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Raadsvergadering d.d. 11 maart 2008 agendapunt 7  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 19 februari 2008 
 
Onderwerp:  Vaststelling Facet bestemmingsplan waterberging en 

natuurontwikkeling herinrichting Peize  
 
Portefeuillehouder:   H.H. Assies en H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: J.E. Ploeger 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 884 
E-mail adres:   j.e.ploeger@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  1. Het facet- bestemmingsplan waterberging en 

natuurontwikkeling herinrichting Peize – voor zover dat 
betrekking heeft op grondgebied van de gemeente Tynaarlo – 
gewijzigd vaststellen.  

 2. De ingediende zienswijzen ongegrond verklaren.  
 
Bijlagen:     
-    Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-    Algemene verklaring van geen bezwaar (ter inzage) 
- Diverse zienswijzen (ter inzage) 
- Facet-bestemmingsplan waterbergin en natuurontwikkeling herinrichting Peize (ter inzage) 
- Herinrichting Peize, ontwerp inrichtingsplan (ter inzage) 
- MER Waterberging herinrichting Peize (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

I. Inleiding 

Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan het ontwerp van het Facet bestemmingsplan waterberging en 
natuurontwikkeling herinrichting Peize, zoals dat met ingang van 12 oktober 2007 gedurende zes weken 
ter inzage heeft gelegen. Het betreft een gezamenlijk bestemmingsplan voor de gemeenten Noordenveld 
en Tynaarlo, waarbij beide gemeentebesturen ieder dat deel van het bestemmingsplan vaststellen, dat 
betrekking heeft op het grondgebied van de eigen gemeente. Het Tynaarlose deel omvat globaal de 
gronden ten westen van Eelderwolde en Eelde- Paterswolde tussen onder meer het Omgelegde 
Eelderdiep en het Eelderdiep en wordt in het noorden begrensd door het perceel Madijk 2 in Eelderwolde 
en in het zuiden door de Westerhorn in Eelde. Het bestemmingsplan maakt integrale natuurontwikkeling 
en waterberging in het gebied van de polders Leutingewolde, Matsloot- Roderwolde en Peizer- en 
Eeldermaden mogelijk. 
 
II. Waarom een facetbestemmingsplan? 
De betreffende gronden op grondgebied van Tynaarlo liggen in twee bestemmingsplannen. In het op 24 
augustus 2004 vastgestelde en op 19 april 2006 onherroepelijk geworden bestemmingsplan “Ter Borch” 
zijn de gronden bestemd voor “laagveenontginning en beekdal” en “dijk”. In het bestemmingsplan 
Buitengebied Eelde (1996) zijn de gronden deels bestemd voor “laagveenontginningen en beekdalen” en 
”esdorpenlandschap”. 
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Het facetbestemmingsplan voegt een dubbelbestemming “Waterberging en natuur” toe aan deze 
vigerende bestemmingsplannen, die voor het overige dan ook onverkort van toepassing blijven. 
De dubbelbestemming regelt dat de gronden tevens zijn bestemd voor de berging van water en het 
behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden. 
Op basis van deze bestemming kunnen dijken, kaden, pompen, inlaten en overige kunstwerken worden 
aangelegd met als doel het gecontroleerd inlaten en tijdelijk bergen en afvoeren van boezemwater. 
Tevens kunnen maatregelen worden getroffen met het oog op de ontwikkeling van natuurwaarden. 
Deze inrichting voor de functies waterberging en natuur(ontwikkeling) vindt plaats conform het voor het 
gebied door gedeputeerde staten vast te stellen “Inrichtingsplan voor de herinrichting Peize” dat met het 
bestemmingsplan en het opgestelde Milieueffectrapport in ontwerp ter inzage heeft gelegen. Het doel 
“berging van water” wordt nevengeschikt aan het doel “behoud en ontwikkeling van natuurwaarden” en 
deze worden samen bovengeschikt aan de andere via de diverse bestemmingsplannen aan de gronden 
toegedeelde functies. 

