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1 1  I n l e i d i n g  

Aanleiding voor het opstellen van voorliggend bestemmingsplan is de aanvraag 

van de eigenaar (hierna te noemen 'initiatiefnemer') van het perceel Noordein-

de 9 te Donderen (hierna te noemen 'plangebied') voor het oprichten van een 

kapschuur ten behoeve van een agrarische hobby. 

 

Het plangebied maakt gedeeltelijk onderdeel uit van het vigerende bestem-

mingsplan Kleinere kernen (vastgesteld op 27 april 2010). Deze gronden heb-

ben de bestemming Woongebied. Tevens ligt een gedeelte van het plangebied 

in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gemeente Vries, 

17 november 1997). Deze gronden hebben de bestemming Beekdalen II. 

 

Het bouwen van een kapschuur van 120 m² is op grond van de vigerende be-

stemmingsplannen niet mogelijk. Het bestemmingsplan Kleinere kernen geeft 

geen mogelijkheden voor het realiseren van een bijgebouw van meer dan 

60 m². Op het perceel staat een kleine woning (circa 75 m²). Deze is binnen 

het vigerende bestemmingsplan Kleinere kernen uit te breiden naar 225 m². 

Daarnaast is er de mogelijkheid tot het oprichten van 60 m² aan bijgebouwen. 

Initiatiefnemer wil een gedeelte van de mogelijkheden tot uitbreiding van de 

woning inruilen voor de oppervlakte van de kapschuur (120 m²). Voorliggend 

bestemmingsplan biedt het planologisch-juridische kader om de bouw van de 

kapschuur mogelijk te maken. 

 

Voor onder andere Donderen is het bestemmingsplan Kleinere kernen vigerend. 

Het plangebied valt echter gedeeltelijk binnen de plangrens van dit bestem-

mingsplan. Daarom is de juridische systematiek van het bestemmingsplan Klei-

nere kernen overgenomen. 

 

In het volgende hoofdstuk worden de huidige en de toekomstige situatie van 

het plangebied en de omgeving omschreven. In hoofdstuk 3 komt het relevante 

provinciaal en gemeentelijk beleid aan de orde. De resultaten van diverse 

onderzoeken komen in hoofdstuk 4 aan bod. Hoofdstuk 5 gaat in op de juridi-

sche vormgeving van het plan. Ten slotte gaan de hoofdstukken 6 en 7 kort in 

op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. 

 

 

 

AANLEIDING 

LEESWIJZER 
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2 2  P l a n b e s c h r i j v i n g  

Het plangebied ligt aan de Noordeinde 9 te Donderen. Donderen ligt ten 

noordwesten van Vries in de gemeente Tynaarlo. Op het overzichtskaartje 

voorin de toelichting is de ligging op een topografisch kaartje weergegeven. Op 

de navolgende satellietfoto is het plangebied rood omcirkeld. 

 

 
L u c h t f o t o  p l a n g e b i e d  e n  o m g e v i n g  

 

Donderen en omgeving vormen een onderdeel van het Drents Plateau, dat 

wordt gekenmerkt door vrij vlakke zandgebieden met overwegend keileem in 

de ondergrond, gescheiden door beekdalen. Donderen ligt op de Rug van Rol-

de. De hoogste terreinen, de zandruggen, zijn voornamelijk evenwijdig gele-

gen aan de Hondsrug. Donderen is gelegen op een dergelijke zandrug en gaat 

in zijn bestaan ver terug tot in de middeleeuwen. 

 

Het plangebied ligt aan de Noordeinde. De Noordeinde heeft aan beide zijden 

van de weg een volwassen laanbeplanting. De aanwezigheid van de vrijstaande 

woningen en boerderijen maakt de erfbeplanting tot een belangrijk element in 

de sfeer van de weg.  

 

 

 

LIGGING EN BEGRENZING 

RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

DONDEREN 
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In het plangebied is een woning gesitueerd, met een oppervlakte van ongeveer 

75 m². De woning betreft een (voormalige) tweede agrarische bedrijfswoning 

van de tegenovergelegen boerderij. Ten noorden en ten oosten van de woning 

staat een bomensingel. In het plangebied is verder geen bebouwing aanwezig. 

 

Nabij het plangebied bevinden zich twee agrarische bedrijven, een paarden-

houderij en een woning.  

