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1 I n l e i d i n g  

1 . 1   

P r o c e d u r e  

In het kader van de vaststellingsprocedure heeft het ontwerp van het bestem-

mingsplan Buitengebied Tynaarlo vanaf 11 januari 2013 gedurende zes weken 

voor eenieder ter inzage gelegen op het gemeentehuis en op 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Bekendmaking hiervan heeft plaatsgevonden in de 

Staatscourant, in De Oostermoer Noordenveld, de gemeentelijke website  en 

via RO-online. Tijdens deze termijn kon eenieder schriftelijk of mondeling een 

zienswijze indienen. Een zienswijze is tijdig ingediend wanneer zij voor het 

einde van de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is 

verzonden. De datum van het poststempel is hierbij bepalend. De termijn liep 

tot en met 21 februari 2013. Twee zienswijzen zijn buiten de termijn ontvan-

gen. 

 

In hoofdstuk 2 zijn de zienswijzen samengevat en voorzien van gemeentelijke 

reacties. In hoofdstuk 3 zijn de zienswijzen van de overleginstanties samenge-

vat en van een gemeentelijke reactie voorzien. In hoofdstuk 4 staat een lijst 

met opmerkingen van de IVN. Ten slotte is in hoofdstuk 5 aangegeven welke 

overige (ambtshalve) wijzigingen in het bestemmingsplan zijn doorgevoerd. De 

zienswijzen (brieven) zijn als bijlage aan deze nota toegevoegd.  

1 . 2   

A l g e m e n e  b e a n t w o o r d i n g  

1 .  N a t u ra  2 0 0 0  e n  s t i k s t o f  

 

Naast het soortenbeleid uit de Europese Vogelrichtlijn (1979) en de Habita-

trichtlijn (1992) moet ook rekening worden gehouden met beschermde natuur-

gebieden uit deze regelgeving. Dit is uitgewerkt in het Natura 2000-beleid. 

Natura 2000 is het netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die wor-

den beschermd op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De richt-

lijnen geven aan welke typen natuur en welke soorten precies moeten worden 

beschermd.  

Op basis van de Natuurbeschermingswet 1998, artikel 19j dient de gemeente 

bij het vaststellen van het bestemmingsplan rekening te houden met de effec-

ten op een Natura 2000-gebied.  
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In de gemeente Tynaarlo liggen twee gebieden die beschermd zijn in het kader 

van de Natuurbeschermingswet 1998. Het betreft de hieronder genoemde be-

schermde gebieden: 

 

- Drentsche Aa-gebied (groot deel binnen de gemeente) 

- Zuidlaardermeergebied (klein deel binnen de gemeente) 

 

Het Zuidlaardermeergebied ligt weliswaar deels in de gemeente Tynaarlo, 

maar net buiten het bestemmingsplan Buitengebied. Omdat het Zuidlaarder-

meergebied aan het plangebied grenst, wordt het wel in de beoordeling be-

trokken. Buiten de gemeente ligt op circa 5 km ten zuidwesten van de 

gemeentegrens het Natura 2000-gebied Fochteloërveen in de gemeente Noor-

denveld en op circa 1 km afstand van de noordwestelijke hoek van de gemeen-

te Tynaarlo ligt het Natura 2000-gebied Leekstermeer, eveneens in de 

gemeente Noordenveld. 

 

Natuurgebieden en natuurwaarden ondervinden schade van vermesting en 

verzuring afkomstig uit de landbouw. Dit geldt in nog hogere mate voor de 

Natura 2000-gebieden (tevens EHS) in de gemeente. De bossen, heidevelden, 

vennen, poelen en beekdalgraslanden hebben veel te lijden van stikstofdeposi-

tie. Ook hier leidt dit tot een armere flora en daarmee indirect tot een armere 

fauna. De negatieve effecten zijn niet beperkt tot specifieke locaties in Ty-

naarlo, maar strekken zich uit in meer, dan wel mindere mate over het gehele 

plangebied en zelfs daarbuiten. Indirect heeft een toename van stikstof ook 

negatieve effecten op de waterkwaliteit waardoor amfibieën en vissen nega-

tieve gevolgen kunnen ondervinden. In het plangebied gaat het met name om 

negatieve effecten op vissen en amfibieën. Ook schrale heide en graslandvege-

taties met onder meer klokjesgentiaan en orchideeënsoorten hebben zwaar te 

lijden onder vermesting. Op beschermde vogels en zoogdieren heeft stikstof 

weinig effect. Op een groot aantal beschermde dier- en plantensoorten heeft 

de ammoniakdepositie van het voornemen een negatief effect. 

 

Kortom, op basis van de Natuurbeschermingswet 1998, artikel 19j dient de 

gemeente bij het vaststellen van het bestemmingsplan rekening te houden met 

de effecten op een Natura 2000-gebied. Mede om die reden is een passende 

beoordeling uitgevoerd en een PlanMER opgesteld en is in de regels van het 

bestemmingsplan aandacht besteed aan de stikstofdepositie. 

 

Op basis van de uitkomsten van het MER blijkt dat de depositie van ammoniak 

in Natura 2000- gebieden leidt tot significante effecten in die Natura 2000-

gebieden. Om die reden is een regeling in het bestemmingsplan opgenomen die 

aansluit bij de natuurbeschermingswet en er op gericht is om te voorkomen dat 

de uitstoot van ammoniak leidt tot significant negatieve effecten. De provincie 

heeft hiertoe ook beleid opgesteld. In de praktijk laat het provinciale beleid 

maar weinig meer ruimte toe: een toename van 0,5 % van de kritische deposi-

tiewaarde (kdw: de hoeveelheid ammoniakdepositie die een ecosysteem kan 

verdragen zonder schade te ondervinden) op natura 2000 gebieden.. Melkvee-
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houderijen mogen tijdelijk een wat hogere depositie hebben mits dit binnen 

enkele jaren weer teruggedrongen is. De provinciale regeling laat zich niet op 

een juridisch waterdichte manier in het bestemmingsplan vertalen. De regeling 

in het vastgestelde bestemmingsplan is aangepast, echter heeft de zelfde 

strekking als in het ontwerpbestemmingsplan. In beide agrarische bestemmin-

gen is geregeld dat bij recht de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van 

het houden van landbouwhuisdieren per agrarisch bedrijf ten hoogste de be-

staande oppervlakte mag bedragen. Een uitzondering geldt voor het oprichten 

van nieuwe gebouwen ten behoeve van het houden van landbouwhuisdieren 

onder de voorwaarde dat dit  uitsluitend is toegestaan indien is aangetoond 

dat er geen sprake is van een toename van de ammoniakemissie van het be-

treffende bedrijf. Hierop is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen, waarbij als 

voorwaarde geldt dat er geen significant negatieve gevolgen zijn voor de in-

standhoudingsdoelstelling van Natura 2000-gebieden als gevolg van ammoniak-

depositie. 

 

 

2 .  W a a r d e  -  B e e k d a l  

 

De diverse landschappelijke waarden zijn als dubbelbestemming opgenomen op 

de verbeelding. De begrenzingen daarvan zijn ontleend aan vastgesteld beleid, 

namelijk de provinciale Omgevingsvisie en het gemeentelijke Landschapsont-

wikkelingsplan (LOP). De begrenzingen zijn gecontroleerd en nader gedetail-

leerd met luchtfoto’s, topografische atlasgegevens, bestemmingsgrenzen van 

vigerende bestemmingsplannen en de inventarisatie van het gebied.  

 

Binnen de waardenbestemmingen is in de bestemmingsomschrijving beschre-

ven wat de exacte waarde van het gebied is.  

De voor ‘waarde – beekdal’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 

daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de 

landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het beekdal. 

Hieronder worden het behoud, herstel en ontwikkeling van de volgende essen-

tiële ruimtelijke kenmerken begrepen: 

- grote mate van kleinschaligheid; 

- vrij meanderende beken; 

- samenhangend complex van essen, bossen, heides en moderne ontgin-

ningen. 

 

Ook geldt er een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. De vergunningplicht geldt niet voor 

werken of werkzaamheden die het normale onderhoud en/of het normale agra-

rische gebruik betreffen.  

 

In het navolgende is aangegeven wat er in het vastgestelde bestemmingsplan is 

opgenomen en deels gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan:   

1. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden of aanleg-

plaatsen: 
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 Daarmee wil de gemeente voorkomen dat het vrij meanderende verloop 

van de beek wordt aangetast.  

 

2. het graven en dempen van sloten en andere watergangen, het vergroten 

of verkleinen van het doorstromingsprofiel, het aanbrengen of verwijde-

ren van kunstwerken, zoals dammen en stuwen;  

 De gemeente wil kunnen beoordelen of bij een concreet geval een in-

greep de specifieke waarden van het beekdal kan aantasten.  

 

3. het aanbrengen van opgaande beplanting: 

 Ter bescherming van de openheid van deze gebieden, is het aanbrengen 

van opgaande beplanting vergunningplichtig. 

 

4. het zoeken naar delfstoffen (seismisch en exploratieonderzoek): 

 Deze regeling blijkt toch overbodig te zijn en zal uit de regels geschrapt 

worden.   

 

5. ophogen, ontgronden, egaliseren en diepploegen: 

 De gemeente wil kunnen beoordelen of een concreet verzoek voor het 

ophogen, ontgronden, egaliseren of diepploegen, de  specifieke waarden 

van het beekdal kan aantasten. 

 

6. het wijzigen van het greppelsysteem en het aanbrengen van drainage: 

 Op grond van het provinciaal beleid (‘Nee-tenzij beleid’ uit de Omge-

vingsvisie) mogen in beginsel geen werken worden uitgevoerd die de af-

voer van water versnellen. Daarom is deze activiteit vergunningplichtig.  

 

7. het blijvend omzetten van grasland in bouwland: 

 De gemeente is bij nader inzien van mening dat betreffende regeling 

eruit gehaald kan worden, omdat het de gebruiksmogelijkheden van de 

agrariër teveel beperkt. Het (blijvend) omzetten van grasland in bouw-

land wordt gezien als normaal agrarisch gebruik. 

 

8. het verharden van wegen en paden: 

 Onverharde paden zorgen mede voor de karakteristieke uitstraling van 

het beekdallandschap. De gemeente wil onnodige verharding van wegen 

voorkomen en daarom is deze activiteit vergunningplichtig. 

 

9. het scheuren van grasland: 

 De gemeente is bij nader inzien van mening dat betreffende regeling 

eruit gehaald kan worden, omdat het de gebruiksmogelijkheden van de 

agrariër teveel beperkt. Het scheuren van grasland wordt gezien als 

normaal agrarisch gebruik.  

 

10. het verharden of verwijderen van onverharde wegen: 

 zie nummer 8.  
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3 .   B e s t e m m i n g  N a t u u r - L a n d g o e d  

 

In het bestemmingsplan hebben de (nieuwe) landgoederen een bestemming 

Natuur – Landgoed. Twee bestemmingen betreffen landgoederen die nog niet 

(helemaal) zijn gerealiseerd, te weten Bosch en Vaart (Landgoed 1) en Land-

goed Zeijen (Landgoed 2). Daarnaast is de landgoederengordel bij Eelde en 

Paterswolde als zodanig bestemd. Dit is een vrijwel aaneengesloten gebied 

met afwisseling in open landbouwgronden en besloten delen met bos- en park-

aanleg en de centrale ligging van de hoofdhuizen binnen de parkaanleg en 

sterke relatie tussen huis en omgeving.  

De overige landgoederen en de bebouwing in de landgoederenzone zijn naar 

functie bestemd. De bebouwing ten behoeve van landgoederen gelegen in het 

beschermd dorpsgezicht is door de aanwijzing als beschermd dorpsgezicht al 

voldoende beschermd door de Monumentenwet en de regeling die is opgeno-

men in de regels van dit bestemmingsplan. Overige waardevolle bebouwing 

wordt beschermd door de status als monument of door de aanwijzing als 

beeldbepalende bebouwing.  

 

 
B e g r e n z i n g  b e s c h e r m d  d o r p s g e z i c h t  

 

4 .   B e s t e m m i n g  N a t u u r  

 

De gronden gelegen binnen de EHS en in eigendom van een natuurbeherende 

instantie zijn in het ontwerpbestemmingsplan in beginsel bestemd als Natuur. 

Als de gronden nog niet in eigendom zijn van natuurbeherende instanties en 

ook niet als natuur zijn ingericht, maar sprake is van agrarisch gebruik, zijn de 
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gronden bestemd als Agrarisch (-1) met de aanduiding ‘natuur’. Gebleken is 

dat de begrenzing van de bestemming Natuur en de aanduiding ‘natuur’ niet 

helemaal in overeenstemming is met de begrenzing van de EHS. De gronden 

gelegen binnen de EHS zullen worden bezien en zo nodig zal de bestemming 

Natuur hierop aangepast worden. De aanduiding ‘natuur’ zal komen te verval-

len en er zal een algemene wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen in de 

agrarische bestemmingen voor het wijzigen van de bestemming in de bestem-

ming Natuur.  

 

Uitgangspunten voor de bestemming Natuur zijn: 

 

Functie/eigendom Bestemming  

De gronden liggen binnen de EHS en 

in eigendom van natuurbeherende 

instaties 

Natuur 

De gronden liggen binnen de EHS, 

maar niet in eigendom van natuurbe-

herende instanties  

Agrarische bestemming, in de regels 

algemene wijzigingsbevoegdheid naar 

Natuur (verwezen naar provinciale 

kaarten) 

De gronden liggen binnen de EHS, 

maar beheergebied (agrarisch na-

tuurbeheer en ruime jas gebied) 

Agrarische bestemming 

De gronden zijn ingericht als natuur, 

kleiner dan 3 hectare 

Agrarische bestemming, tenzij gele-

gen aan ander natuurgebied, dan 

bestemming Natuur 

De gronden zijn ingericht als natuur, 

groter dan 3 hectare 

Natuur 

Natura 2000-gebieden Natuur - 1 

 

5 .  A r c h e o l o g i e  

 

Door een wijziging in de Monumentenwet in 2007 is de gemeente tegenwoordig 

wettelijk verplicht om bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening te 

houden met eventueel aanwezige archeologische resten. Om dit zo goed moge-

lijk te kunnen doen heeft de gemeente Tynaarlo in 2012 een archeologische 

beleids- en advieskaart op laten stellen door bureau BAAC uit Deventer. Daar-

bij is ook, in overleg met o.a. LTO-Noord en de provincie Drenthe, gekeken 

naar locaties waar de bodem aantoonbaar is verstoord door ontgronding, sane-

ring, ruilverkaveling of diepploegen. Waar uit onderzoek is gebleken dat de 

bodem verstoord is en geen archeologische waarden aanwezig zijn, gelden 

voor deze percelen geen archeologische (verwachtings)waarden.   

 

Ook is er een convenant gesloten met LTO-Noord over het agrarisch gebruik 

van percelen met een archeologische (verwachtings)waarde. De afspraken uit 

dit convenant zijn doorvertaald naar de regels van het bestemmingsplan: 
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Tot 30 cm diepte (onder maaiveld) is geen vergunning nodig is. Niet bodemke-

rende werkzaamheden ten behoeve van het verbeteren van de verdichte bo-

demstructuur (woelen) tot maximaal 40 cm onder het maaiveld zijn ook 

vrijgesteld van een vergunning. Voor diepere grondbewerking dan deze 10 cm 

onder de bouwvoor door onder andere diepploegen en mengwoelen moet nog 

wel een vergunning aangevraagd worden. Daarnaast is het aanbrengen van 

drainage met betrekking tot de archeologische waarden alleen vergunning-

plichtig voor zover de gronden aangewezen zijn als essen of AMK-terreinen. 

Voorgaande wordt gezien als normaal agrarisch gebruik. Tot de bouwvoor zul-

len over het algemeen weinig tot geen archeologische vindplaatsen worden 

verstoord die in het verleden niet al geroerd zijn. Bij diepere grondbewerkin-

gen is dit wel het geval. Wat daarom niet onder normaal agrarisch gebruik 

wordt verstaan is het volgende: diepploegen en mengwoelen dieper dan 30 cm, 

afgraven dieper dan 30 cm, egaliseren van natuurlijk reliëf, ontginnen, aanleg-

gen of vergraven van sloten, het aanleggen of rooien van bos of boomgaard, 

waarbij stobben worden verwijderd.  

 

Aangezien archeologische vindplaatsen in Drenthe aan het oppervlak liggen, is 

een diepere verticale vrijstelling dan 30 cm op voorhand niet mogelijk. Dit is 

ook als zodanig opgenomen in het bestemmingsplan. 

 

De percelen binnen agrarische bouwvlakken hebben ook een archeologische 

dubbelbestemming. Hoewel verwacht kan worden dat de ondergrond in ruime 

mate is verstoord op het bebouwde gedeelte kan het niet op voorhand worden 

uitgesloten of dit daadwerkelijk het geval is. Derhalve zal ook hier de onder-

zoeksverplichting (blijven) gelden. 

Verder heeft de gemeente ter plaatse van enkele percelen aanvullend onder-

zoek gedaan, wanneer er sterke aanwijzingen waren dat de percelen verstoord 

waren door het gebruik in het verleden. De resultaten van de booronderzoeken 

zijn weergegeven bij diverse zienswijzen.  

 

Ten slotte is gebleken dat de dubbelbestemming Waarde – Archeologische ver-

wachtingswaarde 2 niet geheel overeenkomt met de archeologische beleids- en 

advieskaart van de gemeente. Dit wordt hersteld in het vastgestelde bestem-

mingsplan.  

 
6 .  P l a t t e l a n d s w o n i n g  

 

In enkele zienswijzen is door burgers aangegeven dat de woning waarin zij 

wonen geen deel meer uitmaakt van het agrarische bedrijf en om deze reden 

bestemd zou moeten als Wonen.  

 

Op 1 januari 2013 is de nieuwe wetgeving omtrent plattelandswoningen in 

werking getreden. 

 

De wetswijziging leidt onder meer tot de volgende wijziging van de voorheen 

geldende wetgeving: voormalige agrarische bedrijfswoningen (plattelandswo-
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ningen) die door derden worden bewoond, worden niet beschermd tegen mili-

eugevolgen van het bijbehorende bedrijf. Deze wijziging is bewust alleen van 

toepassing op agrarische bedrijven.  

 

Dat betekent een lager beschermingsniveau dan een normale burgerwoning. In 

een bestemmingsplan moet duidelijk worden dat de woning (tevens) bewoond 

mag worden door iemand die geen functionele binding heeft met het nabijge-

legen agrarische bedrijf. Deze verbinding met het voormalige agrarische be-

drijf moet blijvend worden verankerd. Dit is noodzakelijk omdat de woning 

alleen ten opzichte van het voormalige agrarische bedrijf geen bescherming 

zal genieten tegen nadelige milieueffecten van de bedrijfsvoering.  

De reikwijdte van de wetswijziging is dus beperkt tot het agrarische bedrijf 

waartoe de woning voorheen behoorde. Het niveau van milieubescherming ten 

aanzien van bedrijven van ‘derden’ wijzigt niet bij gebruik van de betrokken 

woning als plattelandswoning.  

 

De voormalige agrarische bedrijfswoningen zullen derhalve niet bestemming 

Wonen krijgen, aangezien dit zou leiden tot beperkingen voor het nabijgelegen 

agrarische bedrijf. In het bestemmingsplan zullen de voormalige bedrijfswo-

ningen waarvan aannemelijk is dat deze niet langer worden gebruikt als be-

drijfswoningen aangeduid als ‘specifieke vorm van agrarisch - 

plattelandswoning’.  

 

Het is niet de bedoeling dat er op het perceel van het nabijgelegen agrarische 

bedrijf weer een nieuwe bedrijfswoning wordt gebouwd. In de regels zal dit 

dan ook worden uitgesloten. 

 

7.  N i e u w e  s t a l v o r m e n  

 

In de afgelopen decennia is sprake geweest van een toenemende schaalvergro-

ting van het agrarische landschap en van het boerenbedrijf. Tevens is op veel 

agrarische bedrijven de bedrijfsvoering gewijzigd. Steeds vaker worden daarbij 

bijzondere stallen gebouwd. Vanuit de gemeente is er aandacht voor de bouw 

van nieuwe boerderijen en bijzondere stalvormen (boog- en serrestallen). Dit 

vraagt bijzondere aandacht, omdat deze in het landelijk gebied van invloed 

kunnen zijn op het bebouwingsbeeld.  

 

 
S e r r e s t a l  ( l i n k s )  e n  b o o g s t a l  ( r e c h t s )  
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 De serrestal is meestal opgebouwd uit meerdere 'tunnels'. Deze hebben een 

rechthoekige plattegrond en een gebogen dakvorm. Meerdere tunnels vormen 

samen het totale bouwvolume dat zich kenmerkt door het omvangrijke grond-

oppervlak, de hoge gootlijn en het samengestelde dak. De stal kan in een later 

stadium worden uitgebreid door de tunnels te verlengen of door een extra 

tunnel toe te voegen. De basis van de serrestal wordt gevormd door een stalen 

frame dat als draagconstructie dienst doet. Voor de vlakvulling kunnen diverse 

materialen worden gebruikt. Het dak wordt dichtgezet met een folie, terwijl 

de gevels veelal worden opgebouwd uit een betonnen keerwand met daarbo-

ven lichtdoorlatend materiaal (gaas of doek). Soms wordt een combinatie met 

damwandbekleding gemaakt. Omdat het materiaal van de topgevel vaak af-

wijkt van het onderliggende deel, ontstaat dan een sterke tweedeling tussen 

het bovenste en onderste gedeelte van het gevelvlak. De serrestal heeft een 

functionele, doelmatige detaillering en een bedrijfsmatige uitstraling. 