III. Regionale samenwerking. 

De provincies Groningen en Drenthe en het Waterschap Noorderzijlvest hebben besloten de 
wateroverlast van het afgelopen decennium in het watersysteem van de Electraboezem aan te pakken 
met onder andere het realiseren van waterberging. De waterberging zal in samenwerking tussen het 
waterschap, de provincie Drenthe en de terreinbeheerders Vereniging Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer in landinrichtingsverband worden gerealiseerd, in dit geval via de Herinrichting Peize. 
Doelstelling van de Herinrichting Peize is het realiseren van een combinatie van natuur, waterberging en 
herverkaveling en daarbij een goede waterhuishouding voor de landbouw te waarborgen. 
De Bestuurscommissie van de Herinrichting Peize heeft tevens opdracht om binnen het plangebied van 
de Herinrichting Roden/Norg de planvorming voor de functiecombinatie waterberging en natuur uit te 
voeren. Die planvorming vindt overigens niet plaats in het kader van het inrichtingsplan Peize, maar 
volgens de kaders van de Waterschapswet. 

IV. Relatie met Inrichtingsplan voor de herinrichting Peize en Milieueffectrapport. 

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben op 7 november 2006 ingestemd met het Milieueffectrapport 
(MER) Waterberging Herinrichting Peize. Het milieueffect rapport heeft betrekking op het totale 
plangebied waar de waterberging speelt.  In het milieueffectrapport worden de effecten beschreven die 
optreden op het milieu bij een 4-tal alternatieven. Ook is naast de autonome ontwikkeling het meest 
milieu vriendelijk alternatief beschreven. Op grond van een afweging van meerdere belangen heeft de 
Bestuurscommissie Peize een voorkeursalternatief ontwikkeld. Daarnaast zijn de milieueffecten van het 
voorkeursalternatief in beeld gebracht. Het MER is gemaakt voor de opstelling van het Inrichtingsplan 
voor de Herinrichting Peize, dat gedeputeerde staten naar verwachting op 4 maart 2008 vaststellen en 
voor de vaststelling van het facet- bestemmingsplan waterberging en natuurontwikkeling herinrichting 
Peize. 
 
V. Vaststellingsprocedure en samenloop met procedure als bedoeld in artikel 19, lid 2 van de 

Wet op de ruimtelijke ordening. 
Zoals vermeld is het ontwerpbestemmingsplan vanaf 12 oktober 2007 gedurende zes weken ter inzage 
gelegd. Zienswijzen konden daarom tot en met 22 november 2007 worden ingediend. Op grond van 
artikel 25 van de Wet op de ruimtelijke ordening moet het bestemmingsplan binnen vier maanden ná 22 
november 2007 worden vastgesteld, dat wil zeggen vóór 22 maart 2008. 
 
In verband met de spoedeisendheid van het realiseren van de waterberging hebben gedeputeerde staten 
van Drenthe bij brief van 6 november 2007 ons een algemene verklaring van geen bezwaar als bedoeld 
in artikel 19, lid 2 van de Wet op de ruimtelijke ordening verleend voor de inrichting van het gehele 
plangebied. Op de onderdelen archeologie en ecologie hebben gedeputeerde staten de volgende 
opmerkingen gemaakt. 
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“Wij hebben geconstateerd dat gekozen wordt voor een uitgestelde beslissing in het bestemmingsplan als 
het gaat om het doen van onderzoek naar archeologische – en ecologische waarden. In het 
bestemmingsplan is een aanlegvergunningenstelsel opgenomen, die rekening houdt met deze twee 
aspecten. Het aanlegvergunningenstelsel heeft echter pas rechtskracht als het bestemmingsplan 
onherroepelijk is. Met het nu voorliggende inrichtingsplan wordt verzocht tot versnelde uitvoering over te 
gaan, zonder dat de genoemde onderzoeken daarvoor zijn afgerond. Wel hebben wij geconstateerd, dat 
het archeologisch proces in gang is gezet en dat er zicht is op ontheffing in het kader van de Flora- en 
Faunawet. Een en ander is tevens aangegeven in de aanbiedingsbrief van de Landinrichtingscommissie 
d.d. 15 oktober 2007 om het Landinrichtingsplan door ons college te laten vaststellen. Daarom hebben wij 
besloten de algemene verklaring van geen bezwaar af te geven. Daarbij wijzen wij wel op het belang van 
het betrekken van de uiteindelijk benodigde onderzoeksgegevens bij de beoordeling van de definitieve 
vrijstelling ex artikel 19, tweede lid van de WRO”. 
 
