalige recreatie 

4.2.1 Inleldlng & deflnltle 

Het buitengebied van Midden~Drenthe en de daarin gevestigde agrarische bedrijven bieden 

mogelijkheden voor de ontwikkeling van de sector Recreatie & Toerisme. Een toeristische 

neventak kan ook bijdragen aan versterking van de economische basis van agrarische 

bedrijven. Recreatie bij de boer/burger is kleinschalig naar aard en omvang. 

Het kleinschalig kamperen (de minicamping) is in Nederland ontstaan als "kamperen bij de 

boer". Het gaat veelal om grasland grenzend aan een (voormalig) boerenbedrijf waarop 

toeristische caravans en tenten staan. De gemeenteraad heeft in haar visiedocument 

aangegeven dat ze de koppeling tussen kleinschalig kamperen en het agrarisch bedrijf los 

willaten. Dit betekent dal het ook voor burgers in het buitengebied mogeJijk is om een 

kleinschalig kampeerterrein te houden. 

Vanuit overwegingen van productdifferentiatie is deze markt eigenlijk verzadigd in Midden

Drenthe. De gemeente wi! geen quotering hanteren, maar wil wei met de agrariers en 

burgers kijken naar een andere vorm van kleinschalige recreatie, zoals kleinschalige 

logiesverstrekking en dagrecreatieve voorzieningen. 

Het aanbod aan (kleinschalige) dagrecreatieve voorzieningen in Midden-Drenthe is nog vrij 

beperkt en onsamenhangend. Versterking van die samenhang is een belangrijk 

aandachtspunt voor de gemeente en de sector. Mogelijkheden hiertoe zijn er door het 

ontwikkelen van recreatieve knooppunten en transferia (startpunten voor een bezoek aan het 

buitengebied met een scala aan bijbehorende voorzieningen zoals een theehuis). In het 

verlengde hiervan is ook aandacht nodig voor een kwalitatieve uitbreiding van het aanbod. 

Met name is er behoefte aan meer overdekte (slecht weer) voorzieningen. 
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Definitie kleinschalig ksmperen: kampeerterrein bij de (voormalige) agrarilJr, burger of 

andere hoofdbestemming. Mlnimaai2.000 m2 en maximaai een hectare groot, inc/usief aile 

noodzakelijke voorzieningen. A/s vast kampeermiddel zijn aileen 3 eenvoudige 

trekkershutten (met sen s/aap- en kookgelegenheid, maar zonder douche en tOilet) 

toegestaan. Hat seizoen voor kJeinschalig kamperen loopt van 15 maart tim 31 oktober en 

daarbuiten is het terrein leeg (behalve de trekkershutten). 

Definltie klelnschallge /oglesverstrekklng (Bed & Breakfast): s/apen en ontbijten bij 

(voorma/ige) agrariers, burgers of andere hoofdbestemmingen op het platte/and. In totaal zijn 

maximaaJ 3 bed and breakfast (8&B) eenhedan per bestemming toegestaan in hat 

bestaande hoofd- of bijgebol)W. De eenheden zijn voorzien van een badkamer met 
douche/bad en toilet en een slaapkamer. Voor het koken moet gebruik gemaakt worden van 

de cantra/e voorzieningen. Per kamer moat een parkeerplaats op het eigen terrein 

gerea/iseerd worden. 

Definitie kleinschalige dagrecreatie: een terrein van maximaal 500 m:l opperv/alde met 

daarop maximaal100 m2 horaca, zoa/s een theehuis. Op het terrein kaneen breed scala aan 

k{einschafige dagrecre~fieve aotiviteiten ontwikkeld worden, zoals een doolho~ 

buitensportbedrijf met verhuur van bijvoorbee/d so/exen, ean sauna en dierenpark. 

Minicamping Thyencamp links en theehuis A1tin!JElrhof rechts_ 
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4.2.2 Voorstel1: Kleinschalige recreatie via ontheffing 

Beleidskeuze 1: 

Aanleiding 

Nieuwvestiging van kleinschalige recreatie is bij de bestemmingen 

Agrarisch, Wonen. Landgoed an diverse vormen van Bedrijven via 

ontheffing toegestaan. 

Met de afname van het aantal agrari~rs en de veranderingen in grondgebruik in het /andelijk 

gebled is ook bij gestopte agrari~rs en bij burgers behoefte aan het aanbieden van 

nevenactiviteiten (verbreding van de werkzaamheden) met kleinschalige recreatie, zoals 

kamperen. 

De gemeenteraad heeft in haar visiedocument (2008) aangegeven. dat kleinsci1alig 

kamperan bij agrariers, bij racht moet worden toegestaan, mits dit past binnen de ruimtelijke 

kaders. Bij burgers in hat builengebiad moet dit worden toegestaan met aen 

wijzigingsbevoegdheid. Het concept ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied Mldden

Drenthe" staat het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

verblijfsrecreatieve doeleinden toe bij: 

• Kleinschalig kamperen. op gronden met een minimale oppervlakte van 2.000 m12 en 

een maximale oppervlakte van 1 ha, waarbij de kampeermiddelen ten behoeve van 

het kamperen aansluitend op de bebouwing mogen worden geplaatst. het kamperen 

uitsluitend mag plaatsvinden binnen de periode van 15 maart tot en met 31 oktober 

van elk jaar, het kampeerterrein minimaal50 m van de perceelgrens van buiten het 

bedrijf gelegen (bedrijfs)woningen gelegen moet zijn en er geen trekkershutten, 

stachalets of stacaravans mogen worden geplaatst. 

• Logiesverstrekking, waarbij niet meer dan drie bed and breakfast (B&B) eenheden 

per bedrijf mogen worden gevestigd. 

Kleinschalig kamperen toestaan bij recht biedt meer ruimte voor ondernemen. Anderzijds 

kamen geluiden uit de markt over het overaanbod aan kleinschalig kamperen in de 

gemeente. Is het dan wei verstandig om ruimte te bieden door kleinschalig kamperen bij 

recht toe te staan? Ook is de vraag of kleinschalig kamperen niet breder getrokken moet 

worden naar kleinschalige recreatie aangezien dat meer mogelijkheden biedt. Ook vanuit de 

milieuwetgeving en planologische overwegingen kwam kanttekeningen naar boven bij de 

uitwerking van de visie in de regels van het bestemmingsplan. 
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Argumenten en toelichting 

Binnen het totale toeristisch-recreatieve product is er plaats voor een specifiek kleinschalig 

product, onder te verdelen in kleinschalig kamperen, B&B en dagrecreatie. Het voorstel is 

om deze vormen van recreatie bij ontheffing toe te staan in plaats van bij recht omdat: 

1) Een afwegingsgrond voor het k;ezen voor een ontheffing in plaats van bij recht z;jn de 

omliggende belangen en reehten van omliggende agrarische bedrijven. 

omwonenden, natuur en milieu, openheid landschap en het inrichtingsplan. Het is 

belangrijk om de rechten van omliggende (agrarische) bedrijven te beschermen. 

zodat deze niet gehinderd worden in de bedrijfsvoering. Een voorbeeld hiervan is 

bijvoorbeeld de geurgevoeligheid van het kleinschalig kamperen. Het loslaten van het 

maxima Ie aantal van 15 kampeerplaatsen leidt ertoe dat een kleinschalig 

kampeerterrein conform het Inrichtingen- en vergunningenbesluit categorie 18 

geurgevoalig is tan opzichte van agrarisehe bedrijvan. Dit heeft consequenties voor 

een omliggende agrari~r die daardoor bijvoorbeeld zijn veestapel njet meer mag 

uitbreiden. omdat die stankoverlast veroorzaken. De kans is dus groot dat door bij 

reeht kleinsehalige reereatie toe te staan dat je hinder veroorzaakt voor o.a. de 

omHggende agrariers. Het is dus beler kleinschalige recreatieve aetiviteiten toe te 

staan met ontheffing, zodat een milieu toetsing kan plaatsvinden en bovenstaande 

voorbeeld voorkomen wordt. 

OOk een inrichtingsplan is wenselijk als we de openheid en ruimtelijke kwaliteit van 

ons platteland willen waarborgen. Kleinschalige recreatie is een vorm van 

medegebruik. De ruimtelijke inpasbaarheid zal net als bij andere functies moeten 

worden getoetsl. dit is niet mogelijk als deze vorm bij recht toegestaan wordt. 

Bijkomend punt is dat naast hetzelfde planologische regime kleinschalige en 

'regullere' reereatie zo veel mogelijk aan dezelfde voorwaarden en wetten en 

regelgeving dienen te voldoen ("gelijke monniken, gelijke kappen"). 