 

De boogstal is eveneens een nieuw stalconcept in de veehouderij. Het wordt 

gekenmerkt door een kolomloze boogvormige overspanning van 25 tot maxi-

maal 50 meter breed en een hoogte van 6 tot maximaal 12 meter. De boogstal 

is opgebouwd uit een onderbouw en een bovenbouw. Deze zijn onafhankelijk 

van elkaar te bouwen. De dakconstructie is ook toe te passen op een conventi-

onele onderbouw. De bovenbouw is opgebouwd uit stalen vakwerkliggers, be-

kleed met windbreekgaas en waterdicht foliemateriaal.  

 

Het voorliggende bestemmingsplan staat de bouw van serrestallen/boogstallen 

niet bij recht toe. De gemeente acht de landschappelijke inpassing van derge-

lijke stallen van groot belang. Daarom zijn deze stallen alleen toegestaan via 

een afwijkingsbevoegdheid. De stallen voldoen niet aan de bouwregels voor 

stallen welke bij recht gebouwd kunnen worden (vaak kan niet voldaan worden 

aan de maximale goothoogte en/of de minimale dakhelling). Via afwijking kan 

de gemeente medewerking verlenen aan een initiatief voor de bouw van een 

serre- of boogstal.  In eerste instantie wordt een dergelijk initiatief getoetst 

aan het gemeentelijk welstandsbeleid (de welstandsnota Gemeente Tynaarlo). 

Deze welstandsnota gaat uit van een indeling in deelgebieden. Het buitenge-

bied van de gemeente Tynaarlo behoort tot de groep ‘Groene gebieden’ in de 

welstandsnota.  Binnen deze groep is weer een onderscheid gemaakt in bij-

voorbeeld Beekdalen, Essenlandschap en Ontginningslandschap. Voor de afwe-

ging of serre- en boogstallen kunnen worden toegestaan is deze 

gebiedsindeling relevant. Bij de omgevingsvergunning zal tevens een land-

schappelijk inpassingsplan aan de gemeente moeten worden overhandigd, 

welke is opgesteld volgens de zogenaamde ‘keukentafelsystematiek’. Daarbij 

gaan initiatiefnemer, gemeente en onafhankelijke landschapsarchitect gelijk-

tijdig met elkaar in overleg. Het landschappelijk inpassingsplan wordt vervol-

gens door de onafhankelijke landschapsarchitect opgesteld en overhandigd aan 

de gemeente en initiatiefnemer. Het landschappelijk inpassingsplan zal daarbij 

tevens getoetst worden aan het gemeentelijke Landschapsontwikkelingsplan. 
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De afwijkingsbevoegdheid zal er als volgt uit komen te zien: 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaal-

de in lid ……. voor het bouwen van boog- en/of serrestallen, mits: 

a. de bouwhoogte van boogstallen niet meer bedraagt dan 12 m; 

b. de bouwhoogte van serrestallen niet meer bedraagt dan 8 m; 

c. is aangetoond dat er geen sprake is van onaanvaardbare lichthinder voor 

de omgeving; 

d. het verzoek om verlening van de omgevingsvergunning gepaard gaat met 

een voorstel tot landschappelijke inpassing van de bebouwing; het ge-

bruik van de bebouwing is uitsluitend toegestaan indien de landschappe-

lijke inpassing van de bedrijfsgebouwen is uitgevoerd en in stand 

gehouden conform het landschappelijk inpassingsplan. 

1 . 3   

O v e r z i c h t  z i e n s w i j z e n  i n d i e n e r s  e n  

o v e r l e g i n s t a n t i e s  

I n d i e ne r s  

Zienswijze Adresgegevens Pagina 

Zienswijze nummer 1: Bongveenweg 4 19 

 9496 TE Bunne 

Zienswijze nummer 2: Burchtweg 18 21 

 9496 PE Bunne 

Zienswijze nummer 3: Burchtweg 11 24 

 9496 PD Bunne 

Zienswijze nummer 4:  Kroeze  25 

 Peizerweg 8 9496 PC Bunne 

Zienswijze nummer 5:  Peizerweg 14 26 

 9496 PC Bunne 

Zienswijze nummer 6:  Burchtweg 9a 27 

 9496 PD Bunne 

Zienswijze nummer 7:  Burchtweg 7 27 

 9496 PD Bunne 

Zienswijze nummer 8: Pelinckweg 1a 30 

 9473 TN De Groeve 

Zienswijze nummer 9:  Duurt PMC namens Hunzeweg 43a 31 

  9473 TC De Groeve  

Zienswijze nummer 10:  Ydermade 3 31 

  9493 TD De Punt 

Zienswijze nummer 11:  Groningerstraat 128 32 

 9493 TB De Punt 

Zienswijze nummer 12:  Ydermade 1 33 

 9493 TD De Punt 

Zienswijze nummer 13: ARAG namens 33 

 Groningerstraat 121 9394 TC De Punt 
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Zienswijze Adresgegevens Pagina 

Zienswijze nummer 14:  Ydermade 4 34 

 9493 TD De Punt 

Zienswijze nummer 15: Roozand 2 38 

 9497 TD Donderen 

Zienswijze nummer 16:  Zuideinde 10 39 

 9497 PS Donderen 

Zienswijze nummer 17:  Noordenveldweg 104 39 

 9497 PA Donderen  

Zienswijze nummer 18:  Roozand 3 40 

 9497 TD Donderen 

Zienswijze nummer 19:  Zuurstukken 32 41 

 9761 KN Eelde 

Zienswijze nummer 20:  Kraus Groeneveld Stichting 42 

 Zevenhuizerweg 6 

 9761 AE Eelde  

Zienswijze nummer 21:  SUR rechtsbijstand namens 43 

 Lugtenbergerweg 11 

 9761VE Eelde 

Zienswijze nummer 22:  Eskampenweg 2 44 

 9761 VA Eelde 

Zienswijze nummer 23:  Trip advocaten namens  45 

 Bunnerweg 4 

 9761 VK Eelde 

Zienswijze nummer 24:  Molenweg 11 47 

 9761 VB Eelde 

Zienswijze nummer 25:  Burg. Legroweg 72 47 

 9761 TD Eelde  

Zienswijze nummer 26:  Achmea rechtsbijstand namens 49 

 Esweg 37a 

 9761 EP Eelde  

Zienswijze nummer 27:  Esweg 31 53 

 9761 EP Eelde 

Zienswijze nummer 28:  Schutsweg 34 54 

 9475 PL Midlaren 

Zienswijze nummer 29:  Haasakkers 3 te Midlaren,  55 

 betreffende perceel Heiveen 6  

Zienswijze nummer 30:  Haasakkers 4 59 

 9475 PJ Midlaren 

Zienswijze nummer 31:  Duinweg 2 60 

 9475 PK Midlaren 

Zienswijze nummer 32:  Westerse drift 43 65 

 9752 LB Haren  

Zienswijze nummer 33:  Groningerstraat 36 66 

 9475 PB Midlaren 
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Zienswijze Adresgegevens Pagina 

Zienswijze nummer 34:  Linthorst Homanweg 2 67 

 9484 TC Oudemolen 

Zienswijze nummer 35:  Onlandseweg 13 68 

 9765 EK Paterswolde  

Zienswijze nummer 36:  Onlandseweg 8 69 

 9765 EC Paterswolde 

Zienswijze nummer 37:  Onlandseweg 11 70 

 9765 EC Paterswolde 

Zienswijze nummer 38:  De Groninger Steen 71 

 Oosterhaven 1 

 9723 AN Groningen 

Zienswijze nummer 39: Kwekerij 72 

 Onlandseweg 6  

 9765 EC Paterswolde 

Zienswijze nummer 40:  Hooiweg 230 74 

 9765 EN Paterswolde 

Zienswijze nummer 41: Schelfhorst 4 75 

 9765 TJ Paterswolde  

Zienswijze nummer 42: Duinkampen 21 76 

 9765 BA Paterswolde 

Zienswijze nummer 43: 't Loo 1 76 

 9485 TL Taarlo 

Zienswijze nummer 44:  Hoofdweg 210b 78 

 9485 TA Taarlo 

Zienswijze nummer 45: Dorpsweg 5 79 

 9485 TB Taarlo 

Zienswijze nummer 46: Dorpsweg 2 80 

 9485 TB Taarlo  

Zienswijze nummer 47:  Parallelweg 4 81 

 9482 Tynaarlo 

Zienswijze nummer 48:  Eisenbroeken 1 83 

 9482 VE Tynaarlo 

Zienswijze nummer 49: Stichting Ubbinkbos Tynaarlo 85 

 p/a Villapark 6 

 9482 BC Tynaarlo  

Zienswijze nummer 50: Eisenbroeken 2 86 

 9482 VE Tynaarlo 

Zienswijze nummer 51: Smeerveenweg 2  90 

 9482 PK Tynaarlo 

Zienswijze nummer 52: Accountantskantoor Hut,namens  91 

 Verlengde Stationsweg 54  

 9471 PM Tynaarlo 

Zienswijze nummer 53: Veenweg 2 92 

 9498 TJ Vries 
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Zienswijze Adresgegevens Pagina 

Zienswijze nummer 54: Achmea rechtsbijstand namens  95 

 Noordenveldweg 8 

 9481 TH Vries 

Zienswijze nummer 55:  Asserstraat 35 96 

 9481 BM VRIES 

Zienswijze nummer 56: Rombou namens 99 

 Taarloseweg 27 

 9481 TB Vries 

Zienswijze nummer 57: Landgoed Bosch en Vaart 101 

 Groningerstraat 32  

 Vries  

Zienswijze nummer 58: Brink 3 103 

 9494 PG Yde 

Zienswijze nummer 59:  Akkerweg 3 104 

 9483 TK Zeegse 

Zienswijze nummer 60: Hoofdweg 66 105 

 9483 PD Zeegse 

Zienswijze nummer 61: Oud Huizerweg 12 106 

 1411 GZ Naarden 

Zienswijze nummer 62: Hooidijk 3 107 

 9491 TG Zeijen 

Zienswijze nummer 63:  DAS Rechtsbijstand, namens  108 

 Hippisch Centrum Rosworld 

 Zuiderstraat 6 

 9491 TH Zeijen   

Zienswijze nummer 64: Zeijerlaar 2 111 

 9491 TC Zeijen 

Zienswijze nummer 65: Zeijerlaar 3 112 

 9491 TC Zeijen 

Zienswijze nummer 66: Broeken 4 114 

 9474 TH Zuidlaarderveen 

Zienswijze nummer 67: Dorpsstraat 18 116 

 9474 PD Zuidlaarderveen 

Zienswijze nummer 68: Lageweg 4 117 

 9472 TE Zuidlaren 

Zienswijze nummer 69: Dennenlaan 6 119 

 9471 PH Zuidlaren  

Zienswijze nummer 70: Nw. Ebbingestraat 1G 123 

 9712 NB Groningen 

Zienswijze nummer 71: IAA Stedenbouw en Landschap 123 

 Dennenlaan 8/8a 

 9471 PH Zuidlaren 

Zienswijze nummer 72: De Dijk 2 123 

 9473 TM Zuidlaren 
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Zienswijze Adresgegevens Pagina 

Zienswijze nummer 73: Boomkwekerij Halesia 126 

 Tienelsweg 40a 

 9471 PC Zuidlaren 

Zienswijze nummer 74: DPO Vastgoed b.v. 128 

 namens De Recreatieve Vereniging 

 Buitenlust 

 Gerbrandyhof 59 

 9603 ND Hoogezand 

Zienswijze nummer 75: Tijdens Boomkweker 129 

 Tienelsweg 27a 

 9471 PA Zuidlaren 

Zienswijze nummer 76: Tijdens Boomkweker 130 

 Tienelsweg 29 

 9471 PA Zuidlaren 

 

Ove r l e g i n s ta n t ie s  

Zienswijze Adresgegevens Pagina 

Zienswijze nummer 1: De Molenstichting Drenthe 133 

Zienswijze nummer 2: Provincie Drenthe 133 

Zienswijze nummer 3: Tennet TSO BV 137 

Zienswijze nummer 4: Ministerie van Defensie 138 

 Commando Dienstencentra  

Zienswijze nummer 5: Gasunie  140 

Zienswijze nummer 6:  N.V. Waterbedrijf Groningen 145 

(PlanMER)  

Zienswijze nummer 6:  N.V. Waterbedrijf Groningen 148 

(Bestemmingsplan) 

Zienswijze nummer 7: IVN Eelde-Paterswolde, IVN Vries  150 

 en IVN Zuidlaren 

Zienswijze nummer 8: Luchtverkeersleiding Nederland  157 

 Air Traffic Control the Netherlands 

Zienswijze 9: Natuur- milieufederatie 158 

Zienswijze nummer 10: Vereniging VOLE  164 

Zienswijze nummer 11: LTO Noord 165 

Zienswijze nummer 12: Natuurplatform 171 

Zienswijze nummer 13: Waterschap Hunze en Aa’s 174 

Zienswijze nummer 14: WMO adviesraad  175 
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2 Z i e n s w i j z e n  

i n d i e n e r s  

Z ien sw i j ze  numme r  1  

W . A .  K ie v i t   

Bongveenweg 4  

9496 TE Bunne 

Ontvangen op 17 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. De toegestane activiteiten volgens het plan sluiten niet aan bij de ver-

gunde situatie. Op 24 oktober 2010 is een Wm-beschikking afgegeven die 

voorziet in het in werking hebben van een micro-vergister met aanver-

wante apparatuur. Hierdoor is indieners bedrijf een zogenaamde type C-

inrichting. Ook de aanwezige Nbw-vergunning voorziet in deze activi-

teit.  

b. De bestemming WR-A2 op de percelen tussen de Roderweg en het fiets-

pad Bongveenweg-Bunnerveenseweg bevatten volgens indiener mogelijk 

geen archeologische waarden meer.  

c. Indiener is het niet eens met het feit dat bij uitbreiding de depositie 

niet mag toenemen op Natura 2000-gebieden.  

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a.  Het perceel Bongveenweg 4 ligt binnen de bestemming Agrarisch. In 

Artikel 3.1.k is geregeld dat het opwekken van elektriciteit door middel 

van (co-)vergisting binnen het bouwvlak mogelijk is, met dien verstande 

dat dit uitsluitend is toegestaan voor zover gebruik wordt gemaakt van 

eigen geproduceerde mest en eigen en/of van derden afkomstige co-

substraten worden toegevoegd en de opgewekte energie wordt ingezet 

op het eigen bedrijf. Naar ons inzien voldoet de microvergister aan de 

genoemde voorwaarden. Overigens is in het bestemmingsplan een afwij-

kingsbevoegdheid (artikel 3.6.a) opgenomen om vergisters toe te staan 

die niet onder bovenstaande noemer te vatten zijn. 

b.  Op navolgende uitsnede van de archeologische beleidskaart gemeente 

Tynaarlo is de locatie weergegeven. 
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Door een wijziging in de Monumentenwet in 2007 is de gemeente 

tegenwoordig wettelijk verplicht om bij het opstellen van 

bestemmingsplannen rekening te houden met eventueel aanwezige 

archeologische resten. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen heeft de 

gemeente Tynaarlo in 2012 een archeologische beleids- en advieskaart 

op laten stellen door bureau BAAC uit Deventer. Daarbij is ook, in 

overleg met o.a. LTO-Noord en de provincie Drenthe, gekeken naar 

locaties waar de bodem aantoonbaar is verstoord door ontgronding, 

sanering, ruilverkaveling of diepploegen. Voor de hier besproken locatie 

waren geen gegevens beschikbaar die wijzen op grootschalige 

bodemverstoring. Daarom heeft op 17 april 2013 een veldbezoek 

plaatsgevonden. Hierbij is een slootrand opgeschoond om het profiel en 

de bodemopbouw te bestuderen en is een boring in de mogelijke 

pingoruïne gezet. In de boring is geen veen(rest) aangetroffen; de top 

het dekzand bevond zich op ongeveer 70 centimeter diepte. Daardoor 

kan worden uitgesloten dat hier een pingoruïne aanwezig is, het betreft 

waarschijnlijk een natuurlijke laagte in het dekzand. 

De aanduiding WR-A2 voor dit object (de zuidelijke paarse vlek op 

bovenstaande figuur) kan vervallen.  

 

In het profiel van de slootrand is zeer duidelijk zichtbaar dat de 

percelen inderdaad gediepploegd zijn. Op de bodemkaart en de 

landschappelijke verwachtingskaart uit de structuurvisie archeologie is 

de zone ten noorden van de Bunnerveenseweg grotendeels als verspit 

aangegeven. Indien er ingrepen plaatsvinden die groter zijn dan de 

vrijstelling, geldt voor dergelijke zones een lagere onderzoeksintensiteit 

(3 boringen per hectare in plaats van 6 per hectare). De resultaten 

maken het waarschijnlijk dat deze zone verder naar het zuiden moet 

worden uitgebreid, mogelijk deels zelfs tot aan de Kampweg. Op dit 

moment is niet duidelijk hoe groot het gebied is dat indertijd is 

gediepploegd. Dit verdient nader onderzoek en zal worden meegenomen 

in de eerstvolgende update van de gemeentelijke archeologische 

beleids- en advieskaart.   

 



 

  
247.00.01.27.11.00 - Nota beantwoording zienswijzen - ontwerpbestemmingsplan Buitenge-

bied Tynaarlo - 13 mei 2013  
21

c.  In paragraaf 1.2 (de algemene beantwoording) onder punt 1 is uitgelegd 

wat de reden is dat bij uitbreiding de depositie niet mag toenemen op 

Natura 2000 gebieden. Voor de beantwoording wordt daarnaar verwe-

zen. 

 
A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding 

  
De cirkel met aanduiding WR-A2 (binnen rode contour) is verwijderd. 

Onderliggende aanduiding (AV2) wordt gehandhaafd, omdat omliggend 

gebied zo bestemd is en archeologische waarden niet in het geheel uitge-

sloten kunnen worden.  

 

Z ien sw i j ze  numme r  2  

G.J. Bensink en E. Allersma 

Burchtweg 18  

9496 PE Bunne 

Ontvangen op 19 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Tegen de bestemming Waarde - Archeologie I bestaan grote bezwaren, 

met name tegen de op de verbeelding weergegeven begrenzing van de 

bedoelde bestemming ter plaatse van het perceel Burchtweg 18. De re-

gels van de bedoelde archeologische bestemming brengen in de huidige 

vorm met zich mee dat op of in de betreffende gronden geen gebouwen 

en andere bouwwerken mogen worden gebouwd. Van deze bouwregel 

kan worden afgeweken. Een omgevingsvergunning wordt uitsluitend ver-

leend in het geval erdoor (en op kosten van) de aanvrager een archeolo-

gisch onderzoek wordt overlegd. Door de regels binnen Waarde - 

Archeologie 1 ontstaan dan ook ernstige beperkingen en belemmerin-

gen, hetgeen een aanzienlijke aantasting van het woongenot betekent 

en bovendien een grote rem zet op perspectief voor de agrarische ont-

wikkeling op indieners perceel. Overigens is enkel de wetenschap dat 

zich historische bebouwing heeft bevonden op dit perceel geen recht-
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vaardiging voor de archeologische bestemming. Hiermee is bij het uit-

blijven van het vinden van archeologische resten eerder sprake van een 

cultuurhistorisch perceel dan van een perceel dat archeologische be-

scherming behoeft. Verzocht wordt: 

1. de begrenzing van de archeologische bestemming te beperken tot 

het huidig erf, voor zover zich dat binnen de huidige erfafscheidings-

sloten bevindt. Ook geeft indiener aan dat bij strikte interpretatie 

van artikel 32.5 ook het omspitten van de moestuin of het plaatsen 

van rasterpalen niet langer mogelijk zou zijn zonder omgevingsver-

gunning;  

2. de bestemming Waarde - Archeologie 1 (principe niet bouwen, ten-

zij) te wijzigen in de bestemming Waarde - Archeologie 2 (principe 

bouwen toegestaan, mits); 

3. Indien de gemeente niet mee gaat met het gevraagde in a2, wordt 

verzocht om de regels voor de aanduiding Archeologie I op een aan-

tal punten aan te passen en te versoepelen. 

b. Tevens hebben indieners bezwaar tegen de algemene bestemmingsplan-

regel die bepaalt dat het aantal dierplaatsen voor het agrarisch perceel 

gelijk dient te blijven als bestaand en de daaraan verbonden uitzonde-

ringsregel. In de uitzonderingsregel is bepaald dat uitbreiding van het 

aantal dierplaatsen mogelijk is indien de aanvrager aantoont dat hier-

door geen (ammoniak)schade aan Natura 2000 ontstaat. Indiener is van 

mening dat dit een onnodige en ondoenlijke eis is die bovendien (natio-

naal gezien) een bovenwettelijke vereiste betreft. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a.  1. Op het perceel van de indiener bevond zich in de Middeleeuwen een 

commanderij van de Duitse Orde, het ‘Huis te Bunne’. Resten die 

samenhangen met Middeleeuwse kloosters en kloosterorden zijn in 

Drenthe zeldzaam en het terrein is daarom dan ook opgenomen op 

de landelijke Archeologische Monumentenkaart (AMK) als terrein van 

Hoge Archeologische Waarde. Door archeologisch onderzoeksbureau 

De Steekproef is enkele jaren geleden de vermoedelijke loop van de 

omgrachting van deze commanderij in kaart gebracht. De indiener 

geeft onder andere aan in zijn bedrijfsvoering beperkt te worden 

door de omvang van de zone met de aanduiding Archeologische -

Waarde 1. Standaard zijn alle AMK-terreinen op de archeologische 

beleidskaart van de gemeente Tynaarlo voorzien van een bufferzone 

van 50 m. Op basis van het onderzoek van de Steekproef kan in dit 

specifieke geval deze buffer komen te vervallen. Dit zal worden aan-

gepast in zowel het bestemmingsplan Buitengebied als in de Struc-

tuurvisie Archeologie. 