 

 
F o t o  h u i d i g e  s i t u a t i e  p l a n g e b i e d  

 

In de toekomstige situatie wordt er achter de woning een kapschuur gebouwd. 

De kapschuur wordt ten behoeve van een agrarische hobby opgericht en krijgt 

een oppervlakte van 120 m². In het plangebied wordt circa 500 m² erfverhar-

ding aangelegd.  

 

De kapschuur wordt door een houtwal landschappelijk ingepast. Hierdoor 

wordt het beeld van het perceel en de omgeving versterkt. Door de oppervlak-

te van het bijgebouw is deze bouwkundig niet mee ondergeschikt aan de wo-

ning (hoofdgebouw). Echter, de ontwikkelingen in het plangebied zijn passend 

in de landschappelijke agrarische omgeving. 

 

 

HUIDIGE SITUATIE PLAN-

GEBIED 

TOEKOMSTIGE SITUATIE 

PLANGEBIED 
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3 3  B e l e i d  

3 . 1   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

B e l e i d  

 

De provincie Drenthe heeft op 2 juni 2010 het omgevingsplan vastgesteld: de 

Omgevingsvisie Drenthe. De omgevingsvisie is het strategische kader voor de 

ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe voor de periode tot 2020.  

De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en 

sturing van de provincie in het ruimtelijke domein. 

 

O m g ev i n g s v i s i e  D r e n th e  

In de Omgevingsvisie Drenthe geeft de provincie aan dat er wordt gestreefd 

naar aantrekkelijke, gevarieerde en leefbare woonmilieus die voorzien in de 

woonvraag. Het maken van bovenlokale afspraken hierover is van provinciaal 

belang. Gemeenten werken hun aandeel in het woonaanbod en de woonmilieus 

uit in de gemeentelijke structuurvisie of het woonplan. Zij houden daarbij 

rekening met de huidige kernenstructuur in de gemeente en de behoefte aan 

verschillende woonmilieus. 

 

De provincie Drenthe heeft op de kernkwaliteitenkaart de kernkwaliteiten 

aangegeven die van provinciaal belang zijn. De verantwoordelijkheid voor de 

kernkwaliteiten binnen de bebouwde kom ligt bij de gemeente. Een uitzonde-

ring hierop wordt gemaakt voor archeologie en in specifieke gevallen voor 

cultuurhistorie. Het provinciaal belang geldt alleen binnen de bebouwde kom 

als de desbetreffende kern is opgenomen op de kaart cultuurhistorie.  

 

De kern Donderen is opgenomen op de kaart cultuurhistorie met de aanduiding 

'historische kern', echter niet op de kaart archeologie. De doelstelling van de 

provincie is het herkenbaar houden van de cultuurhistorie.  

 

R e g i o v i s i e  G r o n i n g e n - A s s en  2 0 3 0  

De Regiovisie Groningen-Assen 2030 (juni 1999) geeft de langetermijnvisie op 

de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio Groningen-Assen 

weer. Deze regio vervult een motorfunctie binnen het Noorden op het gebied 

van werkgelegenheid, onderwijs, woningbouw, voorzieningen, vervoersverbin-

dingen en cultuur. 

 

Gemeenten als Tynaarlo, Haren en Slochteren helpen de kwaliteit van het 

landelijk gebied te bewaken en voorzien in de behoefte aan mooi gelegen 

woningen, grenzend aan de stad Groningen. De regio Groningen-Assen is ver-
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deeld in meerdere deelgebieden. De dorpen Donderen, Eelderwolde, Paters-

wolde-Noord, Yde-De Punt en Zeijen maken deel uit van het deelgebied 

'Norg/Vries en het Drents Plateau'. Bij de koers van het deelgebied 'Norg/Vries 

en het Drents Plateau' staat verbetering en herstel van het landschap voorop. 

Versplintering en 'wilde' ontwikkelingen op toevallige locaties worden tegenge-

gaan. 

 

C o n c l u s i e  

 

In het voorliggende bestemmingsplan worden bouwmogelijkheden voor de 

woning ingeruild tegen de mogelijk voor het bouwen van een kapschuur. De te 

realiseren oppervlakte blijft gelijk. De benodigde ruimte voor de kapschuur is 

binnen het bestemmingsplan Kleinere kernen in het hoofdgebouw te realise-

ren. Enerzijds leent de woning zich niet voor een dergelijke uitbreiding, an-

derzijds ontstaat dan een volume dat niet past binnen de huidige ruimtelijke 

omgeving. De te realiseren kapschuur is echter passend in de landschappelijke 

agrarische omgeving. De kapschuur wordt middels een houtwal landschappelijk 

ingepast. De bouw van de kapschuur doet geen afbreuk aan cultuurhistorie en 

aan het landschap. 