2) Ais we kiazen voor een ontheffing heeft dit als bijkomend voordeel dat we als 

gemeente een adviserende rol kunnen innemen. Als we de derde minicamping 

aanvraag in een week binnenkrijgen, kunnen we meekijken of er wellicht een andere 

optie is die ook geschikt is voor de ondememer, zoals een dagvoorziening. Uit de 

landelijke statistieken blijkt namelijk dat voor kleinsehalig kamperen de markt 

verzadigd is. Ook Midden-Drenthe heeft een overaanbod van verblijfsrecreatie en 

vooral kleinschalig kamperen, zoals te zien is in de figuur. De consequentie is dat 

iedere toename van een toeristische plaats: 

a. Niet automatisch extra gasten opleverl; 

b. De spoeling voor de bestaande ondememers dunner maakt. 
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Daamaast zorgt kleinschalig kamperen slechts voor een minimale bijdrage aan de 

deelstelling van meer werkgelegenheid cre~ren veer Midden-Drenthe, terwijl een 

volwaardige camping vaak personeel in dienst heeft. In het belang van de bestaande 

kleinschelige kampeersector is het verstandig niet nog meer van hetzelfde toe te 

staan. De markt vraagl om bevriezing van het huidige aantal kleinschalige 

kampeerterrelnen. Dit past echt niet bij de strategie van de gemeente die ruimte voor 

ondernemen beoogd. Om aan beide belangen tegemoet te komen is een ontheffing 

van de gebruiksregels in het bestemmingsplan de oplossing. Door middel van deze 

ontheffing kan de toegevoegde waarde en economische haalbaarheid bekeken 

worden, tevens kan samen met de ondememer gekeken worden naar andere vonnen 

van kleinschalige recreatie, zoals dagvoorzieningen, waar wei behoefte aan is. 

Omvang verbl~fsrecreatla Mlddan-Drentha 2009 

VerdeJing verblijrstecreatie In Mldden-Drenthe. 2009 

Het verbreden van de term kleinschalig kamperen near kleinschalige recreatie heeft als 

bijkomend voordeel dat de leemte op het gebied van beleid voor kleinschalige dagrecreatie 

in het bestemmingsplan "Buitengebied Midden-Orenthe" wordt opgelost Oit komt de 

diversiteit van het toeristische product ten goede, omdat ondernemers meer mogelijkheden 

krijgen dan aileen kleinschalig kamperen. 

Ontheffing kleinschalige recreatie 

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing verlenen om naast de 

hoofdbestemming de nevenactiviteit "kleinschaHge recre a tie , te ontwikkelen indien: 

• De maximale oppervlakte 1 hectare is inc/usief aile noodzakelijke voorzieningen ten 

behoeve van een kleinschalig kampeerterrein enlof kleinschalige dagrecreatie, zoals 

bijgebouwen, horeca, dagrecreatie, sanilair en parkeerpl8atsen; 

• Voor een kleinschallg kampeerlerrein geldt daamaast een minimum oppervlaKte van 

0,2 ha; 

• Bij kleinschalig kamperen aileen toeristische pJaatsen toegestaan en dus geen vasta 

standplaatsen zoa/s stacaravans en huisjes. Seizoen loopt van 15 maari Vm 31 

oktober en daarbuiten moot het ferrein leeg zijn; 
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• Maximaal 3 eenvoudige trekkershutten (de raad heeft dit in haar visiedocument 

benoemd a/s eenvoudige blokhutten) mel s/aapkamer en kookgelegenheid, maar 

zonder toilet en douche toegestaan op hel terrein. Maximafe grootte 30 m2, 5 meter 

hoag en een bouwlaag. Let op: aileen loegestaan aans/uiland aan het 

bouwperceeilbestaande bebouwing; 

• Maximaal 3 B&B eenheden toegestaan in het besfaande hoofd- of bijgebouw; 

• Max. 50m2 bijgebouwen toegestaan voor o. B. sanitaire voorzieningen aans/uilend aan 

de bestsande bebouwing, behalve indien gebruik gemaakt wordt van bestaande 

bebouwing (dit valt binnen de maximale oppervlakte maat van 1 hectarej,-

• Dagrecreatie: max. 500 m~ totale oppervlakte van het bestemmingsv/ak mag gebruikt 

worden voor een doolhof, buitensporlactiviteiten. een dierentuin en andere 

innovatieve ideeen (binnen de maximaJe oppervlakte maat van 1 hectare totaal)_ 

• Horeca-actMteiten: max. 100 m2 van de beslaande bebouwing op het 

bestemmjngsvlak mag gebruikt worden voor horaca activitaiten zoa/s aen thaehuis of 

een wijnhuis incl. lerras, keuken en zeal (dit valt binnen de maximale oppervlakte 

maat van 1 hectare); 

• De verschillende activiteiten mogan binnen hun e;gen beperkingen gecombineerd 

worden tot maximaal1 hectare (bijv. max. 500 m2 buitensporlactiviteiten, 3 B&B 

eenheden, 3 trekkershutten en 9.500 mZ kreinschalig kamperen); 

• Er is sprake van een ondergeschikte tak (nevenactJ'viteit) of deeltydfunctie en de 

ondergeschiktheid aan de hoofdbestemming moet aangetoond kunnen worden. 

EnkeJe bij aile (bouw- en gebruik)regels geldende verplichtingen 

1. Verplichte toetsing ondememersplan op haalbaarheid en toegevoegde waarde 

(vernieuwend of asnvullend) voar het bestaand toeristisch aanbod; 

2. Hel recreatieterrein moet minimaa/50 m van de perceelgrens van buiten het bedri]f 

ge/egen (badrijfs)woningen gesitueerd zijn en af mag gean spraka zijn van 

one venredige schade voor de asngrenzende (agrarische) bedrijVen; 

3. Er mogen geen significante gevolgen zijn voor de mllieus;tuatle (toetsing aan de Wet 

geurhindef en de Wet omgekeerde werking van m;tieu verplicht), natuurlijke (Natura 

2000) en /andschappelijke waarden (open gebjeden, robuuste Jandbouwgebieden en 

EHS), de verkeersveUigheid en de gebruiksmogeJijkheden van de aangrenzende 

gronden; 

4. Het recreatietem!Jin moet geJegen zijn op of aans/uitend aan het bebouwde 

bouwperceeJlblok om versnippering in het landschap te voorkomen; 

5. Op het e;gen terre in diant la worden voorzien in voldoande parkeerge/egenheid (per 

standplaats, bouwwerlc en B&B kamer een parlceerplaats); 
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6~ LandsclJappelijke inpassing verplicht met een landschapsinpassingspian om de 

parkeervoorzieningen en de aantrekkelijkheid van het platte/and fe waarborgen; 

7. Tenzij het bestemmingspfan zich hiertegen verzet, bijvoorbee/d bij de aanduidingen 

ter bescherming van natuurgebieden an w8ardevoJle essen en beekdalen. 

Kanttekeni ngen 

Een wijzigingsbevoegdheid kost moor geld en ruimte in de formatie dan het bij recht toestaan 

van activitaiten. Dit tS echter aen ondergeschikt belang, hat is als gemeente de eerste 

doelstelling om omliggende berangen en het karakter van hat gebled te baschermen en 

daarom is het ~erangrijk centrole te houden door de wijzigingsbevoegdheid. 

Vraag: In hoeverre ;s het de rol van de gemeente om beperkfngen op te feggen san 

ondememen? 

Antwoord: 

1) De doelstelling van de gemeenteraad is dereguleren en dus geen beperkingen 

opleggen. Maar 'Borns moet je reguleren zodat je verpllchte wettelijke toetsingen kan 

uitvoeren. Daarnaast biedt dit de kans om met de ondernemer mee te denken en een 

gedegen afweging te maken zodat de kwaHteit en diversiteit van ons toeristisch 

aanbod versterkt kan worden. 

2) Het is de rot van de gemeenteom aen gezond ondernemerskl.maat te faciliteren, 

soms moet je daarin ook sturing geven en dus beperken, Klejnscha~ige recreatle is 

gei'ntroduceerd als tak vao neveninkomsten. De kracht van kleinschalige recreatie ligt 

juist in de klelnschalighefd, daarom dient eT tot op zekere hoogte een begrenzing te 

worden aangebrachtin de mogelijkheden om de volwaardige toeristische sector te 

beschermen. Indien de toeristische ondernemer wi! doorgroelen tot een vo'lwaardi'g 

toeristisch bedrijf dan kan dit door de procedure te doorlopen die hiervoor gecrefierd 

wordt door de wijz:igingsbevoegdheld bij bele~dsl<euze 2. 

ConsequentLes voor het bes1emmingsplan 

In het nieuwe ontwerp wordt opgenomen det kleinschalige recreatie via ontheffing van de 

gebruiksregels (als voldaan wordt aan de voorwaarden) wordt toegestaan €lIs nevenactivlteft 

bij de bestemmingen Agrarisch. Wonen, Landgoederen en overige 8edrijven . 
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4.2.2. Voorstef 2: Wijzigingsbevoegdheid naar recreatieve hoofdbestemming 

Beleidskeuze 2: 

Aanleiding 

Wijzigingsbevoegdheid opnemen voor het·wijzigen van 

kleinschalige recraatis 'als nevenactMteit tiij de ~temmingen 

Agrarisch, Wanen. Landgoed en avenge Bedrijveh naar een 

vorwaardige recreatieve bestemmrng (R~VR1 ,en R-VR3). 

