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1 Inleiding 

 
 
De gemeente Tynaarlo heeft een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het noordelijke deel van de 
woonwijk Ter Borch in Eelderwolde. De gemeente is voornemens om het noordelijke deel van de Rietwijk 
anders uit te voeren dan voorheen was voorzien.  
 
Wijzigende marktomstandigheden vragen om een plan met meer flexibiliteit en een stedenbouwkundig 
wezenlijk ander karakter. Het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan voor de Rietwijk was gebaseerd op de 
in het landschap aanwezige slotenpatroon en had daardoor een nadrukkelijke oost-west indeling. Dit 
verkavelingsprincipe is losgelaten. In het nieuwe plan wordt een meer natuurlijke/organische indeling 
nagestreefd. Tevens wordt met het globale karakter van het bestemmingsplan meer flexibiliteit naar de 
toekomst geboden.  
 
Het nieuwe stedenbouwkundig plan houdt meer rekening met de grondslag in het gebied. Ook wordt de 
aardgastransportleiding in het gebied beter ingepast. Bij het ontwerp van deze wijziging is rekening 
gehouden met de ecologische verbindingen in de wijk tussen de Piccardthofplas en het natuurgebied Eelder- 
en Peizermaden. Deze verbindingen worden op een andere wijze uitgevoerd. Daarbij is echter het 
uitgangspunt gehanteerd dat de ecologische waarden niet slechter mogen zijn dan zoals deze oorspronkelijk 
waren voorzien. 
 
Dit bestemmingsplan “Ter Borch, Rietwijk Noord” vervangt het noordelijke deel van het vigerende globale 
bestemmingsplan Ter Borch en het noordelijke deel van het daarop gebaseerde bestemmingsplan "Ter 
Borch, plan van uitwerking Rietwijk". Het gaat daarbij om het nog te realiseren natuurgebied (de ecologische 
verbindingszone tussen de Piccardthofplas en de Eelder- en Peizermaden) en de noordelijk daarvan gelegen 
woongebieden. Ook de groenstructuur van de Bruilweering bevindt zich binnen het plangebied. Daarnaast 
bevat het plan een deel van de hoofdontsluitingsweg van de wijk tot aan de rotonde bij het transferium 
Hoogkerk Peizermade (A7). 
 
Het ontwerp-bestemmingsplan “Ter Borch, Rietwijk Noord” heeft met ingang van vrijdag 15 maart 2013 gedu-
rende zes weken ter inzage gelegen. De tervisielegging is op 13 maart 2013 bekendgemaakt door plaatsing 
in de Oostermoer/Noordenveld en in de Staatscourant.  
 
Het bestemmingsplan kon vanaf 15 maart 2013 tot en met 25 april 2013 in het gemeentehuis, Kornoeljeplein 
1 te Vries, worden ingezien. Het ontwerp kan in die periode worden ingezien op maandag, dinsdag en vrijdag 
van 08.30 uur tot 12.30 uur, op woensdag van 08.30 uur tot 17.00 uur, op donderdag 08.30 tot 19.00 uur en 
buiten kantooruren op telefonische afspraak. Het bestemmingsplan was te raadplegen op 
ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer:NL.IMRO.1730.BPTerborch-0301). Ook kon het ontwerp-
bestemmingsplan via de gemeentelijke website (www.tynaarlo.nl) worden geraadpleegd. 
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2 Indieners van zienswijze 

 
 
Gedurende de termijn van terinzagelegging, kon iedereen zowel schriftelijk als mondeling een reactie op het 
ontwerp-bestemmingsplan “Ter Borch, Rietwijk Noord” kenbaar maken. Van de mogelijkheid om een reactie 
in te dienen is door de volgende personen en instellingen gebruik gemaakt: 
 

2.1 Zienswijzen 
 
Gedurende de tervisielegging hebben wij zienswijzen ontvangen van:  
 

1) Mevrouw J.M. Heinen en de heer H.F. Lukkien, Ter Borchlaan 40, 9766 TX Eelderwolde 
(registratiekenmerk 2013/14573). 

2) NV. Nederlandse Gasunie (registratiekenmerk 2013/15073) 
3) Stichting Univé Rechtshulp, namens de heer H. Weits, Ter Borchlaan 46, 9766 TX te Eelderwolde 

(registratiekenmerk 2013/15444). 
 
De zienswijzen konden worden in gediend vanaf 15 maart tot en met donderdag 25 april 2013, waarbij 
volgens de jurisprudentie de datum van verzending doorslaggevend is. Alle reacties zijn op tijd ontvangen en 
zijn daarmee ontvankelijk. De locaties van de indieners een zienswijze zijn op een kaartje aangegeven. Deze 
is als bijlage bij deze notitie opgenomen.  
 
Volledigheidshalve wordt vermeld dat van de Provincie Drenthe een reactie is ontvangen (registratiekenmerk 
2012/10410). Hierin staat dat de provincie in het kader van het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1. 
Besluit ruimtelijke ordening, op 28 september 2012 advies heeft uitgebracht over het voorontwerp-
bestemingsplan. In deze reactie is aangegeven dat het provinciaal belang voldoende in het plan is verwerkt. 
Indien het ontwerp-bestemmingsplan ongewijzigd wordt vastgesteld mag de gemeente ervan uitgaan dat zij 
geen reactieve aanwijzing zullen geven.  
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3 Overzicht ingediende zienswijzen 

 
Hieronder worden de ontvangen reacties per zienswijze weergegeven en van een reactie voorzien. De 
reactie van de gemeente is daarbij cursief weergegeven.  
 

3.1 Zienswijzen 
 

Zienswijze 1: mevrouw J.M. Heinen en de heer H.F. L ukkien 
 
Appelanten hebben percelen in eigendom, gelegen aan het Ter Borchlaan 40 (deze percelen vallen in het 
bestemmingsplan Het Groene Lint). Voor de realisering van o.a. de ecologische zone en de te realiseren 
ontsluitingsweg (Borchsingel) hebben zij destijds hun achter gelegen weiland aan de gemeente verkocht. Zij 
wijzen erop dat de ecologische zone over hun percelen loopt en door gaat naar het gedeelte van de Rietwijk. 
Een gedeelte van de grond achter hun percelen, waar ook het bestemmingsplan Rietwijk van toepassing is, 
is thans bestemd voor ecologische doeleinden. De percelen zijn ook ingetekend als een groene en natte 
ecologische verbindingzone. De essentie hiervan was- dit blijkt uit de van toepassing zijnde 
bestemmingsplannen- dat er een ecologische- en verbindingsroute zou worden gerealiseerd voor diverse 
diersoorten en vogels die via deze zone, de Piccardthofplas konden bereiken, dan wel via de Piccardthofplas 
het natuurgebied Peizermaden konden bereiken. Op de website van Natuurmonumenten betreffende de 
Piccardthofplas, staat het volgende ook vermeld: “In de ondiepe zones komen de pad, de groene kikker en 
de kleine watersalamander voor. De Piccardthofplas is voor deze dieren een belangrijke ecologische 
verbindingsroute. Via de oevers kunnen zij helemaal naar Peizermaden en het Paterswoldsemeer trekken, 
en omgekeerd natuurlijk. Zo mooi kan de natuur aan de stadsrand zijn".  
 
Appelanten wijzen erop dat het bestemmingsplan Ter Borch door de gemeenteraad op 24 augustus 2004 is 
vastgesteld en op 19 april 2006 uiteindelijk onherroepelijk geworden. Voortvloeiend uit het voormelde 
bestemmingsplan, is een uitwerkingsplan Rietwijk opgesteld. Het betreft een uitwerkingsplan van 8 april 
2008. Appelanten merken hierbij op dat het om een zeer recent uitwerkingsplan gaat. In het uitwerkingsplan 
bevindt zich een plankaart, ''Masterplan Ter Borch 2002". Appelanten stellen vast dat uit dit plan heel goed 
kan worden afgeleid hoe de ecologische verbindingszone tussen de Piccardthofplas en het gedeelte van de 
Rietwijk tot stand zou moeten komen. Tevens blijkt uit de voormelde plankaart dat achter hun perceel de 
verbinding tussen het Piccardthofplas en het gedeelte van de Rietwijk is gelegd (ecologische zone). De zone 
betreft een rechte lijn van de Piccardthofplas naar het gedeelte van Rietwijk wat is bestemd voor ecologische 
doeleinden. Op deze wijze kunnen diverse diersoorten de beide natuurgebieden zonder problemen bereiken. 
De ecologische zone loopt over hun percelen heen. Wanneer zij de concept-plankaart van het nieuw te 
realiseren bestemmingsplan Rietwijk bekijken, blijkt ineens dat deze gehele verbindingszone komt te 
vervallen. De gemeente is voornemens om in deze ecologische verbindingszone een woonblok te gaan 
realiseren (bestemmen voor woondoeleinden). Appelanten zijn van mening dat dit in strijd is met het vrij 
recente uitwerkingsplan Rietwijk en de andere van toepassing zijnde ruimtelijke plannen/beleid. Indien in de 
verbindingszone achter hun perceel woningen worden gebouwd, dan zou dit tot gevolg hebben dat diverse 
diersoorten waaronder de pad, de groene kikker en de kleine watersalamander geen gebruik meer kunnen 
maken van deze verbindingszone. Op grond van het vorenstaande zijn zij van mening dat de wijziging van 
het bestemmingsplan Rietwijk die het college voornemens is om aan de gemeenteraad voor te leggen, 
strijdig is met diverse andere ruimtelijke plannen en beleidsstukken. Daarnaast is het nieuw te realiseren 
bestemmingsplan Rietwijk om voormelde redenen strijdig met de goede ruimtelijke ordening.  
 
Appelanten vinden het tevens van belang om te vermelden dat de voormelde verbindingszone ook is 
aangelegd voor diverse vogelsoorten die in een rechte lijn vanaf de Piccardthofplas via de ecologische 
verbinding de Rietwijk kunnen bereiken en het natuurgebied Peizermaden en andersom. Het betreft volgens 
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appelanten een belangrijke aanvliegroute voor diverse (water)vogels. Indien op de plek (thans bestemd voor 
ecologische doeleinden) woningen worden gebouwd, dan zou deze aanvliegroute komen te vervallen en 
komt hiermee ineens de gehele ecologische zone op losse schroeven te staan. Dit is volgens appelanten 
wederom in strijd met alle voorafgaande plannen. Daarnaast willen zij nog het volgende opmerken. Op grond 
van het uitwerkingsplan Rietwijk van 8 april 2008 (pagina 27) blijkt dat er compenserende maatregelen 
moeten worden getroffen. Een compenserende maatregel betreft onder andere het volgende (het tiende 
bullet): "goede land- en waterverbinding met de Eelder- en Peizermaden, het Paterswoldsemeer en de 
Piccardthofplas zijn essentieel om natuurontwikkelingsgebieden te laten functioneren ". Appelanten zijn van 
oordeel dat indien in de verbindingszone een woonwijk wordt geplaatst (binnen het bestemmingsplan 
Rietwijk) hierop een ernstige inbreuk wordt gemaakt. Ook al om deze reden zijn zij van oordeel dat het 
gebied wat thans en recentelijk is bestemd voor ecologische doeleinden te bestemmen voor woondoeleinden 
strijdig is met de goede ruimtelijke ordening en strijdig is met de Flora- en Faunawet.  
 
Graag willen zij het college nog het volgende onder de aandacht brengen. Bij de totstandkoming van het 
bestemmingsplan was het opnemen van een ecologische zone essentieel. Als gevolg daarvan moesten zij 
tijdens de integratie en herinrichting aan vele voorwaarden houden.  
Hierbij noemen appelanten het volgende:  

1. zij werden verplicht ecologische sloten aan te laten leggen op hun percelen;  
2. de paardenbak, die verlegd diende te worden door de integratie en ruiling van grond, moest precies 

zo gesitueerd worden dat deze niet over de percelen 2555 en 2554 heen kwam te liggen omdat deze 
percelen (ecologisch) zijn. Dit had tot gevolg dat hun bak met wedstrijdafmeting 20x60 meter 
verkleind moest worden naar 20x40 meter omdat hij anders in de ecologische verbindingszone zou 
liggen en dit mocht absoluut niet;  

3. het intekenen van het bouwblok op het perceel was eveneens aan dezelfde regels gebonden en 
mocht per se niet over perceel nr. 2555 heen. Hierdoor zijn zij uiterst beperkt in het gebruik van hun 
percelen en mogen zij tot op de dag vandaag niet het bijgebouw plaatsen wat zij zouden willen. Na 
vier jaar lang herhaald verzoeken te hebben ingediend om een aanpassing en artikel 19 procedure, 
wordt alles steeds door beperking van het bouwblok afgewezen. Dit terwijl de huizen op no. 32 en 
no. 36 deze beperking niet hebben omdat ze niet in de ecologische zone gesitueerd zijn. Deze 
bewoners hebben meerdere en grotere bijgebouwen en een groot bouwblok, maar veel minder land 
dan hen;  

4. hun in 2006, nog nieuw te bouwen woning mocht niet verder dan de kadastrale grens en het 
bouwblok worden gebouwd in verband met deze ecologische zone in perceel 2555. Het gevolg is, 
dat zij boven op de buren van nr. 36 gebouwd zijn, maar wel ruim 14.000 meter grond om hen heen 
hebben. Volgens appelanten een werkelijk absurde situatie.  