 

De ontwikkelingen passen binnen de Omgevingsvisie Drenthe en de Regiovisie 

Groningen-Assen 2030.  

3 . 2   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

B e l e i d  

 

L a n d s c ha p s o n tw i k k e l i n g s p l a n  

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft de Structuurvisie Landschapsontwikke-

lingsplan (LOP) vastgesteld. Het LOP scherpt de ambities uit het structuurplan 

(2006) aan en doet uitspraken over hoe verschillende locaties vorm krijgen met 

behoud van bestaande en ontwikkeling van nieuwe landschappelijke kwalitei-

ten.  

 

Donderen maakt onderdeel uit van het deelgebied 'dorpsomgeving in het es-

dorpenlandschap'. De ambitie is om de dorpsomgeving als helder ensemble in 

het landschap te herstellen. Nieuwe ontwikkelingen werken hieraan mee en 

worden met respect voor de kleinschalig dorpsomgeving ingepast. Een spelre-

gel hierbij is onder andere de landschappelijke overgang dorp-landschap, bij-

voorbeeld door middel van een bomenweide of haag.  
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C o n c l u s i e  

 

Ten westen van de kapschuur wordt een houtwal aangelegd. Hierdoor worden 

de ontwikkelingen in het plangebied landschappelijk ingepast in de omgeving 

en wordt het beeld van het perceel en de omgeving versterkt.  

 

De ontwikkelingen passen binnen het Landschapsontwikkelingsplan. 
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4 4  O n d e r z o e k e n  

4 . 1   

W e g v e r k e e r s l a w a a i  

Een kapschuur ten behoeve van een agrarische hobby is geen geluidsgevoelig 

object. Onderzoek naar geluidhinder kan hierdoor achterwege worden gelaten. 

4 . 2   

L u c h t k w a l i t e i t  

Nederland heeft de regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in 

de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden overal, met 

uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstandighedenwet 

van toepassing) en locaties waartoe leden van het publiek gewoonlijk geen 

toegang hebben. 

 

Op 15 november 2007 is dit onderdeel van de Wet milieubeheer in werking 

getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-

kwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwa-

liteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe 

ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten 

die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de 

normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De ministerraad heeft op voorstel 

van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL is op 1 augustus 

2009 in werking getreden. 

 

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de 

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project 

sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is vast-

gelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens 

van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 

µg/m3 NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt beschouwd.  

 

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het bouwen van een kapschuur 

ten behoeve van een agrarische hobby. Het aantal ritten neemt hierdoor niet 

noemenswaardig toe. Er kan dan ook geen sprake zijn van een verslechtering 

van de luchtkwaliteit. Het plan moet derhalve worden beschouwd als een 

nibm-project. Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit kan achterwege blijven.  

NSL/NIBM 

BESTEMMINGSPLAN 
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4 . 3   

B o d e m  

Ten behoeve van het onderzoek naar bestaande verontreinigingen is het Bo-

demloket (internetversie) op 9 januari 2012 geraadpleegd. Deze kaart geeft 

aan dat ter plaatse van het plangebied geen gegevens bekend zijn.  

 

Naast deze toetsing is artikel 8, lid 2, sub c van de Woningwet relevant. Dit 

wetsartikel schrijft voor dat de gemeente enkel een omgevingsvergunning voor 

het bouwen van een bouwwerk mag verlenen indien de kwaliteit van de bodem 

ter plaatse geschikt is voor de beoogde functie. Dit betekent dat in het kader 

van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk een nadere 

toetsing zal plaatsvinden. 

4 . 4   

W a t e r p a r a g r a a f  

Op grond van artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moet in de toe-

lichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden opgenomen. Hierin 

wordt ingegaan op de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van 

het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. Deze paragraaf is de weerslag 

van het overleg tussen de gemeente, de initiatiefnemer en het waterschap.  