Bij de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente kamen regelmatlg ondememers met de 

vraag am de agrarische bestemming met kleinschalige recreatie als nevenaciiviteit am te 

zeUen near aan volwaardige toaristische bestemming. Momenteel bastaat geen beleid om dit 

te regelen. Lange procedures zijn nodlg. De beoordeting voar vergunningverieners is lastig 

en niet eencJuidfg. Een oplossing is gewenst 

Argumenten/to.elichttng 

Indien een kleinschalig re·creatief bedrijf na het afstoten van de agrartsche activiteiten of door 

het succes van de kleinschaUge activiteit wi! doorgroeien, dient deze activ'iteit beoordeeld ta 

worden als sen regulier recreatiebedrijf en ook 20 bestemd te worden. Ook in het 

visiedocument van de gemeenteraad ult 2008 word! bescnreven dat hat belangrijk is om 

mogelijkheden te bieden am te groeien en te ontwikkelen tot een volwaard19 toeristisch 

product. Daarom ~s de aanbeveling am dit in hat nieuwe bestemmingsplan mogelijk te maken 

door een wijzigingsbevoegdheld. 

Wijziging recreatieve hoofdbestemming 

De bestemming wordt gewijzigd in de bestemming "Recreatie 1" of "RecreaUe 3" ten 

behoeve van de uitbreiding van een bestaand recreatieterrein dan wel de aanleg van sen 

nieuw recreatieterrein, mits voldaan wordt aan de voJgende voorwaaiden: 

Min/male oppervlakte van he! bestemmingsvlak is 1 hectare. 

Rekening gehouden wordt met voofZienbare nieuwe infrastrucluUf {wandel-en 

fietspaden, knooppunten etc.}. 

Va/dean word! Ban de verplichte duurz8rne en bedrijfsmatige exploitatie, bijdmg,e aan 

de werkgelegenheid en aan de levendigheid van het platte/and, ook voor eigen 

inwoners (toetsbaar met aanlai beoogde voorzieningen zoals minimaal een 

sportvDorziening en lwreca, ondemernersplan en haafbaari1fJldsstudie) 

De aanvullende verplichtingen zoafs genoemd op pagina 20 getoetst worden. 



Kanttekeni ngen 

Wat zijn de consequenties van de eventuale toename van volwaardige toeristische 

bestemmingen RNR1 en R"VR3 voor de sector? Dit is een lastige vraag, omdat het 

merendeel van de burgers en boeren met kleinschalig kamperen dit als 

nevenactiviteitfdeeltijdfunctie exploiteert en geen ambities za! hebben om door ta groeien 

naar een volwaardige toeristische bestemming, De enkele ondernemers die zich wei wil 

doorontwikkelen. moetsn zorgen voar een onderscheldend product om het te redden in de 

toeristische markt. Dit zal bijdragen aan €len batera kwalitait van hat hale toeristische product 

in Midden-Drenthe en de andere ondememers profiteren hler ook van. 

De gevolgen van deze beleidskeuze voar gevoelige (natuur)gebieden worden besproken in 

de PlanMER (Milieu Effect Rapportage). Oe conclusie van dit rapport 4S waarschijnlijk dat de 

wijzfgingsbevoegdherd significante negaUeve effecten heeft voor de natuuL Deze situatie 

wordt ondervangen door bij de wljzigingsbevoegdheid voorwaarden op t9 nemen met 

betrekking tot onevenredige afbreuk aan milieu, natuuf etc. Hiermee is hat betang van de 

Natura 2000 gebleden en de overige natuur yoldoende geborgd. 

ConseguenHes voor het bestemmingsplan 

Wijzigingsbevoegdheid opnemen bij de bestemmingen Agrarisch, Wanen, Landgoed en 

overige 8edri}ven dat burgemeester en wethouders het plan kunnen wijzigen in de 

beslemming ~Recreatie 1" of "Reasatle 3" ten behoeve van de uitbreiding van sen bastaand 

kampeerterrein dan wei de aanleg van €len nieuw kampeerteuein, mits aan degsstelde 

voorvlfaarden word1 voldaan. 
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4,3 (Reguliere) kampeerterreinen RNR1 (volwaardige camping) 

4.3.1 1"leiding & definitie 

De van oudsher veel voorkomenda reguliere kampeerterreinen (campings) behoren tot deze 

categorie. Veel campings zijn in de loop dar jaren gegroeid vaneenvoudige terreinen voor 

tenten en caravans tot in sommige gevallen recreatleparken met stacaravans, stachalets en 

uitgebrelde centrumvoorzieningen. In de praktijk komen veel situaties voor, waarbij 

recreatiebadrijven zowel terrainen voor tenten en tourcaravans aanbieden, alsook terreinen 

voor stacaravans en huisjes op ,een kampeerterrein. OOk in de toekomst wordt verwacht dat 

er behoefte blijft bestaan aan een gevarieerd aanbod aan kampeer, stacaravan en 

bunga!owvoorzieningen op een park. 

Midden-Drenthe beschikt reeds over een zeer fuim en gevarieerd aanbod verblijfsrecreatie. 

Kwantitatieve uitbreiding van hat aanbod aan verblijfsrecreaUe haeft dan ook niet de hoogste 

beteldspriol'iteiL Wei is blijvend aandacht nodig voor innovatie en nieuwe impulsen. In veel 

gevallen is kwaliteitsverbetering mogelijk binnen de bestaande terreinen, In enkele gevallen 

zal hiervoor ruimte gezocht worden door uitbreiding van bestaande verblijfsrecreatie 

terreinen. Hat gemeentelijk beleid is €Imp gericht dit onder voorwaarden mogel!jk te maken: 

• Uitbreiding moet leiden tot kwalit'eltsverbetering van het recreatieterrein; 

• Uitbreiding moet inspelen op de duurzame trend in de sector; 

• Uitbreiding dient een spec1fieke en groeiende doelgroep aan te spreken; 

• Uitbreiding moet zorgen voor dlversiteit in hat aanbod (productdifferentiatia); 

• Er dien! voldoende aandacht te worden besteed ean landschappelijke inpassing; 

• De schaal/omvang van de ontwikkeling dient te passen bij de beoogde locatie. 

Definitie regulier kampeerterrein: Volwaardfg grootschaHg kampeertelTein dat 

bedrijfsmatig geexploiteerd worde. Op het terrain bevinden zich VffJlden met toeristische 

ptaatsen. stacaravans en evenlr;eef hvisjes. Voor ied(Jr wat wils! Daamaast is er een 

centrum voorziening met een restaurant, campijJgwinkei en vaak een zwembad en 

tennisbanen. De kinderen worden 's middags verrnaakt in cle kinder club en 's avonds is er 

regelmatig live enteriajnment \loor de gas ten. Deze be stemming wordt in het 

bestemmingsplan met "Recreatie- Verb fijfsrecrea tie 1" (R-VR1) aangedtlid. 



4.3.2 Voorstel 3: Vergunningsvrije bouwwerken op reguliere kampeerterreinen 

Beleidskeuze 3: 

Aanleiding 

Op regullere kampeerterreinen vergunningsvrije bouwwerken 

tot 70 m2 toestaan met een maximale hoogte van 5 meter, 1 

bouwlaag en 6 meter onderlinge afstand. 

In het Besluit Omgevingsrecht (BOR) staan de bouwvergunningsvrije bouwactiviteiten 

opgesomd. Oit besluit maakt het mogelijk dat bouwwerken voor recreatief nachtverblijf met 

een maximale oppervlakte van 70m2 en maxima Ie hoogte van 5 meter zonder 

omgevingsvergunning voor het bouwen geplaatst kunnen worden indien het 

bestemmingsplan drt toestaat. Indien het bestemmingsplan het bouwen van bouwerken voar 

recreatief nachtverblijf niet toe staat, kan een burger of ondernemer op basis van de Wabo 

een omgevingsvergunning aanvragen am ontheffing van het bestemmingsplan te krijgen. De 

invoering van de Wabo an de BOR heeft consequanties voor de bestemmingsplannen. 

In het concept ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied Midden-Drenthe" wordt een 

onderscheid gemaakt tussen stacaravans en stachalets qua graotte (respectievelijk 40m2 en 

70m2). Dit onderscheld is voor vergunningverleners en handhavers moeilijk te zien door de 

ontwikkelingen in de kampeermiddelen sector. Omdat aile bouwwerken die beslemd zijn 

voor recreatief nachtverblijf vallen onder de regeling BOR komen de onderscheidende 

begrippen zoals caravan, stacaravan, stachalet en tenthuisje geheel te vervallen. Daarnaast 

wordt het mogelijk dat ook meer permanente bouwwerken voor recreatief nachtverblijf, zoals 

een kleine recreatiewoning of trekkershutten van steen of hout, mits voldaan aan de hier en 

in de planologische regelgeving gegeven eisen, zonder omgevingsvergunning gebouwd 

megen worden. Het is belangrijk om dit goed te regelen in het bestemmingsplan. 