 
Op grond van het vorenstaande zijn appelanten zeer ontstemd met het feit dat de ecologische zone, zoals in 
het huidige plan, gaat verdwijnen. In het oude weiland (kadastraal nr. 2557), dat zij aan de gemeente hebben 
moeten verkopen voor natuurgebied, komen nu huizen. Als zij dit van te voren geweten hadden was er een 
hele andere onderhandelingpositie geweest omtrent de verkoop van deze grond. Daarnaast wordt volgens 
hun het beloofde vrije uitzicht, wat voor hun voorwaarde was om geïntegreerd te worden, geblokkeerd. 
Appelanten voelen zich zwaar op het verkeerde been gezet door de gemeente en vrezen, buiten 
uitzichtbelemmering, nu ook overlast van de doorgaande aansluiting op de A7 die pal achter hun langs loopt. 
Het geluid van deze weg zal met voordurende zuid- westenwind en bebouwing terug kaatsen naar hun 
woning en voor veel overlast gaan zorgen. Ook zal met het wegvallen van deze ecologische aanduiding, het 
uitzicht en de geluidsoverlast het perceel en de woning in waarde gaan dalen, aangezien zij straks echt 
helemaal ingebouwd zullen zitten met hun paardenbezigheden in een nieuwbouwwijk en er zodoende geen 
sprake meer is van een uitzonderlijke situatie. Op grond van het vorenstaande zijn appelanten van mening 
dat het college dan wel de gemeenteraad niet zomaar, ten koste van eerder gemaakte afspraken, plannen 
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kan wijzigen en aanpassingen kan verrichten die gevolgen hebben voor hen. Zij zijn het daarom volstrekt 
oneens met de situatie zoals de gemeente dit op de nieuwe plankaart heeft aangegeven.  
 
Appelanten geven aan dat er gesprekken plaatsvinden met de gemeente. Totdat samen met hen een 
definitieve oplossing is gevonden blijven zij van oordeel dat de ecologische verbindingszone, niet kan worden 
gewijzigd zoals op de nieuwe verbeelding staat omschreven omdat dit strijdig zou zijn met diverse andere 
regelgeving en met een goede ruimtelijke ordening. Bovendien zou het strijdig zijn met de verkoop van de 
grond aan de gemeente voor ecologisch gebied en hun integratie in de ecologische verbindingszone in 
november 2006. Een re-integratie waarin hun vele beperkingen zouden zijn opgelegd.  
 

Onze reactie: 
De woning van appelanten is gelegen in het Groene Lint van Ter Borch. De gronden rond de woning vormen 
inderdaad een belangrijke schakel in de ecologische verbinding tussen de Piccardthofplas, de Rietwijk en het 
natuurgebied Eelder- en Peizermaden. De gronden zijn in het bestemmingsplan “Ter Borch, plan van 
uitwerking Het Groene Lint” gelegen binnen de bestemming woongebied, nader aangeduid als 
“Groenvoorzieningen”. De plankaart van het uitwerkingsplan is hieronder afgebeeld. 
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Op de plankaart is met een rode pijl de positie van de woning van de familie aangegeven. Met twee groene 
pijlen is de ecologische verbinding aangegeven. Deze percelen zijn in eigendom bij de familie.  
 
De gemeente heeft bij het nieuwe ontwerp van Rietwijk Noord rekening gehouden met de ecologische 
verbindingen in de wijk tussen de Piccardthofplas en het natuurgebied Eelder- en Peizermaden. Deze 
verbindingen worden op een andere wijze uitgevoerd. Daarbij is echter het uitgangspunt gehanteerd dat de 
ecologische waarden niet slechter mogen zijn dan zoals deze oorspronkelijk waren voorzien. De gemeente 
heeft daarom bij het ontwerp advies ingewonnen bij Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek BV uit 
Feanwâlden. De aanbevelingen uit het rapport “Ecologische aspecten inrichting Rietwijk en omgeving 
Bruilweering, A&W-rapport 1740” zullen in het ontwerp en beheer van de ecologische zones worden 
opgevolgd. De Vereniging Natuurmonumenten zal in samenwerking met de gemeente zorg dragen voor het 
ontwerp en het beheer van de ecologische zones. De Vereniging Natuurmonumenten heeft ingestemd met 
de wijziging van ecologische verbindingen. De zones zijn op de verbeelding van het nieuwe 
bestemmingsplan voorzien van de bestemming “Natuur”.  
 
De zone achter de percelen van appelanten is ook zo getekend dat deze aansluiten op de oorspronkelijke 
verbinding in het Groene Lint (zie onderstaande afbeelding). De zone is naar het oosten toe duidelijk breder. 
Ook de waterverbinding (waaronder de sloot met ecologische oever) op het perceel van appelanten blijft in 
tact. De gemeente acht de gewijzigde vormgeving van de ecologische zones en de daarvoor in het 
bestemmingsplan gereserveerde ruimte in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening. De 
gemeente handelt niet is strijd met de Flora- en Faunawet.  
 

 
 
Voor de volledigheid wordt voor de reactie op de opmerkingen over ecologie verwezen naar het rapport 
“Ecologische aspecten inrichting Rietwijk en omgeving Bruilweering, A&W-rapport 1740”. Voor de zienswijze 
van appelanten zijn daarbij de o.a. volgende passages van belang.  
 
Eerdere uitgangspunten functie en ruimtelijke inrichting 
De ecozone in de Rietwijk in de oorspronkelijke vorm was bedoeld als verbindingszone en leefgebied voor 
een aantal doelsoorten. Tevens was het gebied bedoeld als wandelgebied voor bewoners van de Rietwijk. 
De ruimtelijke inrichting van de ecozone was hierop gericht. Daarom waren in het plan onder meer voorzien:  

• Graslanden  

• Rietlanden  

• Struwelen  

• Poelen en wat bredere wateren  

• Natuurvriendelijke oevers  
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• Wandelpaden 
Het uitgangspunt voor de wateren in de Rietwijk is dat deze voor een groot deel natuurvriendelijke oevers 
krijgen, met brede rietzones. 
 
Voor het nieuwe ontwerp is als uitgangspunt genomen dat de genoemde functies van de ecozone in de 
Rietwijk als leefgebied, verbindingszone en recreatiemogelijkheid zoveel mogelijk worden gehandhaafd of dat 
een gelijkwaardige andere invulling wordt gekozen. 
 
Ecologisch perspectief en doelsoorten Rietwijk 
De Rietwijk ligt tussen de Eelder- en Peizermaden en de Piccardthofplas. In het oorspronkelijke plan maakt 
de functie als verbindingszone tussen de Eelder- en Peizermaden en de Piccardthofplas daarom onderdeel 
uit van de visie achter de ecozone. De breedte van het oorspronkelijk ontwerp was ingegeven door een 
mogelijke functie als vriendelijke aanvliegroute voor watervogels. De Piccardthofplas is een plas die ’s 
winters nauwelijks dichtvriest vanwege kwelverschijnselen. Dit maakt de plas potentieel van belang als 
uitwijkplaats voor watervogels. De functie van de Piccardthofplas als rustplaats voor vogels is echter op dit 
moment beperkt en lijkt voornamelijk van belang als andere rustplaatsen niet beschikbaar zijn in strenge 
winters. Over het algemeen is de functie als rustplaats afgenomen in de laatste jaren doordat de plas steeds 
meer is omringd door woningbouw, en steeds sterker wordt ingesloten en beïnvloed door verstedelijking, iets 
dat door de aanleg van de nieuwe woonwijken van ter Borch nog zal toenemen. Dit maakt het belang van 
een brede aanvliegroute voor de plas relatief klein. 
 
In het oorspronkelijke plan is de ecozone beoogd als leefgebied van voornamelijk kleinere dieren: 
vleermuizen, andere zoogdieren, amfibieën en ongewervelden. Hiervoor was een gevarieerde inrichting 
beoogd waardoor een palet aan biotopen ontstaat waar meerdere soorten zich in thuis voelen. Bij de 
ontwikkeling van schralere graslanden werd ook leefgebied beoogd voor bijzondere plantensoorten. De 
wateren in het gebied kunnen in de toekomst dienen als leefgebied voor vissen. 
 
In de rapportage “natuurzones Ter Borch” (Grontmij 2007) worden aan de (toekomstige) functie van de 
ecozone in de Rietwijk genoemd voor de volgende soorten en soortgroepen met name voor de 
natuurvriendelijk ingerichte zone:  

• Planten: Grote ratelaar  

• Watervogels: Kuifeend, Meerkoet, Waterhoen, IJsvogel  

• Broedvogels van oevers met moeras, riet, ruigte en struweel: Rietzanger, Sprinkhaanrietzanger, 
Kleine karekiet, Kneu, Grasmus en Braamsluiper  

• Zoogdieren: Watervleermuis (en andere vleermuissoorten), Waterspitsmuis  

• Amfibieën: Groene kikker, Bruine kikker, Gewone pad, Rugstreeppad en kleine watersalamander  

• Reptielen: Ringslang  

• Ongewervelde dieren: libellen, dagvlinders, waterinsecten 
Uit de toetsing van de plannen door Koeman en Bijkerk uit 2007 (Wanink en Brochard 2007) blijkt dat de 
ecologische waarde van het huidige plangebied zit in het voorkomen van algemenere soorten (vogels, 
zoogdieren, amfibieën). Bovenstaande keuze aan doelsoorten sluit aan op de oorspronkelijke waarden. De 
keuze sluit ook aan bij de te realiseren mogelijkheden. In sommige gevallen is de ambitie aan de hoge kant, 
zoals in geval van realisatie van leefgebied voor Rugstreeppad of Waterspitsmuis. Deze soorten komen in de 
omgeving nauwelijks voor waardoor vestiging onwaarschijnlijk is. 
 
In het gebied kunnen, naast de bovengenoemde soorten ook leefgebied worden gecreëerd voor soorten als 
IJsvogel, vleermuissoorten die boven water jagen, zoals de Meervleermuis en de Watervleermuis en een 
vissoort als Kleine modderkruiper. Er kunnen voor plantensoorten van matig voedselrijke milieu 
omstandigheden worden gecreëerd (Rietorchis, Blauwe knoop). 
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Globale nieuwe inrichting 
De oorspronkelijke brede ecozone die in de Rietwijk (circa 4,9 ha) achter de percelen van appelanten was 
beoogd komt met de nieuwe plannen te vervallen. Om de ecologische waarde van de wijk te bewaren en de 
verschillende gedefinieerde functies voor het gebied wordt het volgende voorgesteld: 

• De functies van de brede ecozone worden overgenomen door twee smallere zones in de Rietwijk die 
ruimtelijk van elkaar gescheiden zijn, beide met een oppervlakte van circa 1,65 ha. In een van de 
stroken, ecozone 1, wordt een oever- en moerasfunctie gerealiseerd. In deze zone (die achter de 
percelen van appelanten ligt) komt de gebruiksfunctie door mensen te vervallen, wat een aanzienlijke 
kwaliteitsverbetering ten aanzien van rust geeft ten opzichte van het oorspronkelijke plan. In een 
andere zone, ecozone 2 (die diagonaal in het plan over het tracé van de gasleiding ligt) wordt gericht 
op botanische inrichting, die in overeenstemming is met een gebruiksfunctie als wandelgebied.  

• Er wordt gezocht naar een pakket van inrichtingsmaatregelen die de ecologische functie van de 
gehele wijk versterken. 

 
Ecozone 1 zuidelijke strook (1,65 ha) 
Een van de twee beoogde zones komt grofweg te liggen op de plaats van de oude ecozone. Deze plek is 
gehandhaafd om de verbinding tussen Eelder- en Peizermaden en de Piccardthofplas te kunnen realiseren. 
De inrichting is gericht op water- en oeverorganismen en vogels. Hiertoe is gekozen voor de vorm van een 
“binnenste buiten gekeerd” eiland. Dit laatste betekent dat in de strook een langgerekt kanaal wordt 
aangelegd, met natuurvriendelijke oevers. Omdat dit kanaal in het midden van het eiland ligt is hierbij de rust 
voor een aantal soorten veel beter gegarandeerd dan in het oorspronkelijke plan. Het eiland zal bovendien 
niet toegankelijk zijn en de activiteit in de omgeving geminimaliseerd, waardoor rust kan worden 
gegarandeerd. De “buitenoevers” van het eiland worden natuurvriendelijk aangelegd. 
De functies die in deze zone de nadruk hebben zijn:  

• Watervogels  

• Broedvogels van oevers met moeras, riet, ruigte en struweel  

• Kleine zoogdieren  

• Amfibieën (Ringslang) 

• Ongewervelde dieren: libellen, dagvlinders, waterinsecten 
Het eiland zal aan de westzijde en de oostzijde breed uitlopen, waardoor een eventuele aansluiting op de 
omgeving daar optimaal kan worden aangelegd. Aansluiting op de omgeving zal worden meegenomen in de 
plannen. 
 