Aangezien geen exacte duidelijkheid bestaat over de precieze plaats en inhoud van de 
inrichtingsmaatregelen was het niet mogelijk om gericht archeologisch vooronderzoek te verrichten. Om 
te voorkomen dat met de uitvoering van het bestemmingsplan onevenredige aantasting van de 
archeologische waarden in het gebied plaatsvindt, worden de gronden mede bestemd voor behoud van 
deze waarden en is ter bescherming hiervan een aanlegvergunningenstelsel opgenomen. Deze 
aanlegvergunning geldt voor het hele plangebied, dus voor zowel de bekende archeologische waarden 
als de verwachtingswaarden. 
 
In de geest van de opmerkingen van gedeputeerde staten, zullen wij aan de te verlenen vrijstelling als 
bedoeld in artikel 19, lid 2 van de Wet op de ruimtelijke ordening het voorschrift verbinden, dat in het 
plandeel Peize – voor zover het grondgebied van de gemeente Tynaarlo betreft – in overleg met en ten 
genoegen van de provinciale archeoloog - nog archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd 
voorafgaand aan de uitvoering van de inrichting. Het gaat daarbij om het onderzoek zoals verwoord in het 
“Archeologisch bureauonderzoek waterbergingsgebieden Roden- Norg en Peize” van Arcadis en dat in 
de bij de brief van gedeputeerde staten d.d. 6 november 2007 gevoegde “Samenvatting 
vervolgonderzoek archeologie plandeel Peize” is aangegeven. Dit overzicht ligt met de overige 
procedurestukken voor u ter inzage.  
 
In relatie tot de vergunningen ingevolge de Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet wordt door 
ons aan de te verlenen vrijstelling als bedoeld in artikel 19, lid 2 Wro het voorschrift verbonden, dat de 
werkzaamheden pas mag worden begonnen als de betreffende vergunningen c.q. ontheffingen zijn 
verleend en in werking getreden. 
 
Aspect Bodem. 
Met verwijzing naar pagina 33 van de toelichting is door de Commissie voor Gemeentelijke 
Bestemmingsregelingen de opmerking gemaakt, dat het totale plangebied van Noordenveld en Tynaarlo 
op het onderdeel bodem onvoldoende is uitgezocht. Aangezien geen exacte duidelijkheid bestaat over de 
precieze plaats en inhoud van de inrichtingsmaatregelen was het niet mogelijk om gericht onderzoek te 
doen. Bekend is dat ten zuiden van het Leekstermeer een stortplaats is gelegen. Verder ligt in het totale 
gebied een aantal dempingen, waarvan op dit moment nog niet bekend is wat de mate van 
verontreiniging is. Het probleem kan worden ondervangen door aan artikel 3, lid 6 onder c een  bepaling 
toe te voegen, die voorschrijft dat de aanlegvergunning kan alleen worden verleend indien verkennend 
onderzoek heeft plaatsgevonden naar het voorkomen van bodemverontreinigingen in het gebied en 
maatregelen worden getroffen om verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan (wijzigingsvoorstel 
1). Een dergelijk voorschrift wordt ook aan de te verlenen vrijstelling als bedoeld in artikel 19, lid 2 Wro 
verbonden. 
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VI. Ingediende zienswijzen. 

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn in totaal 3 zienswijzen ingediend, die wij hieronder behandelen. 
Gelet op de samenloop tussen bestemmingsplan- en artikel 19, lid 2 WRO-  procedure is besloten deze 
drie zienswijzen ook als ingediend tegen de voorgenomen vrijstellingsprocedure te beschouwen. 
De reactie op de zienswijzen is op 26 en 27 februari 2008 mondeling met de 3 reclamanten besproken, 
waarin hen nadere toelichting op de plannen is gegeven. 
 