Links een stachalet en rec/lts een s/8C8fBV8n 
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Argumentsn en toelichting 

De ondernemer moet nexibel zjjn en kunnen inspelen op veranderende 

marktomstandigheden. Gemeenten moeten ruimte bleden voor creatieve ontwikkelingen en 

het volgen van trends door ondernemers. Het loslaten van specifieke benamingen van 

recreatief nachtverblijf zoals stacaravan. stachalet en tenthuisje en hat komen tot een 

benaming. namelijk vergunningsvrije beuwwerken met maximale maten, gooft ondernemers 

de komende tien jaar moor f1exibiliteit in wat ze neer mag en zetten op het terrein. 

De onderlinge afstand tussen de vergunningsvrije bouwwerken wordt gesteld op 6 meter in 

verband met de brandveiligheid, een brandweerwagen moet tussen de bouwwerken door 

kunnen rijden. 

Bovenstaande betekent dat t.o.v. het hufdige bestemmingsplan de maxima Ie aantallen veor 

stacaravans en stachalets per hectare en de maxima Ie gaothoogten en dergelijke komen te 

vervallen. De Bar wordt gevolgd en de maxima Ie maten van 70m2 oppervlakte en 5 meter 

hoog worden overgenomen. Daarbij wordt wei de eis gesteld van maximaal een bouwlaag. 

om naast het onderscheid van de oppervlakte ook dit onderscheid te houden met 

volwaardige bungalowparken, 

Het is vrij aan de ondememer om te kiezen hooveel en welke scorten bouwwerken hij wil 

plaatsen. In de markt is eerder behoefte aan minder standplaatsen per hectare dan aan 

meer. Bovendien zijn er andere wetten!regelingen (zoals het Beslult milieubeheer, de Wet 

bodembescherming, het waterleidingbeleid en de brandveiligheidverordening) op basis 

waarvan voorschriften worden gesteld die de kwaliteit van een kampeerterrein kunnen 

regelen en zorgen dat de ondememer niet te veel kampeerplaatsen per hectare realiseert. 

Kanttekeningen 

Ten eerste een kanttekening over hat loslatan van de maximala aantallen bouwwerken per 

hectare. Een te grote dichtheid van kampeermiddelen is landschappelijk ongewenst. Maar 

ook de gasten vragen om meer ruimte en privacy en kiezen minder 5nel voor een park met 

een te grote dichtheid aan kampeermiddelen. De markt reguleert dit dus zeit weI. 

Ook de zorg om permanente bewoning speelt. De grootte van een bouwwerk (40 of 70 mOl) 

heeft echter geen directe relatie met permanente bewoning. Permanente bewoning is in strijd 

met het bestemmingsplan en dient gehandhaafd te worden op strijdig gebruik van 

recreatieve doeleinden. 

Ten derde biedt de Bor ook de mogelijkheid om vergunningsvrije bouwwerken voor een 

permanent gebouwd recreatief nachtverblijf (van steen) te bouwen. Dit is jets anders dan de 
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binnen 24 uur demontabele stacaravan of stachalet van lichte constructie zonder vasta 

fundering. Oit kan leiden tot verstening van het landschap. Een tegenargument is dal niet 

iedere ondernemer het geld beschikbaar heeft om stenen huisjes te bouwen en de 

commerciale exploitatie hiervan op kleinere terreinen vaak niet haalbaar is. Vandaar ook de 

minimale eis van 5 hectare voor bungalowterreinen (R-VR2). Daarnaast blijft er vanuit de 

markt altijd vraag naar kamperen met de tent of caravan en gaat zeker njet elke ondememer 

zijn terrein volzetlen met huisjes. De markt regeJt dit dus zeit en de gemeente hoeft hier geen 

rei in te spelen. 

Ook de kantlekening dat het onderscheid tussen R-VR1 en R-VR2 vervaagd door de 

minimale verschillen in grootte (70 m2 en 100 m2) en de daarmea gepaard gaande verstening 

van het landschap kan weerlegd worden door bovenstaande argumentatie. De markt 

bepaald de vraag naar kampeerterreinen voor caravans en tenten en ondernemers reageren 

hiarop. Zolang de vraag er is, zal het onderscheid tussen R-VR1 en R-VR2 behouden 

blijven. 

Overigens betekent het feit dat een gebouw mag worden gebouwd, zonder dat daarvoor een 

omgevingsvergunning is vereist, niet dal de bouwer een gebouw geheel naar eigen inzicht 

mag bouwen. Het gebouw dient namelijk wei te voldoen aan de van toepasslng zijnde 

bouwtechnische bepalingen uit het Bouwbesluit. 

Conseayenties veor het bestemmingsplan 

1) De voorwaarden in het concept antwerp bestemmingsplan bij R-VR1 artikel20.2 

Bouwregels lid C worden vervangen door: 

c) Voor het plaatsen van een vergunningsvrij bouwwerk gelden de volgende regels: 

1. De oppervlakte van het vergunningsvrije bouwwerk voor recreatief nachtverblijf zal 

maximaal70 m2 bedragen; 

2. De bouwhoogte van het vergunningsvrije bouwwerk voor recreatief nachtverblijf zal 

maximaal 5 meter bedragen; 

3. Het vergunningsvrije bouwwerk voor recreatief nachtverblijf heeft maximaal1 bouwlaag; 

4. De onderlinge afstand tussen de vergunningsvrije bouwwerken voor recreatief 

nachtverblijf mag niet minder dan 6 meter bedragen; 

5. Er mag geen onevenredig afbreuk worden gedaan aan de milieusituatie (toatsing aan de 

wet geurhinder en omgekeerde werking van milieu verplicht), natuurlijke (Natura 2000) en 

landschappelijke waarden (robuuste landbouwgebieden en EHS), de verkeersveiligheid en 

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden 

6. Landschappelijke inpassing verplicht met een landschapsinpassingsplan om de 

parkeervoorzieningen en de aantrekkelijkheid van het platteland te waarborgen. 
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2) Door hat opneman van voorwaarden voor vergunningsvrije bouwwerken en het 

vervallen van het onderscheid tussen stacaravans, tenthulsjes en dus ook 

trekkershutten vervalt bij de bastemming R-VR1 het artikel met betrekking tot de 

trekkershutten (artlkeI20.3Iid e). 

Centrum\lQQr~etling van Recreallepark de Hotrebleter 11"1ts en stacsravan op fam~lecamplng de Ree!nwissei recnt$ 
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4.3.3 Voorstel 4: Experimenteerruimte 

Beleidskeuze 4: 

Aanleiding 

Ontheffing gebruik regulier kampeerterrein (R-VR1) opnemen 

voor 20% experimentearruimte (tot maximaal 1 hectare) van het 

bestaande bestemmingsoppelVlak. 

De toeristische markt is aan trends onderheven. De ondememers willen hier op in springen 

met creatleve idee~n en concepten. Hier is meestal geen ruimte voor in de geldende 

bestemmingsplannen, terwijl we juist nieuwe producten nodig hebben om de sector 

vernieuwend en levensvatbaar te houden. De markt vraagt om ruimte vaar ondernemers om 

nieuwe dingen te proberen. Ook de gemeenteraad geeft in haar visiedocument aan dat 

ruimte willen bieden voor groei en toeristische ontwikkelingen en ondememers willen 

stimuleren en faciliteren. Daze beleidskeuze is de praktische uitwerking hiervan. 

Experlmenlele nieuwe vormen van verblljfsrecrealie 

Argumentenitoelichting 

Geef andernemers de ruimte om creatieve id~n uit te werken. Greeer mogelijkheden om 

op kleine schaal te experimenteren. Het gaat hier am experimentele bebouwing die in de 

grand gemetseld kan zijn, eventueel met vreemde hoogten en aparte maten en die niet 

demontabel is binnen 24 uur (zia bovanstaande figuur voor voorbeelden). Het gaal echt am 

nieuwe vonnen van verblijfsrecreatie van andere materialen dan benoemd bij de 

vergunningsvrije bouwwerken eis. Indien het werkt en de ondernemer wil uitbreiden. dan is 

aen partie Ie herziening nodig. Dan kan ook de planologische en wettelijke afweging (zoals de 

toetsing omgekeerde werking milieu) gemaakt worden. 

Burgemeester en wethouders moaten aen ontheffing kunnen verlenen van het gebruik van 

een kampeerterrein, zondanig dat er naast vergunningsvrije bouwwerken voor recreatief 

nachtverblijf (gebouwd met de materlalen hout of materiaal met een houtstructuur, kunststof 

en aluminium en met uitzondering van steen of metalen platen) ook andere vormen van 
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verblijfsrecreatieve middelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf aanwezig mogen zijn, 

met inachtneming van de voorwaarden: 

Voorwaarden ontheffing gebruik kampeerterrein (R-VR1): 

Het recreatieterrein moet een bedrij/smatige exploitatie hebben. 

Het recreatieferrein dient de bestemming R-VR1 fe hebben. 

Ontheffing wordt slechts verleend voor maximaal 20% van de oppervlakte van het 

perceel tot een maximum van 1 hectare. 