Ecozone 2 noordelijke strook (1,65 ha) 
Een tweede zone is beoogd op en om de ligging van de gasleiding die de Rietwijk doorsnijdt. De functie als 
wandel- en recreatiezone voor wijkbewoners wordt op deze plaats gerealiseerd samen met enkele 
ecologische functies die niet erg afhankelijk zijn van rust. Er zal worden gestreefd naar het scheppen van 
omstandigheden voor bijzondere planten, zoals Grote ratelaar, Koekoeksbloem, Blauwe knoop en Rietorchis. 
Dit betekent dat een deel van de bovengrond van elders moet worden aangevoerd, en dat deze relatief 
kalkrijk zal moeten zijn. Op de bredere plekken van deze strook zijn ook mogelijkheden te realiseren als het 
graven van poelen voor amfibieën. De oevers van ecozone 2 zullen natuurvriendelijk worden aangelegd. 
 
Versterking ecologische waarden gehele Rietwijk 
Door de hele Rietwijk zijn mogelijkheden om met relatief eenvoudige maatregelen waardevolle voorwaarden 
te scheppen voor de ontwikkeling en behoud van ecologische waarden. Belangrijkste kansen liggen hier in 
de oeverzones van de wateren en de wateren zelf. Door deze deels natuurvriendelijk aan te leggen en 
rekening te houden met verlichting ervan kan voor een aantal van de genoemde diersoorten grote winst 
worden behaald. Overwogen kan worden om voorzieningen voor vogels of vleermuizen in de wijk aan te 
leggen. 
 



 

Gemeente Tynaarlo   10 

Integratie en herinrichting van het perceel van appelanten 
De gemeente heeft in het verleden gronden van appelanten gekocht en aan hen verkocht (geruild). Daarbij 
zijn inderdaad afspraken gemaakt over de aanleg van sloten met een natuurvriendelijke oever. Deze zijn op 
kosten van de gemeente gerealiseerd. Ook de positie en omvang van een te realiseren paardenbak maakte 
onderdeel uit van deze transactie. De door appelanten genoemde voorwaarden (onder punt 1 en 2) maken 
onderdeel uit van de onderhandelingen over de grondruil die enkele jaren hebben geduurd. De gemeente 
houdt zich aan de overeenkomst en wenst de reeds aangelegde ecologische verbinding (in vorm van 
ecologische sloten) over de genoemde percelen ongewijzigd in stand te houden.  
 
Situatie bouwblok 
Ten aanzien van het (onder punt 3) genoemde bijgebouw wordt het volgende opgemerkt. Appelanten hebben 
begin 2012 een vergunning aangevraagd voor de uitbreiding van een schuur bij hun woning. De extra 
schuurruimte werd aangevraagd voor het stallen van machines om het land te bewerken en het stallen van 
paarden. Er is geen medewerking verleend aan dit bouwplan omdat de schuur te groot was. Het ging daarbij 
om een uitbreiding van 4 m² van de bestaande schuur dat een oppervlakte heeft van 117m². Op grond van 
de regels van het bestemmingsplan “Ter Borch plan van uitwerking Groene Lint” is een gezamenlijke 
oppervlakte van maximaal 60 m² aan bijgebouwen en aan- en uitbouwen toegestaan. Voor bouwpercelen die 
een oppervlakte hebben van minste 1000 m² kan vrijstelling worden verleend voor bijgebouwen met een 
oppervlakte van 100m². De gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen en aan- en uitbouwen zou met de 
uitbreiding van de schuur ongeveer 143 m² bedragen. De gemeente is van mening dat het niet wenselijk is 
om medewerking te verlenen aan een grotere oppervlakte aan bijgebouwen omdat een dergelijke grootte 
onvoldoende ondergeschikt is aan de woonfunctie van het perceel. De gemeente is van mening dat de 
aanwezige oppervlak aan bijgebouwen voldoende ruimte biedt voor het stallen machines en dergelijke. Er is 
daarbij wel gewezen op de mogelijkheid om extra bergruimte te creëren met bouwwerken die vallen onder de 
regelgeving voor vergunningsvrij bouwen.  
 
Appelanten geven aan dat zij als gevolg van de ecologische verbinding meer beperkingen hebben dan 
bijvoorbeeld de percelen van ter Borchlaan 32 en 36. Deze gedachte is niet juist. Deze woningen zijn 
voorzien van dezelfde bestemming en hebben te maken met dezelfde regels. Bij nieuwbouw mogen ze 
dezelfde oppervlakte aan bebouwing realiseren. Het kan echter zijn dat de woningen op deze percelen en de 
bijbehorende schuren op dit moment groter zijn dan in een nieuwbouwsituatie kan worden gerealiseerd. 
Vanuit deze achtergrond kan het verschil in schuuroppervlakte worden verklaard.  
Overigens moet er op worden gewezen dat voor beide vermelde percelen geldt dat naast de woning ook een 
braakliggend terrein (grasland) ligt. Ook deze terreinen zijn voorzien van een aanduiding 
“groenvoorzieningen”. Deze situatie komt overeen met de situatie van appelanten. Van een ongelijke situatie 
is geen sprake.  
 
Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan voor het Groene Lint zijn alle bestaande woningen 
meegenomen. Alle woningen zijn voorzien van dezelfde regels. Open plekken (graslanden) in het lint zijn 
voorzien van de aanduiding “groenvoorziening”.  
 
Ten aanzien van de in 2006 gebouwde woning (zoals genoemd onder punt 4) wordt opgemerkt dat deze 
voldoet aan de regels van het bestemmingsplan “Ter Borch, plan van uitwerking Rietwijk”. De 
bouwvergunning is op 16 juni 2006 aangevraagd en is verleend op 31 augustus 2006. De 
vergunningprocedure speelde in de periode dat de grondtransactie werd afgerond. De akte passeerde op 26 
oktober 2006 bij de notaris. De voorwaarden waarop de gemeente de gronden aan appelanten wilde 
verkopen waren op dat moment bekend. De nieuwe woning van appelanten staat op circa 7,4 meter afstand 
van de erfgrens met de buren (het perceel Ter Borchlaan 38). Op het perceel Ter Borchlaan 38 is eveneens 
een nieuwe woning gebouwd. Hier is een afstand van circa 4,5 meter in acht genomen. De woningen staan 
derhalve circa 11,9 meter van elkaar. Op grond van de regels van het bestemmingsplan moet minimaal 3 
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meter afstand van de zijdelingse perceelsgrens in acht worden genomen. De twee woningen voldoen hier 
aan.   
 
Onderhandelingspositie 
De gemeente heeft in 2006 een perceel van ongeveer 87 are van appelanten gekocht. De gemeente heeft 
deze grond volgens de notarisakte gekocht ten behoeve van de stadsuitbreiding in de meest ruime zin van 
het woord. Het perceel was in 1997 aangewezen op grond van de Wet Voorkeursrecht gemeenten. De 
gemeente bestrijdt dat er sprake zou zijn van een gewijzigde onderhandelingspositie. Bij de prijsbepaling van 
de gronden wordt gekeken naar de realisatie van het gehele project, niet naar de specifieke bestemming van 
de gronden. Het gehele project Ter Borch wordt gezien als één complex waardoor het voor de 
verwervingswaarde van gronden niet van belang is of er bijv. natuur, infrastructuur of woningbouw wordt 
gerealiseerd.  
 
Uitzicht en geluid 
Ten westen van het perceel van appelanten komt de ontsluitingsweg van Ter Borch (de Borchsingel) te 
liggen. Het profiel van de Borchsingel bestaat uit de weg met daarnaast een vrij liggend fietspad. De weg 
wordt aan weerszijden begeleid met bomen (eiken). Deze onderdelen van het plan worden niet gewijzigd.  
Voor zover er na de realisatie van de Borchsingel met de daarbij behorende beplanting sprake is van vrij 
uitzicht over de ecologische zone, moet de gemeente erkennen dat dit uitzicht wijzigt. Daarbij moet worden 
opgemerkt dat de huidige bestemming “natuur” niet betekent dat er sprake is van vrij uitzicht. Binnen deze 
bestemming kan sprake zijn van het natuurlijk ontstaan van bomen- en struiken. Daarnaast bestaat er in het 
algemeen -op basis van jurisprudentie- geen blijvend recht op vrij uitzicht. 
 
Bij het ontwerp van de ontsluitingsweg is uitvoerig aandacht besteed aan het wegverkeerslawaai. Alle 
bestaande en nieuwe woningen in Ter Borch voldoen aan de wettelijke voorkeursgrenswaarden van 50 
dB(A).  
 
Conclusie:  
Op basis van bovenstaande overwegingen verklaart de gemeente de ingediende zienswijze ongegrond. Er is 
geen aanleiding om het bestemmingsplan op basis van deze zienswijze gewijzigd vast te stellen.  
 

 
Zienswijze 2: Stichting Univé Rechtshulp, namens de  heer H. Weits 
 
De cliënt van appellant woont aan de Ter Borchlaan 46 te Eelderwolde. Cliënt kan zich niet verenigen met 
ontwerp-bestemmingsplan en verzoekt de raad geen medewerking te verlenen aan het ontwerp op grond van 
het navolgende.  
 
Vertrouwen/misleiding  
Bij de aankoop van de kavel en met het vigerende bestemmingsplan kon cliënt erop vertrouwen dat hij een 
kavel kocht waar geen woning naast zou komen, omdat er een ecologische zone zou worden aangelegd. Dit 
is expliciet bij de aankoop van de bouwkavel in het groene lint door onder andere de gemeenteambtenaar 
gesteld. Bij de aankoop van de kavel (gedurende het vigerende bestemmingsplan) is uitdrukkelijk gesteld dat 
cliënt erop mocht vertrouwen dat hij een unieke kavel kocht welke direct gelegen was tegen de brede, groene 
"ecologische zone". Hierin zou absoluut geen enkele woning gebouwd gaan/ mogen worden. Niet direct 
naast zijn kavel en niet schuin achter zijn kavel in de gehele ecologische zone. Juist dat heeft cliënt destijds 
doen besluiten tot aankoop over te gaan. Ook bij realisatie van de te bouwen woning en het ontwerp van de 
tuin is dit altijd het uitgangspunt geweest en is met bovengenoemd aspect rekening gehouden. Zonder 
ecologische zone had cliënt de bouwgrond absoluut niet gekocht en was hij elders met zijn gezin gaan 
wonen.  
 



 

Gemeente Tynaarlo   12 

Plan leidt tot onevenredige inbreuk van het woon- en leefklimaat  
Door in dit plan plotseling de vestiging van meerdere (tientallen) woningen mogelijk te maken in de 
voorbestemde zone, zal visuele hinder optreden. Cliënt heeft thans vrijer uitzicht over de ecologische zone 
en wenst dit te behouden. De woningen zullen op geringe afstand van de woning van cliënt gerealiseerd 
worden. De nieuwe bewoners zullen vanuit hun woning in de woning en de tuin van de cliënt kunnen kijken. 
Dit vormt een enorme aantasting van de privacy. Voorts zal ruimte en rust plaats gaan maken voor 
bebouwing en geluid. Geluid wat ook nog eens extra via deze bebouwing wordt weerkaatst naar de kavel van 
cliënt. Door het ter plaatse verdwijnen van de ecologische zone zal ook voor flora en fauna noemenswaardig 
minder plaats zijn. Uit het besluit van het college blijkt niet dat er rekening is gehouden met dit belang van 
cliënt zodat het ontwerp niet ongewijzigd in stand kan worden gelaten.  
 
Vigerend bestemmingsplan  
In het vigerende bestemmingsplan, waarmee het toestaan van dit bouwplan in strijd is staat geschreven als 
volgt.  
"Bij de start van het plantraject is aangegeven dat de kwaliteiten in en om het plangebied een maximaal 
aantal woningen verdraagt. Een hogere dichtheid voert de druk dermate op dat sprake is van een verlies aan 
kwaliteiten en het belemmeren van de ontwikkeling van het ecologisch systeem van omringende gebieden."  
"Door te werken met verschillende woonmilieus en daardoor met verschillende dichtheden, konden alle 
woningen worden ingeplaatst op zo'n wijze dat ruimschoots kon worden voldaan aan een hoogwaardige 
ruimtelijke inrichting."  
"Een tweede structurerend element is de zogenoemde "autonome loper", de harde grens tussen de 
woongebieden en het buitengebied. Vormgegeven als een brede groen- en waterzone loopt deze van noord 
naar zuid langs het plangebied. "  
"Een derde structurerend element is de wijkontsluitingsstructuur die alle plandelen ontsluit. Deze plandelen 
bestaan uit drie gebiedsdelen met elke een eigen woonmilieu. Zuidelijk ligt een wooncluster Waterwijk in een 
waterrijke omgeving met een vaarverbinding naar het Paterswoldsemeer. In het midden volgt de Tuinwijk 
waarin het accent ligt op boombeplanting en een heldere lanenstructuur. Het noordelijke plandeel betreft de 
Rietwijk waarin is gekozen voor wonen in een natte natuurlijke omgeving."  
"Tenslotte is daar Het Groene Lint, de bestaande oostelijke randzone gevormd door de Terborchlaan en de 
Groningerweg. De structuur van deze wegen met de bestaande bebouwing zal worden gerespecteerd. In het 
noordelijk en zuidelijk deel van het lint zal beperkt woningbouw mogelijk zijn waar de structuur van het lint dit 
toelaat." Cliënt woont in het noordelijk deel.  
"Binnen het plangebied Ter Borch, met uitzondering van de bestemming Laagveenontginning en beekdal, 
wordt gestreefd naar compensatie en mitigatie van verlies aan natuurwaarden, veroorzaakt door de in deze 
bestemming mogelijk gemaakte ontwikkelingen." 
 