 

 Betreft kleine ingrepen welke niet dieper reiken dan 30 cm: deze 

zijn zonder meer toegestaan. De juridische vormgeving van het plan 

zal aangevuld worden met een uitleg van de regeling.  
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2.  Daarnaast vraagt de indiener om een afwaardering van het perceel 

van de dubbelbestemming Archeologie - Waarde 1 naar Archeologie 

Waarde 2. Vanwege de aanduiding op de AMK en de hoge zeldzaam-

heidswaarde van het object gaan wij hier niet in mee. Wel zijn we 

het met de indiener eens dat de onderbouwing van de AMK-status 

niet optimaal is en zullen wij in gesprek gaan met om te kijken of er 

de komende jaren mogelijkheden zijn om te komen tot een goede 

archeologische waardestelling van het terrein. Dit zou in de toe-

komst kunnen leiden tot een andere status op de AMK, met doorwer-

king in de volgende update van de gemeentelijke beleidskaart en het 

bestemmingsplan. 

3. De planregels voor archeologie waarde 1 zijn een invulling van artikel 

38a uit de Monumentenwet 1988. Dit artikel stelt dat de gemeente-

raad bij het vaststellen van een bestemmingsplan rekening dient te 

houden met de in de bodem te verwachten monumenten. In onder-

havig geval betreft het een terrein dat op de landelijke Archeolo-

gisch Monumenten Kaart (AMK) is aangeduid als een terrein van Hoge 

Archeologische Waarde. In lijn met het provinciaal en landelijk be-

leid streeft de gemeente Tynaarlo naar het behoud van dergelijke 

vindplaatsen. Daarom wordt hier bewust gekozen voor een verbod op 

bodemingrepen, met uitzonderingsmogelijkheden. Het uitgangspunt 

van de gemeentelijke structuurvisie Archeologie is immers; "streng 

waar het moet, soepel waar het kan". De planregels voor de archeo-

logische dubbelbestemmingen zijn gebaseerd op een model dat is 

gemaakt in opdracht van VNG en de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed. In nauw overleg met de Provincie, LTO-Noord en de buur-

gemeenten zijn de ze planregels vervolgens op maat gemaakt voor 

de Drentse situatie. Een verruiming voor de dubbelbestemming Ar-

cheologie Waarde I is vanuit het oogpunt van monumentenzorg niet 

aan de orde. Bij de huidige stand van kennis over de archeologische 

situatie ter plekke zijn we het niet met de indiener eens dat door de 

voorgestelde aanpassingen geen noemenswaardig nadeel in de ar-

cheologische bescherming ontstaat. Voor een wijziging van de status 

van het terrein op de AMK verwijzen we naar de reactie onder a2.   

 

b.  In paragraaf 1.2 onder punt 1 is uitgelegd wat de reden is dat bij uit-

breiding de depositie niet mag toenemen op Natura 2000-gebieden. 

Daarin is gemotiveerd dat de regeling in tegenstelling tot hetgeen in de 

zienswijze staat, nodig is.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting 

De juridische vormgeving van het plan is aangevuld met een uitleg dat 

kleine ingrepen, binnen de gebieden welke voorzien zijn van een dubbelbe-

stemming voor archeologische waarden, mogelijk zijn als zijnde ‘normaal 

gebruik’.  

Regels X 
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Verbeelding 

Bufferzone van 50m rond het AMK-terrein is verwijderd van de verbeelding. 

De grens van de dubbelbestemming zal de buitenste grens van de gracht 

volgen, conform navolgende afbeelding: 

 
 

 

Z ie n sw i j ze  numme r  3  

L. Brands 

Burchtweg 11  

9496 PD Bunne 

Ontvangen op 18 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Aan de Burchtweg 11 te Bunne zijn de woning en rietgedekte schuur, evenals 

een ligboxenstal, als beeldbepalend opgenomen. De ligboxenstal welke aan 

woning en rietgedekte schuur is gebouwd, is echter niet beeldbepalend. Ver-

zocht wordt deze ligboxenstal niet als beeldbepalend aan te duiden. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

De panden met de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - beeldbepalend’ 

zijn gecontroleerd en geconcludeerd is inderdaad dat de ligboxenstal niet 

beeldbepalend is. De aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - beeldbepalend’ 

zal van de lichtboxenstal worden verwijderd.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding 

De aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - beeldbepalend’ is 

verwijderd van de ligboxenstal op Burchtweg 11.  
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Het oranje vlak wordt uit de aanduiding gehaald.  

 

Z ien sw i j ze  numme r  4  

Kroeze b.v. landbouwmechanisatie en installatietechniek 

Peizerweg 8  

9496 PC Bunne 

Ontvangen op 13 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

De bedrijfswoning wordt alleen nog maar als woonhuis gebruikt en heeft geen 

bedrijfsmatige functie meer. Verzocht wordt een splitsing aan te brengen op 

het perceel qua bestemming. Het gedeelte waar nu de bedrijfswoning staat, 

dient de bestemming Wonen te krijgen en voor het bedrijfspand dient de be-

stemming Bedrijf 1 te worden behouden. 

 

 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e   

Omdat de woning niet meer gebruikt wordt als bedrijfswoning en de wijziging 

geen gevolgen heeft voor andere omliggende bedrijven, is aan deze zienswijze 

tegemoet gekomen door de woning te bestemmen als Wonen. Voor het agra-

risch bedrijf aan de overzijde is reeds de naastgelegen woning op nummer 6 

maatgevend. 

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X   

Verbeelding 

Het perceel van de woning in de zuidelijke hoek van de huidige 

bedrijfsbestemming is bestemd als Wonen.  
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Z ie n sw i j ze  n umme r  5  

J. Brink 

Peizerweg 14 

9496 PC Bunne 

Ontvangen op 7 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. De grens van het bouwblok, zoals in het nieuwe bestemmingsplan is 

weergegeven, dient gewijzigd te worden. Indiener wenst het voorste 

deel ongeveer 15 m in noordelijke richting te verplaatsen. Op deze wij-

ze wordt de bouw van een tweede bedrijfswoning mogelijk.   

b. Om eventuele uitbreiding van het bouwblok in de toekomst niet op 

voorhand te belemmeren, wil indiener van het perceel Vries S1028 de 

dubbelbestemming Waarde – Beekdal verwijderen, zodat uitbreiding van 

het bouwblok naar 2 ha mogelijk is. Volgens indiener is dit ook vanuit 

landschappelijk oogpunt geen bezwaar. Het gebied is recentelijk her-

verkaveld, ten behoeve van de landbouw. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a.  Aangezien de aanvraag voor een tweede bedrijfswoning bij de gemeente 

bekend is, kan de uitbreiding van het bouwvlak wat betreft het voorste 

deel worden toegelaten. Het college heeft in een eerder besluit aange-

geven dat zij hier medewerking aan gaat verlenen. De bouw van een 

tweede bedrijfswoning is alleen mogelijk via een afwijkingsbevoegd-

heid. 

De bouw van een tweede bedrijfswoning kan daarom middels een afwij-

kingsbevoegdheid, na inwerkingtreding van dit bestemmingsplan, wor-

den afgewogen. Het bouwvlak krijgt door de gewijzigde begrenzing een 

oppervlak van circa 1,75 ha. Daarmee wordt al voor een deel gebruik 

gemaakt van de afwijkingsbevoegdheid voor vergroting van het bouw-

perceel. Het perceel is namelijk bestemd als Agrarisch. Van de afwij-

kingsbevoegdheid kan alleen gebruik gemaakt worden als het perceel 

niet gelegen is binnen de begrenzing van Waarde - Beekdal. Het laatste 

is voor het betreffende perceel niet het geval.  

b.  Zoals is aangegeven in paragraaf 1.2 onder punt 2, zijn de waarden en 

de begrenzingen van de bestemming Waarde - Beekdal ontleend aan 

vastgesteld beleid, namelijk de provinciale Omgevingsvisie en het ge-

meentelijke Landschapsontwikkelingsplan. De begrenzingen zijn gecon-

troleerd en gedetailleerd met luchtfoto’s, topografische atlasgegevens, 

bestemmingsgrenzen van vigerende bestemmingsplannen en de inventa-

risatie van het gebied. Wij zien op deze locatie geen aanleiding hiervan 

af te wijken. Binnen het in het bestemmingsplan opgenomen bouwvlak 

zijn overigens ook nog groeimogelijkheden.   
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A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels x 

Verbeelding 

De verbeelding is aangepast, zodat de bouw van de tweede be-

drijfswoning mogelijk wordt. 

 

 

Z ien sw i j ze  numme r  6  

De heer R. Brands  

Burchtweg 9a  

9496 PD Bunne 

Ontvangen op 17 januari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Indiener verzoekt zijn woning aan de Burchtweg 9a een normale woonbestem-

ming te geven en niet in het bouwblok Burchtweg 11 op te nemen.  

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

De bedrijfswoning is oorspronkelijk gebouwd als bedrijfswoning bij het agrari-

sche bedrijf. Omdat blijkt dat de woning niet meer gebruikt wordt als be-

drijfswoning, krijgt de woning binnen de  agrarische bestemming de aanduiding 

‘specifieke vorm van agrarisch - plattelandswoning’. In de inleiding is ter in-

formatie aangegeven wat daarvan de juridische consequenties zijn. 

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting 

De juridische vormgeving is aangevuld met informatie over platte-

landswoningen. Ook is de toelichting gewijzigd op plaatsen waar 

nog werd aangegeven dat deze aanduiding niet voorkomt.  

Regels 

In de agrarische bestemming zijn regels opgenomen voor platte-

landswoningen.  

Verbeelding 

Aanduiding voor plattelandswoning is toegevoegd binnen de agrari-

sche bestemming. 

 

Z ien sw i j ze  numme r  7  

M.C.A. Brongers  

Burchtweg 7  

9496 PD Bunne 

Ontvangen op 19 februari 2013 
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S a m e n v a t t i n g  

a. Indieners zienswijze is erop gericht de functiekaart van het ontwerp 

bestemmingsplan met betrekking tot het perceel Burchtweg 7 in Bunne 

aan te passen. Indieners verzoeken om het gehele oorspronkelijk bij de 

woning aangekochte perceel (kadastraal bekend als Vries, sectie S, nr. 

973) en het later aangekochte perceel (Vries, sectie S, nr. 1263) de be-

stemming Wonen te geven en het bouwvlak te vergroten. Indieners dra-

gen hiervoor verschillende argumenten aan.  

1. Indieners willen graag de woonboerderij splitsen voor bewoning: in-

dieners willen een nieuwe schuur bouwen (de huidige wordt verwij-

derd) op een andere locatie en daardoor is er meer bouwvlak nodig. 

Indieners willen graag schuurruimte realiseren voor huisvesting van 

de hobbydieren en voor hooi- en stro-opslag. 

2. De ligging van het voorhuis ten opzichte van de noordoostelijke per-

ceelgrens is zodanig dat de bouw van een schuur daar niet goed mo-

gelijk is. Schuurruimte voor de woning in het voorhuis zal aan de 

kant van het achtererf gerealiseerd moeten worden, evenals de 

voorgeschreven 2x2 parkeerplaatsen per woning. 

3. De schuurruimte die indieners willen realiseren, is 2x75 m2 of 

1x50 m2 en 1x 75+50m2.  

4. Volgens indieners is hun perceel onvolledig ingetekend op de huidige 

functiekaart. Er is geen rekening gehouden met: de aanleg van enke-

le landschapselementen in de winter van kalenderjaar 2011/2012. 

Het gaat om graven van een kikkerpoel, het planten van een solitaire 

eik, het realiseren van een 'rommelstuk' voor de biotoop van steen-

uiltjes en een boswalletje die aangelegd of geplant zijn op advies 

van, door en met materiaal van Landschapsbeheer Drenthe. Daar-

naast is volgens indieners de paardenbak, die in een aangrenzend la-

ter door hun aangekocht perceel ligt, niet meegenomen bij de 

bepaling. Op de foto is deze onduidelijk te zien, omdat hij op dit 

moment niet als zodanig gebruikt wordt; 

5. Volgens indieners is de kikkerpoel in het land dat bij aankoop bij de 

boerderij behoorde, te beschouwen als een bouwwerk. 

6. Indieners willen de moestuin als zodanig in gebruik nemen na de 

splitsing. 

b. In tegenstelling tot wat in de Notitie aanpassingen functiekaart (juni 

2012) beschreven staat, stellen indieners dat: 

1. de kadastrale perceelgrens niet als grens van de bestemming Wonen 

kan worden genomen;  

2. het perceel dat ‘overduidelijk is ingericht als zodanig behorend bij 

de woning’ de bestemming Wonen niet heeft gekregen. Indiener vin-

den het onduidelijk wat er wordt bedoeld met ‘overduidelijk’. Voor 

indieners is door het aanleggen van de kikkerpoel, het boswalletje 

en het planten van de solitaire eik, het perceel ‘ingericht landschap’ 

geworden dat bij de boerderij hoort;  
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3. het later aangekochte gedeelte van het perceel dat al jarenlang als 

paardenbak wordt gebruikt, heeft niet de bestemming Wonen gekre-

gen.  

c. Indieners stellen dat het kadastraal perceel Vries sectie S, nr. 1263 in 

1991 is aangekocht en nu functioneel bij de woning hoort.  

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. De functiekaart is opgesteld ter voorbereiding van het bestemmingsplan. 

De functiekaart heeft geen rechtskracht. De functiekaart is verwerkt op 

de verbeelding van het bestemmingsplan. De verbeelding vormt wel het 

toetsingskader. Bij het tekenen van de bouwvlakken voor woningen op 

de verbeelding, is aansluiting gezocht bij het vigerende bestemmings-

plan en de feitelijk (legaal) voor wonen ingerichte en in gebruik zijnde 

ruimte. Het kadastrale eigendom is daarbij niet leidend. In onderhavig 

geval betreft het verzoek uitbreiding van het woonperceel ter plaatste 

van de bestaande weilanden. De aangelegde  poel en overige land-

schapselementen zijn toegestaan binnen de agrarische bestemming. Het 

zelfde geldt voor de paardenbak (bestaande paardenbakken zijn toege-

staan op grond van artikel 3.5.2. De woonbestemming wordt niet uitge-

breid. In artikel 27.4 onder a is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen 

ten behoeve van woningsplitsing. Hieraan is een aantal voorwaarden 

verbonden, zoals:  

- de oppervlakte van het te splitsen gebouw dient ten minste 200 m2 

dient te bedragen, waarbij in het geval dat de oppervlakte ten min-

ste 300 m2 bedraagt het aantal woningen in het gebouw maximaal 

drie mag bedragen, de bouwmassa en karakteristieke hoofdvorm van 

de oorspronkelijke boerderij of woning na splitsing gehandhaafd 

blijft; 

- de geluidsbelasting op de nieuwe woning(en) mag niet meer bedra-

gen dan de daarvoor geldende voorkeurswaarde of een hoger verkre-

gen grenswaarde zoals bedoeld in de Wet geluidhinder; 

- ter plekke een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd 

en omliggende bedrijven niet onevenredig worden aangetast in de 

bedrijfsvoering; 

- realisatie van een erfinrichtingsplan.  

Overige voorwaarden zijn te vinden in artikel 27.4 onder a van de re-

gels. Op basis van dat artikel kan een aanvraag om woningsplitsing inge-

diend worden.  

b. De grenzen zijn gebaseerd op het vigerend bestemmingsplan. De be-

stemming Wonen wordt niet uitgebreid, ook omdat genoemde ‘objec-

ten’ en landschapselementen gewoon zijn toegestaan binnen de 

agrarische bestemming.  

c. Zie beantwoording onder a en b. 
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A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding X 

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  8  

De heer M. Holstein  

Pelinckweg 1a  

9473 TN De Groeve 

Ontvangen op 18 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Verzocht wordt om vergroting van de bestemming Bedrijf 1, evenals een nieuw 

bouwvlak.  

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

Het bedrijf heeft in het ontwerpbestemmingsplan ten onrechte geen bouwvlak 

gekregen. Dit zal worden gecorrigeerd in het bestemmingsplan. De kleinschali-

ge uitbreiding van het bestemmingsvlak is landschappelijk gezien mogelijk. 

Ten behoeve van het realiseren van bebouwing is in het bestemmingsplan op-

genomen dat de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen bij 

bedrijfsgebouwen niet meer dan 125% van de bestaande oppervlakte aan be-

drijfsgebouwen en overkappingen mag bedragen. Voor de wens om  een  be-

drijfswoning te realiseren, zal in de toekomst (bij de aanvraag) aangetoond 

moeten worden dat dit noodzakelijk is in het kader van de bedrijfsvoering.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels x 

Verbeelding 

Het bestemmingsvlak is uitgebreid en er is een bouwvlak toegevoegd. 

  
Oranje – uitbreiding bestemmingsvlak Bedrijf 1 

Groen – nieuw bouwvlak 
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Z ien sw i j ze  numme r  9  

Duurt PMC namens A. Kruims  

Hunzeweg 43a  

9473 TC De Groeve  

Ontvangen op 10 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Indiener verzet zich tegen alle planologische ontwikkelingen en/of wij-

zigingen die het agrarisch gebruik belemmeren van de percelen die bij 

indiener in eigendom zijn. 

b. Het verzoek van indiener om zijn zienswijze nog nader te mogen toe-

lichtten in verband met de complexiteit van het plan, de omvang en 

verspreiding van de percelen en het feit dat indiener tot en met 27 fe-

bruari in het buitenland verkeert. 

 
G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. De indiener is in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze nader toe te 

lichten en te concretiseren. Echter er is geen gebruik gemaakt van deze 

gelegenheid. De zienswijze is onvoldoende concreet om van een inhou-

delijke reactie te voorzien. Daarnaast concludeert de gemeente dat het 

grootste deel van de betreffende eigendommen niet in het plangebied 

van het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo liggen.  

b.  Zie onder a. De indiener is in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze 

nader toe te lichten. Echter er is door indiener geen gebruik gemaakt 

van deze mogelijkheid. In principe is onderhavig bestemmingsplan 

een consoliderend bestemmingsplan. Dat betekent dat is aangesloten bij 

de huidige mogelijkheden voor bijvoorbeeld agrarische bedrijven. Daar 

waar mogelijk zijn ontwikkelingsmogelijkheden opgenomen, zoals uit-

breiding van het agrarische bouwvlak. Aangezien indiener niet heeft 

aangegeven wat zijn belang precies is en wat de door hem verwachte 

beperkingen zijn, kan de zienswijze niet nader beantwoord worden.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding X 

 

Z ien sw i j ze  numme r  10  

Gebroeders J. Stenveld  

Ydermade 3  

9493 TD De Punt 

Ontvangen op 21 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Indieners hebben aan de zuidzijde van Tynaarlo aan het Zeegserloopje, twee 

percelen landbouwgrond in eigendom die in het nieuwe bestemmingsplan be-
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stemd zijn als Natuur. Indieners stellen dat dit niet de bedoeling is gezien het 

feit deze grond enkel en alleen voor agrarische doeleinden wordt gebruikt.  

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

Een groot deel van de natuurbestemming is gewijzigd naar een  agrarische 

bestemming in de omgeving van het Zeegserloopje. Ook de percelen van de 

indiener.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding 

Percelen krijgen een agrarische bestemming  

 

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  11  

J. Kooijman 

Groningerstraat 128 

9493 TB De Punt 

Ontvangen op 20 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Indiener verzoekt een regeling in het ontwerpbestemmingsplan op te nemen 

zodat de reeds aanwezige carport op het perceel Groningerstraat 128 te De 

Punt niet in strijd zal zijn met het nieuwe bestemmingsplan.  