Er dient sprake te zijn van een toegevoegde waarde voor het besfaande recreatieve 

product (meetbaar door te kijken naar de kwaliteitsverbetering en diversiteit). 

Er diant sprake te zijn van aen goada landschappelijke inpassing, waarbij de 

verblijfsrecreatieve middelen niet mogen lelden tot een onevenredige aantastjng van 

de in de directe omgeving voorkomende natuurlijke, milieu en landschappe/ijke 

waarden. 

Kanttekeningen 

In de voorwaarden is de onevenredige aantasting van natuur en landschap opgenomen. 

Tevens gaat het over een relatief klein deel van het peroeel {maximaal1 hectare}. Bij sen 

permanente en volledige wijziging van het bestemmingsvlak naar het nieuwe recreatieve 

nachlverblijfproduct moet een partisle herzfening aangevraagd worden en kunnen onder 

andere de volledige milieutoetsen plaats vinden. De veiligheid wordt geregeld in de 

woningwet. 

Consequenties voor hat bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan bij Recreatle-VerblijfsRecreatie1 (R-VR1) moet een extra artikellid 

met een ontheffing gebruik regulier kampeerterrein opgenomen. Hierln moet staan dat 

burgemeester en wethouders een ontheffing kunnen verlenen onder voorbehoud van de 

vool'\IVaarden zoals bij de argumentatie benoemd. 
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4.3.4 Voorstel 5: wijzigingsbevoegdheid recreatiewoningen 

Befeidskeuze 5: 

Aanleiding 

Wijzigingsbevoegoheid voor het wijzigen van maximaal100% van 

r&guHarkamparen nBar racreatiewoningen (van R-VR1 naar R-VR2). 

In hat concept antwerp bestemmingspian "Buitengebied Midden-Drenlhe oo staat een 

wijzigingsbevoegdhetd vom het wijzigen van maximaal 20% van het kampeerterrein naar 

recreatiewoningen opgenomen. Dit betekent da! een recreatieondernemer met bestemmlng 

VR-1 momenteel20% van zijn perceel mag bebouwen met recreatiewoningen. De beperldng 

gaat in tegen de visie "ruimte bieden voor ondernemen". Oak ult de ervaringen in de markt 

blijkt det het explolteren van recreatiewonlngen pas financieel haalbaar is bij ean grotere 

oppervlalde. 

Argumentenltaelichting 

Het advies fs om de ondernemers de fulmte te geven om zlch te onmikkejen en te werken 

aan kwallteit VoofWaarde is echter weI dat het terrain grater is dan 5 hectare. Grotere 

recreatieterreinen zorgen vom een betere landschappelijke inpassing an zijn financieel 

gezonder. Hat voofstel is een omzetting van maximaai 100% naar recreatiewoningen 

mogelijk te maken btj een minimals oestemmingsoppervJakte van 5 hectare, orndat uit de 

markt blijkt. dat 20% niet economisch rendabel is voor de t06dstische ondememer. In de 

praktijk blljken hat vaak de kleine terreinen te zijn, zander voorzieningen die nlei 

bedrijfsmatig geexploiteerd worden, die vaal< 2 9 waning complaxen zljn , Deze complexen 

hebben weinig toegevQegde waarde voor de economie, Hieronder de voorwaarden voor 

omzetting. 

Voorwaarden omzetting R-VR2 

Minima/e oppervlekte van hel bestemmingsvlak Is 5 hectare. 

Rekening gehouden wordt mel voorzienbare nieuwe infrastwctuur (wandel- en 

fietspaden, knooppanten etc.). 

Voldaan wordt Ban de' verplicnte duurzame en bedrfjfsmatige exploitatie, bijdrage aan 

de ,·llerkgelegenheid en aan de levendigheid van het platte/and, ook voor eigen 

inwoners (toetsbaar met aanta} beoogde voorzieningen zoa/s minimaaf een 

sportvoorziening en horeca, ondememersplan en haafbaarlwidsstudie). 

Toetsfng aan de aanvullende regeis op pagina 20 verpHcht. 
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Kanttekeningen 

Momenteet voldoen 7 camprngs aan de eis van 5 hectare. Daarnaast moet rekening 

gehouden worden met andere campings die door de aankoop van extra grood oak aan deze 

eis kunnen valdeen. Op de extra aangekochte grand (bijvoorbeeld een agrarische 

bestemming) is de wijzigingsbevoegdheid van beleidskeuze twas (pagina 22) van 

toepassing. Het totale perceel (of een gedeelte) van minimaal5 hectare kan nu gewijzigd 

worden in R-VR2. 

Hat toestaan van 100% omtelting kan Isiden tot lIerstening van het landschap. Om dit te 

voorkomen worden de vOQrwaarden van landschappelijke inpassing van het terrein gesteld. 

De bestaande bungalowparken (R-VR2 bestemrningen) kunnen last krijgen van extra parken 

in de omgeving. Ons doel is ruimte bleden voor ondernemen, de verantwoording van 

verzadiging van de markt Itgt bij de ondememers. De markt bepaald en wie goed is 

{professionaliteil, kwaHteit bedrijf en ondememerschap) die blijft. 

Conseguenties v.eor het best.emmtngsplan 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die: zin da.t de best€lmrning wordt 

gewjjzigd in de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie 2, mits voldaan wordt aan de bij de 

argumenten benoemde voorwaarden. 



4.4 Bungalowparken (R-VR2) 

4.4.1 Inleldlng & defJnltle 

Veel reguliere kampeerbedrijven zijn in de loop der tijd uitgegroeid tot parken met stenen 

huisjes met diverse voorzieningen en een centrumfunctie. De consument spreekt steeds 

maar de behoefte uit om comfortabel op vakantie te gaan in eigen land en toch dat 

campinggevoel te behouden. De bungalowsector voorziet in deze behoefte. Tegenwoordig 

zie je steeds mooiere en luxere bungalows en villa's verschijnen op de bungalowparken. 

links Landgoed het Grote land en rechts Landgoed hel Tlmmerholt 

Definitie bungalowpark: Een complex bestaande uit vakantiewoningen, vakantiebungaJows 

of vakantiaappartementen, voor zover daze varblijfseenheden voor periodiek verhuur door 

de exploitant of beheerder van het complex beschikbaar zijn. Er dient sprake te zijn van sen 

bedrijfsmatige exp/Ojtatie. 

DeIInrtiev. ".11111111 aaplemlnlt :IOtO 



4.4.2 Voorstel 6: "Zwaardar=lichter" principe 

Beleidskeuze 6: Toepassen van het "zwaarder=lichter" principe. 

Aanleiding 

De toeristische markt is sterk aan trends en ontwikkelingen anderheven. Door het 

"zwaarder=lichter principe" toe te passen voorkom je dat een ondememer met een 

recreatieterrein met bestemming Recreatie ~ Verblijfsrecreatie 2 (recreatiewoningen) die zijn 

terrein inricht met mooie chalets, maar door marktontwikkelingen toch weer een kampeerveld 

wil imichten, dat dan niet meer mag. Ook de ruimte die geboden wordt voor agrariers en 

burgers (zoals de B&B eenheden) moet voor toaristische ondernemars mogalijk zijn. 

Argumentenftoelichting 

De zwaarste recreatiebestemming impliceert dat lichtere vormen oak toegestaan zijn. Zo 

voorkomen we dat een ondernemer beperkt wordt in zijn mogelijkheden om zijn 

recreatieterrein dat Is ingericht met recreatiewaningen, als gevolg van de trends en 

ontwikkelingen in de sector geheel of gedeeltelijk te wijzigen in een camping/kampeerterrein. 

Daze beleidskeuze sluit aan bij de strategie ruimte bieden voor ondernemen. 

Kanttekeningen 

Allereerst moet de kanttekening gemaakt worden dat het "zwaarder=lichter" principe niet 

andersom werkt! Een agrari~r met een kleinschalig kampeerterrein mag dus niet zomaar 

stacaravans plaatsen. 

Door de R-VR2 terreinen de gelegenheid te bieden oak tijdelijke kampeermiddelen te 

plaatsen kan de toeristische ondernemer een divers aanbod producten aanbieden aan de 

markt. Dit kan echter ook leiden tot een chaotisch overzicht op het terrein als bungalows en 

caravans naast elkaar kamen te staan. Ook kan het door deze keuze minder aantrekkelijk 

worden voar een potentiele koper om voer een bungalow te kiezen. Een professionele 

andernemer zal waken dat dit niet gebeurd en zijn terrein groeperen. 

Deze kanttekeningen zlJn afwegingen die de toeristische ondememer moet maken op basis 

van zijn analyse van de vraag en zijn aanbod. De markt vraagt om meer ruimte op dit terrein 

om zo de ondernemers hierin de keuze te geven en de gemeente geeft deze ruimte. 