"Bij het opstellen van de uitwerkingsplannen zullen de inrichtingsprincipes zoals verwoord in het Masterplan 
Ter Borch zoveel mogelijk als randvoorwaarden dienen."  
 
Bovenstaande strookt geheel niet met het nu onderliggende ontwerp. Waarom zou met de aanpassing van 
de ecologische zone nu geen belemmering van de ontwikkeling van het ecologisch systeem ecologische 
zone plaatsvinden? Bovendien komen er meer woningen. De gemeente heeft niet voldoende aangegeven 
waarom gedurende het vigerende plan het maximaal aantal woningen omhoog kan, nu zij in het 
bestemmingsplan dat van 2004 dateert (en de uitwerking van 2008) heeft aangegeven dat het plangebied 
een maximaal aantal woningen verdraagt ten aanzien van de kwaliteiten in en om het plangebied. Cliënt is 
van mening dat er significant wordt geschoven met de bebouwbare vlakken, lees: ineens veel woningen in de 
huidige ecologische zone). De niet te bebouwen zone wordt nu ineens gebruikt voor woningbouw. In het 
vigerende bestemmingsplan staat dat er in het plangebied ten hoogste 1.250 nieuwe woningen mogen 
worden gebouwd. Hoewel de gemeente aangeeft dat er nu sprake is van 14 of 10 woningen per hectare, is 
niet aangegeven hoeveel woningen er in totaal komen. Omdat er een stuk ecologische zone wordt 
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ingewisseld voor woongebied, kan het aantal woningen per hectare makkelijk naar beneneden worden 
bijgesteld (was eerst maximaal 16 woningen per hectare - er komt meer bouwgrond bij - ten koste van de 
(huidige) ecologische zone), maar niet duidelijk is gemaakt welke gevolgen dit heeft voor het aantal.  
Nu het ontwerp een opoffering en mogelijk een versnippering van een natuurgebied behelst, zou volgens de 
vigerende plan ook compensatie en mitigatie moeten plaatsvinden. Er is niet concreet aangegeven dat dit 
ook is gedaan.  
 
Wonen in een natte natuurlijke omgeving wordt zo ook geheel teniet gedaan. Cliënt komt straks in een 
woningrijke omgeving te wonen en de natte natuur is met zeker de helft verminderd. In ieder geval voor wat 
betreft de ecologische zone.  
 
Nergens blijkt uit dat de inrichtingsprincipes uit het Masterplan als randvoorwaarden hebben gediend.  
 
Van een hoogwaardige ruimtelijke inrichting is geen sprake meer. Het is niet nader gemotiveerd waarom de 
dichtheden en woonmilieus zijn verlaten om deze opvulling mogelijk te maken. Cliënt kan slechts bedenken 
dat geld de enige maatgeving is om dit plan te verwezenlijken. Daarnaast is cliënt van mening dat de 
gemeente voor extra noodzakelijke investeringen staat nu de voorbestemde bouwkavels moeilijk te 
bebouwen blijken vanwege zogenaamde slechte bodemgesteldheid. De gemeente heeft verzuimd voldoende 
aandacht te geven aan dan wel onderzoek verricht naar de daadwerkelijke bodemgesteldheid (sondering) en 
dus de bebouwbaarheid van bouwvlakken en een realistische economische haalbaarheid van het deelplan 
de Rietwijk). 
 
Ruimtelijke relevante elementen  
In het vigerende bestemmingplan staat als volgt gemeld.  
"Als ruimtelijk relevant dienen de volgende elementen verbaal en/of via aanduidingen op een kaart in het 
bestemmingsplan te worden vastgelegd:  
- het aantal woningen;  
- kenmerkende verschillen in opbouw van de wijk, zoals een verschil in dichtheid;  
- afstemming op aangrenzende gebieden. "  
Onvoldoende blijkt dat deze elementen zijn meegenomen in het ontwerp.  
 
Aanvliegroute  
Tevens wordt aangegeven dat er vanuit de Piccardthofplas weinig vogels gebruik maken van de brede 
aanvliegroute. Waarop baseert de gemeente dat eigenlijk? Met regelmaat lopen bij cliënt fazanten in de tuin! 
Natuurlijk ook in de aangrenzende groene zone. Ook vliegen regelmatig formaties vogels (ganzen) laag over/ 
langs het huis van cliënt en de ecologische zone. Ook ziet cliënt regelmatig roofvogels en uilen. Cliënt ziet 
regelmatig reeën en in de winter lopen de reeën bij cliënt door de sloot lopen van achteren richting de 
Piccardthofplas en terug. Deze prachtige beesten doen daarbij ook de tuin van cliënt aan om te foerageren.  
Het plan op zichzelf is nog niet eens klaar en dat verstoord de ecologie behoorlijk. Pas als alles klaar is en 
voor de vogels de rust is wedergekeerd is het zeer waarschijnlijk dat de natuur zich hersteld en daarmee de 
vogels nog meer gebruik zullen maken van de aanvliegroute richting de Piccardthofplas en omgekeerd. Nu 
dit plan op tafel ligt is alle hoop op herstel van de baan. Met een kleine ecologische structuur is de 
aanvliegroute inderdaad niet meer van toepassing, maar niet omdat de vogels niet komen, maar omdat de 
structuur geheel verandert. Ook dit is in tegenspraak met het vigerende plan.  
 
Waardevermindering woning  
Op grond van voorgaande bezwaren, zal bij het realiseren van de bestemmingsplan en de bouw het woon- 
en leefklimaat van cliënt significant verslechteren. Dit zal ook van invloed zijn op de waarde van zijn 
eigendom. Indien de raad desalniettemin besluit het ontwerp vast te stellen dan overweegt cliënt een 
planschadeverzoek bij uw gemeente in te dienen.  
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Rechtsonzekerheid  
De bestemming "woongebied" is zo ruim opgezet dat het voor cliënt heel onduidelijk is op welke afstanden 
woningen of andere gebouwen of bouwwerken geen gebouw zijnde kunnen komen. Het plan voorziet in te 
ruime mogelijkheden voor bouwen. Gelet op die ruime mogelijkheden van het plan, heeft het college ten 
onrechte nagelaten onderzoek te doen naar de effecten die het plan zal hebben op het woon- en leefklimaat 
in de directe leefomgeving van cliënt. Er is niet althans onvoldoende gekeken naar de maximale 
mogelijkheden van voorliggende plan. Voorts is geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van het plan wat 
betreft mogelijke toename van geluid voor de omgeving. Uit de plantoelichting volgt echter dat het 
geluidsonderzoek slechts betrekking had op de geluidsbelasting op het voorziene woningen, en niet op de 
uitstraling van het gebruik van de woningen op de omgeving.  
Verder is niet inzichtelijk hoe de aantasting van de privacy en het uitzicht van cliënt en anderen bij de 
belangenafweging is betrokken. Gelet op de korte afstand van de bestemming tot de verschillende woningen 
in samenhang met de maximale bouwhoogte van 12 meter en het beoogde gebruik is het enkele standpunt 
dat geen sprake zal zijn van een onevenredige aantasting van privacy en uitzicht in dat verband onvoldoende 
danwel onjuist. Daarbij is ook van belang dat het plan geen beperkingen stelt aan de situering van de 
woningen en andere gebouwen of bouwwerken geen gebouw zijnde.  
Door in de reactie op de inspraak te verwijzen naar de mogelijkheden van het vorige plan wordt niet 
onderkend dat in het kader van het vaststellen van een bestemmingsplan telkens weer alle betrokken 
belangen behoren te worden afgewogen, waarbij wordt bezien in hoeverre het plan strekt ten behoeve van 
een goede ruimtelijke ordening.  
Het is voor cliënt ongewis waar precies alle bestemming binnen de bestemming "woongebied" komen te 
liggen. Daarbij leest cliënt in de reactie op de inspraak dat er sprake is van een brug ter hoogte van zijn 
perceel. Met verwijzing naar het onderdeel "vertrouwen" is er sprake van onbehoorlijk bestuur indien de brug 
daar toch bestemd zal worden.  
 
Regels  
Overigens merkt cliënt op dat de maximale bouwhoogte van de panden 12 meter bedraagt volgens het 
ontwerp met een goothoogte van 8 meter. De bestaande bewoning bestaat uit een bouwhoogte van 9 meter 
met een goothoogte van 4/6 meter. Waarom is een ruimere bouwmogelijkheid in het ontwerp geschapen? In 
de toekomst zal het woongenot van cliënt alleen nog maar meer verminderen. Indien u van mening bent dat 
het onderhavige plan doorgang moet vinden, verzoekt cliënt u toch in ieder geval de maximaal toegestane 
goothoogten aan het onderhavige plan aan te passen.  
In artikel 6.2.5.c van de planvoorschriften is ten onrechte voorzien in de mogelijkheid om bouwwerken toe te 
staan van maximaal 15 meter hoog. Met de bestemming "woongebied" zou ook zulk een hoog bouwwerk 
mogen komen te staan in water of in groen, als brug of als kunstwerk. Het betreft hier water dat als (smalle) 
sloot zal dienen. Waarom dan iets toestaan van 15 meter hoog bij woningen die zelf 9 (of 12) meter hoog 
mogen zijn. En wat zou dat bouwwerk, geen gebouw zijnde moeten zijn? Nu de breedte van het nog te 
bestemmen " water" niet bekend is, is niet onderzocht waarom een dergelijke watergang een bouwhoogte 
van 15 meter vereist zou zijn, en tevens is niet onderzocht waarom een dergelijke bouwhoogte op korte 
afstand van andere woningen, waaronder die van cliënt, ruimtelijk aanvaardbaar zou zijn. Dit geldt ook voor 
de "brug" die mogelijk doch zeer ongewenst tegenover het perceel van cliënt komt te liggen. Ook is niet 
onderzocht welke invloed onder andere deze brug heeft op het woon- en leefmilieu van cliënt. Dit geldt ook 
voor "kunstwerk". 
 
Dit terwijl in de bestemming "water" gesproken wordt over een bouwwerk geen gebouw zijnde van 5 meter 
hoog. Wat op zich ook al veel te hoog is voor bij een woongebied. Wat zou dat bouwwerk, geen gebouw 
zijnde moeten zijn? Bovenstaande met betrekking tot de maximale hoogte van bouwwerken (geen gebouw 
zijnde) geldt ook voor de bestemming "water". Dit terwijl in de bestemming "verkeer" (waar ook "water" 
bestemd kan worden) gesproken wordt over een bouwwerk geen gebouw zijnde van 5 meter hoog. Wat op 
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zich ook al veel te hoog is voor bij een woongebied. Wat zou dat bouwwerk, geen gebouw zijnde moeten 
zijn? Bovenstaande met betrekking tot de maximale hoogte van bouwwerken (geen gebouw zijnde) geldt ook 
voor de bestemming "verkeer" en de daarin opgenomen bestemming " water". 
 
Economisch nut 
Bovendien is gebleken dat er nog veel kavels te koop staan in de gemeente Tynaarlo. Nu de onroerend 
goedmarkt (woningen) op z'n gat ligt is, is het de vraag wat (nog) het nut is van het bestemmen tot wonen. 
Cliënt stelt vast dat de financiële crisis bij de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan al in volle gang is, 
zodat hiervan ten tijde van de vaststelling van het plan al kan worden uitgegaan. Nu in een straal van 20 
kilometer van Ter Borch vele nieuwbouw is gepland (onder andere Meerwijk in Slochteren/Groningen en 
Grootte Veen en in Eelde) is niet aannemelijk dat het bijzondere woonklimaat aan de rand van de gemeente 
Tynaarlo voorziet in de gestelde behoefte. Het college heeft niet genoeg aannemelijk gemaakt dat een 
behoefte bestaat aan de extra kavels. Gelet hierop heeft het college zich niet in redelijkheid op het standpunt 
kunnen stellen dat het aannemelijk is dat de bouwkavels binnen de planperiode gerealiseerd worden. 
 