1. De heer H.E. Koolman, Schelfhorst 4 te Paterswolde, bij brief van 22 november 2007, ingekomen op 

23 november 2007. 
 Reclamant acht het voornemen om de agrarische bestemming om te zetten in natuurontwikkeling is 

voor het veehouderijbedrijf aan de Schelfhorst 4 onacceptabel en vraagt zich af: “Zijn deze plannen 
opgesteld door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten? Zijn zij heerser en meester van het 
gebied? Of worden wij geacht voor 100 % natuurbeheerder te zijn?” Gevraagd wordt om de 
agrarische bestemming op de landerijen in dit gebied in de toekomst te handhaven. 

  
 Reactie. 
 De zienswijze is verzonden op 22 november 2007 en dus tijdig ingediend. Uit nader overleg met de 

gebr. Koolman is gebleken, dat men nog in de veronderstelling verkeerde dat het bestemmingsplan 
“Buitengebied Eelde 1974” van kracht was, dat hun gronden bestemde voor “agrarisch gebied 
zonder bebouwing”. In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Eelde 1996 zijn de gronden 
namelijk bestemd voor “laagveenontginningen en beekdal”, nader aangeduid met “beekdal”. Op 
grond van artikel 5, lid 2 onder c1 van de voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied zijn 
binnen het gebied op de plankaart aangegeven met “beekdal” alle doeleinden ondergeschikt aan het 
doel “behoud en herstel van de landschappelijke en natuurlijke waarden van de 
laagveenontginningen en beekdalen”. De uitoefening van het grondgebonden agrarisch bedrijf 
behoort tot die ondergeschikte doeleinden. Het nieuwe facetbestemmingsplan voegt nu de 
dubbelbestemming “water en natuur” toe. In artikel 3, lid 1 is vermeld, dat de gronden, naast de 
andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen, tevens zijn bestemd voor: 
a. de berging van water; 
b. het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden; 
c. de bescherming van archeologische waarden; 
d. de bescherming van ecologische waarden. 

 
 Met verwijzing naar het Inrichtingsplan Herinrichting Peize is met de voorgestane waterberging een 

groot maatschappelijk belang gemoeid. Op grond van de Nota Ruimte van het Rijk moet ter 
voorkoming van grondwateroverlast, ter beperking van wateraanvoer, ter vergroting van de 
voorraadberging en ter vermindering van de verdroging, de ruimte zodanig worden bestemd, 
ingericht en gebruikt dat water beter wordt vastgehouden. Als dat niet voldoende is moeten 
maatregelen worden genomen om water te bergen. Hierdoor wordt het areaal oppervlaktewater al 
dan niet tijdelijk vergroot en zonodig het peilbeheer aangepast. Pas in laatste instantie wordt zonodig 
water af- of aangevoerd. Deze prioriteitsvolgorde wordt aangeduid met “drietrapsstrategie 
waterkwantiteit”. Waar mogelijk wordt ruimte voor water gevonden door combinatie van waterbeheer 
met andere functies om bij te dragen aan vergroting van de ruimtelijke kwaliteit. 

 In het Provinciaal Omgevingsplan II is het gebied aangeduid als bergingsgebied. Ook het op 10 
oktober 2006 door uw raad vastgestelde Structuurplan Tynaarlo geeft de aanduiding 
“waterbergingsgebied”. Zie ook de punten 1 t/m 5 van de beantwoording van de vragen van mevr. 
A.G. Stroetinga. Het dagelijks bestuur van het waterschap en wij hebben overeenstemming bereikt, 
dat het waterschap Noorderzijlvest planschade vergoedt, die op objectieve wijze door een 
deskundige is vastgesteld. 

 
 De gebr. Koolman hebben aangegeven geen gronden voor de waterberging te willen afstaan. Dat is 

hun goed recht. Grondverwerving geschiedt op basis van vrijwilligheid met mogelijkheden van 
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aankoop en grondruil. Daar hun gronden in dat geval in het waterbergingsgebied blijven liggen zullen 
maatregelen moeten worden getroffen of een goed landbouwkundig gebruik te waarborgen. 
Wanneer particulieren en/of bedrijven als gevolg van de waterberging schade lijden is de 
Nadeelcompensatieregeling waterschap Noorderzijlvest van toepassing. Op ons verzoek brengt de 
projectleider van de inrichting Peize binnenkort een bezoek aan de gebr. Koolman. 