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

Binnen de bestemming Wonen is een regeling voor gebouwen en overkappin-

gen. De horecabestemming zal worden aangepast, zodat de carport buiten 

deze bestemming valt. De carport valt dan onder de bestemming Wonen.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding 

Carport is binnen de bestemming Wonen gelegd, in plaats van de 

bestemming Horeca. 
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Z ien sw i j ze  numme r  12  

De heer J. Koert  

Ydermade 1  

9493 TD De Punt 

Ontvangen op 19 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Op het perceel aan de Ydermade 1 is een dierenpension gevestigd. Het aan-

grenzende perceel heeft de bestemming Horeca. Het is niet gewenst om, ge-

zien de geluidsoverlast, een horecabedrijf te vestigen naast een 

dierenpension. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

De richtafstand uit de brochure Bedrijven en milieuzonering bedraagt voor een 

dierenpension 100m voor geluid in het omgevingstype rustige woonwijk en 

rustig buitengebied. Het gaat hierbij om de afstand tot een milieugevoelig 

object. Een horeca gelegenheid is beperkt milieugevoelig, omdat men er ge-

middeld gezien niet langdurig zal verblijven (niet vergelijkbaar met een wo-

ning).   

 

Vanwege de verschillende functies die hier voorkomen (een tankstation, een 

dierenpension) zou hier ook gesproken kunnen worden van een gemengd ge-

bied. Dan bedraagt de richtafstand 50m. Het betreffen echter richtafstanden. 

Hier kan van worden afgeweken. In dit geval betreft het een bestaande hore-

cabestemming die wordt gecontinueerd. Vanwege het feit dat er sprake is van 

reeds lang gevestigde rechten (al zeker 30 jaar), wil de gemeente deze rech-

ten niet inperken. Overigens ligt het bouwvlak niet tussen de twee bedrijfsbe-

stemmingen. De gemeente voorziet geen belemmeringen voor het 

dierenpension.  

 

Ten slotte mogen binnen de aanduiding ‘veiligheidszone – bevi’ van het vulpunt 

geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels x 

Verbeelding x 

 

Z ien sw i j ze  numme r  13  

ARAG namens de heer en mevrouw Steunebrink  

Groningerstraat 121 

9394 TC De Punt 

Ontvangen op 12 februari 2013 
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S a m e n v a t t i n g  

Het huidige bestemmingsplan doorkruist de mogelijkheden van indieners om 

het bedrijf inclusief hun woning te verkopen aan een agrariër nu het bestem-

mingsplan de bestemming Wonen krijgt. Indieners beschrijven twee mogelijk-

heden om vorenstaande mogelijk te maken. De eerste mogelijkheid is om de 

agrarische bestemming te handhaven, ook in verband met de mogelijk hinder-

afstanden van omliggende agrarische bedrijven, een persoonsgebonden over-

gangsrecht op te nemen. De tweede mogelijkheid is om een 

wijzigingsbevoegdheid op te nemen ten behoeve van een toekomstige wijziging 

in de bestemming Agrarisch. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

Momenteel is op het perceel geen agrarisch bedrijf meer aanwezig. In het 

bestemmingsplan zijn de percelen van gestopte agrarische bedrijven bestemd 

als Wonen. Voor dit perceel wordt geen uitzondering gemaakt. Op grond van 

de uitkomsten van het PlanMER heeft de gemeente ervoor gekozen om geen 

wijzigingsbevoegdheid voor nieuwe agrarische bouwpercelen op te nemen. 

Uitbreiding van de veestapel kan namelijk significante effecten hebben op de 

omliggende natura 2000-gebieden. Uiteraard is het wel mogelijk om, indien 

aan de orde, een partiële herziening van het bestemmingsplan te maken speci-

fiek voor onderhavig perceel. Daarvoor zal dan ook een aparte procedure ge-

volg worden.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels x 

Verbeelding x 

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  14  

De heer L. Niemeijer 

Ydermade 4 

9493 TD De Punt 

Ontvangen op 21 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a.  Indiener verzoekt tot aanpassing van het bouwvlak conform onderstaan-

de schets.  
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Huidige mestsilo valt buiten het gewenste bouwblok. Mestsilo zal wor-

den afgebroken indien er een nieuwe stal zal worden gebouwd. 

 

b. Indiener verzoekt begrenzing dubbelbestemming Waarde - Openheid aan 

te passen.  

c.  Het bouwblok wordt bestemd als Waarde - Archeologische verwach-

ting 2. Daar het gebied Ydermade vroeger regelmatig overstroomde en 

er dus geen sporen van bewoning uit het verleden aanwezig zullen zijn, 

is deze dubbelbestemming volgens indiener niet juist. Ook zijn er bij de 

bouw van de boerderij in 1969 geen historische resten gevonden. 

d.  In een aantal artikelen staat: "aangetoond dient te worden dat de uit-

breiding, indien deze gepaard gaat met de uitbreiding van het aantal 

landbouwhuisdieren, niet leidt tot een toename van de stikstof-

depositie in Natura-2000-gebieden". Dit overstijgt het landelijk beleid, 

graag zou indiener zien dat deze zinsnede wordt gewijzigd. Hierbij zou 

dan kunnen worden volstaan met de opmerking dat de stikstofdepositie 

in Natura 2000-gebieden aan het landelijk beleid moet worden getoetst. 

e.  Een deel van de grond is bestemd als Waarde - Beekdal. Deze dubbelbe-

stemming kan volgens indiener worden verwijderd (conform arcering op 

navolgende afbeelding). De dubbelbestemming heeft als doel onder an-

dere behoud van kleinschaligheid. Dit is het door de ‘Ruiverkaveling 

Vries’ al niet meer. Grasland mag niet meer worden gebruikt als bouw-

land hierdoor zal er kwaliteitsverlies van de gewassen ontstaan en daar-

door wordt de rentabiliteit van het bedrijf aangetast. Ook mag er niet 

gedraineerd en gediepploegd worden. Dit zijn werken die in het verle-

den al zijn uitgevoerd. De bescherming van het gebied heeft daarom ook 

geen zin meer. 
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G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a.  Het bouwvlak zal worden aangepast conform aanvraag. Het bouwvlak 

wordt circa 1,5 ha. In het MER is rekening gehouden met een bouwvlak 

van 1,5 ha.  

b.  De dubbelbestemming Waarde–Openheid zal worden aangepast en rond-

om het bouwvlak worden gelegd. Voor andere bouwvlakken binnen deze 

dubbelbestemming zal dit ook worden aangepast.  

c.  De bestemming van een deel van het bouwblok is Archeologische - 

Waarde 2.  

 

 
U i t s n e d e  a r c h e o l o g i s c h e  b e l e i d s k a a r t  g e m e e n t e  T y n a a r l o  

 

Deze is van toepassing omdat volgens de archeologische beleidskaart 

van de gemeente Tynaarlo op deze plek een tweetal pingoruïnes of dob-
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ben aanwezig zijn. In de Steentijd was een pingo één van de weinige 

plekken op het Drents Plateau waar open oppervlaktewater aanwezig 

was en daardoor een aantrekkelijke locatie voor menselijke bewoning in 

de vorm van bij voorbeeld een jachtkampje. In overeenstemming met 

het provinciale beleid zijn dergelijke locaties op de archeologische be-

leidskaart opgenomen en daarom in het bestemmingsplan van een be-

schermend regime voorzien. De relatief lage ligging van de Ydermaden, 

zoals aangegeven door de indiener, heeft in de omgeving wel geleid tot 

een lage archeologische verwachting, zonder onderzoeksverplichting. Er 

is daar dan ook geen dubbelbestemming voor archeologische waarden 

opgenomen.  

d.  Op basis van de uitkomsten van het MER blijkt dat de depositie van am-

moniak in Natura 2000- gebieden leidt tot significante effecten in die 

Natura 2000-gebieden. Om die reden is een regeling in het bestem-

mingsplan opgenomen die aansluit bij de natuurbeschermingswet en er 

op gericht is om te voorkomen dat de uitstoot van ammoniak leidt tot 

significant negatieve effecten (zie ook paragraaf 1.2). Waarschijnlijk 

doelt indiener op het provinciale beleid. In de praktijk laat het provinci-

ale beleid maar weinig meer ruimte toe: een toename van 0,5 % van de 

kritische depositiewaarde (kdw: de hoeveelheid ammoniakdepositie die 

een ecosysteem kan verdragen zonder schade te ondervinden) op natura 

2000 gebieden. Melkveehouderijen mogen tijdelijk een wat hogere de-

positie hebben mits dit binnen enkele jaren weer teruggedrongen is. De 

provinciale regeling laat zich niet op een juridisch waterdichte manier 

in het bestemmingsplan vertalen. De regeling in het vastgestelde be-

stemmingsplan is aangepast, echter heeft de zelfde strekking als in het 

ontwerpbestemmingsplan. In beide agrarische bestemmingen is geregeld 

dat bij recht de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van het houden 

van landbouwhuisdieren per agrarisch bedrijf ten hoogste de bestaande 

oppervlakte mag bedragen. Een uitzondering geldt voor het oprichten 

van nieuwe gebouwen ten behoeve van het houden van landbouwhuis-

dieren onder de voorwaarde dat dit uitsluitend is toegestaan indien is 

aangetoond dat er geen sprake is van een toename van de ammoni-

akemissie van het betreffende bedrijf. Hierop is een afwijkingsbevoegd-

heid opgenomen, waarbij als voorwaarde geldt dat er geen significant 

negatieve gevolgen zijn voor de instandhoudingsdoelstelling van Natura 

2000-gebieden als gevolg van ammoniakdepositie. Dit laatste is verge-

lijkbaar met hetgeen indiener vraagt, namelijk toetsing aan het lande-

lijk beleid.  

e.  Zoals is aangegeven in paragraaf 1.2 onder punt 2, zijn de waarden en 

de begrenzingen van de bestemming Waarde - Beekdal ontleend aan 

vastgesteld beleid, namelijk de provinciale Omgevingsvisie en het ge-

meentelijke Landschapsontwikkelingsplan. De begrenzingen zijn gecon-

troleerd en gedetailleerd met luchtfoto’s, topografische atlasgegevens, 

bestemmingsgrenzen van vigerende bestemmingsplannen en de inventa-

risatie van het gebied. Wij zien op deze locatie geen aanleiding hiervan 

af te wijken. Binnen het in het bestemmingsplan opgenomen bouwvlak 
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zijn overigens ook nog groeimogelijkheden, bovendien wordt zoals aan-

gegeven hierboven onder a, ingestemd met de gevraagde uitbreiding. 

Overigens geldt de genoemde vergunningplicht niet voor werken of 

werkzaamheden die het normale onderhoud en/of het normale agrari-

sche gebruik betreffen.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels 

De regeling voor uitbreiding van gebouwen is aangepast, ten aan-

zien van ammoniak uitstoot. 

Verbeelding 

1) Het bouwvlak Ydermade 4 is aangepast conform aanvraag. Het 

bouwvlak wordt ca 1,5 ha.  

 

2) De dubbelbestemming Waarde – Openheid zal worden aangepast 

en rondom het bouwvlak worden gelegd. Voor andere bouwvlakken 

binnen deze dubbelbestemming zal dit ook worden aangepast.  

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  15  

J. Hoving  

Roozand 2  

9497 TD Donderen 

Ontvangen op 20 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

De zienswijze van indiener heeft betrekking op de locatie Roozand 2 in Donde-

ren. Indiener verzoekt om de sleufsilo’s buiten het bouwblok te laten, omdat 

dit niet echt bouwwerken zijn. Dit geeft meer ruimte als er in de toekomst nog 

gebouwd gaat worden. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

Er is binnen het bestemmingsplan voor gekozen om in beginsel alle bestaande 

bouwwerken binnen het bouwvlak te situeren. Dit ter bescherming van het 

landschap. De bouwvlakken zijn over het algemeen ruim genoeg. Er zijn binnen 

de bestemming Agrarisch afwijkingsmogelijkheden opgenomen om meststilo’s 

buiten het bouwvlak te kunnen situeren. Aangezien deze regeling te beperkt 

is; ook andere producten dienen opgeslagen te kunnen worden in silo’s buiten 

het bouwvlak, zal deze regeling gewijzigd worden.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels 

De regeling met betrekking tot het bouwen van mestsilo’s buiten 

het bouwvlak is gewijzigd. 

Verbeelding X 
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Z ien sw i j ze  numme r  16  

I. Attema  

Zuideinde 10  

9497 PS Donderen 

Ontvangen op 18 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a.  De begrenzing, zoals nu opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan, 

wijkt af van de begrenzing zoals in de Notitie aanpassingen functiekaart 

van juni 2012 is opgenomen. In het nu voorliggende ontwerpbestem-

mingsplan loopt de begrenzing op 5 m afstand uit de noordgevel van de 

woning. Indiener verzoekt de noordelijke grens van het bouwvlak aan te 

passen. 

b.  Indiener heeft onlangs een omgevingsvergunning aangevraagd voor on-

der andere het aanleggen van paddocks. Een van de paddocks is gelegen 

aan de noordzijde van het bouwvlak en ligt buiten het bouwvlak. Ten 

tijde van het indienen van de zienswijze is nog niet op de vergunning-

aanvraag beslist. Wanneer er volgens het ontwerpbestemmingsplan bui-

ten het bouwvlak geen paddocks mogen worden gerealiseerd, verzoekt 

indiener tot uitbreiding van het bouwvlak aan de noordzijde zodanig dat 

de paddock binnen het bouwvlak valt. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a.  De begrenzing wordt aangepast aan de Notitie aanpassingen functie-

kaart, juni 2012.  

b.  Paddocks worden gelijkgesteld aan paardenbakken. Paardenbakken zijn 

via afwijking buiten het bouwvlak doch aangrenzend aan het bouwvlak 

toegestaan in de bestemming Agrarisch. Als de vergunning voor vaststel-

ling afgegeven is, dan wordt de paddock aangemerkt als ‘bestaand’. Be-

staande paardenbakken zijn toegestaan.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels x 

Verbeelding 

De begrenzing is aangepast aan de Notitie aanpassingen functie-

kaart, juni 2012. 

 

Z ien sw i j ze  numme r  17  

De heer A. van Zanten  

Noordenveldweg 104  

9497 PA Donderen  

Ontvangen op 7 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Op 13 september heeft het college van B&W besloten de omgevingsver-

gunning WABO-20110196 te verlenen. Dit betreft een wijziging van het 
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bestemmingsplan op perceel Noordenveldweg 104 te Donderen (kadas-

trale aanduiding Gemeente Vries perceelnr:668, sectie S). Indiener 

heeft het verzoek dit op te nemen in het bestemmingsplan Buitenge-

bied. 

b. Indiener stelt dat zijn bedrijf als zodanig niet is genoemd in de lijst die 

staat vermeld. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a.  Voor de vestiging van de boekbinderij is een omgevingsvergunning ver-

strekt op basis van 2.12 lid 1 onder a3 Wabo. De bedrijfsfunctie is moge-

lijk gemaakt in het achterdeel van de voormalige boerderij. Het perceel 

kan de woonbestemming behouden, maar krijgt een nadere aanduiding 

(b) bedrijf, voor het gedeelte dat bedrijfsmatig is ingericht. 

b.  Binnen de bestemming Wonen wordt het bedrijf aangeduid. Daarmee 

wordt het bestaande bedrijf bij recht toegestaan. 

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels x 

Verbeelding 

De bedrijfsfunctie is mogelijk gemaakt in het achterdeel van de 

voormalige boerderij. Het perceel kan de woonbestemming behou-

den, maar krijgt een nadere aanduiding (b) bedrijf, voor het ge-

deelte dat bedrijfsmatig is ingericht. 

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  18  

De heer G. Emmens  

Roozand 3 

9497 TD Donderen 

Ontvangen op 6 februari 2012 

Tweede zienswijze ontvangen op 14 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  z i e n s w i j z e  1  

a. Indiener heeft een vergunning voor 200 melkkoeien en bijhorend melk-

vee. Verzocht wordt het bouwblok te verruimen. 

b. Indiener verzoekt het bouwvlak ter plaatse van de woning te wijzigen. 

Indiener wil graag zijn huis naar voren uitbouwen en daarvoor het alge-

hele bouwblok 4 m voor de huidige situatie laten beginnen.  

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  z i e n s w i j z e  1  

a.  Binnen het aangegeven bouwvlak van 1,5 ha is nog enige ruimte voor 

uitbreiding. Verder zijn binnen de bestemming Agrarisch afwijkingsmo-

gelijkheden opgenomen om silo’s te kunnen bouwen buiten het bouw-

vlak. Omdat het perceel bestemd is al Agrarisch, met de aanduiding 

‘wro-zone – afwijkingsgebied 1’ kan via afwijking buiten het bouwvlak 

extra gebouwd worden (tot maximaal 2,5ha). Wanneer de uitbreidings-

plannen concreter zijn, kan een verzoek om afwijking van het bestem-

mingsplan worden ingediend.  Op dat moment kan de gemeente 
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beoordelen of de plannen voldoen aan de voorwaarden van de afwij-

kingsbevoegdheid.  

b.  Het bedrijf ligt niet in lintbebouwing, waardoor een wijziging in de rooi-

lijn landschappelijk geen probleem is. Om die reden wordt het bouwvlak 

aangepast (deze ruimte is toegestaan, omdat het bouwvlak met maxi-

maa 25% vergroot mag worden). Bij een eventuele omgevingsvergun-

ningaanvraag voor de aanbouw, zal beoordeeld worden of de uitbreiding 

vanuit de Wet Geluidhinder aanvaardbaar is.   

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  z i e n s w i j z e  1  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding 

Het bouwvlak is 4 m naar voren geschoven, zodat de woning in te 

toekomst eventueel uitgebreid kan worden.  

 

S a m e n v a t t i n g  z i e n s w i j z e  2  

Indieners gronden bij de Grote Matsloot zijn aangemerkt als ‘beekdal’. Volgens 

indiener zijn dit agrarische gronden die als zodanig worden gebruikt en waar 

indiener wisselteelt op toepast. Ook wil indiener zijn gronden kunnen ploegen 

en weer opnieuw inzaaien. Indiener verzoekt om deze gronden te bestemmen 

als Agrarisch.  

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  z i e n s w i j z e  2  

De gronden zijn reeds bestemd als Agrarisch, waardoor normaal agrarisch ge-

bruik hier is toegestaan. Wel hebben de gronden een dubbelbestemming als 

Waarde – Beekdal. In de inleiding is aangegeven hoe de begrenzing tot stand is 

gekomen. Ter plaatse heeft de Zuurschelanden als begrenzing gediend. De 

gemeente ziet hiervoor geen aanleiding de dubbelbestemming te verwijderen. 

Overigens zijn wel enkele vergunningplichtige activiteiten uit het ontwerp 

bestemmingsplan geschrapt. In paragraaf 1.2 onder punt 2 is aangegeven op 

basis waarvan de waarden en de begrenzingen van de bestemming Waarde - 

Beekdal zijn ontleend. Ook is hierin aangegeven op welke wijze de regels aan-

gepast worden.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  z i e n s w i j z e  2  

Toelichting X 

Regels 

Het beschermingsregime van Waarde - Beekdal is gewijzigd. In de 

inleiding is aangegeven op welke wijze. 

Verbeelding X 

 

Z ien sw i j ze  numme r  19  

De heer D.G. van der Werf   

Zuurstukken 32  

9761 KN Eelde 

Ontvangen op 21 februari 2013 
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S a m e n v a t t i n g  

Indieners zienswijze heeft betrekking op een tweetal opstallen op het perceel 

Gemeente Eelde, sectie B1222, plaatselijk bekend Hooiweg achter nummer 

220. De genoemde opstallen, eerdergenoemd in een gemeentelijk schrijven 

dd. 29 januari 2008, werden daarin omschreven als schuren ten behoeve van 

het telen en kweken van fruitbomen en dergelijke en zijn niet opgenomen in 

het bestemmingsplan Buitengebied. Indiener verzoekt deze op te nemen in het 

bestemmingsplan. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

De beide schuren zijn bestaande schuren, het bestaan ervan is bekend bij de 

gemeente. Op de verbeelding bij het bestemmingsplan zal een aanduiding 

‘veldschuur’ op beide schuren worden geplaatst. 

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding 

De beide schuren op het perceel Gemeente EELDE sectie B 1222, 

plaatselijk bekend Hooiweg achter No 220, krijgen de aanduiding 

‘specifieke vorm van agrarisch – veldschuur’. 

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  20  

Kraus Groeneveld Stichting t.a.v. de landerijen en enkele percelen grond op 

het Landgoed Vosbergen, belangenbehartiger van de RUG 

Zevenhuizerweg 6 

9761 AE Eelde  

Ontvangen op 20 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Indieners hebben het verzoek om de binnenkort aan indieners toekomende 

gronden de bestemming Agrarisch toe te kennen.  

 
G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

De gronden zijn betrokken in een kavelruil, waardoor agrarische gronden en 

gronden met de natuurbestemming worden uitgeruild. Het bestemmingsplan 

wordt hierop aangepast.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding 

De gronden van de Kraus Groeneveld Stichting krijgen een agrari-

sche bestemming.  
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Z ien sw i j ze  numme r  21  

SUR rechtsbijstand, in opdracht van de heer W.G. Polling  

Lugtenbergerweg 11  

9761VE Eelde 

Ontvangen op 15 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. In verband met toekomstige uitbreiding van het bedrijf verzoekt indie-

ner het bouwblok van het perceel Lugtenbergerweg 11 te Eelde naar 

achteren te vergroten. Een deel van het bouwblok in het noordoosten 

zou kunnen vervallen, omdat de indiener hier geen bebouwing kan op-

richten, vanwege de nabije ligging van woningen van derden. Van uit-

breiding verder naar achteren ondervinden omwonenden geen enkele 

overlast.  