Gasleiding/bodem 
De Gasunie heeft als taak om de consequenties bij een falende integriteit van de buisleiding op de omgeving 
te beheersen met als doel aan de wettelijke verplichtingen betreffende externe veiligheid te voldoen. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van rekentechnieken (QRA genaamd) met als uitgangspunt 1: de kans op falen en 
2:de consequenties van falen (lees ongecontroleerde gasontsnapping). Cliënt vraagt zich af of de gemeente 
ooit goedkeuring van de Gasunie heeft gehad om op het buisleidingtracé te gaan bouwen en of de gemeente 
dat niet had moeten onderzoeken bij met maken van de voorgaande plannen? Welke gemeente maakt 
überhaupt anno 2010 plannen om een woonwijk te gaan bouwen op of zeer nabij een hogedruk gasleiding!? 
Bouwen op een perceel met slechte bodemgesteldheid werkt altijd enorm kostenverhogend en is daarom niet 
te prefereren / niet haalbaar danwel zeer ongewenst (lees enorm hoge heikosten dus kavels 
onverkoopbaar!!). Cliënt vraagt zich af of het niet zeer ongewenst is om überhaupt te gaan heien in de 
nabijheid van een grote aardgastransportleiding. 
 
Conclusie 
Op grond van al het voorgaande komt cliënt tot de conclusie dat de raad niet kan beslissen tot vaststelling 
van het thans voorliggende ontwerp. Cliënt meent dat zijn zienswijzen ertoe dienen te leiden dat het 
voorliggende ontwerp niet, althans niet zonder aanpassing volgens bovengenoemde zienswijze, wordt 
vastgesteld.  
 

Onze reactie: 
 
Vertrouwen/misleiding  
De woning van appellant is gelegen in Groene Lint van Ter Borch. De woning bevindt zich aan het einde van 
een oprijlaantje en maakt onderdeel uit van een cluster van vier vrijstaande woningen (huisnummers 44, 46, 
48 en 50). Ten zuiden van de woning bevindt zich het perceel van de woning met huisnummer 42.  
De tuin van de woning van appellant grenst aan de  noord-, oost- en zuidzijde aan tuinen van andere 
woningen. Achter zijn woning (westzijde) is een schanskorf en een watergang gerealiseerd. De 
ontsluitingsweg van Ter Borch (de Borchsingel) komt ten westen van de watergang  te liggen. Ter hoogte van 
het perceel is een brug in de Borchsingel voorzien. Het profiel van de Borchsingel bestaat verder uit de weg 
met daarnaast een vrij liggend fietspad. De weg wordt aan weerszijden begeleid met bomen (eiken). Deze 
onderdelen van het plan worden niet gewijzigd.  
 
Ten tijde van de aankoop van de kavel door appellant waren het bestemmingsplan “Ter Borch” en het daarop 
gebaseerde bestemmingsplan “Ter Borch, plan van uitwerking Rietwijk” van kracht. Een fragment van de 
plankaart (verbeelding) van bestemmingsplan “Ter Borch, plan van uitwerking Rietwijk wordt hieronder 
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weergegeven. De positie van de woning is met een rode pijl aangegeven. Op basis van dit uitwerkingsplan is 
het inderdaad niet mogelijk om direct naast de woning van appellant een nieuwe woning te realiseren. De 
ecologische zone gaat over de gronden die op de plankaart nader zijn aangeduid als “Groenvoorzieningen” 
(dit is met groene pijlen aangegeven). Van de door appellant gesuggereerde misleiding tijdens de verkoop 
van de kavel is geen sprake. 
 

 
 
Als je de voorbeeldverkaveling van 2008 naast de voorbeeldverkaveling van 2012 legt (zie bijlage) dan is 
voorstelbaar dat appellant hierover teleurgesteld is. Ter hoogte van zijn perceel is inderdaad sprake van een 
gewijzigde situatie. Daar waar eerst sprake was van een natuurbestemming is nu gedeeltelijk sprake van een 
woonbestemming. Voor zover er sprake zou zijn van vrij uitzicht over de ecologische zone moet de gemeente 
erkennen dat dit uitzicht zal wijzigen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de bestemming “natuur” niet 
betekent dat er sprake is van vrij uitzicht. Binnen deze bestemming kan sprake zijn van het natuurlijk 
ontstaan van bomen- en struiken. Daarnaast bestaat er in het algemeen -op basis van jurisprudentie- geen 
blijvend recht op vrij uitzicht. 
 
De achtergevel van de woning van appellant bevindt zich op een afstand van circa 75 meter van de grens 
van de bestemming “woongebied” waarbinnen de nieuwe woningen mogen worden gebouwd. De positie van 
de woning van appellant in een bijlage van deze zienswijzennotitie op beide voorbeeldverkavelingen 
aangegeven.  
 
De gemeente heeft er bewust voor gekozen om het noordelijke deel van de Rietwijk gewijzigd uit te voeren. 
De marktomstandigheden maken een ander stedenbouwkundig plan voor het noordelijke deel van de 
Rietwijk noodzakelijk. Daarnaast maakten de grondslag en de ligging van de gasleiding eveneens een ander 
plan wenselijk. Het algemene belang van deze wijziging gaat daarbij boven het individuele belang (zoals 
woongenot en de waarde van de woning) van appellant.  
 
Plan leidt tot onevenredige inbreuk van het woon- en leefklimaat  
De afstand van de achtergevel van de woning tot de bestemming “woongebied” bedraagt circa 75 meter. De 
daadwerkelijke afstand zal in de praktijk groter zijn. Deze afstand zal groter zijn als gevolg van de realisatie 

Nr 
46 
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van watergangen en de realisatie van tuinen. Een afstand van circa 75 meter is naar onze mening voldoende 
groot om privacy te kunnen creëren en om direct zicht in de tuin te kunnen voorkomen. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat bij de verkoop van het perceel reeds bekend was dat aan de achterzijde 
van de woning een ontsluitingsweg zou worden gerealiseerd. Ook vanaf deze weg is zicht op het perceel.  
Erkend moet worden dat, daar waar sprake geweest zou kunnen zijn van vrij uitzicht, dit uitzicht wijzigt. Van 
een onevenredige visuele hinder is echter geen sprake. Ook zal de beleving van rust en ruimte anders zijn, 
van een onacceptabele geluidshinder zal echter geen sprake zijn. Het geluid in de directe omgeving zal 
voornamelijk bepaald worden door de ontsluitingsweg. Bij het ontwerp van deze weg is uitvoerig aandacht 
besteed aan het wegverkeerslawaai. Alle bestaande en nieuwe woningen in Ter Borch voldoen aan de 
wettelijke voorkeursgrenswaarden van 50 dB(A). Bij de berekeningen is rekening gehouden met eventuele 
reflectie.  
 
In tegenstelling tot hetgeen appellant in zijn zienswijze aangeeft zal de ecologische zone niet in zijn geheel 
verdwijnen. Er is echter wel sprake van een gewijzigde opzet van de ecologische verbindingen in de wijk. Bij 
de afweging van de belangen op het gebied van flora en fauna is het algemene belang doorslaggevend en 
niet het door appellant geclaimde belang, dat in de zienswijze niet nader wordt toegelicht.  
 
Vigerend bestemmingsplan  
Appellant haalt passages uit de toelichting van het vigerende bestemmingsplan “Ter Borch” aan. Appellant 
stelt dat deze passages niet stroken met het nu onderliggende ontwerp. Hij vraagt zich af waarom de 
aanpassing van de ecologische zone nu geen belemmering van de ontwikkeling van het ecologisch systeem 
zou plaatsvinden. 
 
De gemeente merkt op dat zij zorgvuldig om gaat met de kwaliteiten in en om het plangebied. De gemeente 
heeft daarom bij het ontwerp advies ingewonnen bij Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek BV uit 
Feanwâlden. De aanbevelingen uit het rapport “Ecologische aspecten inrichting Rietwijk en omgeving 
Bruilweering, A&W-rapport 1740” zullen in het ontwerp en beheer van de ecologische zones worden 
opgevolgd. De vereniging Natuurmonumenten zal in samenwerking met de gemeente zorg dragen voor het 
ontwerp en het beheer van de zones. De zones zijn op de verbeelding van het bestemmingsplan voorzien 
van de bestemming “Natuur”. De gemeente acht de gewijzigde vormgeving van de ecologische zones en de 
daarvoor in het bestemmingsplan gereserveerde ruimte in overeenstemming met een goede ruimtelijke 
ordening.  
 
In het vigerende bestemmingsplan “Ter Borch” is een kaartje “dichtheden” opgenomen. Hieruit valt op te 
maken dat het maximum te bouwen aantal woningen per hectare in de twee noordelijk woonvelden (Rietwijk 
Noord en Rietwijk Bungalowbuurt) 16 bedraagt (zie bijlage). In het ontwerp-bestemmingsplan is het 
maximum te bouwen woningen voor Rietwijk Noord 14 woningen per hectare en de zogenaamde 
bungalowbuurt 10 woningen per hectare. Theoretisch gezien kunnen in de drie bouwvlakken vanaf het 
noorden 46 (Bungalowbuurt), 150 (Rietwijk Noord ten noorden gastleiding) en 136 (Rietwijk Noord ten zuiden 
van de gasleiding) woningen worden gebouwd.  
 
In de praktijk zal dit aantal lager liggen, de stedenbouwkundige verkaveling gaat uit van een lager aantal. Op 
basis van deze tekening zullen in de drie bouwvlakken gezien vanaf het noorden 23 (Bungalowbuurt), 103 
(Rietwijk Noord ten noorden gastleiding) en 102 (Rietwijk Noord ten zuiden van de gasleiding) woningen 
worden gebouwd. Dit wordt hieronder in enkele tabellen weergeven.  
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Aantal woningen op basis van het ontwerp-bestemmingsplan Ter Borch Rietwijk Noord 

 
oppervlakte 
m² aantal won/hectare  theoretisch mogelijk  verkaveling  verschil 

Bungalowbuurt 46189 10 46,2 23 23,2 
Rietwijk noord 
(n) 107719 14 150,8 103 47,8 
Rietwijk noord 
(z) 97685 14 136,8 102 34,8 
Totaal:   333,8 228 105,8 
 
Op basis van de voorbeeldverkaveling te hanteren dichtheden 

 
oppervlakte 
m² aantal won/hectare  theoretisch mogelijk  verkaveling  verschil 

Bungalowbuurt 46189 5 23,1 23 0,1 
Rietwijk noord 
(n) 107719 10 107,7 103 4,7 
Rietwijk noord 
(z) 97685 11 107,5 102 5,5 
Totaal:   238,3 228 10,3 
 
Uit deze tabellen blijkt dat de op de verbeelding aangegeven aantal woningen per hectare inderdaad hoger is 
dan feitelijk gerealiseerd zal worden. De gemeente wil in Ter Borch maximaal 1250 woningen bouwen. Dit 
aantal is opgenomen in het vigerende bestemmingsplan Ter Borch. Voor Rietwijk Noord wenst de gemeente 
daarnaast een zekere flexibiliteit waarbij kavels voor vrijstaande woningen omgezet kunnen worden in 
(kleinere)kavels voor twee-onder-een-kap woningen. Ook zouden in de Bungalowbuurt kleinere kavels 
gerealiseerd kunnen worden. Daarmee is een hoger aantal woningen per hectare wenselijk. Voor de 
Bungalowbuurt is een afwijking van 3 woningen per hectare (14 woningen) wenselijk. Voor het de 
woonvelden ten noorden en ten zuiden van de gasleiding is een afwijking van 1 woning per hectare wenselijk 
(15 woningen per woonveld, wat overeenkomt met een afwijking van circa 15%).  
 
De op de verbeelding van het ontwerp-bestemmingsplan aangegeven aantallen woningen per hectare zijn 
naar heroverweging echter te hoog gebleken. Deze aantallen kunnen worden verlaagd zoals in onderstaande 
tabel is aangegeven. Het bestemmingsplan zal op dit onderdeel gewijzigd vastgesteld moeten worden. 
 
Dichtheden zoals deze bij gewijzigde vaststelling worden opgenomen op de verbeelding 

 
oppervlakte 
m² aantal won/hectare  theoretisch mogelijk  verkaveling  verschil 

Bungalowbuurt 46189 8 37,0 23 14,0 
Rietwijk noord 
(n) 107719 11 118,5 103 15,5 
Rietwijk noord 
(z) 97685 12 117,2 102 15,2 
Totaal:   272,7 228 44,7 
 
Appellant wijst de gemeente erop dat in het ontwerp-bestemmingsplan onvoldoende is aangegeven hoeveel 
woningen er in het plangebied worden gerealiseerd. Hoewel in de voorbeeldverkaveling 228 woningen zijn 
opgenomen, zullen na een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan theoretisch 272 woningen in het 
plangebied kunnen worden gebouwd. Met dit aantal blijft de totale woningbouw binnen Ter Borch binnen het 
oorspronkelijk geplande aantal van 1250 woningen.  
De gemeente is van mening dat de gekozen planopzet en de daarin gehanteerde dichtheden niet leidt tot de 
door appellant gevreesde belemmering van de ontwikkeling van het ecologisch systeem van omringende 
gebieden. De oorspronkelijk breed uitgevoerde ecozone wordt gedeeltelijk bebouwd. Hier staat tegenover dat 
elders binnen de Rietwijk de bestemming natuur is opgenomen (rond de gasleiding en rond de 
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bungalowbuurt). Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar het rapport “Ecologische aspecten 
inrichting Rietwijk en omgeving Bruilweering, A&W-rapport 1740”. 
 