 Resumerend achten wij de ingediende zienswijze ongegrond. 
 
2. Mevrouw A.G. Stroetinga, Schelfhorst 19 te Paterswolde, bij brief van 22 november 2007, 

ingekomen op 23 november 2007. 
 Reclamante stelt dat het moeilijk is om het plan te doorgronden op mogelijke tekortkomingen of 

bezwaren. Het valt moeilijk om de exacte invloed van het plan voor de eigen situatie te bepalen. De 
familie Stroetinga heeft 6 perceeltjes cultuurgrond en 1 perceeltje bos in eigendom binnen het thans 
voorliggende plan. Thans hebben die cultuurlandpercelen de bestemming “agrarisch”. Die 
bestemming moet worden gehandhaafd om een inkomen te garanderen. Er is nog geen zicht op 
ruilen in het kader van de herinrichting Peize. Momenteel zijn voor eigendommen in de Peizer- en 
Eeldermaden PSAN- pakketten af te sluiten. Blijft dit zo? De bereikbaarheid van de percelen baart 
de familie Stroetinga zorgen. 

 
 Reactie. 
 De zienswijze is verzonden op 22 november 2007 en daarom tijdig ingediend. Op 27 februari 2008 

heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met mevr. A.G. Stroetinga en is uitleg gegeven over de 
samenloop van allerlei wettelijke procedures. Uitgangspunt voor mevr. Stroetinga is dat zij het 
landbouwkundig gebruik op haar gronden willen blijven voortzetten. Die mogelijkheid is er. In het 
vigerende bestemmingsplan Buitengebied Eelde 1996 zijn de gronden van mevr. Stroetinga 
bestemd voor “laagveenontginningen en beekdal”, nader aangeduid met “beekdal”. De bestemming 
“agrarisch gebied zonder bebouwing” dateert nog uit het bestemmingsplan “Buitengebied Eelde 
1974”, dat daarvoor van kracht was. Verwezen wordt naar de beantwoording van de zienswijze van 
de heer Koolman waarin een vergelijking is gemaakt tussen het vigerende bestemmingsplan en het 
nieuwe plan en waarbij wordt ingegaan op het maatschappelijke belang van de waterberging. 

 Dezelfde zienswijze is ook ingediend bij gedeputeerde staten tegen het ontwerp landinrichtingsplan. 
Met verwijzing naar de Nota “Zienswijzen, samenvatting en antwoorden Inrichtingsplan voor de 
herinrichting Peize”, beantwoorden gedeputeerde staten die vragen als volgt. Bij die beantwoording 
sluiten wij ons aan. 
1. De percelen liggen (deels) binnen de herinrichting Peize. Voor dit gehele gebied wordt een 

wettelijke herverkaveling uitgevoerd. Dit betekent dat gestreefd wordt naar concentratie van 
losse percelen. Uitgangspunt hierbij is dat iedere eigenaar aanspraak heeft op het verkrijgen 
van een recht van dezelfde aard, hoedanigheid en gebruiksbestemming als wordt ingebracht. 

2.  Via het ruilplan wordt getracht om d.m.v. uitruil de percelen uit te waterberging te ruilen, zodat 
de percelen ingericht kunnen worden voor waterberging/natuur. 

3.  Er is een schaderegeling. Dit is de Nadeelcompensatieregeling van het waterschap 
Noorderzijlvest. Deze is via de website van het waterschap te downloaden.  

4.  Een deel van de kosten van de landinrichting worden na afloop verdeeld over de gezamenlijke 
grondeigenaren. Dit gebeurt aan de hand van het nut dat men van de verkaveling heeft gehad. 
De kosten worden in 1 keer afgerekend. Er is geen landinrichtingsrente met jaarlijkse kosten. 

5.  De gronden in de waterberging worden uitgeruild naar buiten de waterbergingsgebieden. 
Tijdens de wenszittingen voor het Ruilplan kan worden aangeven of men toegedeeld wenst te 
worden in een beheersgebied waar SAN-overeenkomsten mogelijk zijn. 