 

Het Waterschap Noorderzijlvest heeft de doelstellingen vervat in het Waterbe-

heerplan 2010-2015. De Notitie Stedelijk Water vormt een toetsingskader voor 

ruimtelijke plannen. Onder stedelijk gebied wordt ook bebouwd gebied in de 

kleinere kernen verstaan. Deze notitie heeft tot doel een overzicht te geven 

van gezamenlijke belangen op het gebied van integraal waterbeheer en te 

komen tot een meer doelgerichte samenwerking tussen het waterschap en de 

gemeenten. Water dient als basis te worden genomen voor ruimtelijke keuzen.  

 

Met het oog op een evenwichtige waterhuishouding, moet in ruimtelijke plan-

nen sprake zijn van een goede ruimtelijke verdeling van water. Het verdient 

daarbij aanbeveling dat de ruimtelijke plannen zoveel mogelijk in overeen-

stemming zijn met de ligging van bestaande wateren. 

Waterhuishoudkundige versnippering moet worden vermeden door het streven 

naar samenhang en structuur in de watersystemen. In de plantoelichting die-

nen de bestaande en de gewenste waterstructuur of het watersysteem te wor-

den toegelicht. 

 

Het plangebied ligt in een landschappelijke (agrarische) setting van het dorp 

Donderen. Ten zuiden van het plangebied ligt een sloot. In de toekomstige 

situatie wordt er een kapschuur van 120 m² gebouwd en circa 500 m² aan erf-

verharding aangelegd. Hierdoor neemt de verharding in het plangebied toe 

met circa 620 m². 

WATERBEHEERPLAN 

ONDERZOEK 
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De watertoets heeft op 6 januari 2012 plaatsgevonden door het invullen van de 

digitale watertoets, die het Waterschap Noorderzijlvest daarvoor heeft opge-

steld. De vragenlijst is volledig ingevuld. De omvang van de onderdelen in het 

plan hebben invloed op de waterhuishouding en raken de belangen van het 

waterbeheer. 

 

De ontwikkelingen in het plangebied raken de kaartlagen hoofdwatergangen en 

persleiding. 

 

Hoofdwatergangen zijn de belangrijkste watergangen voor de wateraanvoer en 

waterafvoer van een gebied. Hoofdwatergangen zijn essentieel voor het goed 

functioneren van het watersysteem. Alle watergangen worden beschermd door 

middel van de Keur. Voor het vergraven en aanpassen van watergangen moet 

een watervergunning worden aangevraagd. Bij de bouw van de kapschuur wor-

den er geen watergangen vergraven en aangepast.  

 

Persleidingen transporteren rioolwater naar zuiveringen van het Waterschap 

Noorderzijlvest. Rondom een persleiding is een zone zakelijk recht van toepas-

sing. De grootte van deze zone verschilt per persleiding. De persleiding dient 

te allen tijde bereikbaar te zijn voor onderhoud of in geval van een calamiteit. 

Met het Waterschap Noorderzijlvest is overleg gevoerd omtrent de kaartlaag 

persleiding. Hieruit is gebleken dat de ontwikkelingen in het plangebied geen 

belemmering vormen voor de aanwezige persleiding. 

 

 

 

T o e na m e  v e r ha r d i n g  

In het plangebied neemt het verhard oppervlak met circa 620 m² toe. Indien 

het verhard oppervlak in een ruimtelijk plan niet meer toeneemt dan 750 m² is 

het vereist om de mogelijkheden voor afkoppelen van regenwater te onder-

WATERADVIES 
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zoeken en vast te leggen. Het hemelwater zal worden geïnfiltreerd in de bo-

dem.  

 

Het Waterschap Noorderzijlvest geeft aan dat de ontwikkelingen in het plan-

gebied invloed hebben op de waterhuishouding en de belangen raken van het 

waterbeheer. Naar aanleiding van de uitkomsten van de watertoets is er over-

leg geweest met het Waterschap Noorderzijlvest. Hieruit is gebleken dat het 

plan geen belemmering vormt.  

 

De uitgangspuntennotitie van de digitale watertoets is als bijlage opgenomen.  

4 . 5   

A r c h e o l o g i e  e n  c u l t u u r h i s t o r i e  

4 . 5 . 1   

A r c h e o l o g i e  

Voor het onderhavige plan is advies opgevraagd bij de gemeentelijke archeo-

loog. Het plangebied heeft een hoge archeologische verwachting en ligt binnen 

het beekdal Eelderdiep/Eenkoornse loop. Het plangebied ligt niet binnen een 

bekende archeologische vindplaats. Binnen de hoge archeologische verwach-

ting en het beekdal geldt een vrijstelling voor een oppervlakte van 500 m². De 

kapschuur heeft een oppervlakte van 120 m². Hierdoor hoeft er geen nader 

archeologisch onderzoek plaats te vinden. 