 Omdat het mestbassin achterop het perceel ligt en een deel van het 

bouwvlak hiervoor is gereserveerd, terwijl mestbassins vaak buiten het 

bouwvlak worden gerealiseerd, vraagt indiener het bouwvlak enkele me-

ters te verlengen.  

b. Volgens het ontwerpbestemmingsplan is het perceel van indiener gele-

gen in het beekdal. De kaarten van de Omgevingsvisie Drenthe zijn glo-

baal ingetekend (op kaart 5, Landbouw, staat zelfs dat de aanwijzing 

robuuste landbouw indicatief is). Op basis van deze kaarten is niet met 

zekerheid te zeggen dat het bedrijf van indiener in een beekdalgebied 

ligt en de aanduiding ‘robuuste landschap’ niet van toepassing is. 

 Voorts wordt gewezen op de kaarten bij de omgevingsvisie van de pro-

vincie, waarop het bedrijf zou zijn aangeduid als ‘landbouw’. Ontwikke-

lingen mogen hier geen negatief effect hebben op de agrarische sector. 

Ook geeft artikel 3.22 van de verordening ruimte voor verdere uitbrei-

ding.   

c.  De percelen ten zuiden van het bouwblok zijn bestemd als Natuur. In 

verband met de ruilverkaveling heeft indiener deze gronden aangekocht 

van Natuurmonumenten. De gronden zijn blijvend grasland en bestemd 

voor vee. Gezien het doel van de ruilverkaveling om gronden dichterbij 

het bedrijf te krijgen, verzoekt indiener de percelen de bestemming 

Agrarisch te geven.  

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. Het perceel is gelegen in een gebied met de bestemming Agarisch - 1, 

waarbij een groot deel van het bouwvlak voorzien is van de aanduiding 

‘wro-zone – afwijkingsgebied 2’. De bouwvlakken hebben binnen deze 

bestemming een omvang van circa 1ha (afhankelijk van aanwezige be-

bouwing). Het huidige bouwvlak heeft een omvang van 1,5 ha. Verdere 

uitbreiding van bebouwing is niet mogelijk, omdat het perceel gelegen 

is in een beekdal. Omdat de ‘wro-zone - afwijkingsgebied 2’ hier geen 

functie heeft, zal deze aanduiding van het perceel verwijderd worden.  

 De vorm van het bouwvlak zal op basis van de reactie wel gewijzigd 

worden, in die zin dat een deel van het bouwvlak aan de noordzijde 
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wordt toegevoegd. Het bouwvlak blijft daarmee 1,5 ha. De bestaande 

kuilvoeropslag en sleufsilo’s vallen binnen het geldende bouwvlak.  

b. Zoals is aangegeven in paragraaf 1.2 onder punt 3, zijn de waarden en 

de begrenzingen van de bestemming Waarde - Beekdal ontleend aan 

vastgesteld beleid, namelijk de provinciale Omgevingsvisie en het ge-

meentelijke Landschapsontwikkelingsplan. De begrenzingen zijn gecon-

troleerd en gedetailleerd met luchtfoto’s, topografische atlasgegevens, 

bestemmingsgrenzen van vigerende bestemmingsplannen en de inventa-

risatie van het gebied. Wij zien op deze locatie geen aanleiding hiervan 

af te wijken. Binnen het in het bestemmingsplan opgenomen bouwvlak 

zijn overigens ook nog groeimogelijkheden.   

 Wat betreft het provinciaal beleid waarin is verwoord dat ontwikkelin-

gen geen negatief effect op de agrarische sector mogen hebben: daar-

mee wordt bedoeld dat voorkomen moet worden dat ontwikkelingen in 

andere sectoren, de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de agrarische 

sector beperken. Tevens is in het de provinciale Omgevingsvisie aange-

geven dat de beekdalen beschermd dienen te worden.   

c. Deze zienswijze is terecht. De bestemming van deze gronden zal gewij-

zigd worden naar Agrarisch - 1.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding 

1)  Het bouwvlak is qua vorm aangepast.  

2) De bestemming Natuur is gewijzigd in Agrarisch - 1.  

3)  Het afwijkingsgebied loopt over het bouwvlak, maar heeft geen 

nut. Deze aanduiding over het bouwvlak is daarom van het 

bouwvlak verwijderd.  

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  22  

F. van der Werf 

Eskampenweg 2  

9761 VA Eelde 

Ontvangen op 14 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Verzocht wordt de boom in het verlengde van de Langesteeg in Eelde tot mo-

numentale boom aan te merken. De betreffende boom is een beeldbepalende 

eik in het landschap. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

De boom is 80 jaar oud en beeldbepalend. De boom zal daarom worden aange-

duid.  
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A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding 

De aanduiding voor beeldbepalende boom is opgenomen. 

 

 

Z ien sw i j ze  numme r  23  

Trip advocaten namens de heer Versol  

Bunnerweg 4 

9761 VK Eelde 

Ontvangen op 14 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Op het perceel Bunnerweg 4 is een voormalig agrarisch gebouw aanwezig, te 

weten een stal. Het betreffende gebouw heeft die functie echter reeds lang 

geleden verloren en kan ook niet meer worden gebruikt in verband met de 

voorgenomen bestemming. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet niet in een 

zinnige gebruiksmogelijkheid van dat gebouw. Indieners verzoeken de be-

stemming zodanig aan te passen dat in het betreffende gebouw een zelfstandi-

ge wooneenheid ten behoeve van mantelzorg, een bed-and-breakfast en/of 

een kookstudio mag worden gesitueerd. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

De eigenaar wenst verschillende gebruiksmogelijkheden voor het bijgebouw. In 

het navolgende wordt per functie ingegaan op de mogelijkheden: 

 

Zelfstandige bewoning 

Het in gebruik nemen van het bijgebouw voor zelfstandige bewoning is middels 

het bestemmingsplan Buitengebied niet mogelijk.  

 

Bed and breakfast 

Het perceel is bestemd voor Wonen. Binnen deze bestemming is een bed and 

breakfast toegelaten onder voorwaarden. De voorwaarden zijn opgenomen in  

Artikel 27.5 Specifieke gebruiksregels, namelijk onder 27.5.1.a Toegestaan 

gebruik: 

a.  het gebruik van de gebouwen voor een bed and breakfastvoorziening, 

uitsluitend indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
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1.  de vestiging van een bed and breakfast wordt gerealiseerd binnen de 

woning, waarbij geen afzonderlijke entree en/of oprit wordt aange-

legd; 

2.  er mag aan maximaal vier personen nachtverblijf worden verschaft; 

3.  het aantal slaapkamers bedraagt niet meer dan twee; 

4.  de oppervlakte van de bed and breakfast bedraagt niet meer dan 30% 

van het bestaande vloeroppervlak van de woning waarbij de totale 

oppervlakte ten hoogste 45 m2 bedraagt; 

5.  een bed and breakfast mag geen tekenen van een wooneenheid ver-

tonen, zoals een keuken. Eigen sanitaire voorzieningen zijn wel toe-

gestaan; 

6.  een bed and breakfast dient te worden geëxploiteerd door de bewo-

ner van de woning. 

 

Op basis van artikel 27.6.c kan worden afgeweken van vorenstaande voor een 

bed and breakfast in (vrijstaande) bijgebouwen, dan wel een bed and 

breakfast voor maximaal acht personen en maximaal vier slaapkamers  

onder voorwaarden. Deze regeling zal gewijzigd worden. In een bijge-

bouw kan ook een bed and breakfast gevestigd worden, maar dan gelden 

wel dezelfde voorwaarden als bed and breakfast in het hoofdgebouw. 

Via afwijking kan ook een grotere bed and breakfast gerealiseerd wor-

den. Met een grotere bed and breakfast gelden de volgende voorwaar-

den: maximaal acht personen en maximaal vier slaapkamers, waarbij de 

oppervlakte maximaal 30% van het bestaande vloeroppervlak van het 

gebouw waarin de bed and breakfast wordt gerealiseerd mag bedragen, 

met dien verstande dat het totale oppervlak niet meer mag bedragen 

dan 100 m2.  

 

Indien indiener dit wenst, kan een aanvraag tot afwijking van het bestem-

mingsplan worden ingediend. De gemeente wil graag met de betrokkenen de 

mogelijkheden bekijken.   

 

Mantelzorg 

Mantelzorg kan op basis van een afwijking plaats vinden in het hoofgebouw, 

onder voorwaarden. Dit is opgenomen in artikel 27.6.b van de regels.  

 

Bedrijf of beroep aan huis 

Een bedrijf of beroep aan huis (ook in het bijgebouw) is mogelijk mits voldaan 

wordt aan de voorwaarden uit het bestemmingsplan, zie artikel 27.5.1, lid b. 

Hiervoor is geen aparte procedure nodig.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels 

De regels worden aangepast, in die zin dat de de voorwaarden die 

gelden voor de regeling bij recht ook gelden bij toepassing van de 

afwijking. Een bed and breakfast kan bij afwijking in een bijge-

bouw gevestigd worden als voldaan wordt aan dezelfde voorwaar-
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den voor een bed and breakfast in het hoofdgebouw. Daarnaast zal 

via afwijking bed and breakfast kunnen worden.  

Verbeelding X 

 

Z ien sw i j ze  numme r  24  

J.H. Visser 

Molenweg 11 

9761 VB Eelde 

Ontvangen op 7 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Indiener heeft het verzoek om het gehele kadastrale perceel dezelfde 

bestemming te geven, te weten Wonen. 

b. Indiener heeft het verzoek om het herziene deel te voorzien van een 

bouwvlak zodat bebouwing in de toekomst tot de mogelijkheden kan 

behoren. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

Het bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter. De bouw 

van nieuwe woningen worden in het bestemmingsplan Buitengebied niet bij 

recht mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan gaat uit van het bestaande 

aantal woningen. De gekozen begrenzing van de woonbestemming komt over-

een met de feitelijke situatie.  

Als de indiener van de zienswijze een woning op het betreffende perceel wil 

bouwen, zal er een aparte procedure doorlopen moeten worden. Daarbij zal 

onder meer getoetst worden of de bouw van een woning op het perceel vanuit 

milieuwetgeving aanvaard baar is.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels x 

Verbeelding x 

 

Z ien sw i j ze  numme r  25  

M. Huttinga   

Burg. Legroweg 72  

9761 TD Eelde  

Ontvangen 22 januari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Indieners perceel staat niet geheel op de kaart. In 2012 heeft indiener 

een stuk grond, met daarop een schuur, achter zijn woning aangekocht. 

Indiener heeft het verzoek dat dit ook wordt meegenomen op de nieu-

we, definitieve kaart. 

b. Indiener heeft het verzoek om op zijn perceel een minicamping te gaan 

exploiteren met maximaal 15 standplaatsen voor kampeermiddelen. 
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c. Indiener heeft het verzoek om een kleinschalige parkeervoorziening te 

realiseren ten behoeve van deze minicamping, maar ook voor mensen 

die vliegen vanaf Airport Groningen en eventuele vliegtuigspotters. Dit 

zou zelfs minder parkeeroverlast in de bermen ter hoogte van de lan-

dingsbaan kunnen betekenen.  

d. Indiener heeft het verzoek om een stukje grond naast de schuur voor dit 

doel aan te willen merken. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a.  Het perceel zal worden uitgebreid, waarbij de aangekochte grond even-

eens de bestemming Wonen krijgt.  

b. Een minicamping wordt in het bestemmingsplan niet bij recht mogelijk 

gemaakt. Er is een regeling voor kleinschalig kamperen in het bestem-

mingsplan opgenomen: bij omgevingsvergunning kan, mits geen oneven-

redige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden, het bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid en 

de milieusituatie worden afgeweken van het bepaalde in het bestem-

mingsplan. Als de indiener van de zienswijze een concreet plan heeft, 

dan kan het verzoek voor een omgevingsvergunning worden ingediend 

bij de gemeente. De gemeente zal na het in werking treden van het be-

stemmingsplan Buitengebied het verzoek dan toetsen aan het bestem-

mingsplan Buitengebied (met name artikel 49, lid g is hierbij relevant).  

c. Een kleinschalige parkeervoorziening voor de minicamping kan worden 

gerealiseerd na het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de mi-

nicamping. Het realiseren van een parkeervoorziening voor gebruikers 

van de luchthaven, wordt niet met het bestemmingsplan Buitengebied 

mogelijk gemaakt. De luchthaven dient in zijn eigen parkeervoorzienin-

gen te voorzien.  

d. Zoals onder c is aangegeven, zal de bestemming niet voorzien worden 

van een aanduiding voor parkeren, indien het parkeerterrein gereali-

seerd wordt voor luchthavenbezoekers. Parkeren, anders dan het parke-

ren voor bewoners van de woning op het (bijbehorende) perceel, is in 

strijd met de bestemming Wonen en ook in strijd met de gemeentelijke 

bouwverordening (zie artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente 

Tynaarlo 2012). 

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels x 

Verbeelding Het rood omkaderde vlak krijgt de bestemming Wonen  
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Z ien sw i j ze  numme r  26  

Achmea rechtsbijstand namens de heer G. Bazuin   

Esweg 37a  

9761 EP Eelde  

Ontvangen op 5 februari 2013 en op 18 februari 2013 

 

Z i e n s w i j z e  1  

S a m e n v a t t i n g  

a. Voor dit perceel is in het ontwerpbestemmingsplan de dubbelbestem-

ming Waarde - Es opgenomen. Indiener is het hier niet mee eens. Het 

betekent dat er een aantal beperkingen op zijn perceel worden gelegd 

die er nu niet zijn. Zo moeten er extra maatregelen worden genomen 

als het bedrijf wil uitbreiden en wil bijbouwen. Momenteel is dat niet 

het geval. 

b. Indiener stelt dat het bouwblok van het bedrijf onhandig is weergege-

ven. Het stuk bouwblok tussen de bedrijfswoning en het bedrijf is te 

smal om daar een gebouw te zetten dat ook nog bereikbaar is voor aan- 

en afvoer. Daar komt bij dat aan de noordwestzijde een stuk perceel 

niet als bouwblok is aangegeven. Zo worden de uitbreidingsmogelijkhe-

den van indiener erg beperkt. Indiener verzoekt om de vorm en de 

grootte van het bouwblok aan te passen. In de bijlage is een schets van 

het bouwblok, zoals cliënt het voorstelt, opgenomen. 

c. Ten aanzien van perceelnummers 1772 en 354 zijn de volgende ziens-

wijzen ingediend. Op deze percelen komt nu de bestemming Agra-

risch 1. Indiener heeft het verzoek om de bestemming Kwekerij op deze 

percelen toe te passen. Daarnaast hebben deze percelen de dubbelbe-

stemming Waarde - Archeologische verwachting 2. Dit betekent een be-

perking voor de bedrijfsvoering voor indiener. Tevens komt er nu ook op 

deze percelen de dubbelbestemming Waarde - Es te liggen. Dit kan be-

lemmeringen voor de bedrijfsvoering en uitbreiding van indiener opleve-

ren. 
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d. De benaming van het bestemmingsplan als conserverend is onjuist, voor 

het bedrijf van indiener verandert er nogal wat. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. De dubbelbestemming Waarde – Es is op de gronden gelegd vanwege de 

bijzondere waarden van de essen. De provinciale omgevingsvisie heeft 

hierbij als basis gediend. Omdat direct langs de Esweg de specifieke 

openheid van de es niet afleesbaar is, kan de grens van de dubbelbe-

stemming Waarde - Es in zuidelijke richting verschoven worden. Vanaf 

de hoogte van de Langesteeg is sprake van een toenemende openheid 

(richting het zuiden), passend bij een es. Deze lijn is daarom aangehou-

den voor de dubbelbestemming. Overigens zal nog wel in de regels wor-

den aangegeven dat het verboden gebruik zoals aangegeven onder 

artikel 40.2 niet geldt voor bestaande kwekerijen. 

b. Aangezien het oppervlak van het bouwvlak gelijk blijft, ziet de gemeen-

te geen bezwaren voor de wijziging van het bouwvlak.  

c. De gronden zijn als Agrarisch - 1 bestemd omdat de percelen deel uit-

maken van het gebiedstype ‘multifunctioneel’ uit de omgevingsvisie. 

Omdat in het vigerend bestemmingsplan de betreffende percelen ook 

niet zijn bestemd voor een kwekerij bedrijf, is deze bestemming ter 

plaatse niet opgenomen. In de bestemming Agrarisch - 1 mogen overi-

gens als een omgevingsvergunning verkregen is ook bomen en/of hout-

gewas aangeplant worden.  Deze mogelijkheid geldt echter niet als de 

aanduiding Waarde - Es op de percelen ligt. Omdat de specifieke waar-

den van de es niet zozeer waarneembaar zijn direct langs de Esweg, is 

de dubbelbestemming in zuidelijke richting verschoven. Daarmee vallen 

de betreffende percelen niet meer in de dubbelbestemming Waarde - 

Es.   

 

Wat betref de dubbelbestemming voor archeologische waarden: 

Indiener geeft aan dat de zone aan de zuidoostzijde van het perceel is 

gediepploegd en dat daarom de aanduiding WR-A2 niet zinvol is. Het 

perceel is in gebruik voor het kweken van heesters en snijbloemen, 

waardoor het 80 tot 90 centimeter verstoord is. Het perceel ligt in de 

bufferzone van 50 meter rondom een mogelijke pingo, die is overgeno-

men van een provinciale inventarisatie van natte landschapselementen. 
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U i t s n e d e  a r c h e o l o g i s c h e  b e l e i d s k a a r t  g e m e e n t e  T y n a a r l o  

 

Door een wijziging in de Monumentenwet in 2007 is de gemeente te-

genwoordig wettelijk verplicht om bij het opstellen van bestemmings-

plannen rekening te houden met eventueel aanwezige archeologische 

resten. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen heeft de gemeente Ty-

naarlo in 2012 een archeologische beleids- en advieskaart op laten stel-

len door bureau BAAC uit Deventer. Daarbij is ook, in overleg met o.a. 

LTO-Noord en de provincie Drenthe, gekeken naar locaties waar de bo-

dem aantoonbaar is verstoord door ontgronding, sanering, ruilverkave-

ling of diepploegen. Op 17 april 2013 zijn een aantal controleboringen 

uitgevoerd om de aard en gaafheid van de bodem ter plaatse te beoor-

delen. Er zijn vijf handmatige grondboringen uitgevoerd, waarbij de bo-

dem steeds ongeveer 80 centimeter diep verstoord dan wel opgebracht 

bleek te zijn. Daaronder was een dun restant oude akkerlaag (de zuides 

van Eelde) aanwezig, op dekzand.  

Vanwege de verstoring kan de begrenzing van de mogelijke pingo aan-

gepast worden. Wel zal de onderliggende algemene hoge archeologische 

verwachting (AV-2) gehandhaafd worden. Indien er ontwikkelingen 

plaatsvinden op het perceel die niet dieper gaan dan 30 centimeter on-

der maaiveld, kunnen deze op basis van de artikelen 35.2.1c en 35.4.c2 

– en het onderzoeksrapport van genoemd veldonderzoek – worden vrij-

gesteld van de verplichting om archeologisch vooronderzoek uit te voe-

ren. Voor meer informatie wordt verwezen naar paragraaf 1.2.  
d. Daarmee wordt aangegeven dat nieuwe grootschalige ontwikkelingen 

niet mogelijk worden gemaakt. De bestemmingsregeling is zoveel moge-

lijk overgenomen uit het vigerend bestemmingsplan.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 
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Verbeelding 

1) Het bouwvlak wijzigen conform zienswijze.   

 
 

2) De dubbelbestemming Waarde - Es wordt in zuidelijke richting verscho-

ven, conform navolgende luchtfoto.  

 
3) De zone met aanduiding WR-A2 (binnen rode contour) is verwijderd, 

conform navolgende afbeelding: 
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Z i e n s w i j z e  2   

S a m e n v a t t i n g  

In de tweede zienswijze heeft indiener een schets meegestuurd met een voor-

stel voor het bouwblok. De lijn met cirkels is het voorstel van indiener. Indie-

ner heeft het verzoek om het bouwblok anders in te tekenen. Het bouwblok 

bestaat uit twee delen. Het gedeelte met de lijn met kruisjes kan vervallen als 

de gemeente het voorstel van indiener accepteert. Dan blijft het bouwblok net 

zo groot als het nu is, alleen de ligging verandert. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

Het bouwvlak op het perceel van de indiener is gewijzigd. 