6.  Gestuwde berging betekent dat het water in het gebied op een hogere waterstand wordt 
gebracht met een stuw, maar dat het gebied ook functioneert als waterberging. 

7.  Als de gronden in de waterberging zijn vrijgemaakt, heeft de zandweg geen functie meer voor 
de ontsluiting van de aanliggende percelen en kan vervallen. 
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8.  Het is de wens van de gemeente om het bestaande fietspad langs het Omgelegde Eelderdiep 
door te trekken en daardoor de mogelijkheden voor alle fietsers in alle omstandigheden te 
vergroten. 

9.  Zolang uw percelen hier blijven liggen, zullen deze via de bestaande situatie ontsloten blijven. 
10.  Bij de voorgenomen afsluiting van het zandpad is reeds vanuit gegaan dat de landbouwgronden 

die hier liggen uitgeruild worden naar een andere plek zo dicht mogelijk bij uw woning.  
11.  Deze gronden worden uitgeruild naar buiten de waterberging, zodat landbouwkundig gebruik op 

vervangende grond mogelijk blijft. 
12.  Met de aanleg van dit pad wordt een oude verbinding hersteld. De ligging van het pad is zo 

gekozen dat geen doorsnijding van percelen plaats vindt. Wel wordt voorgesteld om voor het 
deel ten oosten van de weg Voorste Hartlappen de bestaande wandelroute te volgen. 

13.  De loop die is getekend is voor een deel gebaseerd op de oude loop en een deel op de 
maaiveldhoogten. Voor het noordelijk deel is bekend dat daar een oude waterloop liep, echter 
minder duidelijk is of dat de oude loop is of dat het een zijtak is.  

14.  Het landinrichtingsplan is opgesteld door de Bestuurscommissie Peize. Hierin zijn alle belangen 
uit het gebied vertegenwoordigd. De kaart is opgesteld door Dienst Landelijk Gebied. Het 
streefbeeld is in hoofdlijnen bepaald door de provincie. De detaillering en het beheer komen 
voor een deel te liggen bij Staatsbosbeheer en voor een deel bij Natuurmonumenten 

15.  Helaas is bij de druk van het landinrichtingsplan de oorspronkelijke lichtgroene aanduiding 
Ecologische hoofdstructuur/natuur slecht leesbaar geworden. Bij het definitieve plan wordt dit 
gecorrigeerd. 

 Wij zullen bemiddelen richting de Bestuurscommissie in het vinden van een goede oplossing van de 
problemen. 

 Samenvattend achten wij de ingediende zienswijze ongegrond. 
 
3. Stichting Hippisch Centrum Eelde, Kwikstaartweg 53 te Paterswolde, bij brief van 17 oktober 2007, 

ingekomen op 22 oktober 2007. 
 De stichting stelt, dat de Bestuurscommissie eerder – naar aanleiding van een in december 2006 

tegen het voorontwerp Landinrichtingsplan ingediende zienswijze – heeft besloten, dat er in het 
plangebied geen ruiterpaden worden aangelegd en dat de Stichting tevreden moet zijn met de al 
aanwezige zandpaden, te weten Zanddijk, Drentse Dijk en Noorddijk en de brug over het Eelderdiep. 
 Met de ontwikkeling van het Hippisch centrum aan de rand van het gebied acht de stichting het 
noodzakelijk om deze tot verschillende rondrijdroutes te completeren. Dit om de verwachte ruiterdruk 
op het gebied goed te kunnen regelen en bovendien om het provinciale doorgaande ruitertracé te 
kunnen vaststellen. Drie zaken zijn essentieel voor het goed onder controle houden van de ruiterdruk 
op dit gebied, waarbij noch de overige recreanten worden geschaad, noch de belangen van het 
waterschap. 
a. De ruiters van de Ter Borchlaan willen graag over dit ruitertracé het Hippisch Centrum kunnen 

bereiken. Mogelijk kan dit worden verwezenlijkt door deze aansluiting mee te nemen in het 
beplantingselement vóór de sloot, evenwijdig aan het aanwezige fietspad;  

b. Voor de geplande wildroosters in het zandpad van de Madijk zal over een aangepast 
begrazingsbeleid overleg nodig zijn; 