Conseguenties voor het bestemmingsplan 

Opnemen regels van kleinschalig kamperen bij R-VR1, R-VR2 en R-VR3. En ook de regels 

voor R-VR1 bij de bestemming R-VR2 apnemen. 
Deflnitiev .. v" .. iII18 .... " .. lI1be, 2GtO DIKueele ....... R1iimllt \mO, Toe,lstisch O ...... m_nl 



4.4.3 Voorstel 7: Bljgebouwen 

Beleidskeuze 7: Geen vrijstaande bijgebouwen toestaan naast recreatiewoningen. 

Aanleiding 

Op veel recreatleterreinen in Midden~Drenthe staan een of meerdere bergingen bij de 

recreatieve nachtverblijven. De vraag is of dit wenselijk is? 

Links reeraalWtwonlng mal Inpandlge bergin" op Landgoed hel Grote Zand, rechts met apart~ bergl,ng in OoslemotJl. 

Argumenten/toelichting 

Ruimtelijk zorgen bergingenlbljgebouwen voor versnippering van het landschap en een 

chaotisch aangezlcht. De recreatiewoningen zljn groot (maximaaI100m2
) en worden 

specifiek gebouwd voor een bepaalde localis. Hierbij kan dus rekening gehouden worden 

met aen inpandige berging. De oppervlakte is voldoande om bijgebouwen (bergingen) 

inpandig te regelen en het ziet er qua ruimtelijke kwaliteit ook beter uil. Bergingen vallen dus 

binnen de maximale oppervlakte (100m:i1) van recreatiewoningen. 

Kanttekeningen 

Bij de Recreatie - Verblijfsrecreatie1 bestemming kunnen losse bergingen nlet tegengegaan 

worden, omdat de stacaravans en stachalets vooraf gefabriceerd worden en er geen 

inpandige berging voorzien is. Gebruikers moeten de fietsen an tuinmaterialen kwijt kunnen 

(het ziet er ook beter uit in het landschap) en daarom is het wenselljk hier de externe/losse 

berging wei toa te staen. Tevens staan de bergingen al overal en is het niet handhaafbaar nu 

te eisen dat een berging op deze bestemming inpandig is. 

Conseguenties voor hat bestemmingsplan 

Bij vergunningsvrije bouwwerken tot 70m2 is een losse barging toagestaan. Daarbovan moet 

de berging inpandig geregeld worden. Blj de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 in 

het ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied Midden-Drenthe" vervalt lid 3 van 21.2b. 



4.5 Horeca en andere voorzieningen bij recreatieve bestemmingen 

4.5.1 Inleldlng & deflnltle 

Binnen de horeca en andere voorzieningen kan onderscheid gemaakt worden tU5sen 

zelfstandig en ondersteunend. Zelfstandige horeca dient direct als zodanig bestemd te 

worden en valt niet onder deze categorie. Ondersteunende horeca en andere voorzieningen 

functioneren als ondersteuning aan de reguliere en kleinschalige recreatieve activiteiten. Het 

onderscheid tussen zelfstandige horeca en ondersteunende horeca en voorzieningen is 

planologisch relevant, omdat bij ondersteunende horeca en andere voorzieningen de 

hoofdbestemming het uilgangspunt is. Van belang is dat ook bij ondersteunende horeca en 

andere voorzieningen wordt voldaan aan aile bepalingen en wettelijke voorschriften. Op dit 

vlak is er geen onderscheid lussen beiden. 

links yolwaardlge horaca biJ de WeslerblHcht in We~ferbork en rachIs onr:j8rsteunende horeca en anderB 'Ioorzlenlngen In de 

Market Dome van CellterParC$ Kempervennen 

Discu .. le ...... Ruimla YOar Taerlstiscl1 OrMloon'ltmen! 



4.5.2 Voorstel8: Horeca voorzieningen 

Beleidskeuze 8; 

Aan/aiding 

Geen maxima Ie absolute oppervlakte voor ondergeschikte 

horeca Yoorziening en bij toeristische bsstemmingen (R-VR1, 

R-VR2 en R-VR3), maar daZe koppelen aan de voorwaardan 

yoor bebouwing op het bestemmingsy~ak. 

~n het concept ontwerp bestemmingsplan "Builengebied Midden-Drenthe" staat dat maxfmaa'i 

100m:l gebruikt mag worden als horecavoorziening. Oit is een zeer kleine maatsteUing (voor 

de beleving, dit is dezelfda maxima Ie oppervlakte als aan recreatiewoning). De 

belangenvereniging en de ondernamers vinden dit sen kritiek punt. omdat ze vaak, veel 

centrale voorzieningen hebben die oiet optimaa~ gebruikt worden. Door de beperking in hel 

bestemmingspran zijn ondernemers beperkt in de ontwikkelmogelijkheden (geen horaca, 

terwijl dat een belangrijke inkomstenbron is voor een recreaUebedrijf). Del kan de rentabiliteit 

van de onderneming onder druk zetten. 

Argumeoten/toe.lichting 

Laat hat ontwikkelen van de horeea op recreatieterreinen aan ondernemers. Het voorstel is 

dat de beperksnde vooTvvaarde van maximaal 100m~ 'geschrapt wordl en da! de horaca 

voorzlening moet passen blnnen totaleaanbod van de gezamenlijke gebouwen en 

overkappingen vaer voorzieningen (max 5%, van de opperv!akte van hat bestemmingsvlak), 

waarbij de ruimte voar beheer en diens1verlening in de bedrijfswonlng worden meegerekend, 

dan wei ten hoogste het bestaande oppervlak bedragen, Er kan een ontheffing van daze 

bouwregels worden verleend tot 10% van het bestemmingsvlak, mils is aangetoond dat er 

geen onevenredlg,e afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijk.e en JandschappeliJke waarden 

en de gebruiksmogelijkheden van de aangrsnzende granden. Dil wil dus zeggen dat de 

ondernemer zelf de keuze kan maken of hij 8% gebruikt voor horace en 2% voor 

dienstverlenlng of andersom etc. Kortom, de absolute grens van 100 m2 vervalt, maar Sf bHjft 

een relatieve grens van maximaal 10% van hat bestemmingsvlak. 

Kanttekeni ng en 

Hat vergroten van de horaca voorzieningen bij recreatiebedrijven kan sen druk zetten op de 

bestaande horecavoorzienJngen in onzegemeente. Deze bedrijven maeten puur van de 

horeca acHviteiten leven en hebben niet, zoals de recreatiebedrijven, ook inkomsten uit 

standpl.aatsen etc. Dit ondervangen we deels door aan ts geven dat de horeca een 

ondergeschikte functie heeft ten opzichte van de recreatiefunctie. Daarnaast is het bouwen 

van een horecavQo{ziening een g.iganhsche investering en leidt tot €len kwaliteitsverbetering 



van het totale plattelandproduct in de gemeente, De marktwerking die hierdoor ontstaat. is 

aen gazonde concurrentie voor de bestaande ondernemers_ Een good voorbeeid hiervan is 

hetdorp Westerbork, Door sa menwerkl ng wordt het aanbod van ditdorp versterkt{meer 

keuzemogellJkheden) an dus aantrekkelijker gemaakt voor toan516n, die dan vaker komen, 

langeI" bUjven en dus meer besteden, wa,arvan iedereen profiteert 

Conseguenties voar het bestemmingsplan 

De maximals maat van 100 m2 bi; de specifieka gebrulksregsts van de recraatie 

bestemmtngen wordt 10$ gelaten, Horecavoorzieningen moeten passen binnen de maximaJe 

maten van de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen van het 

besfemmingsvlak. Hlarbij moat duidelijk naar voren kemen del het gaat om ondergeschikte 

horece voorzlenlngen en daze dus niet de heofdactMteit van het bedrijf vormen-



4.5.3 Voorstel9: Gebruik voorzieningen door derden 

Beleidskeuze 9: 

Aanleiding 

Recreatieve (horeca en sport en spel)voQ[zieningen ook ten 

behoove van derden (niet-campfnggasten) beschikbaar stellen. 

In hat ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied Midden-Drenthe" staat expliciet vermeld dat 

dagrecreatie niet is toegestaan op toeristische bestemmingen. De reamei! in de toeristische 

markt is achter dat de voorzleningen Yan recreatiebedrijven oo.k door de elgen inwonets van 

Midden-Drenthe gewaardeerd worden. Een voorbeeld is de recreatieplas blj Recreatiepark 

de Horrebieter dat ook door eigen inwoners van Hoogersmilde en omstrekan wordt gebruikt. 

Argumentenftoelichting 

De voorzieningen op recreatiebedrijven kunnen als kens in de demografische krimpdiscussis 

gebruikt worden om de leefbaarheid van hat platte!and op peil Ie houden, Oaamaast geeft de 

gemeanteraad aan de levendlgheid van het piatte'land te willen vergroten. Ean van de 

manreren om dit te realiseren kan zjjn door de voarzieningen van recreatiebedrijven oak voar 

eigen inwoners beschikbaar te stellen en zo de aanll'ekkelijkheld van ons plaUeland te 

versterken. 