 

Z ien sw i j ze  numme r  27  

B.F. Luinge  

Esweg 31  

9761 EP Eelde 

  

S a m e n v a t t i n g  

a.  Op grond van artikel 27.2.2 ‘Gebouwen en overkappingen’, bedraagt de 

gezamenlijke oppervlakte maximaal 250 m2. De woning mag 150 m2 be-

dragen en de bijgebouwen gezamenlijk 100 m2. Tijdens de inloopbijeen-

komst heeft de indiener 350 m2 voor gebouwen en overkappingen 

gelezen, hetgeen afwijkend is van de publicatie. De woning van indie-

ner, een voormalige kwekerij aan de Esweg 31 te Eelde, beslaat een op-

pervlakte van circa 170 m2, de bijgebouwen respectievelijk 35 m2 en 

16 m2. Vanzelfsprekend zou de maximale oppervlakte voor een woning 

in het bestemmingsplan moeten worden aangepast naar 170 m2 of meer. 

Inspreker kan niet toestaan dat de bestaande woning moet worden af-

gebroken. 

b. Indiener verzoekt het bouwvlak van het perceel Esweg 31 te Eelde zo-

danig aan te passen dat het bijgebouw ook binnen het bouwvlak valt. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. Tijdens de inloopbijeenkomst heeft hetzelfde bestemmingsplan ter visie 

gelegen als de online versie van het ontwerp bestemmingsplan. Op 

grond van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied mag het gezamen-

lijke oppervlak van het hoofdgebouw  en de aan- en uitbouwen en bij-

gebouwen maximaal 250 m2 bedragen. Als het bestaande hoofdgebouw 

groter is dan 150 m2, zoals in deze situatie het geval is, dan mag er nog 

maximaal 100 m2 aan bijgebouwen en overkappingen op een perceel 

aanwezig zijn. Dan komt het maximaal te bebouwen oppervlak voor het 

perceel Esweg 31 neer op 270 m2 (170 m2 van het hoofgebouw met 

maximaal 100 m2 voor bijgebouwen). Bestaande (vergunde) bebouwing 

hoeft dan ook niet afgebroken te worden. Het betekent dat indien er 

een aanvraag omgevingsvergunning (bouw) wordt ingediend, de gemeen-
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te zal onderzoeken of het maximum te bouwen oppervlak op het perceel 

reeds bereikt is.  

b. Gezien de aanwezigheid van een bijgebouw achterop het perceel zal de 

gemeente wel de bestemmingsgrens verleggen, zodat alle bebouwing en 

de aanwezige tuin binnen de bestemming Wonen ligt.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding 

De bestemmingsgrens is in zuidelijke richting verschoven, zodat ook het 

bijgebouw en de gehele tuin binnen de bestemming valt. 

 

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  28  

R.J.H. Meisner  

Schutsweg 34  

9475 PL Midlaren 

Ontvangen op 21 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Artikel 3.6.b (Afwijken van de gebruiksregels - Verbreding landbouwbedrijven) 

staat onder voorwaarde toe dat een agrarisch bedrijf wordt uitgebreid met een 

kampeerboerderij en detailhandel in ter plaatse geproduceerde of streekpro-

ducten. Dit artikel is wat betreft de situatie aan de Schutsweg te Midlaren 

ongewenst, omdat in het recente verleden (zomer 2012) door dit soort activi-

teiten ter plaatse grote en onacceptabele overlast is ontstaan. Na klachten uit 

de buurt volgend op de overlast heeft de gemeente ingegrepen en de activitei-

ten laten stoppen op straffe van een dwangsom. Volgens indiener is een be-

stemmingsplan dat dit soort activiteiten wel toestaat ongewenst, omdat dit zal 

leiden tot onacceptabele overlast. 
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G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

De gemeente is van mening dat agrarische bedrijven ruimte moeten krijgen 

voor verbreding. Dat betekent overigens dat niet alle activiteiten zonder meer 

toegestaan zijn. In de regels is aangegeven welke activiteiten zijn toegestaan. 

Deze activiteiten zorgen over het algemeen niet voor overlast (het betreffen 

vormen van bedrijvigheid welke vaker in een buitengebied worden toege-

staan).  De activiteiten dienen zoveel mogelijk binnen de gebouwen plaats te 

vinden, zodat eventuele overlast tegengegaan wordt. Als een bepaalde activi-

teit binnen niet mogelijk is, dan zal dat nog wel op het erf moeten plaatsvin-

den. Als er toch sprake is van overlast zal de gemeente onderzoeken om wat 

voor soort overlast het gaat en op welke wijze de overlast tegen gegaan kan 

worden. Als een activiteit toch in strijd is met het bestemmingsplan, zal de 

gemeente handhavend optreden.  

 

Omdat de activiteiten niet ‘bij recht’ zijn toegestaan en een omgevingsver-

gunning nodig is, zal de gemeente bij een aanvraag onderzoeken of voldaan 

wordt aan de regels van het bestemmingsplan. 

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding X 

 

Z ien sw i j ze  numme r  29  

Mevrouw M. van Albada en de heer P. Boucher 

Haasakkers 3 te Midlaren 

Betreffende perceel Heiveen 6 

Ontvangen op 15 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Er is geen rekening gehouden met de landschappelijke waarde van het 

Heiveen als bijzonder en waardevol landschapselement. Zoals het plan 

er nu uitziet, loopt bij ongewijzigd beleid het Heiveen risico om in de 

toekomst volledig vernietigd te worden. Heiveen 6 heeft nog steeds een 

agrarische bestemming en heel de zuidelijke punt van het Heiveen is 

aangewezen als toekomstig bouwvlak met een afmeting van circa 

1,5 ha. Voor het landschap zal dit desastreuze gevolgen hebben. De ei-

genaar van Heiveen 6, bij wie dit bouwvlak behoort, is inmiddels al bij-

na 20 jaar gestopt met melken en heeft zijn bedrijf geleidelijk aan 

verder afgebouwd en er is geen opvolger. 

b. Op 4 december 2011 hebben indieners al een opmerking gemaakt over 

het feit dat een aantal percelen in Midlaren nog een agrarische be-

stemming hebben (inclusief uitbreidingsmogelijkheden), terwijl er geen 

sprake meer is van een bedrijf. 

c. In de bijlage van de brief is een uitgebreide beschrijving van het Hei-

veen opgenomen. Landschappelijk gezien heeft het Heiveen nog steeds 
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zijn oorspronkelijke karakter behouden en zorgt daarmee voor een 

kleinschalige vorm van openheid in het landschap. In Midlaren bestaat er 

niet echt de mogelijkheid voor een ‘dorpsommetje’, waarover in omge-

vingsplannen zo vaak wordt gesproken. Het ommetje rond het Heiveen 

wordt echter door veel bewoners van zowel Noord- als Midlaren regel-

matig gemaakt. Ook via het Pieterpad, het Drentepad en de Knapzak-

route vinden vele wandelaars hun weg langs het Heiveen en waarderen 

de beslotenheid van de omgeving, die tegelijkertijd uitzicht biedt over 

de essen rondom. 

d. Zowel de situatie van het oude als van het nieuwe bestemmingsplan zijn 

onwenselijk. Aan de bewoners van Haasakkers 3 en 4 en ook Heiveen 3, 

wordt het vrije uitzicht ontnomen en het lieflijke kleinschalige karakter 

van het Heiveen zal voorgoed verloren gaan. 

e. Het bestemmingsplan geeft aan dat ook rekening moet worden gehou-

den met het landschap, en daarover schrijft men: In de tweede plaats 

wil de gemeente bij uitbreiding maatwerk leveren, zodat (potentiële) 

waarden op het gebied van landschap, natuur en cultuurhistorie er niet 

onder zullen lijden. De provincie geeft aan dat per saldo sprake moet 

zijn van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De gemeente on-

derschrijft dit en zal bij uitbreiding van het bouwperceel de verplichting 

van het opstellen van een Inpassingsplan opnemen. Een inpassingsplan 

kan nooit voldoende zijn om het landschap afdoende te beschermen, 

wanneer het om bijzondere landschapselementen gaat, zoals het Hei-

veen. Het vorengenoemde ‘maatwerk’ dat de gemeente wil leveren, 

heeft trouwens alleen betrekking op gevallen, waarin het agrarisch be-

drijf om een extra uitbreiding vraagt, buiten de ‘bij recht’ toegewezen 

1,5 ha. Het standaard bouwvlak, dat iedere agrariër krijgt toegewezen, 

omvat geen enkele regelgeving die werkelijk zorg draagt voor een goede 

inpassing en het voorkomen van nadelige invloed en op omringende na-

tuurgebieden en deze gang van zaken is daarom ongewenst. 

f. Ten behoeve van het planMER, is de veebezetting in kaart gebracht door 

middel van een digitale enquête onder de agrariërs. Hiermee wordt im-

pliciet een selectie gemaakt, waarbij niet-actieve boeren buiten de 

boot vallen. De bedrijven in Midlaren die gestopt zijn met boeren, heb-

ben geen internet en zullen deze enquête dus niet ontvangen hebben. 

Toch hebben ze, zonder daar zelf in gekend te zijn, een bouwvlak toe-

gewezen gekregen van 1,5 ha. De gemeente zou, in plaats van klakke-

loos een standaarduitbreiding tot 1,5 ha toe te passen, er beter aan 

doen die uitbreidingsmogelijkheid alleen te verlenen waar dit bedrijfs-

matig echt noodzakelijk is en landschap, natuur en cultuurhistorie er 

geen nadelige gevolgen van ondervinden. 

g. Wanneer er geen concrete uitbreidingsplannen zijn, kan de gemeente 

voorstellen de agrarische bestemming van het pand om te zetten in een 

woonbestemming. De betreffende eigenaar kan gewoon op dezelfde 

voet doorgaan als ‘hobbyboer’, met alleen dat verschil, dat er geen mo-

gelijkheid meer bestaat voor het plaatsen van extra bouwwerken, an-

ders dan toegestaan bij woonbestemmingen in het buitengebied. Op die 
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manier zal ook het Heiveen als bijzonder landschapselement ongeschon-

den blijven en kan alsnog door andere agrariërs worden gebruikt als 

hooiland of weidegrond. 

h. Daarnaast pleit indiener ervoor om aan het Heiveen een aparte be-

stemming Aardkundig en cultuurhistorisch monument toe te kennen, zo-

dat het de bescherming krijgt die het verdient.  

i. Wat betreft het perceel Haasakkers 3 is alleen het woonhuis weergege-

ven. De bijbehorende schuren, die alle al 20 jaar of langer aanwezig 

zijn, staan niet ingetekend. Verzocht wordt deze toe te voegen. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. Naar aanleiding van deze zienswijze is nogmaals zorgvuldig gekeken 

naar de landschappelijke waarden van het terrein in relatie tot de agra-

rische bestemming.   De gebiedsindeling op de toetsingskaart van de No-

ta van Uitgangspunten is onder andere gebaseerd op de Omgevingsvisie 

Drenthe. Aansluitend is dit vertaald naar het ontwerp-bestemmingsplan 

Buitengebied en de mogelijkheden voor de agrarische sector.  Het ge-

bied in de omgeving van het Heiveen te Midlaren heeft hierbij de func-

tie ‘Landbouw’ gekregen.  

 Een nadere beoordeling leidt tot de conclusie dat de functie ‘Multifunc-

 tioneel’ voor deze omgeving meer recht doet aan de omgevingswaarden. 

De bebouwingsmogelijkheden van ‘Landbouw’ zijn ruimer dan bij ‘Mul-

tifunctioneel’ en belangrijk hierbij is dat het bouwvlak dat bij recht 

wordt toegekend bij ‘Multifunctioneel’ 1 hectare bedraagt. Op dit spe-

cifieke perceel zal daarom een bouwvlak van 1 hectare gehanteerd 

worden.  Waarbij de ligging van het bouwvlak gewijzigd wordt in die zin 

dat het beter overeenkomt met de locatie in het vigerende plan. Hier-

door ontstaat er voor omwonenden geen gewijzigde situatie.  Het ge-

bied verandert qua bestemmingsregels van ‘Agrarisch’ naar ‘Agrarisch 

1’. Gezien de huidige bebouwing  op het perceel Heiveen 6 van ca 0,26 

hectare is er nog voldoende mogelijkheid voor ontwikkeling.  Ondanks 

dat op het perceel op dit moment geen volwaardig agrarisch bedrijf ge-

vestigd is, is de omvang beoordeeld als te omvangrijk voor hobbymatig. 

De omvang is vanuit milieu-oogpunt te beschouwen ‘als zijnde bedrijfs-

matig’. Om deze reden en vanwege het feit dat de eigenaar heeft aan-

gegeven graag een agrarische bestemming te behouden, blijft voor dit 

perceel een agrarische bestemming in tact.  De bouwmogelijkheden in 

het bouwvlak zijn uiteindelijk alleen te benutten ten behoeve van een 

agrarisch bedrijf. Indien de bedrijvigheid van de huidige eigenaar nog 

verder afneemt ontstaat een moment dat de activiteiten hobbymatig 

worden en er geen gebruik gemaakt kan worden van het agrarisch 

bouwvlak. In het bestemmingsplan zit bovendien een wijzigingsmoge-

lijkheid voor het college om de agrarische bestemming te wijzigen in 

Wonen indien bij de huidige of een volgende eigenaar sprake is van bur-

gerbewoning. Voor het perceel Heiveen 2 zal bovenstaande eveneens 

consequentie’s hebben voor de omvang van het bouwvlak. 

b. Zie reactie onder a. 
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c. Het bestemmingsplan verzet zich niet tegen het gebruik van de paden 

voor een dorpsommetje. Hoewel de gemeente de waarde van een dorp-

sommetje erkend, wordt met het bestemmingsplan Buitengebied niet 

actief ingezet op versterking van deze padenstructuur.   

d. Zie reactie onder a. 

e. Voor de uitbreidingsruimte van agrarische bedrijven is het gebiedstype 

bepalend (zie ook de reactie onder a). In een gebied met veel groot-

schalige landbouw zijn de maximale bouwvlakken voor de landbouw 

ruimer dan in een multifunctioneel gebied. Deze gebiedsindeling is ge-

baseerd op de Omgevingsvisie Drenthe (provinciaal beleid) en het Land-

schapsontwikkelingslan (gemeentelijk beleid). Ook gelden er in de  

beekdalen beperkingen ten aanzien van het grondgebruik, zie paragraaf 

1.2 (Algemene beantwoording) van deze Nota beoordeling zienswijzen.  

Ook op de essen gelden er beperkingen. Als er toch voor uitbreiding 

wordt gekozen (in de gebieden waar dit mogelijk is), dan stelt de ge-

meente daaraan aanvullende voorwaarden, zoals een landschappelijk  

inpassingsplan.  Het volledig op slot zetten van de agrarische sector, zou 

voor deze sector in het buitengebied van Tynaarlo beteken dat deze 

minder concurrerend kan produceren. Het economisch belang weegt in 

deze dan ook zeker mee.  

f. De betreffende enquêtes zijn niet gebruikt voor het intekenen van 

bouwvlakken. Deze zijn bepaald op basis van het vigerend bestem-

mingsplan in combinatie met de feitelijke situatie en de gemeentelijke 

milieugegevens. 

g. Zie beantwoording bij a. 

h. De aardkundige monumenten zijn op basis van de archeologische be-

leidsadvieskaart op de verbeelding gelegd. Op het Heiveen kwam deze 

aanduiding niet voor. 

i. In de bestemming Wonen wordt niet gewerkt met een bouwvlak, waar-

door het geen juridische consequenties heeft dat betreffende gebouwen 

niet zijn ingetekend. Dit heeft te maken met de ondergrond. Alleen de 

getekende verbeelding bepaalt de bestemming van de gronden met 

daarbij behorende functies en bouwmogelijkheden. 

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels x 

Verbeelding 

Het perceel is gewijzigd van ‘Agrarisch’ naar ‘Agrarisch 1’.  

De agrarische bouwblokken van Heiveen 2 en Heivein 6 worden – 

bijnadering -  alsvolgt aangepast. 
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Heiveen 6 

 

 
Heiveen 2 

 

 

Z ien sw i j ze  numme r  30  

J.S. van Burg 

Haasakkers 4  

9475 PJ Midlaren 

Ontvangen op 12 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Het perceel Haasakkers 4 te Midlaren, is bestemd als Wonen. Naast het 

perceel ligt een groot bouwvlak behorend bij het agrarisch bedrijf, ge-

legen aan de Heiveen 6. De eigenaar van dat bedrijf is al geruime tijd 

gestopt met zijn agrarische activiteiten. Indiener dient een zienswijze in 

tegen dit bouwvlak: 

1. Ten eerste omdat in de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan 

(pagina 105) wordt aangegeven dat de bouwvlakken gebaseerd zijn 

op het vigerende bestemmingsplan. Echter, het bouwvlak is wat be-

treft plaats en grootte gewijzigd ten opzichte van het vigerende be-

stemmingsplan. 

2. Ten tweede: met het verschuiven van het bouwvlak in de richting 

van Haasakkers 4, wordt de mogelijkheid gecreëerd om op korte af-

stand van de woning bedrijfsgebouwen te bouwen tot een hoogte van 

12 m. Dit is nadelig voor het woonperceel. 

Verzocht wordt het bouwvlak te baseren op het vigerende bestem-

mingsplan. 

b. De bestemmingsplanregels bevatten geen beperkingen wat betreft de 

hoeveelheid bijgebouwen. Om verstening tegen te gaan, wordt verzocht 

een maximum te bebouwen vierkante meters in de bouwregels op te 

nemen. 
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G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. Het gaat bij deze zienswijze om inhoudelijk dezelfde zienswijze als 

zienswijze 29. Voor de beantwoording wordt naar de beantwoording van 

nummer 29 verwezen.  

b.  De hoeveelheid bijgebouwen is bij agrarische bestemmingen inderdaad 

geen criterium. De maximum bebouwing is bepaald aan de hand van de 

omvang van het agrarisch bouwvlak.    

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding Zie zienswijze 29.  

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  31  

Hans Blaauboer (De Veenhorst)  

Duinweg 2  

9475 PK Midlaren 

Ontvangen op 18 februari 2013 

S a m e n v a t t i n g  

a. Op de toetsingskaart dient het hele terrein van indiener aangeduid te 

worden als ‘multifunctioneel’ (zoals Tolhuisweg 55). Dit biedt meer mo-

gelijkheden om het bestaande bedrijfsterrein op te nemen in het be-

stemmingsplan en in de toekomst versterking, vernieuwing en 

noodzakelijke uitbreidingen mogelijk te maken onder andere met even-

tuele kleinschalige verblijfsrecreatie. 

b. In samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Drenthe is het later 

verkregen terrein (K-1040) in zijn totaliteit opnieuw ingericht. Het re-

sultaat was dat er een terrein omzoomd met wallen en ingeplant met 

3.000 bomen ontstond, waar vanaf dat moment alle sport-, spel- en 

outdoor-activiteiten zijn gaan plaatsvinden voor groepen van de Veen-

horst en het Lagerhuis. Zo konden allerlei activiteiten, die eventueel 

storend zouden kunnen zijn voor de naaste buren, naar achteren worden 

verplaatst. Dit terrein is onlosmakelijk verbonden met het oorspronke-

lijke bedrijfsterrein en het dient dan ook die bestemming te krijgen.  

c. Dit geldt ook voor de boomgaard behorende bij de dienstwoning (nr. 4 

op de bijgevoegde kaart). De bedoeling is dat daar in de toekomst een 

paardenbak met een paardenstal gebouwd zou kunnen worden. Het mo-

gelijk maken van de aanleg van een paardenbak is noodzakelijk om een 

extra doelgroep aan te trekken. Op deze wijze wordt tevens het paard 

rijden in deze omgeving gestimuleerd. 

d. Het is de wens van de indiener dat het terrein 2a ook wordt bestemd als 

Bedrijf 2, omdat dit terrein geschikt is gemaakt voor recreatieve doel-

einden door een half basketbalveld, een volleybalveld en een voetbal-

veld met bijbehorende attributen aan te leggen.  
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e. Het is de wens van de indiener om het terrein aan de westzijde (num-

mer 3 op de kaart) een functie voor recreatief gebruik te geven, om in 

de toekomst uitbreidingsmogelijkheden te houden om ook dit deel voor 

duurzame outdoor-activiteiten geschikt te maken. 

f. De gemeente heeft in het kader van de reactie op de nota uitgangspun-

ten aangegeven dat zij bereid is om in het bestemmingsplan een bouw-

vlak op te nemen, waarbinnen het mogelijk is om een slaapgebouw van 

300 m2 te kunnen bouwen. Het is de bedoeling om een gebouw voor 

aparte slaapkamers met sanitaire voorzieningen te realiseren. Binnen de 

bestemming Bedrijf - 1 (25% uitbreiding) of Bedrijf - 2 (10% uitbreiding) 

geldt hiervoor een te beperkte uitbreidingsmogelijkheid. Indiener ver-

zoekt het bedrijf specifiek te bestemmen en de uitbreidingsmogelijk-

heid op te nemen. In het vigerende bestemmingsplan wordt het bedrijf 

gekarakteriseerd onder Bijzondere doeleinden, waar het gehele oor-

spronkelijke gebied van 72,6 are tevens bouwvlak is en 10% bebouwd 

mag worden met de mogelijkheid dit nog met 10% uit te breiden. In dit 

plan is het dus mogelijk om de bouw van dat slaapgebouw te realiseren. 