c. Voorgesteld wordt de ruiterdruk op de ruiteronvriendelijke Hooiweg te minimaliseren. Dit kan 
door het zandpad vanaf het Schelfhorst bruggetje naar het zandpad van de Boterdijk te 
verbinden over de Tynaarlose oostoever van het Omgelegde Eelderdiep. Een vergelijkbare 
situatie deed zich voor in de polder Lappenvoort, waar langs de Schipsloot over de top van het 
dijklichaam niet frequent, maar toch jarenlang een ruiterpad zonder klachten van het 
waterschap heeft gefunctioneerd. Dit is gebeurd door gedisciplineerd gebruik en door beide 
taluds te beschermen door deze af te richelen. 

d. In het zuidelijk deel van het totale inrichtingsplan is aan de gemeente Tynaarlo de aanleg van 
een voetpad en een fietspad toebedeeld vanaf de Lugtenbergerweg naar het Paasveen. 
Mogelijk kan dit worden gecombineerd met de aanleg van een ruiterpad.  
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e. De wens bestaat dat een ruiterpad wordt meegenomen bij de verbinding vanuit Ter Borch naar 
het Meerschapsgebied. Waarschijnlijk via de achteringang naar de Hoornseplas om van het 
rustige deel van het Meerschapsgebied te kunnen genieten en via de te beschermen en 
bewijzerde berm van de aanwezige recreatiewegen langs het Scandinavisch Dorp terug te 
keren naar het Hippisch Centrum. 

 Reactie. 
 De zienswijze is tijdig ingediend, zodat betrokkene in zijn zienswijze kan worden ontvangen. 
 In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Eelde maakt het doel “dagrecreatie” deel uit van de 

gebiedsbestemming “laagveenontginningen en beekdalen”, nader aangeduid met “beekdal”. In 
artikel 5, lid van de planvoorschriften is vermeld, dat het doel “dagrecreatie” is beperkt tot de 
inrichting en het gebruik van dagrecreatieve voorzieningen in de vorm van voet-, fiets- en 
ruiterpaden, picknickplaatsen, parkeervoorzieningen, visoever en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen voorzieningen. Wel is de voor de aanleg van een ruiterpad op grond van artikel 5, lid 8 onder 
a van diezelfde voorschriften een aanlegvergunning nodig. In het bestemmingsplan Ter Borch is 
nagenoeg een zelfde regeling als in het bestemmingsplan Buitengebied Eelde opgenomen. Het 
nieuwe facetbestemmingsplan voegt de dubbelbestemming “water en natuur” toe aan de 
gebiedsbestemming. In artikel 3, lid 2 van de voorschriften is vermeld, dat onder de bestemming de 
aanleg van dijken, waterlopen, kaden, gemalen, inlaten en overige kunstwerken …. en de daaraan 
gekoppelde dagrecreatieve voorzieningen zijn begrepen. 

 Nu noch de geldende - noch het toekomstige bestemmingsplan zich verzet tegen de aanleg van 
ruiterpaden geven wij onderstaand een overzicht van de stand van zaken m.b.t. de aanleg. 

 Nagenoeg dezelfde zienswijze is ook ingediend tegen het ontwerp Inrichtingsplan bij gedeputeerde 
staten van Drenthe. In de Nota “Zienswijzen, samenvatting + antwoorden Inrichtingsplan voor de 
Herinrichting Peize” van gedeputeerde staten van Drenthe is het volgende vermeld. “Op dit moment 
zijn er binnen de financiële regelingen bij de provincie Drenthe en bij de gemeenten Noordenveld en 
Tynaarlo weinig financiële mogelijkheden voor recreatieve voorzieningen, waaronder bewegwijzering 
en het verbinden van de bestaande zandwegen. In het inrichtingsplan zijn recreatieve voorzieningen 
opgenomen waarvan de realisatie haalbaar is. Wij zijn van mening dat er in potentie veel meer in de 
recreatieve infrastructuur geïnvesteerd zou kunnen worden indien er meer geld beschikbaar komt. 
De Bestuurscommissie zal worden verzocht om ook tijdens de uitvoering te blijven zoeken naar 
financiële mogelijkheden zodat wij nog tijdens de uitvoering daar invulling aan kunnen geven. 
Daaronder vallen ook wandel- en ruiterpaden. 