4 . 5 . 2   

C u l t u u r h i s t o r i e  

Als gevolg van het rijksbeleid ten aanzien van de monumentenzorg, is per 1 

januari 2012 een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening van kracht. De 

wijziging betreft artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a, als gevolg waarvan 

alle cultuurhistorische waarden uitdrukkelijk dienen te worden mee gewogen 

bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Dit betekent dat in aanvulling op 

de archeologische aspecten nu ook de overige cultuurhistorische waarden moe-

ten worden betrokken in het onderzoek. In het navolgende wordt daar aan-

dacht aan besteed. 

 

Donderen en omgeving vormen een onderdeel van het Drents Plateau, dat 

wordt gekenmerkt door vrij vlakke zandgebieden met overwegend keileem in 

de ondergrond, gescheiden door beekdalen. Donderen ligt op de Rug van Rol-

de, het bestaan gaat ver terug tot in de middeleeuwen. 

 

Door Donderen liep de zogenaamde Koningsweg. Deze belangrijke prehistori-

sche weg liep door het dorp en verbond Drenthe met het Gronings-Friese ter-

pengebied. Daarnaast vormde Donderen met zijn twee brinken en vele 

Saksische boerderijen een belangrijke landbouwkundige gemeenschap. 

CONCLUSIE 
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In de twintigste eeuw ontwikkelde Donderen zich van een agrarische nederzet-

ting tot een forensendorp. De meeste boerderijen in het dorp zijn niet meer in 

bedrijf en hebben een woonfunctie. 

 

Binnen het plangebied zijn geen specifieke cultuurhistorische waarden aange-

troffen. De woning betreft een (voormalige) tweede agrarische bedrijfswoning. 

De bouw van een kapschuur in het plangebied is passend in de landschappelij-

ke agrarische omgeving. De kapschuur wordt landschappelijk ingepast door een 

houtwal, waardoor het beeld van het perceel en de omgeving worden ver-

sterkt. 

 

Voor het aspect cultuurhistorie treden er geen belemmeringen op. 

4 . 6   

E c o l o g i e  

Vanwege de aard, de omvang en de locatie van de ingreep is geen officieel 

vooronderzoek in het kader van de natuurwetgeving uitgevoerd. Op basis van 

de beschikbare gegevens en de kennis over leefgebieden van soorten is een 

inschatting gemaakt van de natuurwaarden in het plangebied. Tevens is geke-

ken naar de effecten op beschermde gebieden in de omgeving. 

 

S o o r t en b es c h er m i n g  

 

Met ingang van 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het 

soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) van de 

Europese Unie is hiermee in de nationale wetgeving verwerkt. Achter de Flora- 

en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild levende be-

schermde dieren en planten en hun leefomgeving. Beschermde soorten worden 

opgesomd in de 'lijsten beschermde inheemse planten- en diersoorten'. De 

Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 75 van de Flora- en faunawet van 

23 februari 2005, kent een driedeling voor het beschermingsniveau van plan-

ten- en diersoorten (licht beschermd, middelzwaar beschermd en streng be-

schermd). 

 

Gezien de inrichting en het gebruik van het plangebied worden alleen enkele 

algemene, licht beschermde soorten (zoals spitsmuizen) en zwaarder be-

schermde vogels in en direct rond het plangebied verwacht. Als gevolg van de 

werkzaamheden kunnen verblijfplaatsen van enkele licht beschermde soorten 

worden verstoord of vernietigd, mogelijk kunnen hierbij enkele exemplaren 

worden gedood. Licht beschermde soorten worden niet in hun voortbestaan 

bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt 

voor deze soorten de zorgplicht volgens de Flora- en faunawet. Indien de 

werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden opgestart, kunnen nesten 

FLORA- EN FAUNAWET 

INVENTARISATIE 
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van broedvogels worden verstoord. Het is verboden nesten van vogels (indien 

nog in functie) te vernietigen of te verstoren. Om een verbodsovertreding te 

voorkomen, dient bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden reke-

ning te worden gehouden met de aanwezigheid van broedvogels. De Flora- en 

faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het is van belang 

of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels 

geldt echter dat het broedseizoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli loopt. 