De hoofduitgangspunten van het Masterplan Ter Borch blijven grotendeels overeind. Alleen de vormen van 
de eilanden in het noordelijke deel van de Rietwijk wijzigen. De wijken Waterwijk, Tuinwijk en het Groene Lint 
en de daarbij behorende ecologische inrichting zijn conform de uitgangspunten gerealiseerd. De autonome 
lopers en de wijkontsluitingsstructuur zoals vermeld in het Masterplan blijven ongewijzigd. Het woonmilieu dat 
is voorzien in de Rietwijk wijzigt ook niet. Er zal nog steeds sprake zijn van eilanden met brede rietkragen 
(waterrijke omgeving). Daarnaast moet worden opgemerkt dat ten noorden van de Bruilweering tussen de 
kern Peizermade en de nieuwe ontsluitingsweg van Ter Borch een natuurgebied (groen/blauwe buffer) van 
ruim 11 hectare zal worden gerealiseerd. Dit natuurgebied was bij de totstandkoming van Ter Borch nog niet 
voorzien. De realisatie van dit natuurgebied is meegenomen in het op 28 mei 2013 gewijzigd vastgesteld 
bestemmingsplan “Buitengebied Tynaarlo”. 

 
Aanvliegroute 
De Rietwijk ligt tussen de Eelder- en Peizermaden en de Piccardthofplas. In het oorspronkelijke plan maakt 
de functie als verbindingszone tussen de Eelder- en Peizermaden en de Piccardthofplas daarom onderdeel 
uit van de visie achter de ecozone. De breedte van het oorspronkelijk ontwerp was ingegeven door een 
mogelijke functie als vriendelijke aanvliegroute voor watervogels. De Piccardthofplas is een plas die ’s 
winters nauwelijks dichtvriest vanwege kwelverschijnselen. Dit maakt de plas potentieel van belang als 
uitwijkplaats voor watervogels. De functie van de Piccardthofplas als rustplaats voor vogels is echter op dit 
moment beperkt en lijkt voornamelijk van belang als andere rustplaatsen niet beschikbaar zijn in strenge 
winters. Over het algemeen is de functie als rustplaats afgenomen in de laatste jaren doordat de plas steeds 
meer is omringd door woningbouw, en steeds sterker wordt ingesloten en beïnvloed door verstedelijking, iets 
dat door de aanleg van de nieuwe woonwijken van ter Borch nog zal toenemen. Dit maakt het belang van 
een brede aanvliegroute voor de plas volgens het ecologisch advies van A&W relatief klein.  
 
In het oorspronkelijke plan is de ecozone beoogd als leefgebied van voornamelijk kleinere dieren: 
vleermuizen, andere zoogdieren, amfibieën en ongewervelden. Hiervoor was een gevarieerde inrichting 
beoogd waardoor een palet aan biotopen ontstaat waar meerdere soorten zich in thuis voelen. Bij de 
ontwikkeling van schralere graslanden werd ook leefgebied beoogd voor bijzondere plantensoorten. De 
wateren in het gebied kunnen in de toekomst dienen als leefgebied voor vissen. 
 
De natuurwaarnemingen door appellant betreffen soorten die niet als doelsoorten voor de oorspronkelijke en 
nieuwe ecologische zone waren voorzien. Voor de vermelde soorten zijn in de omgeving van de wijk 
voldoende alternatieve leefgebieden.  
 
Waardevermindering woning  
Indien appellant van mening is dat hij als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan planschade leidt, dan kan 
hij na de vaststelling van het bestemmingsplan de gemeenteraad vragen om deze schade te vergoeden. De 
gemeente zal vervolgens onderzoeken in hoeverre appellant recht heeft op een vergoeding van eventuele 
planschade. 
 
Rechtsonzekerheid  
Het bestemmingsplan heeft het karakter van een globaal eindplan. Er is bewust voor gekozen om de kavels 
waarop de woningen worden gebouwd niet gedetailleerd vast te leggen. De afstand van de achtergevel van 
de woning tot de bestemming “woongebied” bedraagt circa 75 meter. De daadwerkelijke afstand tussen de 
nieuwe woningen en de bestaande woning van appellant zal in de praktijk groter zijn. Deze afstand zal groter 
zijn als gevolg van de realisatie van watergangen en de realisatie van tuinen.  
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De gemeente is van mening dat het bestemmingspan voldoende rechtszekerheid biedt. De verschillende 
bestemmingen zijn duidelijk op de verbeelding aangegeven. De afstanden van deze bestemmingen tot de 
woning van appellant zijn te bepalen. Het gaat daarbij om de bestemmingen “Verkeer” en “Woongebied”.  
De verkeersbestemming was reeds in het vigerende bestemming voorzien. Binnen de bestemming 
“Woongebied” zijn uitsluitend aan het wonen gerelateerde functies zijn toegestaan. Daarnaast zijn in de 
bouwregels o.a. de volgende zaken begrensd: 

• de bouw- en goothoogte van hoofdgebouwen; 

• aantal wooneenheden per hectare;  

• de dakhelling van hoofdgebouwen; 

• de maximale oppervlakte van een hoofdgebouw; 

• de afstand van de niet aangebouwde zijde van het hoofdgebouw tot zijdelingse grens van het 
bouwperceel; 

• de bouw- en goothoogte van bijgebouwen en bijbehorende bouwwerken; 

• de maximale oppervlakte van bijgebouwen en bijbehorende bouwwerken; 
De gemeente acht een verdere detaillering van de bestemming in regels, uit oogpunt van goede ruimtelijke 
ordening, niet noodzakelijk. De functies en mogelijke aard en impact van het plan zijn voldoende 
voorzienbaar en duidelijk begrenst.  
 
Appellant woont in de woonwijk Ter Borch met het daarbij behorende woon- en leefklimaat. Hoewel de 
ecologische zone wijzigt, zal dit niet leiden tot een onacceptabel woon- en leefklimaat in de directe omgeving 
van appellant. De realisatie van de wijk voldoet aan de regels die op het gebied van geluid gelden. 
 
Ten aanzien van de brug ter hoogte van het perceel wordt opgemerkt dat zowel de regels van het vigerende 
als het ontwerp-bestemmingsplan de realisatie van bruggen mogelijk maakt. Bij de realisatie van de 
wijkontsluitingsweg (Borchsingel) zal deze brug worden gebouwd. Op de voorbeeldverkaveling is binnen de 
bestemming “Woongebied” een tweede brug (verder naar het westen gelegen) zichtbaar. Deze brug verbindt 
twee eilanden. Hoewel de gemeente de vormen van de eilanden wil realiseren is een andere invulling 
(bijvoorbeeld een duikerbrug of andere vorm van het eiland met een andere verkaveling) binnen deze 
bestemming mogelijk. De regels en de verbeelding van het bestemmingsplan bieden hiervoor de 
mogelijkheden. 
 
Hieronder ziet u een impressie van de bruggen zoals deze in de Borgsingel worden gerealiseerd. Deze 
impressie is afkomstig uit het beeldkwaliteitplan Rietwijk Zuid, maar geeft een goede indruk.  
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Hieronder ziet een impressie van de brug tussen de twee eilanden.  
 

 
 
Zoals aangegeven zou de verbinding tussen twee eilanden ook in de vorm van een duikerburg gerealiseerd 
kunnen worden. Een impressie van een duikerbrug treft u hieronder aan.  

 
 
Regels 
Binnen de wijk Ter Borch wordt vrijwel overal een bouwhoogte van 12 meter toegestaan. In de Tuinwijk, de 
Rietwijk en de Waterwijk ligt het accent op de realisatie van eengezinswoningen en vandaar dat hier is 
gekozen voor een maximale bouwhoogte van 12 meter. De bouwhoogte is op een aantal plaatsen beperkt tot 
maximaal 9 meter. Het betreft hier de bebouwing van het Groene Lint en de Woltsingel in de Waterwijk 
waarbij aansluiting werd gezocht bij de hoogte van de bestaande woningen aan de Ter Borchlaan en de 
Groningerweg in Eelderwolde. Op andere plaatsen is de bouwhoogte beperkt om te komen tot een goede 
landschappelijke overgang tot onbebouwd gebied. Voor Rietwijk Noord is een beperking van de bouwhoogte 
niet noodzakelijk. Het verzoek om de bouw- en goothoogten aan te passen wordt niet gehonoreerd. 
 



 

Gemeente Tynaarlo   22 

Appellant heeft bezwaren tegen de maximale hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Ook 
vraagt hij zich af wat dat bouwwerk zou kunnen zijn. Voorbeelden van dergelijk bouwwerken zijn bruggen, 
steigers, standbeelden, erf- en terreinafscheidingen etc. Belangrijk is dat dergelijke bouwwerken alleen ten 
dienste van de bestemming mogen worden gebouwd. Daarmee is de aard van de bebouwing begrensd. 
Daarnaast bevatten de regels voor enkele specifieke bouwwerken, geen gebouwen zijnde, beperkingen van 
de hoogte. Binnen de bestemming “Woongebied” mogen:  

- erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevellijn maximaal 2 meter bedragen en voor de 
voorgevelrooilijn maximaal 1 meter; 

- overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, op het bij de woning behorende erf niet meer 
dan 10 meter bedragen,  

- overige bouwweken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedragen dan 15 meter.  
De laatstgenoemde regel is opgenomen om de realisatie van een landmark in de Rietwijk mogelijk te maken. 
De wijkentrees worden voor de herkenbaarheid van de wijk gemarkeerd. Ter Borch krijgt 3 wijkentrees voor 
gewoon verkeer en een vaarverbinding. Het gaat om houten masten met in de top een logo met een hoogte 
van circa 12,5 meter. Bij de centrale entree, is een markering op de rotonde (Groningerweg, Borchsingel) 
geplaatst met het logo van de Tuinwijk. Op de brug in de Groningerweg over de vaarverbinding en 
ecologische zone is een mast geplaatst met het logo van de Waterwijk. In het Paterswoldsemeer staat een 
mast om de ingang van de vaarverbinding van de wijk aan te geven. Een dergelijke mast is ook voorzien in 
de Rietwijk. Deze mast wordt nabij de kruising van de Bruilweering met het Omgelegde Eelderdiep geplaatst. 
De positie is op onderstaand kaartje globaal aangegeven.  
 

 
 
Aangezien de locatie van de landmark bekend is, is het na heroverweging, niet noodzakelijk om een 
maximale hoogte van 15 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen de gehele 
bestemming bij recht toe te staan. Een hoogte van maximaal 5 meter is toereikend voor bijvoorbeeld 
speelvoorzieningen, bruggen, kunstwerken, etc. Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, op het bij de 
woning behorende erf is een hoogte van maximaal 3 meter toereikend. Voor de landmark zal een 
afwijkingmogelijkheid in de regels worden opgenomen. Daarnaast zal uit oogpunt van flexibiliteit een 
afwijkingsmogelijkheid voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, op het bij de woning behorende erf worden 
opgenomen tot maximaal 5 meter. In dergelijke situaties in een nadere afweging op andere belangen 
wenselijk.  
 
Binnen de bestemming “Verkeer” mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de 
bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat de bouwhoogte, anders dan voor bouwwerken 
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rechtstreeks ten dienste van geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, niet meer dan 5 meter 
bedraagt. In het vigerende bestemmingsplan was de hoogte van dergelijke bouwwerken onbegrensd. De in 
het ontwerp-bestemmingsplan opgenomen regeling is voor appellant derhalve een verbetering ten opzichte 
van de huidige regeling.  
 
De gronden aan de westzijde van het plangebied zijn voorzien van de bestemming “water”. Het betreft het 
water en de oostelijke dijk van het Omgelegde Eelderdiep. Deze bestemming bevindt zich op meer dan 400 
meter afstand van de woning van appellant.  
 
Economisch nut 
Het bestemmingsplan Ter Borch is in 2004 vastgesteld en na uitspraak van de Raad van State onherroepelijk 
geworden in 2006. Dit plan maakt de bouw van in totaal 1.250 woningen mogelijk. Voorliggend 
bestemmingsplan vervangt een deel van het vigerende globale bestemmingsplan Ter Borch en het noordelijk 
deel van het daarop gebaseerde bestemmingsplan ‘Ter Borch, plan van uitwerking Rietwijk’. Aanleiding voor 
het nieuwe plan vormt een andere stedenbouwkundige invulling van het gebied. Tevens kan hiermee de 
aardgastransportleiding beter worden ingepast en wordt er meer flexibiliteit richting toekomst verleend. Het 
plan staat geen verandering voor qua aantallen woningen. Ten opzichte van de vigerende situatie van Ter 
Borch vindt op dit aspect geen verandering plaats. Dit is dan ook de reden dat de woningbouwbehoefte in dit 
bestemmingsplan niet apart behoeft te worden onderbouwd.  
 
Hoewel hiermee de reactie op de zienswijze van appellant reeds als afgedaan kan worden beschouwd, wordt 
in het onderstaande aanvullend antwoord gegeven. 