Om bestedingen te genareren zou de focus de komende jaren moeten liggen op de 

dagrecreatie. Er komen recreanten naar Midden-Dmnthe. Het is voor hen geen preble-em om 

een verblijfsaccommodatie te vinden, maar ze willen overdag oak een leuke beleving 

ervaren. En jU!st daar is sen tekortKoming aan in Midden~Drenthe. Recreantsn willen best 

geld uitgeven maar dan moeten we ze daar wei de gelegenheld toe bieden. Oeze 

beleldskeuze is een kans voar recreatieondernemers, om nasst verblijfsrecreatieve 

activiteiten ook dagrecreatie aan te gaan breden, zoals een zwemplas met g[ij banen of een 

binnenpaviljoen met sport en spel mogelijkheden openstelien voor dagrecreanten (zowel 

voor €ligen inwoners als VOOf recreanten van nabrj gelegen verbiljfsacGommodaties). 

Kanttekeninqen 

De bestaande voorzteningen in onze dorpan komen door deze regeling niet onder druk te 

staan. Hat openstellen van de vaorzieningen bij de recreatiebedriJven (die vaak op enige 

afstand van de dorpskernen ligg,en) moat gezien worden als €len waardevolle aanvulfing op 

het bestaande aanbod, waardoor de aantrekkelijkheid van de dorpen wordt versterkt en 

waardoor iedereen uiteindelijk profiteert. Tevens blijven de vQorzieningen ondergeschikt aan 

de recreatiefunctie (recreatief nachtverblijf). 

S'iJ 



NatuurliJk is de keuze ook aan de ondernemer of hij gebruik maakt van daze extra 

gebruiksregel in het bestemmingsplan. Het ken zijn dat hij door o.a. capaciteitsproblemen 

hier geen behoefte aan heeit. 

Consequenties voor het bestemmingsplan 

I n de gebrulksregels ·Qf bij de bestemmingsornschrijving van Recreatie - Verblijfsrecreatle 1, 

Recreatie - Verblijfsrecrealie 2 en Recreatie - Verblljfsrecreatie 3 in het bestemmingsplan 

"Buitengebied Midden-Drenthe" opnemen dat de (horeca)vQorztenlngan van het bedrijf ook 

ten dienste staan van derden. 

4.6 Bedrijfswoningen bij recreatieve bestemmingen 

4.6.1 tnteiding & definitie 

De ontwikkelingen in de afgelopen 10 tot 15 jaar zorgen ervoor dat de kampeer- en 

bungalowsector in Nederland in hoge mate geprofessionaliseerd en ge'intensiveerd is, De 

verblijfsrecreant is mobieler, veeleisBnder en jaarrond actiet Gasten moeten intenslever 

'bezig' gehouden worden en/of vragen om een meer intensieve dienstverlening (soms in 

combinatie met zorg) , 

Een en ander betekent voor de recreatieondernemer dat: 

• Permanent toezicht op het terrain vereist is, in principe gedurende 24 uur per dag, 7 

dagen in de week en 365 dagen per jaa(; 

• De waakzaamheid ten aaozian van calamiteiten, brand, lnbraak en vernieHngen 

noodgedwongen wordt verhoogd. Het veiligheidsaspect is op het recreatiebedrijf een 

elementaire voorvJaarde ten aanzien van hat kwa!iteitsbeeld van de gast over het 

recreatiebedrijf, Bawaking van en zorg over onder meer de recrea1ieverblijven van 

gasten; Qok in de stiUe(re) peri odes; 

• De dienstverlening gedurende het gehele recreatieseizoen, in toenemende mate 

gedurende het gehele jaar, op niveau dient te zijn (persoonfijk welbevinden van de 

gasten); 

• Het terreinbeheer gedurende het gehele jaar zo optimaal mogelijk moet kunnen 

worden ultgevoerd, 

Er is een duidelijke tendens waar ta nemen naar meer personael op recreatiebedrijven. Voor 

de werkgeJegenheid is dit een positieve ontwikkeling, maar het vraagt ook orn een antwoord 

op de vraag van huisvesting, 



4.6.2 Voorstel10: Aantal bedrijfswoningen per hectare 

Belejdskeuze 10: Een bedrijfswoning bij recht toestaan en sen tweede bedrijfswoning 

met ontheffing. 

Aanleiding 

De taakverzwaring van de recreatieondernemer, gevoegd bij de al genoemde 

ontwikkelingen, maakt hat noodzakelijk een of meerdere plaatsvervang;ers op het terrein te 

huisvesten. De voormalige 'Kampeerraad'stelde in haar "Richtlijl'len voor beheer en 

lnfichting van kampeerplaatsen" dal ef in elk geval een dienstwoning op een recreatiebedrijf 

behoort te zijn, met tevens een vrijstellingsmagelUkheid voar een tweeds bedriJfswoning. 

De ontwix.kelingen zijn in hoog tempo doorgegaan. De belangenvereniging voor de 

toeristJsche verblijfsrecreatie is dan ook van mening dat het noodzakelijk is del in prfncips 

elks recreatieonderneming over meerdere dienstvlloningen moet kunnen baschikken; zoves] 

als voor de bedriJfsvoering van het betreffende bedrijf noodzakelijk is. De 

recreatieondernemer zelf is de meest aangewezen persoon om dit ta beoordeien. 

Ook in het Kader van hat gefijkheidsbeginsel is het eerlijk om het bestemmingsplan aan te 

passen, zodat recreatieondernemers qua bedrijfswoningen dezelfde mogeHjkheden kd}gen 

als andere ondernemers zoals agrariers in onze gemeente. 

Argurnenten/tcel ichting 

Een aanvraag vanean recreatfebedrijf voor de bouw van sen extra, meestal sen tweede, 

bedrijfswoning, \Nardt door de geme-ente onderzocht op het feit in hoeverre de noodzaak 

daarvan wordt aangetoond. PJanologische afWegingen vormen het hoofdthema bij de 

beoordeling van een aanvraag voor sen extra bedrijfswoning. Voorop&l9steld dient te worden 

dat de beheerscomponent in de bedrijfsvoering niet simpelweg kan worden afge-zet tegen het 

aantal eenheden op een recreatieterrein. Terreinomvang en het aantal eenheden zeggen 

iets over de beheersbaarheid ('span of control') van de bedrijfsvoering .. De intenslvering van 

de bedrjjfsvoering en de noodzaak van een adequate kwalitatief hoogwaardige 

dienstverlening, vragen van ondernemer en medewerkers nadrukkellJk ~ zowel tetterlljk als 

figt..mrlijk ~ om bOl/en op het recreatiebedrijf te zittell. 

Op rader kampeer- en bungalowbedrijf is een bedrijfswoning noodzakenjl<. Afhankelijk van de 

aard, omvang en ligging van het bedrijf ken de aanwezigherd van meerdere bedrijfswoningen 

gewenst zijn. Om ruirnte te bieden voor ondernemen en gelijke rechten te bladen voor aile 

O.llnlli"yc ye,~i" 1i1 ".pl.mile, 2lJ10 DhsttJ!nil>n<>\" RlIUn~ 'r<lo. T "",i,.1F..f, OAd.,,,,,,,,,,nt 41 



ondernerners in de gameente is hat voorstel om net als hij agrarische bestemmingen 1 

bedrijfswontng bij recht toe te staan en aen tweede met ontheffing. 

Kanttekeningen 

Over het algemeen willen we een tweede bedrijfswoning in het bestemmingsplan 

"Buitengebled Midden-Drenthe~ pas toestaan als de noodzaak is aangetoond. Op het 

moment dst de woning weer verkocht wordt, is het risico groot dat ze als burgerwonlng 

verkocht worden i.p.v. als bedrijfswoning. Oit heaft negatieve gevolgen voor enerzijds het 

bedrijf en andeaijds de nieuwe bewoners. Oni extra Qplettendheid hiervoor if! te bouwen is 

een tweede bedrljfswoning aileen met ontheffing toegestaan. Hier kan dus een afweging van 

de relevantie gemaakt worden an de toetsing aan milieu eisen zoals de omgekeerde werking 

kan uitgevoerd worden. 

Met de ontheffing bestaat ook de mogelijkheid om te controleren of er geen sprake is van 

een splilsing van h,e1 terrein. In dat geval ken hat vOQrkomen dat op de andere helft at twae 

bedrfjfswonlngen gerealiseerd z:ijn. De nieuwe aanvraag wordt dan gezien als derde 

bedrfjfswoning en niet gehonoreerd. 

Consequentles veor het bestemmingsplan 

In de bestemrntngen Recreatie - Verblijfsrecreatie 1, Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 en 

Recreatie - Verblijfsrecreatie 3 in het bestemmingsplan "Buitengebted Midden-Drenthe" moet 

een extra ontheffing van de bouwregets opgenomen worden. 