Ingeval die aanpassing in het nieuwe bestemmingsplan er niet zal ko-

men, is er sprake van aantoonbare planschade. 

g. Indiener verzoekt het bouwvlak uit te breiden en een andere vorm te 

geven om een en ander te kunnen realiseren en bestaande bouwwerken 

op te nemen, zoals de rotonde bij de bedrijfswoning en daar vlakbij en-

kele dierenverblijven. Ook een paardenstal zal zo bij de dienstwoning 

gebouwd kunnen worden. Tevens past het nieuwe slaapgebouw daarbin-

nen. Aan de rand van het sportveld kan zo een berging worden gebouwd 

voor opslag van sport- en spelmaterialen. 

h. De aanduiding (mob), aangegeven op kavel Duinweg 7 bij de overburen 

kan komen te vervallen, omdat er maar één boom voor de Veenhorst 

staat, die die aanduiding behoort te krijgen. 

i. Verzocht wordt het ‘+’-teken te verwijderen van het terrein, aangezien 

dat een beperking zou kunnen opleveren. 
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Kaart 1. 1 t/m 5: gronden in eigendom, 3. uitbreidingsmogelijkheden voor 

duurzame outdoor activiteiten, 4. boomgaard (gewenste ontwikkeling paar-

denbak en paardenstal) 

 

 

Kaart 2. Rode lijn geeft voorgestelde begrenzing van het bouwvlak weer. In 

groen het nieuwe slaapgebouw. 
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Kaart 3. Groene kader (perceel 1040), blauwe kader (perceel met bebouwing) 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e :  

a. Het is onduidelijk wat de indiener bedoelt met de aanduiding ‘multi-

functioneel’. Deze komt niet voor op het perceel Tolhuisweg 55. Dit 

perceel heeft de bestemming Wonen. Waarschijnlijk wordt gedoeld op 

de toetsingskaart. Deze toetsingskaart is vertaald naar de verbeelding 

van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan heeft rechtskracht, de 

toetsingskaart niet. Het perceel heeft op de bestemmingsplan verbeel-

ding (de kaart) de bestemming Bedrijf – 2 gekregen, met de nadere aan-

duiding ‘verblijfsrecreatie’. Ter plaatse van de aanduiding 

‘verblijfsrecreatie’ is een groepsaccommodatie met vergaderzalen, con-

form de bestaande situatie toegestaan.  

 Op basis van het vigerend bestemmingsplan zijn de gronden bestemd. 

De kavel met blauwe kader is in het vigerend bestemmingsplan bestemd 

als Bos/Bossingel. Via zogenaamde detailbladen is daaraan toegevoegd 

‘bijzondere doeleinden, kategorie BD-D’ (artikel 14). Dit is bedoeld voor 

sociaal cultureel recreatieve doeleinden.  

Als de indiener een uitbreiding wenst van de bebouwing (anders dan 

vergunningvrije bebouwing op basis van de Wabo) zal een aparte proce-

dure doorlopen moeten worden. Het bestemmingsplan is conserverend 

van aard en legt daarmee de bestaande situatie en/of vergunde situatie 

vast. Zodra er concrete bouwplannen zijn, zal de indiener contact moe-

ten opnemen met de gemeente om de plannen te bespreken.  

b. Het perceel midden op het terrein (op het kaartje van indiener aange-

geven als 1040, niet gearceerd) krijgt geen bedrijfsbestemming. Voor 

een verdere uitbreiding van de bedrijfsbestemming, dient een aparte 

procedure doorlopen te worden.  

c.  Het perceel nummer 4 op de kaart is bestemd als Agrarisch. Een nieuwe 

paardrijbak is alleen toestaan als daarvoor een omgevingsvergunning 
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voor wordt afgegeven. Deze wordt afgegeven als voldaan wordt aan de 

voorwaarden, zoals beschreven in artikel 3.6 (afwijken van de gebruiks-

regels). De indiener van de zienswijze zal voor het realiseren van de 

paardenbak, daarom een verzoek voor een omgevingsvergunning moeten 

indienen.   

d.  Gelet op het huidige gebruik (dat volgens indiener als sinds 1991 hier-

voor is ingericht) wordt de bestemming van het perceel 2a gewijzigd 

naar Bedrijf - 2, met de aanduiding ‘recreatie’. Betreffend perceel was 

reeds aangeduid als ‘recreatie’. Overigens wordt hier geen bouwvlak 

aan toegekend en wordt ter plaatse van deze aanduiding uitsluitend re-

creatie in de vorm van sport en speelvoorzieningen toegestaan.  

e. In het vigerend bestemmingsplan zijn voor betreffend perceel geen 

recreatieve mogelijkheden opgenomen. Vanwege het conserverende ka-

rakter van het nieuwe bestemmingsplan, wil de gemeente geen nieuwe 

recreatieve activiteiten ter plaatse toestaan. Om recreatieve activitei-

ten mogelijk te maken, zal een aparte procedure doorlopen moeten 

worden. Een concreet verzoek zal daarvoor bij de gemeente ingediend 

moeten worden.  

f. Conform de nota van uitgangspunten wordt een wijzigingsbevoegdheid 

in het bestemmingsplan opgenomen waarmee binnen het bouwvlak de 

uitbreiding van de groepsaccommodatie kan worden gerealiseerd indien 

de noodzaak hiervoor aangetoond is. Als de plannen concreet zijn, zal 

een verzoek  bij de gemeente ingediend kunnen worden.  

g.  Het bouwvlak zal gewijzigd worden, in die zin dat alleen het door de 

indiener voorgestelde deel binnen de bestaande bedrijfsbestemming 

gewijzigd wordt. Binnen de bestemming Agrarisch wordt geen bouwvlak 

opgenomen.  

h. De aanduiding komt vier keer voor bij Duinweg 2. Uit inventarisatie 

blijkt dat er twee monumentale bomen aanwezig zijn.  

i. In de Monumentenwet 1988 is de bescherming van het archeologisch 

erfgoed geregeld. Deze wet verplicht gemeenten om bij de vaststelling 

van een bestemmingsplan en bij de bestemming van de in het plan be-

grepen gronden rekening te houden met de in de bodem aanwezige, dan 

wel te verwachten archeologische waarden (artikel 38a). De dubbelbe-

stemming voor het eventueel voorkomen van archeologische waarden is 

op basis van de archeologische beleids- en advieskaart in het bestem-

mingsplan opgenomen. Deze kaart is door de gemeenteraad vastgesteld. 

De dubbelbestemming moet ervoor zorgen dat eventuele archeologische 

waarden niet aangetast worden. Als uit onderzoek is gebleken dat er 

geen waarden aanwezig zijn, dan zou de dubbelbestemming (waarde ar-

cheologie) eraf gehaald kunnen worden. Aangezien bij de gemeente niet 

bekend is dat er een onderzoek is uitgevoerd, zal de dubbelbestemming 

gehandhaafd worden.  
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A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels 

Aanduiding ‘recreatie’ is verwijderd uit de bestemming Agrarisch en toegevoegd in de be-

stemming Bedrijf – 2. Tevens is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in de bestemming 

Bedrijf – 2 voor het uitbreiden van de bebouwing (specifiek voor dit bedrijf). 

Verbeelding 

Bestemming Bedrijf – 2, met de aanduiding ‘recreatie’ is ook toegevoegd aan het perceel, 

welke in eerste instantie niet bestemd was als Bedrijf-2, maar alleen een aanduiding voor 

recreatie had (het perceel welke op navolgende kaart in het rood is aangegeven): 

 

 

Z ien sw i j ze  numme r  32  

A.J. Ludden (eigenaar Noordlaarderweg 9)  

Westerse drift 43  

9752 LB Haren  

Ontvangen op 21 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Voor het voormalige landgoed Bloemert (bosperceel Noordlaarderweg 5,7 en 9 

te Midlaren) is een natuurbestemming passender dan een agrarische bestem-

ming, mede gezien de intentie van de huidige eigenaren een zodanig beheer 

toe te passen dat de bestaande natuurwaarden duurzaam worden gehandhaafd 

en waar mogelijk versterkt. Het 2,5 ha grote terrein bevat geen agrarische 

bebouwing en kent ook geen agrarisch gebruik. Mede door de aanwezige zeer 

oude monumentale bomen met vele boomholten komen er vele soorten broed-

vogels en vleermuizen voor, waaronder een aantal rode lijstsoorten. Ook ree-

en, dassen en eekhoorns maken gebruik van dit gebied. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

Gezien de feitelijke situatie, waarbij de gronden geen agrarische functie meer 

hebben, sluit inderdaad een natuurbestemming beter aan op de werkelijkheid. 

De bestemming wordt gewijzigd. 
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A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels x 

Verbeelding 

De agrarische bestemming om de recreatiewoningen binnen  het rood omka-

derde gebied op navolgende luchtfoto is gewijzigd naar de bestemming 

Natuur. 

 

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  33  

P. den Hengst  

Groningerstraat 36  

9475 PB Midlaren 

Ontvangen op 14 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a.  Blijkens de verbeelding zal de woning aan de Groningerstraat 36 de 

aanduiding ‘beeldbepalend pand’ krijgen. Dit heeft tot gevolg dat ver-

groting van dit pand door de bouw van een aanbouw dan niet meer toe-

gestaan is. Onduidelijk is of en hoe de plaatsing van een dakkapel nog 

toegestaan is. Indiener verzoekt de aanduiding ‘beeldbepalend pand’ te 

verwijderen. 

b. De huidige bestemming van de percelen kadastraal bekend als Zuidlaren 

K310 en 314 is Kwekerij. Op perceel K310 worden kerstbomen gekweekt, 

welke vervolgens op perceel K314 worden verkocht. Volgens het ont-

werpbestemmingsplan zal de bestemming Kwekerij voor perceel K310 

worden gehandhaafd, maar krijgt perceel K314 de bestemming Wonen. 

Volgens de regels is de verkoop van bomen niet toegestaan op een per-

ceel met de bestemming Wonen. Indiener verzoekt de bestemming voor 

perceel K314 te wijzigen in Kwekerij zodat verkoop wel is toegestaan. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a.  Het perceel Groningerstraat 36 te Midlaren is een woonhuis (gebouwd ca 

1900-1915) en is als beeldbepalend aangeduid vanwege gaafheid en 

zeldzaamheid in relatie tot de architectuurhistorische waarde. Dit uit 
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zich in de bijzondere en rijk vormgegeven gave voorgevel met kroon-

lijst, diamantkoppen in de strekken boven de vensters, iets terugliggen-

de entree met bovenlicht en levensboom en een gemetselde dakkapel 

met kroonlijst, bekroond met een pilon. Het schilddak is gedekt met 

zwarte Friese golfpan. De bouwaanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – 

beeldbepalend (sba - bbp)’ is op de verbeelding aangebracht rond het 

hoofdgebouw. Voor dat gedeelte gelden de bepalingen in artikel 46 van 

het bestemmingsplan. Voor een eventuele aanbouw aan de woning gel-

den de bepalingen van de bestemming Wonen (artikel 27). De opmerking 

dat een dakkapel of aanbouw niet mogelijk is in combinatie met de aan-

duiding ‘sba - bbp’ is dan ook niet terecht. Uiteraard zal een dakkapel 

en/of aanbouw wel dienen te voldoen aan minimale eisen van welstand. 

Naar oordeel van de gemeente is er geen sprake van een verminderd 

woongenot dan wel lagere marktwaarde vanwege het beeldbepalende 

karakter. Tenslotte zal in de regels een algemene afwijkingsmogelijk-

heid worden toegevoegd, waardoor een mogelijkheid is om een bouw-

plan toe te staan indien niet wordt voldaan aan de uitgangspunten van 

beeldbepalend. 

b. Aangezien het om een ondergeschikte (hobbymatige) en in tijd gezien 

beperkte activiteit gaat, is een bestemmingswijziging niet nodig. De be-

stemming wordt gehandhaafd. 

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels 

In de regels een algemene afwijkingsmogelijkheid opnemen, om 

een bouwplan toe te staan indien niet wordt voldaan aan de uit-

gangspunten van beeldbepalend 

Verbeelding X 

 

Z ien sw i j ze  numme r  34  

K. Kamping  

Linthorst Homanweg 2  

9484 TC Oudemolen 

Ontvangen op 19 januari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Op de verbeelding is een bestemmingsvlak aangegeven dat niet overeenkomt 

met de eigendomsgrens van het woonperceel. Het gehele perceel wordt voor 

woondoeleinden gebruikt. Indiener verzoekt het bestemmingsvlak gelijk te 

trekken met de eigendomsgrens, die overigens ook voor de WOZ-waarde als 

woonfunctie geldt. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

De woonbestemming is strak om de bebouwing getrokken. Aangezien blijkt dat 

ook het achterste deel van hetzelfde perceel wordt gebruikt voor woondoel-

einden, is de bestemmingsgrens gewijzigd. 

 



 

247.00.01.27.11.00 - Nota beantwoording zienswijzen - ontwerpbestemmingsplan Buitenge-

bied Tynaarlo – 13 mei 2013  
68

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding 

De bestemmingsgrens op het perceel wordt gewijzigd, zodat het hele perceel 

in de bestemming Wonen ligt. 

 

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  35  

S. de Jong  

Onlandseweg 13  

9765 EK Paterswolde  

Ontvangen op 12 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Indieners stellen dat er ten onrechte aan de gronden een natuurbe-

stemming, zijnde Natuur - 1, is gegeven. Volgens indieners dient de be-

stemming overeen te komen met het feitelijk gebruik en dat is geen 

natuur. Indieners vinden hun huidige gebruik niet terug in de bestem-

mingsomschrijving van Natuur. 

b. Indieners stellen dat het bestemmingsplan het gebruik van indieners 

gronden beperkt en daarmee de economische waarde. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. De gronden hebben inderdaad ten onrechte een natuurbestemming (Na-

tuur – Landgoed). Op grond van de toetsingskaart is het gebied aange-

duid als ‘multifunctioneel’. De gronden zijn niet in bezit van 

Staatsbosbeheer, Drents Landschap of Natuurmonumenten. De bestem-

ming zal gewijzigd worden naar een passende agrarische bestemming.  

b. Omdat de bestemming is gewijzigd, wordt het gebruik van de gronden 

niet beperkt.  
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A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding 

De bestemming Natuur - Landgoed van navolgend perceel zal gewijzigd wor-

den naar Agrarisch 1. 

 

 

Z ien sw i j ze  numme r  36  

A. Geersing 

Onlandseweg 8  

9765 EC Paterswolde 

Ontvangen op 12 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Ten onrechte is aan indieners gronden een natuurbestemming, zijnde Natuur - 

1 gegeven. Dit speelt overigens bij meerdere grondeigenaren in de directe 

omgeving van de Onlandseweg. De bestemming Natuur dient overeen te komen 

met het feitelijk gebruik en dat is dit geval geen natuur. Verzocht wordt de 

bestemming te laten aansluiten bij het feitelijk gebruik. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

Zie beantwoording Zienswijze 35: De gronden hebben inderdaad ten onrechte 

een natuurbestemming (Natuur – Landgoed). Op grond van de toetsingskaart is 

het gebied aangeduid als ‘multifunctioneel’. De gronden zijn niet in bezit van 

Staatsbosbeheer, Drents Landschap of Natuurmonumenten. De bestemming zal 

gewijzigd worden naar een passende agrarische bestemming.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding 

De bestemming Natuur-Landgoed van onderstaand perceel wordt gewijzigd 

naar Agrarisch - 1. 



 

247.00.01.27.11.00 - Nota beantwoording zienswijzen - ontwerpbestemmingsplan Buitenge-

bied Tynaarlo – 13 mei 2013  
70

 

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  37  

J. Battjes 

Onlandseweg 11  

9765 EC Paterswolde 

Ontvangen op 18 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Indieners zienswijze heeft betrekking op de percelen sectie B. perceelnum-

mers 3177 en 3269. Indieners stellen dat er altijd een agrarische c.q. tuinbouw 

bestemming gelegen en gehandhaafd dient te blijven, zoals het nu nog door 

indiener in gebruik is. Indieners verzoeken de bestemming te laten aansluiten 

bij het feitelijk gebruik, zoals het nu is. Indieners stellen dat bij eventuele 

bestemmingswijziging de verkoopwaarde beduidend zal verminderen. Verkoop 

aan naastgelegen tuinbouwbedrijven die wegens schaalvergroting willen uit-

breiden, wordt daardoor geblokkeerd. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Eelde heeft het perceel de 

gebiedsbestemming Esdorpenlandschap met als nadere aanduiding ‘wonen’. In 

het ontwerpbestemmingsplan is dit deels bestemd als Wonen en deels Natuur - 

Landgoed. De bestemming zal worden aangepast in Wonen en Agrarisch - 1.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n   

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding De bestemming Natuur - Landgoed is gewijzigd naar Agrarisch - 1.  
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Z ien sw i j ze  numme r  38  

De Groninger Steen (J. Battjes)  

Oosterhaven 1  

9723 AN Groningen 

Ontvangen op 19 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Indieners zienswijze heeft betrekking op Onlandseweg 2 te Paterswolde. Indie-

ner stelt dat er altijd een Agrarische c.q. Tuinbouw bestemming heeft gelegen 

en dient gehandhaafd te blijven, zoals het nu nog door indiener in gebruik is. 

Indieners stellen dat bij eventuele bestemmingswijziging de verkoopwaarde 

beduidend zal verminderen. Verkoop aan naastgelegen tuinbouwbedrijven die 

wegens schaalvergroting willen uitbreiden, wordt daardoor geblokkeerd. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Eelde heeft het perceel de 

gebiedsbestemming Esdorpenlandschap met als nadere aanduiding ‘wonen’. In 

het ontwerpbestemmingsplan is dit deels bestemd als Wonen en deels Natuur - 

Landgoed. De bestemmingen zullen worden aangepast in Wonen en Agrarisch -

1.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding 

De bestemming Natuur – Landgoed is gewijzigd naar Agrarisch - 1, voor een 

deel van het achterste perceel van Onlandseweg 2 en Onlandseweg 4.  
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Z ie n sw i j ze  n umme r  39  

Kwekerij Arends Paterswolde 

Onlandseweg 6  

9765 EC Paterswolde 

Ontvangen op  februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Indieners zienswijze heeft betrekking op het bouwperceel. Op de teke-

ning, behorende bij dit bestemmingsplan, staat het bouwperceel precies 

getekend om de bestaande kassen heen. In de regels en toelichting staat 

echter dat kwekerijen binnen het bouwperceel 25% mogen uitbreiden. 

Volgens indieners zijn deze gegevens strijdig met elkaar en hebben tot 

gevolg dat indieners bedrijf volledig ‘op slot’ wordt gezet. Indiener ver-

zoekt dat het bouwperceel wordt uitgebreid tot alle gronden waar de 

bestemming Glastuinbouw op zit.  

b.  Met een toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-

ning is op 24 april 1990 een bouwvergunning verleend voor het bouwen 

van een kas/werkruimte (percelen B748 en B749). Inmiddels staat er 

een waterzuivering en is de grond bouwrijp gemaakt. Op de kaart is de-

ze kas echter verdwenen. Indieners zijn van mening dat dit alsnog moet 

gebeuren.  

c. Op een groot deel van de kwekerij ligt de dubbelbestemming WR - A2. 

Bij het inrichten van vorengenoemde percelen is er via een ontgron-

dingsvergunning grond uit een gegraven vijver op perceel B2093 opge-

bracht. Daarnaast zijn de percelen geëgaliseerd, gediepploegd en is er 

op 50 cm om de 3 m een drainage aangebracht. Daarbij is niets van eni-

ge archeologische waarde gebleken.  

d. Op de percelen behorende bij de Onlandseweg 2, 4, 8, 11, 13 en 19 en 

percelen aan Schelfhorst is de bestemming Natuur gegeven. Dit zijn ech-

ter allemaal tuinen, bosjes en weilandjes die bij de betreffende wonin-

gen horen.  
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G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. Het bouwvlak wordt uitgebreid, zodanig dat groei van 25% mogelijk is. 

b. Inderdaad is hiervoor in 1990 een vergunning verleend. Overigens is 

onder a aangegeven dat het bouwvlak wordt aangepast. Het is niet mo-

gelijk om de ondergrond aan te passen. Indien er voor vaststelling van 

het bestemmingsplan een nieuwe ondergrond beschikbaar komt, zal de-

ze worden toegevoegd.  

c. Door een wijziging in de Monumentenwet in 2007 is de gemeente te-

genwoordig wettelijk verplicht om bij het opstellen van bestemmings-

plannen rekening te houden met eventueel aanwezige archeologische 

resten. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen heeft de gemeente Ty-

naarlo in 2012 een archeologische beleids- en advieskaart op laten stel-

len door bureau BAAC uit Deventer. Daarbij is ook, in overleg met o.a. 