 
Vraag en aanbod naar woningen in Ter Borch 
In tabel 1 is het aantal opgeleverde woningen in Ter Borch weergegeven. In de periode 2007-2012 
zijn er jaarlijks bijna 80 woningen opgeleverd. In deze periode zit reeds al een lange periode van de 
economische crisis inbegrepen (start crisis in 2008). Indien het ‘topjaar’ 2007 zou worden 
weggelaten, komt dit altijd nog neer op de bouw van 50 woningen per jaar. In tabel 2 is voorts de 
woningbouwplanning weergegeven zoals deze in Ter Borch wordt voorgestaan. Gemiddeld wordt in 
de hele planperiode tot 2030 uitgegaan van de oplevering van gemiddeld 30 woningen per jaar. Gelet 
op de oplevercijfers van de laatste jaren – met een gemiddelde van 50 woningen- wordt hiermee 
aangetoond dat de vraag naar woningen wel aannemelijk is. 

 
Tabel 1: opgeleverde woningen Ter Borch 

Jaartal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007-2012 

Aantal 

opgeleverde 

woningen 

227 65 88 23 52 24 479 

 

Tabel 2 :Woningbouwplanning Ter Borch 

Jaartal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2030 

Aantal 

opgeleverde 

woningen 

8 23 23 28 35 46 47 58 53 53 178 

 
Structuurvisie Wonen 2013 
In de nieuwe structuurvisie Wonen, vaststelling door de raad in september 2013 voorzien, wordt 
ingegaan op de ontwikkelingen op de woningmarkt de afgelopen 10 jaar. Duidelijk komt naar voren 
dat sinds 2006 de wijk Ter Borch succesvol ontwikkeld is. Eeldewolde/Ter Borch groeide de periode 
2000-2010 met 1200 personen. Het grootste deel van de nieuwe inwoners in Ter Borch komt uit de 
stad Groningen. Het beeld voor de hele gemeente Tynaarlo is dat 70% van de vestigers afkomstig is 
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uit de regio Groningen-Assen. Voor Ter Borch is de meerderheid afkomstig uit de stad Groningen. 
Ter Borch profiteert van de stad; in de periode 2003-2013 is het inwonertal van de stad Groningen 
gegroeid van 177.172 naar 195.418 inwoners.  
Specifiek over Ter Borch is in de structuurvisie wonen het volgende opgenomen: 
 
Ter Borch 
Woonprofiel 

• Regionale bouwlocatie aansluitend op stedelijk gebied Groningen. 

• Woonmilieu: excellent wonen voor opvang stedelijke vraag Groningen. 

• Stadsrandlocatie te midden van recreatief aantrekkelijke omgeving.  

• Typisch sociaal profiel van een wijk in pioniersfase. 

• Totaal programma: circa 1250 woningen. 

• Inmiddels zijn ruim 500 woningen gerealiseerd. 
 
Programma 
Tot 2020 wordt Waterwijk afgerond en gestart met de aanleg van Rietwijk Zuid en vervolgens Rietwijk 
Noord. Het ontwikkeltempo zal sterk afhangen van de vraagontwikkeling in het hoge marktsegment 
dat door de crisis op een aanzienlijk lager niveau is gekomen dan bij de aanleg van Tuinwijk.  
 
Planvoornemens  Eelderwolde/Ter Borch
Naam plan Capaciteit Gerealiseerd Plan Totaal vanaf 2020

1-1-2012 2012 2013-2019 2012-2019 plan ambitie
Ter Borch, Waterwijk 99 24 56 80 19
Ter Borch, strip Tuinwijk/Eentreegebied 112 42 42 70
Ter Borch, Rietwijk Zuid 137 80 80 57
Ter Borch, Rietwijk Noord 205 130 130 75
Ter Borch, Rietwijk Bungalowbuurt 23 2 2 21
Totaal 576 24 310 334 242  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regio Groningen-Assen 
De gemeente Tynaarlo maakt deel uit van de regio Groningen-Assen. Eén van de redenen om 
samen te werken in deze regio waren de verstedelijkingsafspraken. Begin 2000 lagen er afspraken 
voor een regionale woningbouwtaakstelling die uitging van de bouw van 3600 woningen per jaar in 
de gehele regio. In 2008 is dit aantal teruggeschroefd naar jaarlijks 2900 woningen per jaar. Ook is in 
2008 afgesproken de afspraken in 2011 te herijken. Hiertoe zijn in 2011 woningbouwafspraken 
gemaakt die vooral inhielden dat de productie nog meer afgestemd wordt op de markt en dat de 
marktontwikkeling nauwkeurig wordt gemonitord. Demografisch gezien zijn voorts de prognoses 
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geactualiseerd: nog altijd wordt er voor de regio Groningen-Assen rekening gehouden met een groei 
van het aantal huishoudens (=woningen).  
 
Op basis van de monitorgegevens is er begin 2012 per gemeente en inschatting gemaakt van een 
reëel marktscenario voor de regio van 1000 tot 1500 woningen per jaar, een halvering van de 
aantallen uit 2008. Voor Groningen Assen geldt dat hun productie gebaseerd is op een productie van 
1500 woningen per jaar, voor de andere regio gemeente is dit 1000 woningen/jaar. Voor de 
gemeenten Tynaarlo en Haren geldt dat zij deels in het 1500-scenario vallen omdat zij de vraag naar 
het excellente groenstedelijke woonmilieu bedienen. Ter Borch is hét voorbeeld van dit woonmilieu. 
Door de regio Groningen-Assen wordt dan ook het belang van Ter Borch benadrukt vanwege het 
regionaal programmatische perspectief. Aangetoond is in de voorgaande jaren dat er vraag is naar 
de woningen in Ter Borch – ook tijdens de economische crisis.  
 
Vertalen we de scenario’s van 1000 en 1500 woningen regionaal per jaar naar woningbouwaantallen 
in Tynaarlo, dan kan – op basis van de regionale afspraken – er in de gemeente Tynaarlo 1310 tot 
1966 woningen gebouwd worden in de periode 2012-2030. De 656 woningen verschil tussen deze 
scenario’s wordt vooral ook ingevuld door Ter Borch. Op regionaal niveau wordt de meerwaarde van 
deze locatie hiermee onderkend en vertaald in aantallen. De afspraken zijn op 20 december 2012 
ondertekend. 
 
Regionaal afstemmingsdocument woningmarkt regio Noord-Drenthe 
Begin 2013 is het regionaal afstemmingsdocument woningmarkt Noord-Drenthe, opgesteld door 
KAW, door de colleges van BenW en GS vastgesteld. Dit document heeft de afspraken van de regio 
Groningen-Assen overgenomen. In zijn algemeenheid wordt hierin het volgende opgemerkt ‘ In 
totaliteit heeft Tynaarlo een passend programma. Daarbinnen speelt Eelderwolde (Ter Borch) een 
eigen rol. De overige programmering is ruim voldoende om de eigen vraag op te vangen. Gelijktijdige 
ontwikkeling van Groote Veen, De Bronnen én de inbreidingslocatie in Zuidlaren zal naar verwachting 
langer duren dan nu gepland; een deel van de locaties biedt mogelijk ruimte tot na 2030. Tynaarlo 
reserveert extra programma in het geval dat de vraag aantrekt en het ‘2000-woningen-scenario’ reëel 
blijkt. Specifiek over Eelderwolde (Ter Borch)wordt verder nog het volgende gezegd ‘Deze locatie 
fungeert als woonwijk bij de stad Groningen en bedient vooral die markt. Hoewel deze locatie qua 
prijsstelling aan de bovenkant van de markt zit, is de locatie gewild.’ 
 

Gasleiding/bodem 
De gemeente heeft bij totstandkoming en uitvoering van ruimtelijke plannen regelmatig overleg met de 
Gasunie. De gasleiding was reeds opgenomen in het vigerende bestemmingsplan Ter Borch. Dit 
bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 24 augustus 2004, goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten d.d. 15 maart 2005 en op 19 april 2006 onherroepelijk geworden. De Gasunie heeft 
geen beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan ingediend. Ook tijdens de procedure voor het 
bestemmingsplan “Ter Borch, plan van uitwerking Rietwijk” is geen beroep aantekent. Dit uitwerkingsplan is 
vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 9 september 2008 en goedgekeurd op 27 november 
2008. De vigerende plannen voldoen de regelgeving die ten tijde van het vaststellen van genoemde plannen 
van kracht was. Het belang van de Gasunie was hierin voldoende beschermd.  
 
Deze vigerende plannen bevatten geen bouwmogelijkheden op het buisleidingtracé. Daarnaast is in de 
plannen een aanlegvergunningenstelsel opgenomen. Het is verboden op of in de als “gasleiding” aangeduide 
gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders 
(aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren: 
a. het aanbrengen van een gesloten verharding; 
b. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging; 
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c. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk; 
d. het aanbrengen van diepwortelende beplanting; 
e. het indrijven van voorwerpen in de grond; 
f. het permanent opslaan van goederen; 
g. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen. 
De aanlegvergunning kan worden verleend indien de werkzaamheden geen belemmering vormen voor een 
veilig en bedrijfszeker gastransport. De aanlegvergunning kan slechts worden verleend mits vooraf advies 
wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder (Gasunie).  
 
In de toelichting van het ontwerp-bestemmingsplan wordt beschreven hoe de gemeente met externe 
veiligheid is omgegaan. Daarnaast heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren door het Steunpunt 
Externe Veiligheid Drenthe. Het Steunpunt heeft het rapport “Onderzoek Externe Veiligheid – Risicoanalyse 
bestemmingsplan “Ter Borch Rietwijk Noord”” d.d. 7 augustus 2012 uitgebracht. Hierin staat het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico beschreven. Ten aanzien van de plaatsgebonden risicocontour zijn 
er geen knelpunten. Het groepsrisico ligt voor de aardgastransportleiding ruim onder de oriëntatiewaarde. Er 
is dus sprake van een acceptabele situatie qua groepsrisico. De gemeente zal bij de realisatie van het 
plangebiedaandacht schenken aan de zelfredzaamheid en hulpverlening.  
 
Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat de N.V. Nederlandse Gasunie eveneens een zienswijze heeft 
ingediend. Deze zienswijze wordt hieronder behandeld.  
 
De gemeente heeft de bodemgesteldheid van het plangebied onderzocht. Binnen het plangebied is het 
mogelijk om te bouwen. De gemeente wil echter de slechtere delen (diepere veenpakketten) vermijden. Dit 
werkt kostenverlagend.  
 
Conclusie:  
Op basis van bovenstaande overwegingen verklaard de gemeente de ingediende zienswijze gedeeltelijk 
ongegrond. Er is aanleiding om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Dit betreft de aanduiding 
“maximum aantal wooneenheden per hectare”. Deze worden verlaagd. Ook de hoogtes van bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, wordt verlaagd. Een en ander zoals hierboven is toegelicht.  
 

 
Zienswijze 3: NV. Nederlandse Gasunie  
 
Bij brief van 12 september 2013 heeft de Gasunie  op het voorontwerpbestemmingsplan Ter Borch, Rietwijk 
Noord' gereageerd. Gewijzigde inzichten en gewijzigd beleid kunnen met zich meebrengen dat zij in deze 
zienswijze wellicht ingaan op situaties die ten tijde van het voorontwerpbestemmingsplan al kenbaar waren. 
 
Ten aanzien van de regels heeft de Gasunie de volgende opmerkingen. 
  
Bestemming 'Leiding - Gas' 
Binnen onderhavig plan is de bestemming 'Leiding - Gas' in artikel 7 geregeld. Volgens de Gasunie is het 
huidige artikel 7 te beperkt. De opzet van de bepaling zou met zich mee brengen dat de veiligheid van de 
hoge druk aardgastransportleiding, de personen in de nabijheid van de leiding en het bedrijfszekere 
gastransport niet worden gegarandeerd. Zij verzoeken dan ook om de volgende punten in artikel 7 aan te 
passen. 
  
Bestemmingsomschrijving  
De Gasunie verzoekt de gemeente de bestemmingsomschrijving zoals opgenomen in artikel 7.1 zodanig uit 
te breiden zodat ook de belemmeringenstrook die bij de hoge druk aardgastransportleiding hoort in de 
bestemmingsomschrijving wordt opgenomen.  
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Afwijken van de bouwregels 
In artikel 7.3 is een regeling opgenomen voor het afwijken van de bouwregels. De opgenomen 
afwijkingsmogelijkheid in artikel 7.3 is volgens de Gasunie in strijd met het bepaalde in artikel 14, derde lid 
Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Hierin is bepaald dat de veiligheid van de in de 
belemmeringenstrook gelegen buisleiding niet mag worden geschaad en geen kwetsbaar object wordt 
toegelaten. Dit artikel biedt geen mogelijkheid voor een beoordelingsvrijheid. Daarbij verwijst de Gasunie 
naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer: 
201105839/1/R3) van 9 mei 2012, rechtsoverweging 2.8.3.  
Gelet op het bovenstaande verzoekt de Gasunie de gemeente sub a en b van artikel 7.3 te vervangen door 
de volgende drie bepalingen (sub a t/m c):  
a. de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad;  
b. geen kwetsbare objecten worden toegelaten;  
c. vooraf schriftelijk advies Is ingewonnen bij de betrokken leidingbeheerder.  
 