 

G e b i e d s b e s ch er m i n g  

 

Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht geworden. 

Deze wet bundelt de gebiedsbescherming van nationaal begrensde natuurge-

bieden. In de Natuurbeschermingswet 1998 zijn ook de bepalingen vanuit de 

Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. 

 

De Ecologische Hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en 

nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis 

voor het natuurbeleid. De Ecologische Hoofdstructuur is als beleidsdoel opge-

nomen in de Nota Ruimte en de Omgevingsvisie Drenthe.  

 

Beschermde gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, Eco-

logische Hoofdstructuur en beschermde natuurwaarden buiten de Ecologische 

Hoofdstructuur, liggen, gezien de aard van de ingrepen, op voldoende afstand 

van het plangebied. Er zijn geen negatieve effecten als gevolg van de ontwik-

kelingen te verwachten. Voor deze activiteit is daarom geen vergunning op 

grond van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig.  

4 . 7   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Op 13 februari 2009 is het gewijzigde Besluit externe veiligheid inrichtingen 

(Bevi) in werking getreden. Dit besluit geeft voorwaarden voor nieuwe en be-

staande situaties ten aanzien van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico 

van inrichtingen waarin bepaalde gevaarlijke stoffen worden gebruikt, opge-

slagen of geproduceerd.  

 

Uit de risicokaart Drenthe, geraadpleegd op 4 januari 2012, blijkt dat in de 

nabijheid van het plangebied geen risicovolle inrichtingen aanwezig zijn. Hier-

door treden er geen belemmeringen op voor de ontwikkelingen in het plange-

bied.  

 

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in wer-

king getreden met de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen 

(Revb). Dit besluit omvat de regelgeving op het gebied van buisleidingen waar-

door gevaarlijke stoffen worden vervoerd. In plaats van de bebouwings- en 

toetsingsafstanden waar in de oude circulaires van werd uitgegaan, dienen nu 

NATUURBESCHERMINGS-

WET 1998 

ECOLOGISCHE HOOFD-

STRUCTUUR 

INVENTARISATIE 

RISICOVOLLE  

INRICHTINGEN 

BUISLEIDINGEN 
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de belemmerende strook (5 m), de plaatsgebonden risicocontour (10-6) en het 

invloedsgebied van het groepsrisico in acht te worden gehouden bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. 

 

Ten zuidwesten van het plangebied ligt op circa 450 m een buisleiding van de 

Gasunie. De buisleiding heeft een diameter van 35,98 inch en een druk van 

66,20 bar. De buisleiding heeft een invloedsgebied van 430 m. Het plangebied 

ligt buiten het invloedsgebied van de buisleiding, hierdoor treden er geen be-

lemmering voor de ontwikkelingen in het plangebied. 

 

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg geldt dat zich binnen de 

contour van het plaatsgebonden risico geen kwetsbare objecten mogen bevin-

den. Ten aanzien van vervoer van gevaarlijke stoffen is de provinciale weg 

N386 van belang. De N386 ligt op circa 390 m ten noordoosten van het plange-

bied. De risicocontour van de provinciale weg N386 ligt op het wegvlak zelf. 

Hierdoor treden er geen belemmeringen op ten aanzien van de ontwikkelingen 

in het plangebied.  

4 . 8   

M i l i e u z o n e r i n g  

Milieuaspecten worden geregeld via de daartoe geëigende wetgeving, maar 

daar waar het de ruimtelijke ordening raakt, dient met deze aspecten rekening 

te worden gehouden. Het gaat dan met name om de situering ten opzichte van 

milieuhinderlijke elementen.  

 

Het plangebied ligt in een landschappelijke agrarische omgeving. Aan de oost-

zijde van de Noordeinde bevinden zich twee agrarische bedrijven en een paar-

denhouderij. Ten zuiden van het plangebied ligt een woning met een 

paardenbak. Initiatiefnemer gaat in het plangebied en op een aangrenzend 

agrarisch perceel hobbymatig vee houden.  

 

In de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) staan richtafstanden 

van bedrijven tot bebouwing aangegeven. Deze richtafstanden hebben betrek-

king op de onderdelen geluid, geur, stof en gevaar. Voor het houden van rund-

vee, paarden en overige graasdieren dient een minimale afstandseis van 50 m 

tot een woning van derden in acht te worden genomen. De omliggende wonin-

gen liggen, ten opzichte van de kapschuur, alle op een afstand die groter is 

dan 50 m.  