Ontheffing van de bouwregels tweede bedrijfswoning op verblijfsrecreatieve terreinen 

Burgemeester en wethouders zjjn bevoegd ontheffing lEt verlenen voor de bouw van een 

hveede bedrijfswoning op bouwvlakken met de hoofdbestemming Recreatie (R-VR1, R-VR2 

of R-VR3), metinachtneming van net volgende: 

I. Planwljziging wOr'dt flUeen toegestaan lndien vOOf bet beheer van het terrein 

permanent toezicht noodzake!ijk is voar het permanente toezieht op hat 

recreatieve verblijf en er voldoende bedrijfsomvang aanwezig is in v6rband 

met de duurzaamheid van het bedrijf als volwaardig meermansbedrijf 

(bedrijfsmatige exploitatie); 

2. De situering van de bedrijfswoning dient een duidelijke relatie te hebben met 

het bedrijf en rnoet binnen het v9(blijfsrecreatieve bedrijf p!a.ats vinden; 

3. Er mag niet aleen tweede bedrijfswoning 2ijn gebouwd; 

4. Voer het overige dienen de aanvullende verplichtingen zoals genoemd op 

pagina 20 getoetst t6 vvorden. 
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Bijlage A beantwoording openstaande vragen na bespreking discussienota Ruimte voor 
Toeristisch Ondernemen in de commissie Ruimte & Groen op 13 oktober 2010 

Het ontwerp bestemmingsplan moest verbeterd en aangevuld worden in 2010, met name 
door de aanvulling van de PlanMER. Dit gaf ook ruimte om het gemeentelijk beleid op €len 
belangrijk onderdeel te actualiseren. Dit is het beleid voor Recreatie en toerisme in de 
gemeente, in het bijzonder in het buitengebied. In het voorontwerp BP BG en het 
(ingetrokken) ontwerp BP BG zat namelijk een systeem voor recreatie en toerisme dat 
verouderd en niet meer actueel was. Zowel door de gewijzigde economische 
omstandigheden als door voortschrijdend inzicht, en de inwerkingtreding van de Wabo was 
er aanleiding om het beleid te herzien. 

Dit heeft ertoe geleid dat na intern en extern vooroverleg een discussienota hierover aan de 
raadscommissie is voorgelegd. Het doel van de bijeenkomst was komen tot toeristische 
beleidskaders voor het buitengebied die vervolgens juridisch vastgelegd worden binnen de 
ruimtelijke kaders van het bestemmingsplan "Buitengebied Midden-Drenthe". De bijeenkomst 
heeft in oktober 2010 plaatsgevonden. De conclusies uit de discussie in de commissie zijn 
samen met het stuk zelf verwerkt in dit ontwerp BP BG. Inspraak is mogelijk tijdens de 
normale inzage procedure van het bestemmingsplan . Uiteindelijk zal de gemeenteraad, via 
de raadscommissie, het bestemmingsplan met de toeristische mogelijkheden vaststellen. 

In de discussienota staan tien stellingen/beleidskeuzes. Uitgangspunt bij de beleidskeuzes is 
het streven naar deregulering. Zaken moeten aileen worden vastgelegd in 
bestemmingsplannen als er ruimtelijke relevantie is. Daarnaast moet het gaan om toetsbare 
en handhaafbare voorwaarden. De regels in bestemmingsplannen moeten zoveel mogelijk 
algemeen van aard zijn en voldoende flexibel toegepast kunnen worden zonder te lange 
procedures te vereisen. Hierbij zijn in bijzondere situaties afwijkingen en maatwerk mogelijk. 

De commissies Ruimte & groen heeft zich gebogen over de stellingen. De volgende vragen 
bleven aan het einde van de avond onbeantwoord en zijn nader uitgezocht en worden 
hieronder toegelicht. Voor de overige stellingen en argumentatie verwijzen wij u graag naar 
de discussienota zoals die is opgenomen in de bijlagen van de regels van het ontwerp 
bestemmingsplan. 

Stelling 2 
Wijzigingsbevoegdheid opnemen voor het wijzigen van kleinschalige recreatie als 
nevenactiviteit bij de bestemmingen Agrarisch, Wonen, Landgoed en overige Bedrijven naar 
een volwaardige recreatieve bestemming (R-VR1 en R-VR3). 

• Bij stelling 2 werd aangegeven dat de voorwaarde voor wijziging van minimaal 1 
hectare laag en weinig onderscheidend is van een minicamping. De vraag is of dit 
minimum omhoog kan naar 2-3 hectare? Uit onderzoek in het werkveld blijkt dat je 
hiermee echter de ondernemers beperkt en dat is niet de bedoeling. Onze 
doelstelling is het bieden van ruimte voor ondernemen en daarom blijft het minimum 
van 1 hectare staan. 

• Verder kwam de vraag naar voren hoe we een ondernemersplan en een jaarronde 
exploitatie toetsen? Dit komt overeen met de vraag hoe de toegevoegde waarde op 
bestaand aanbod gemeten kan worden. Onderscheidendheid en vernieuwendheid 
meten is altijd subjectief. Bij twijfel hebben we de beschikking over beleids
instrumenten als het Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie die ons als onafhankelijke 
partij kunnen adviseren over het wei of niet vergunnen op basis van een 
ondernemersplan. 

Stelling 3 
Op reguliere kampeerterreinen vergunningsvrije bouwwerken tot 70 m2 toestaan met een 
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maxima Ie hoogte van 5 meter, 1 bouwlaag en 6 meter onderlinge afstand. 

• Bij stelling 3 kwam de vraag naar voren hoe we als gemeente controleren op milieu 
en dergelijke als er vergunningsvrij gebouwd mag worden? Uitkomst hiervan is dat dit 
inderdaad niet te controleren of sturen is omdat dit zonder vergunning kan. Oit komt 
dan ook niet terug in de regels van het bestemmingsplan. 

• Ook was een vraag of de onderlinge afstand van recreatiewoningen op 3 meter moet 
komen in plaats van de 6 meter zoals benoemd. Oit is uitgezocht en het is inderdaad 
vanuit het oogpunt van brandveiligheid voldoende om 3 meter aan te houden. Oit is 
aangepast in het bestemmingsplan. 

Stelling 7 
Geen·vrijstaande bijgebouwen toestaan naast recreatiewoningen. 

• Bij stelling 7 werd aangegeven dat de oppervlakte van de schuurtjes (6m2) bij de 
kampeerterreinen/campings in het bestemmingsplan aangegeven moet worden. Oit is 
opgenomen in de regels bij de bestemming R-VR1 (volwaardige campings). 

• Bij beleidskeuze 7 kwam ook de vraag naar voren hoe we omgaan met de huidige 
situatie? Oat wil zeggen als er op dit moment vrijstaande bergingen of schuurtjes 
staan bij bungalows/recreatiewoningen, worden die schuurtjes dan gedoogd of 
gesloopt? In het ontwerp bestemmingsplan is de regeling dat bij een recreatiewoning 
van tussen de 70 en 100 m2 aileen een inpandige berging of schuurtje aanwezig mag 
zijn. Losse of vrijstaande bijgebouwen zijn dus niet mogelijk. Als er op dit moment 
een onherroepelijke bouwvergunning is voor een vrijstaand schuurtje of berging bij 
een recreatiewoning dan mag die blijven staan, is dit echter gebouwd zonder 
bouwvergunning dan dient wat betreft het nieuwe bestemmingsplan hierop 
gehandhaafd te worden. Hiervoor bestaan procedures binnen de gemeente. 

Stelling 8 
Geen maximale oppervlakte opgeven voor horeca voorzieningen bij toeristische 
bestemmingen, maar deze koppelen aan de voorwaarden voor bebouwing op het 
bestemmingsvlak. 

• Bij beleidskeuze 8 werd gevraagd hoe we de ondergeschiktheid controleren en of we 
die niet duidelijker kunnen laten uitkomen door heel duidelijk te stell en dat er 
meerdere voorzieningen aanwezig moeten zijn. Horeca wei hoofdgebruik? Dan 
handhaven. In de regels is op dit moment aileen opgenomen dat het gaat om 
ondergeschikt gebruik. Binnen de bestemming zijn gebouwen ten behoeve van 
beheer en dienstverlening toegestaan. Oeze dienen altijd ten dienste te staan van het 
hoofdgebruik, namelijk het recreatieve gebruik in de vorm van recreatiewoningen 
en/of een kampeerterrein. Oit impliceert al dat het gebruik van die gebouwen geen 
ander hoofdgebruik zoals horecagebruik dat niet ten dienste staat van het 
hoofdgebruik, mag zijn. Het is daarmee niet nodig extra aanvullende voorwaarden 
over het ondergeschikte karakter van de horeca op te nemen. 

Stelling 10 
Een bedrijfswoning bij recht toestaan en een tweede bedrijfswoning met ontheffing. 

• Bij beleidskeuze 10 staat dat er 1 bedrijfswoning bij recht kan en een 2e met afwijking . 
Na afweging is het voorstel om in het bestemmingsplan maximaal twee 
bedrijfswoningen toe te staan na een omgevingsvergunning voor het afwijken van het 
bestemmingsplan, in overeenstemming met de agrarische bedrijfsmogelijkheden 
binnen het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. 

Bovenstaande punten zijn verwerkt in onderliggend ontwerp bestemmingsplan. 
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