Omgevingsvergunningsplichtige activiteiten  
De Gasunie verzoekt de omgevingsvergunningsplichtige activiteiten in artikel 7.4.1 als volgt te concretiseren 
of uit te breiden:  

- sub a verzoekt de Gasunie zodanig uit te breiden zodat ook het rooien van diepwortelende 
beplanting en bomen omgevingsvergunningsplichtig wordt; 

- aan sub b de termen 'in de bodem' toevoegen.  
Verder verzoekt de Gasunie de gemeente de volgende uitzonderingen aan artikel 7.4.2 toe te voegen:  

- die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;  
- zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten; 
- die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.  

 
Tot besluit verzoekt de Gasunie de uitzonderingen in artikel 7.4.2 onder sub b en c te schrappen. Deze 
bepalingen zijn volgens de Gasunie te ruim opgesteld en kunnen lelden tot interpretatieproblemen. Dit kan tot 
gevolg hebben dat bepaalde handelingen worden verricht die de veiligheid van de leiding en het 
bedrijfszekere gastransport in gevaar brengen.  
 
Ten aanzien van de toelichting heeft de Gasunie de volgende opmerkingen. 
 
Externe veiligheid  
In hoofdstuk 4.6 wordt de externe veiligheid binnen onderhavig plan behandeld. Op deze plek wordt aan de 
'Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRvgs)' en het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi) gerefereerd. De Gasunie verzoekt de gemeente in deze paragraaf ook het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb) te verwerken.  
Tevens wordt in dit hoofdstuk aangegeven dat er ter hoogte van de buisleiding voornamelijk groen zal 
worden gerealiseerd. In het kader van de veiligheid van de leiding (zie in dit verband ook artikel 7.4.1 sub a) 
verzoekt de Gasunie de gemeente over de mogelijke consequenties en eventueel te treffen maatregelen 
tijdig overleg te plegen met de tracébeheerder van de Gasunie (contactgegevens zijn bekend bij de 
gemeente). Daarnaast dient er te allen tijde een KLIC-melding (tel: 0800-0080 www.klic.nl ) plaats te vinden; 
daarmee wordt de gemeente ook informatie verschaft over de ligging van andere kabels en leidingen.  
 
Beschermingszone  
In artikel 5.3 wordt een nadere toelichting gegeven op de bestemmingsregels. Ook artikel 7 wordt behandeld. 
In de toelichting op dit artikel wordt aan de beschermingszone gerefereerd. Wij zoeken u deze term te 
vervangen door belemmeringenstrook nu dit de juist term is.  
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Onze reactie: 
 
De gemeente erkent het belang van een juiste regeling voor de hoge druk aardgastransportleiding. Op de 
verbeelding is de gasleiding als een dubbelbestemming opgenomen. Het betreft een strook met een breedte 
van 10 meter (5 meter vanuit de hartlijn van de gasleiding). Deze strook komt overeen met de 
belemmeringenstrook. Daarmee wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 14 lid 1 Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb). Op verzoek van de gasunie wordt voor de duidelijkheid de te term 
“belemmeringenstrook” in de bestemmingsomschrijving opgenomen. Deze belemmeringenstrook is ten 
behoeve van het onderhoud van de buisleiding.  
 
De redactie van de regeling voor het afwijken van de bouwregels (vrijstellingsregeling) voldoet bij nadere 
beschouwing inderdaad niet aan de wettelijke eisen. Uit artikel 14 van het Bevb volgt dat het oprichten van 
bouwwerken binnen de belemmeringenstrook van een leiding slechts onder de daar genoemde voorwaarden 
in een bestemmingsplan is toegestaan. Hierin is bepaald dat de veiligheid van de in de belemmeringenstrook 
gelegen buisleiding niet mag worden geschaad en geen kwetsbaar object wordt toegelaten. Dit artikel biedt 
geen mogelijkheid voor een beoordelingsvrijheid. Artikel 7.3. van het bestemmingsplan wordt hiervoor 
gewijzigd vastgesteld. 
 
De door de Gasunie gewenste concretisering of uitbreiding van de omgevingsvergunningsplichtige 
activiteiten worden overgenomen. Dit geldt ook voor de gevraagde uitzonderingen.  
 
In hoofdstuk 4.6 van de toelichting van het bestemmingsplan zal een passage over Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb) worden opgenomen. De gemeente zal contact opnemen met de tracébeheerder bij de 
verdere voorbereiding en realisatie van de plannen naast en boven de gasleiding.  
 
De zienswijze van de Gasunie is gegrond. De regels en toelichting worden zoals hierboven staat aangegeven 
aangepast. Voor een overzicht van deze wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 4.  
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4 Wijzigingen  

Op basis van de inhoud van de zienswijzen is er aanleiding om het bestemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen. Ook zijn er na de tervisielegging van het bestemmingsplan ambtelijk enkele onjuistheden in het 
bestemmingsplan ontdekt. Deze onjuistheden moeten bij de vaststelling van het bestemmingsplan worden 
hersteld. Alle wijzigingen worden hieronder weergegeven. Het betreft wijzigingen in de regels, in de 
verbeelding en de toelichting van het bestemmingsplan.  
 

4.1 Wijzigingen in de regels  
 
Uit oogpunt van zorgvuldigheid en leesbaarheid wordt het gehele artikel vermeld. De wijzigingen in het artikel 
zijn daarbij vetgedrukt  weergegeven. Zinnen en of passages die worden verwijderd zijn in de tekst niet meer 
zichtbaar. Ambtshalve wijzigingen worden nader toegelicht.  
 
Artikel 3.1 Bestemmingsomschrijving, wordt gewijzigd in: 
De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van de natuurwetenschappelijke en de landschappelijke 

waarden; 
b. kunstwerken, bruggen en duikers; 
c. recreatieve en educatief medegebruik; 
d. voet- en fietspaden; 
e. nutsvoorzieningen; 
f. geluidswerende voorzieningen; 
 
In de oorspronkelijke redactie van het artikel stond onder sub c. dat de gronden eveneens bestemd waren 
voor “één ontsluitingsweg ten behoeve van de naastliggende woonwijk”. Deze regel is niet noodzakelijk 
omdat binnen deze bestemming geen wegen worden aangelegd.  
Langs de noordzijde van de Bungalowbuurt (ten zuiden van de Woldsloot) wordt een geluidswal met een 
hoogte van circa 5 meter gerealiseerd. Deze was echter niet in de bestemming opgenomen.  
 
Artikel 6.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zonder dak, wordt gewijzigd in: 
Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, met dien 
verstande dat: 
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevellijn maximaal 2 meter bedragen en voor 

de voorgevellijn maximaal 1 meter; 
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, op het bij de woning behorende erf niet 

meer mag bedragen dan 3 meter; 
c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 5 meter; 
d. voor het bouwen van steigers boven het water geldt dat deze zijn toegestaan tot maximaal 4,5 meter 

gerekend uit de waterkant en met een maximale breedte van 1,25 meter, met dien verstande dat het 
aantal steigers per perceel niet meer dan 1 bedraagt; 

 
Artikel 6.3 Afwijken van de bouwregels, wordt gewijzigd in: 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde: 
a. in lid 6.2.1 onder c en toestaan dat de dakhelling van hoofdgebouwen wordt verlaagd tot 0 graden (plat 

dak); 
b. in lid 6.2.1 onder f en toestaan dat de afstand tot de (zijdelingse) grenzen van een bouwperceel minder 

bedraagt dan 3 meter; 
c. in lid 6.2.1 onder g en toestaan dat de afstand tot de naar de weg gekeerde perceelgrens minder 

bedraagt dan 5 meter; 
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d. in lid 6.2.2 onder c en toestaan dat de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken wordt vergroot tot: 
1. een oppervlakte van 80 m2, mits het bouwperceel tenminste 500 m2 bedraagt, dan wel de 

vergroting gelet op het levensloopbestendig maken van de woning en/of de verminderde validiteit 
van de bewoner noodzakelijk is; 

2. een oppervlakte van 90 m2, mits het bouwperceel tenminste 750 m2 bedraagt. 
e. in lid 6.2.5 onder b en toestaan dat de hoogte v an overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, op 

het bij de woning behorende erf niet meer mag bedra gen dan 5 meter; 
f. in lid 6.2.5 onder c en toestaan dat de hoogte v an overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

niet meer mag bedragen dan 15 meter ten behoeve van  de bouw van een landmark;  
mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan: 

• het straat- en bebouwingsbeeld; 

• de woonsituatie; 

• de milieusituatie; 

• de verkeersveiligheid; 

• de sociale veiligheid; 

• de gebruiksmogelijkheden; 
van de aangrenzende gronden. 
 
Artikel 7.1 Bestemmingsomschrijving, wordt gewijzigd in: 
“De voor “Leiding – Gas” aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor een gasleiding met de daarbij behorende belemmeringenstrook ten 
behoeve van het onderhoud van de buisleiding  met de daarbij behorende bouwwerken en andere 
werken. “ 
 
Artikel 7.3 Afwijken van de bouwregels, wordt gewijzigd in: 
“Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2.2 ten einde het 
bouwen van bouwwerken ten dienste van andere voorkomende bestemmingen dan bedoeld in lid 7.1 toe te 
staan, mits: 
a. de veiligheid van de betrokken leiding niet word t geschaad;  
b. geen kwetsbare objecten worden toegelaten;  
c. vooraf schriftelijk advies Is ingewonnen bij de betrokken leidingbeheerder.“ 
 
Artikel 7.4.1. Verbod, wordt gewijzigd in: 
“Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning (voor het uitvoeren van een werk, 
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren of 
te doen uitvoeren: 
a. het aanbrengen en rooien  van diepwortelende beplanting of bomen; 
b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze ingraven dan wel indrijven van voorwerpen 

in de bodem ; 
c. het uitvoeren van grondwerkzaamheden; 
d. het aanbrengen van oppervlakteverharding 
e. het permanent opslaan van goederen; 
f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 
 
Artikel 7.4.2 Uitzondering op verbod, wordt gewijzigd in: 
Het bepaalde in 7.4.1 is niet van toepassing op het uitvoeren van werken en werkzaamheden: 
a. die het normale onderhoud of beheer van de leiding betreffen; 
b. van geringe omvang of gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van de leiding zijn; 
c. van niet ingrijpende betekenis; 
d. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van  het van kracht worden van het plan;  



 

Gemeente Tynaarlo   31 

e. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten; 
f. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.  
 

4.2 Wijzigingen op de verbeelding  
 
Op de verbeelding worden de volgende wijzigingen aangebracht.  
 
De maatvoering “maximum aantal wooneenheden per hectare” binnen de bestemming “Woongebied” wordt, 
gezien van noord naar zuid, gewijzigd van 10 naar 8 (Bungalowbuurt), van 14 naar 11 (Rietwijk Noord ten 
noorden gastleiding) respectievelijk van 14 naar 12 (Rietwijk Noord ten zuiden van de gasleiding).  
 
Ambtshalve is geconstateerd dat de gebiedsaanduiding “geluidszone – weg” onjuist op de verbeelding is 
opgenomen. De gebiedsaanduiding “geluidszone – weg” wordt in overeenstemming gebracht met de 
berekende zone. Dit betekent dat deze zone wordt vergroot.  
 
Ambtshalve is gebleken is dat het vlak dat het maximum aantal wooneenheden per hectare moet aangeven 
voor het noordelijkste vlak (Bungalowbuurt) met de bestemming “Woongebied” verkeerd is getekend. Dit vlak 
moet overeenkomen met het gehele vlak dat voorzien is van deze bestemming.  
 

4.3 Wijzigingen in de toelichting  
 
De wijzigingen van de toelichting worden hieronder vetgedrukt weergegeven.  
 
In hoofdstuk 4.6 zal de volgende passage over het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) worden 
opgenomen. 
 
“Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)  en de bijbehorende Regeling externe veiligheid 
buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 in werk ing getreden. De normstelling is in lijn met het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).  He t besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer 
(artikelen 5.1 lid 1, 5.2 lid 1, 5.3 lid 1 en 2 en 9.2.2.1) en de Wet ruimtelijke ordening (artikelen 3.37 en 
4.3 lid 1 en 2). Het Bevb regelt de taken en verant woordelijkheden van de leidingexploitant en de 
gemeenten. De belangrijkste eisen aan bestemmingspl annen: ruimtelijke reservering voor 
plaatsgebonden risico en verantwoording van groepsr isico, ruimtelijke reservering voor 
belemmeringenstrook met aanlegvergunningenstelsel ( Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden). Aan deze wettelijke eisen wordt in dit 
bestemmingsplan voldaan.”  
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5 Bijlagen  

 
Hieronder worden de posities van de indieners van een zienswijze weergegeven.  
 

 
Kaart met locaties appelanten (nieuw ontwerp). 

2 

1 
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Hieronder worden de posities van de indieners van een zienswijze weergegeven. Deze posities zijn 
aangegeven op het oude ontwerp.  
 
 

 

2 

1 
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Kaartje dichtheden uit het vigerende bestemmingsplan Ter Borch 
 
 

 