Gezien het vorenstaande zijn er geen knelpunten op het gebied van milieuzo-

nering. 

 

VERVOER VAN  

GEVAARLIJKE STOFFEN 
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5 5  J u r i d i s c h e  

v o r m g e v i n g  

5 . 1   

A l g e m e e n  

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bevat de regeling voor de opzet en de in-

houd van een bestemmingsplan. In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is 

deze regeling verder uitgewerkt.  

 

Het bestemmingsplan bestaat uit: 

a. een verbeelding van het bestemmingsplangebied waarin alle bestem-

mingen van de gronden worden aangewezen; 

b. de regels waarin de bestemmingen worden beschreven en waarbij per 

bestemming het doel wordt of de doeleinden worden genoemd.  

Bij het bestemmingsplan hoort een toelichting.  

 

Ook zijn de regels van de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 

(SVBP 2008) toegepast. Met deze standaard worden de regels en de verbeel-

ding zodanig opgebouwd en ingericht dat bestemmingsplannen goed met elkaar 

kunnen worden vergeleken.  

 

Het bestemmingsplan met de daarbij behorende toelichting wordt langs elek-

tronische weg vastgelegd en ook in die vorm vastgesteld, tegelijk met een 

analoge versie van het bestemmingsplan. Als de digitale en analoge versie tot 

interpretatieverschillen leiden, is de digitale versie beslissend.  

5 . 2   

B e s t e m m i n g  

Zoals in de inleiding wordt vermeld, wordt wat betreft de systematiek en de 

inhoud voor deze bestemming zoveel mogelijk aangesloten bij het bestem-

mingsplan Kleinere kernen van de gemeente Tynaarlo. Dit houdt in dat het 

plangebied is bestemd als Woongebied.  

 

W o o n g eb i e d  

Binnen de bestemming is het toegestaan een vrijstaande woning te realiseren 

en is het tevens toegestaan de woningen voor een aan huis verbonden beroep 

te gebruiken, mits wordt voldaan aan de toetsingscriteria.  

Onder de bestemming vallen ook de functies verkeer en verblijf, openbare 

nutsvoorzieningen en groenvoorzieningen.  
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Om de bouw van de kapschuur mogelijk te maken, is in de regels opgenomen 

dat de oppervlakte van de woning niet meer dan 115 m² bedraagt en de geza-

menlijke oppervlakte aan bijgebouwen niet meer dan 125 m².  

De maximale goot- en bouwhoogte van de kapschuur zijn respectievelijk 3 m 

en 6 m. Daarbij is bepaald dat de goothoogte aan één zijde van de kapschuur 

4,20 m mag bedragen.  

 



 

  
247.00.13.51.00.toe - Bestemmingsplan Noordeinde 9 te Donderen - 12 februari 2013 
 

27 

6 6  E c o n o m i s c h e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

Dit plan heeft tot doel het bieden van de mogelijkheid tot het bouwen van een 

kapschuur. De kosten voor het opstellen van dit plan komen voor rekening van 

de initiatiefnemer. 

 

Het voorliggende plan betreft een particulier initiatief waaraan in beginsel 

geen kosten voor de gemeente zijn verbonden, afgezien van kosten van het 

ambtelijk apparaat voor de begeleiding en toetsing van aanvragen. Deze laat-

ste kosten worden door middel van leges gedekt. 

 

De enige kosten die verder uit dit plan kunnen voortvloeien, zijn aanvragen 

voor een tegemoetkoming in schade. Deze zijn op voorhand niet uit te sluiten.  

De gemeente zal daarom met de initiatiefnemer een overeenkomst sluiten, 

zoals bedoeld in artikel 6.4a Wro. Daarmee kan worden voorkomen dat de 

gemeenschap de kosten moet betalen die worden gemaakt in het belang van 

de aanvrager. 
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7 7  I n s p r a a k  e n  

o v e r l e g  

Dit bestemmingsplan is in het kader van de inspraak voor eenieder ter inzage 

gelegd en voor overleg aan betrokken instanties ter beoordeling toegezonden.  

Er is één reactie ontvangen, van de provincie Drenthe. Deze reactie gaf geen 

aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het schrijven van de pro-

vincie Drenthe is als bijlage opgenomen.  

 

 

 