 Vooruitlopend hierop is besloten om tussen de Schelfhorst en de onverharde weg langs het 
Omgelegde Eelderdiep een ruiterpad aan te leggen. Ook zal een ruiterpad worden gerealiseerd 
tussen de zandweg en de manege op de plek waar thans een wandelroute ligt”. 

 
 Ook elders heeft de problematiek onze aandacht. Zo kan de wens genoemd onder a worden 

gehonoreerd binnen de bestemmingsplannen Ter Borch en met financiële middelen vanuit Ter 
Borch. Het bestaande fietspad vanaf de Ter Borchlaan wordt doorgetrokken door de “bijzondere 
bebouwingsstrip” naar de Madijk met een bruggetje waarvan ook ruiters gebruik kunnen maken om 
vervolgens de route over de Madijk te kunnen vervolgen. Het onder d genoemde fietspad wordt 
meegenomen in de bestemmingsplannen die nog dit jaar voor de baanverlenging Groningen Airport 
Eelde in procedure worden gebracht, nadat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
uitspraak heeft gedaan over de Aanwijzingsbesluiten van het Rijk. Ook de veiligheid van ruiters heeft 
daarbij onze aandacht. Dit is buiten de orde van dit bestemmingsplan, waarvan de zuidelijke 
begrenzing wordt gevormd door de Westerhorn in Eelde. Het onder e genoemde gebied is ver buiten 
het plangebied voor de waterberging en natuurontwikkeling herinrichting Peize gelegen en kan dus 
niet worden meegenomen bij de besluitvorming over dit bestemmingsplan, waarvan de oostelijke 
grens wordt gevormd door het Omgelegde Eelderdiep. 

 Resumerend stellen wij voor ten aanzien van de zienswijze te handelen zoals hiervóór is 
aangegeven en het bestemmingsplan niet aan te passen.  
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VII. Ambtshalve in het plan aan te brengen wijzigingen. 

Naast het onder V aangegeven wijzigingsvoorstel 1 dienen in het plan de volgende wijzigingen te 
worden aangebracht. 
a. De datum van vaststelling van het inrichtingsplan Peize door gedeputeerde staten kan worden 

opgenomen in artikel 3, lid 2 van de planvoorschriften (wijzigingsvoorstel 2). 
b. De toelichting op het bestemmingsplan kan worden aangepast aan de onder V genoemde 

opmerkingen van gedeputeerde staten op de onderdelen archeologie, ecologie en bodem 
(wijzigingsvoorstel 3). 

c.  Op de legenda van de plankaart van het ontwerpbestemmingsplan staat abusievelijk 
“Dubbelbestemming waterberging”. Dit moet zijn “Dubbelberging waterberging en natuur”. 
Daarmee spoort de plankaart weer met de planvoorschriften (wijzigingsvoorstel 4).  

VIII. Vervolgprocedure 

Na de vaststelling van het bestemmingsplan ter inzagelegging gedurende zes weken en inzending ter 
goedkeuring aan gedeputeerde staten. 

Financiële consequenties 

De nadeelcompensatieregeling van het waterschap Noorderzijlvest is van toepassing in combinatie met 
artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke ordening. 
Op het moment van schrijven van het definitieve voorstel (27 februari 2008) was de door het waterschap 
Noorderzijlvest ondertekende overeenkomst “vrijwaring planschade” nog niet terugontvangen. Wij gaan 
ervan uit, dat dit op 11 maart 2008 wel het geval is en zullen u dan ter zake nader informeren. 

Adviezen 

Geen. 

Gevraagd besluit 

1.  Het facet- bestemmingsplan waterberging en natuurontwikkeling herinrichting Peize – voor zover 
dat betrekking heeft op grondgebied van de gemeente Tynaarlo – gewijzigd vaststellen. 

2. De ingediende zienswijzen ongegrond verklaren. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
J. Rijpstra,  burgemeester. 
 
 
mr. P. Post,  secretaris. 