LTO-Noord en de provincie Drenthe, gekeken naar locaties waar de bo-

dem aantoonbaar is verstoord door ontgronding, sanering, ruilverkave-

ling of diepploegen. Voor de hier besproken locatie waren geen 

gegevens beschikbaar die wijzen op grootschalige bodemverstoring. Op 

17 april 2013 zijn een aantal controleboringen uitgevoerd om de aard en 

gaafheid van de bodem ter plaatse te beoordelen. Er zijn vijf handmati-

ge grondboringen uitgevoerd, waarbij de bodem steeds ongeveer een 80 

centimeter diep verstoord dan wel opgebracht bleek te zijn. Daaronder 

bevindt zich een laag veraard veen en een restant veen op sterk ijzer-

houdend zand. Het aantal nu gezette boringen is te gering om de moge-

lijke pingo/ven definitief af te schrijven. Wel is duidelijk dat er in de 

bovenste 80 centimeter van de bodem geen archeologische resten meer 

te verwachten zijn. Omdat er dieper mogelijk nog wel archeologische 

waarden aanwezig zijn, wordt de huidige aanduiding (WR-A2) gehand-

haafd. Indien er ontwikkelingen plaatsvinden op het perceel die niet 

dieper gaan dan 80 centimeter onder maaiveld, kunnen deze op basis 

van de artikelen 36.2.1c en 36.4.c2 – en het onderzoeksrapport van ge-

noemd veldonderzoek – worden vrijgesteld van de verplichting om ar-

cheologisch vooronderzoek uit te voeren. 

c. De begrenzing van de bestemming Natuur - Landgoed is in deze omge-

ving gewijzigd.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding 

Het bouwvlak is gewijzigd, zodat groei van 25% kassen binnen het bouwvlak 

mogelijk is.  
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De bestemming Natuur - Landgoed is op grond van vorige zienswijzen gewij-

zigd.   

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  40  

De heer C. en mevrouw S. Kalfsbeek 

Hooiweg 230 

9765 EN Paterswolde 

Ontvangen op 19 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Indiener verzoekt uitbreiding van het erf behorend bij Hooiweg 230 te Paters-

wolde toe te staan, zoals op afbeelding in de zienswijze met de rode contour is 

aangegeven. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

Het bestemmingsvlak zal conform verzoek worden uitgebreid.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding 

Het bestemmingsvlak is gewijzigd, zodat de mogelijke bouw van een kas 

en een groentetuin  binnen de woonbestemming valt (conform onder-

staande afbeelding).  

 

 



 

  
247.00.01.27.11.00 - Nota beantwoording zienswijzen - ontwerpbestemmingsplan Buitenge-

bied Tynaarlo - 13 mei 2013  
75

Z ien sw i j ze  numme r  41  

H.E. Koolman 

Schelfhorst 4 

9765 TJ Paterswolde  

Ontvangen op 23 januari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Het perceel kadastraal bekend: Sectie Eelde B 1923, heeft de bestem-

ming Natuur - Landgoed, maar is thans in agrarisch gebruik. Indiener 

heeft het verzoek om dit te wijzigen in de bestemming Agrarisch - 1.  

b. De percelen ten oosten van het oude Eelderdiep en ten westen van het 

omgelegde Eelderdiep zijn gelegen in de waterberging. Ook hier luidt 

het verzoek om dit te wijzigen in de bestemming Agrarisch - 1. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. De zienswijze is terecht en de bestemming dient op basis van het feite-

lijk gebruik te worden gewijzigd naar Agrarisch – 1.  

b. De bestemming van de gronden wordt, op basis van de ‘genoemde herin-

richting’, aangepast naar Agrarisch - 1.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels x 

Verbeelding 

De bestemming op het perceel B 1923 is gewijzigd naar de bestemming 

Agrarisch–1. 

 
Van de onderstaande percelen is de bestemming gewijzigd naar Agra-

risch 1. 

  



 

247.00.01.27.11.00 - Nota beantwoording zienswijzen - ontwerpbestemmingsplan Buitenge-

bied Tynaarlo – 13 mei 2013  
76

 

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  42  

De heer J. Jochemsen  

Duinkampen 21 

9765 BA Paterswolde 

Ontvangen op 26 januari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Indiener verzoekt tot aanpassing van de begrenzing van de bestemming voor 

het perceel grenzend aan de achterzijde van de tuinen van de woningen aan 

de Duinkampen. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

De plangrens zal niet worden aangepast. Het betreffende perceel is feitelijk 

ingericht als tuin. Bij een toekomstige planherziening Eelde-Paterswolde zal 

dit perceel wel worden meegenomen.   

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding X 

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  43  

J. Kommers  

't Loo 1  

9485 TL Taarlo 

Ontvangen op 15 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Indiener verzoeken om het perceel 't Loo 1 niet te bestemmen als Waar-

de - Archeologie 1. Volgens indieners heeft het perceel de bestemming 

Agrarisch. Door het gebied aan te merken als Waarde - Archeologie 1 zal 

indiener ernstig worden belemmerd in de bedrijfsvoering en eventuele 

uitbreidingsmogelijkheden. Ook zal de waarde van het onroerend goed 

dalen, omdat eventuele bouwplannen of uitbreidingen niet te realiseren 

zijn. 
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b. Indiener stelt dat tijdens het bouwen van de opstallen in 1991 er al 

uitgebreid archeologisch onderzoek is gedaan, dit is destijds in kaart 

gebracht en is ook geregistreerd bij het Drents Archief. Ook is de grond 

op het gehele perceel tijdens de bouw bewerkt variërend van 0,5 m tot 

op sommige plaatsen zelfs tot 2 m diepte en daarmee is elke verwijzing 

naar archeologische waarde dienaangaande irrelevant. 

c. Indiener heeft het voornemen om in het kader van de Ruimte-voor-

Ruimte-regeling de huidige schuren te slopen en hiervoor een woning te-

rug te bouwen. Indieners voorstel is wanneer men gebruik maakt van 

voorgenoemde regeling, een uitzondering te maken in artikel 32 dat het 

bouwen van een nieuwe woning op hetzelfde perceel van de te slopen 

schuren altijd mogelijk is ook al is deze gelegen in een gebied dat is be-

stemd als Waarde - Archeologie 1. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a.  De indiener geeft aan bang te zijn om in de bedrijfsvoering en uitbrei-

dingsmogelijkheden beperkt te worden. Binnen artikel 32 Waarde – Ar-

cheologie 1 zijn echter mogelijkheden opgenomen om – inhoudelijk 

onderbouwd – af te wijken van de opgenomen regels ter bescherming 

van het archeologisch erfgoed.  

b. Indiener geeft aan dat in 1991 bij de bouw van de huidige opstallen 

reeds archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Dit onderzoek blijkt niet in 

de landelijke archeologische database Archis te staan en is daarom niet 

meegenomen in de archeologische beleidskaart van de gemeente. Na-

vraag bij de provinciaal archeoloog leert dat er inderdaad een onder-

zoek heeft plaatsgevonden, dat gepubliceerd is in de Nieuwe Drentse 

Volksalmanak van 1994. In de bouwput van een veestal zijn een groot 

aantal paalsporen en kuilen aangetroffen, evenals een flinke hoeveel-

heid scherven van (inheems) Romeins aardewerk. Uit de verspreiding 

van de sporen blijkt dat deze vermoedelijk buiten de bouwput doorlo-

pen. Hieruit blijkt dat de bekende vindplaats direct ten noorden van het 

perceel (Archeologische Monumentenkaart nr.14114) verder naar het 

zuiden doorloopt. De conclusie is dat de op de gemeentelijke archeolo-

gische beleidskaart gehanteerde buffer van 50 m rond deze vindplaats, 

die tot de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 1 op de verbeelding 

heeft geleid, terecht is opgenomen.   

c.  De indiener geeft als voorbeeld het plan om in het kader van Ruimte 

voor Ruimte de bestaande schuren te vervangen door een nieuw te bou-

wen woning. Er is nog geen concrete planvorming. De nieuwe woning 

kan slechts gerealiseerd worden met een nieuw bestemmingsplan. In dat 

bestemmingsplan zullen de afwegingen ten aanzien van archeologie ge-

maakt moeten worden. In een dergelijk geval zal een archeologisch 

booronderzoek moeten worden uitgevoerd, waarin wordt beoordeeld in 

hoeverre de bodemopbouw ter plekken nog intact is. Op basis van dit 

onderzoek en hetgeen gesteld is in artikel 32.3 Afwijken van de bouwre-

gels kan de gemeente besluiten mee te werken aan een dergelijke ont-

wikkeling.  
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Ter informatie is een uitsnede van de archeologische beleidskaart opgenomen.  

 

 
Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Tynaarlo 

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding x  

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  44  

J.J. Schuringa 

Hoofdweg 210b 

9485 TA Taarlo 

Ontvangen op 16 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Op dit moment is er een woonbestemming gelegen op het deel van de boerde-

rij Hoofdweg 210b. Verzocht wordt de woonbestemming voor het deel in de 

boerderij te laten vervallen en de woonbestemming op de bestaande schaaps-

kooi te leggen. Het aantal woningen blijft gelijk. De ruimtes in de boerderij 

worden dan logeerruimte, een werkkamer en op termijn mogelijk een bed and 

breakfast. Indieners geven aan dat niet meer bijgebouwen zullen ontstaan. Het 

bestemmingsvlak Wonen zou zodanig kunnen worden vormgegeven dat méér 

bijbouwen onmogelijk gemaakt wordt. Immers bij de als woning te bestemmen 

schaapskooi, is dan al een carport en een stalruimte aanwezig, in totaal onge-

veer 70 m2. Eerder is aangegeven dat de schaapskooi meer een sfeer van 

schuur/schaapskooi zou moeten uitstralen. Indieners zien hier kansen toe. 
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G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

Alleen het bestaande aantal woningen is per bestemmingsvlak toegestaan. De 

boerderij is met vergunningen in drie wooneenheden gesplitst. Wonen in een 

bijgebouw is echter niet mogelijk binnen het bestemmingsplan. Het is ook niet 

wenselijk om dit toe te laten, gezien de andere uitstraling van een woning ten 

opzichte van een schuur, de verstening van het buitengebied en dergelijke. 

Het realiseren van een woning in een bijgebouw zal alleen gelegaliseerd kun-

nen worden door een afzonderlijke procedure. Het bestemmingsplan buitenge-

bied heeft een conserverend karakter en maakt dergelijke nieuwe 

ontwikkelingen niet mogelijk. Het bestemmingsplan zal daarom niet worden 

aangepast.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels x 

Verbeelding x 

 

Z ien sw i j ze  numme r  45  

J. Siegers 

Dorpsweg 5 

9485 TB Taarlo 

Ontvangen op 6 februari 2012 

 

S a m e n v a t t i n g  

In artikel 10 van de regels bleek dat de horeca in twee categorieën wordt in-

gedeeld, maar dat categorie I een te beperkte horecafunctie biedt en catego-

rie II onwenselijk is, zoals wordt gesteld in het bestemmingsplan. Indiener 

vraagt zich hierbij af hoe de gemeente dit juridisch denkt te ondervangen, 

waarbij niet het gehele perceel de bestemming Horeca moet krijgen, maar 



 

247.00.01.27.11.00 - Nota beantwoording zienswijzen - ontwerpbestemmingsplan Buitenge-

bied Tynaarlo – 13 mei 2013  
80

beperkt moet blijven tot bijvoorbeeld een aantal vierkante meters of een 

(deel) van het gebouw, zoals dat ook in het verleden het geval was. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

Aangezien in het plangebied alleen categorie I-horecabedrijven voorkomen, zal 

ook alleen dit type worden toegestaan op de percelen welke zijn bestemd als 

Horeca.  

Het bouwvlak ligt redelijk strak om de bestaande bebouwing heen, waardoor 

de uitbreidingsmogelijkheden beperkt zijn. 

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels Alleen horeca I is toegestaan.  

Verbeelding x  

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  46  

J.T. Blom  

Dorpsweg 2  

9485 TB Taarlo  

Ontvangen op 31 januari 201 

 

S a m e n v a t t i n g  

Het pand Dorpsweg 2a (perceelnummer 1434) valt weliswaar binnen de marke-

ring (met de aanduiding op blad 12 van de verbeelding de buitenste begrenzing 

van indieners perceel, nummer 1620), maar maakt geen deel uit van het per-

ceel waar de toekenning (vr) verblijfsrecreatie voor bedoeld is, en krijgt nu 

onbedoeld ook die toekenning. Indiener heeft het verzoek om de aanduiding 

(vr) die wijst naar het onjuiste perceel Dorpsweg 2a te wijzigen. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

De gemeente ging ervan uit dat het hele perceel gebruikt werd voor verblijfs-

recreatieve doeleinden. Gezien de splitsing van de boerderij zal alleen het 

deel van de boerderij nummer 2 de aanduiding ‘verblijfsrecreatie’ krijgen.  
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A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels x 

Verbeelding 

Alleen het deel van de boerderij nummer 2 krijgt de aanduiding 

‘verblijfsrecreatie’. 

 

Z ien sw i j ze  numme r  47  

E. Dorenbos 

Parallelweg 4 

9482 Tynaarlo 

Ontvangen op 21 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  z i e n s w i j z e  1  

a. Indiener heeft het verzoek om de huidige agrarische bestemming van 

een deel van het Landgoed De Vier Jaargetijden nabij Yderholt de be-

stemming Natuur met als gebruik ‘landgoed’ te geven. 

b. De percelen Vries sectie T-1806 en T-1807, alsmede T-1804 (gedeelte-

lijk) als bouwperceel van 1 ha en bouwvlak ten behoeve van de woning. 

Sectie T-1806 en T-1807 liggen in de EHS. Ten aanzien van beiden perce-

len is met de provincie Drenthe een overeenkomst gesloten inzake Kwa-

litatieve Verplichting (zie kopie bij zienswijze). Indieners verzoeken op 

grond daarvan de gebruiksmogelijkheden in het bestemmingsplan con-

form het toegestane gebruik overeenkomstig de overeenkomst met de 

provincie aan te passen. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  z i e n s w i j z e  1   

a.  Het landgoed wordt pas als landgoed bestemd, indien daarvoor een 

afzonderlijke juridische procedure is doorlopen. Aangezien dat op dit 
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moment nog niet het geval is, kan de bestemming nog niet gewijzigd 

worden.  

b.  Uitgangspunt is dat gronden in agrarisch gebruik een Agrarische be-

stemming krijgen en gronden die als natuur zijn aangekocht/ingericht 

als Natuur bestemd worden. Aangezien de percelen wel in het gebied 

van de provinciale ‘concretisering EHS 2013’ liggen, geldt er voor de be-

treffende percelen wel een wijzigingsbevoegdheid naar Natuur. Als er 

daadwerkelijk uitvoering gegeven kan worden aan natuurontwikkeling 

door middel van concrete planvorming, dan kan de wijzigingsbevoegd-

heid worden toegepast. Als de gronden via de wijzigingsprocedure be-

stemd worden voor Natuur, is de ontwikkeling van een landgoed met 

landhuis nog niet aan de orde. Daarvoor dient een aparte procedure 

doorlopen te worden.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  z i e n s w i j z e  1  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding X 

 

S a m e n v a t t i n g  z i e n s w i j z e  2  

a.  Indiener verzoekt de bestemming op het perceel V336 Akenveen 7 te 

Tynaarlo te wijzigen zodat het gebruik voor een bergruimte en schaft-

ruimte kan worden gehandhaafd. 

b. Indiener verzoekt de mogelijkheden voor verruiming van het gebruik te 

onderzoeken. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  z i e n s w i j z e  2  

a. De aanduiding ‘veldschuur’ wordt gehandhaafd. Op basis van deze aan-

duiding kan de bebouwing niet worden gebruikt voor verblijf of bewo-

ning. Het gebruik moet in dienst staan van de omliggende bestemming.  

b. Het gebruik wordt niet verruimd, omdat het gebouw niet gebouwd is 

voor verblijf of bewoning. Overigens zijn de gronden ten onrechte be-

stemd als Agrarisch. De bestemming van de gronden wordt daarom ge-

wijzigd van Agrarisch naar Natuur, zodat wordt aangesloten op de 

feitelijke situatie. De veldschuur zal alleen gebruikt kunnen worden op-

slag van materiaal voor onderhoud van het natuurgebied.   

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  z i e n s w i j z e  2  

Toelichting X 

Regels De aanduiding ‘veldschuur’ is toegevoegd aan de bestemming Natuur.  

Verbeelding De bestemming Agrarisch is gewijzigd naar Natuur. 
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Z ien sw i j ze  numme r  48  

J.L. Hofsteenge  

Eisenbroeken 1  

9482 VE Tynaarlo 

Ontvangen op 20 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Indiener stelt zich op het beginsel van rechtsongelijkheid, vanwege het 

feit dat het bouwblok van zijn bedrijf volgens het bestemmingsplan niet 

groter mag worden dan 1 ha, hoogstens 1,5 ha. Bijna alle bedrijven mo-

gen uitbreiden tot 2 of 2,5 ha. Daarnaast stelt indiener dat de buren een 

mestvergister hebben en geen beperkingen hebben. Zij hebben al een 

grote huiskavel en kunnen deze nog uitbreiden ook.  

b. Indieners bedrijf komt ‘op slot’ te staan doordat ze geen stikstof meer 

mogen uitstoten. Volgens indiener zijn er nog wel mogelijkheden op 

grond van landelijk en provinciaal beleid.  

c. De huiskavel van indiener wordt aangemerkt als een soort archeologisch 

aandachtsgebied, bij nieuwbouw moet aan bodemonderzoek worden ge-

daan. Volgens indiener is hier geschiedkundig geen enkele aanleiding 

toe. Indiener verzoekt om uitleg van de gemeente waarom dit wel zo is. 

In de ruilverkaveling is hier gediepploegd en is er met grond geschoven.   

d. De grond van indieners bedrijf wordt omschreven als verwevend, indie-

ner vindt dit opmerkelijk, wat is hier de meerwaarde van? Indiener wil 

hier graag uitleg over.  

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. Betreffend perceel is bestemd als Agrarisch – 1. Daarbij mag het bouw-

vlak via de afwijkingsmogelijkheid vergroot worden tot 1,5 ha. De om-

gevingsvisie heeft hierbij ten grondslag gelegen. Daarop is te zien dat 

het perceel gelegen is in het gebied ‘multifunctioneel’. De gemeente 

heeft dit gebiedstype doorvertaald naar de bestemming Agrarisch – 1.  
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b. In de praktijk laat het provinciale beleid maar weinig meer ruimte toe: 

een toename van 0,5 mol stikstof op Natura 2000-gebieden. Melkvee-

houderijen mogen tijdelijk een wat hogere depositie hebben mits dit 

binnen enkele jaren weer teruggedrongen is. De provinciale regeling 

laat zich niet op een juridisch waterdichte manier in het bestemmings-

plan vertalen. De regeling in het vastgestelde bestemmingsplan is aan-

gepast, echter heeft de zelfde strekking als in het ontwerp 

bestemmingsplan. In beide agrarische bestemmingen is geregeld dat bij 

recht de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van het houden van 

landbouwhuisdieren per agrarisch bedrijf ten hoogste de bestaande op-

pervlakte mag bedragen. Een uitzondering geldt voor het oprichten van 

nieuwe gebouwen ten behoeve van het houden van landbouwhuisdieren 

onder de voorwaarde dat dit  uitsluitend is toegestaan indien is aange-

toond dat er geen sprake is van een toename van de ammoniakemissie 

van het betreffende bedrijf. Hierop is een afwijkingsbevoegdheid opge-

nomen, waarbij als voorwaarde geldt dat er geen significant negatieve 

gevolgen zijn voor de instandhoudingsdoelstelling van Natura 2000-

gebieden als gevolg van ammoniakdepositie.  

c. De bestemming van een deel van het bouwblok is Waarde - Archeologie 

2. Deze is van toepassing omdat volgens de archeologische beleidskaart 

van de gemeente Tynaarlo op deze plek een pingoruïne of dobbe aan-

wezig is. In de steentijd was een pingo een van de weinige plekken op 

het Drents Plateau waar open oppervlaktewater aanwezig was en daar-

door een aantrekkelijke locatie voor menselijke bewoning in de vorm 

van bijvoorbeeld een jachtkampje. In overeenstemming met het provin-

ciale beleid zijn dergelijke locaties op de archeologische beleidskaart 

opgenomen en daarom in het bestemmingsplan van een beschermend 

regime voorzien.  

 Door een wijziging in de Monumentenwet in 2007 is de gemeente te-

genwoordig wettelijk verplicht om bij het opstellen van bestemmings-

plannen rekening te houden met eventueel aanwezige archeologische 

resten. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen heeft de gemeente Ty-



 

  
247.00.01.27.11.00 - Nota beantwoording zienswijzen - ontwerpbestemmingsplan Buitenge-

bied Tynaarlo - 13 mei 2013  
85

naarlo in 2012 een archeologische beleids- en advieskaart op laten stel-

len door bureau BAAC uit Deventer. Daarbij is ook, in overleg met onder 

andere LTO-Noord en de provincie Drenthe, gekeken naar locaties waar 

de bodem aantoonbaar is verstoord door ontgronding, sanering, ruilver-

kaveling of diepploegen. Voor de hier besproken locatie zijn geen gege-

vens beschikbaar die wijzen op grootschalige bodemverstoring. 

 Bij eventuele nieuwbouw zal indiener moeten aantonen dat archeologi-

sche waarden niet in het geding zijn.  

 

 
Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Tynaarlo  

 

d. Het is de gemeente onduidelijk naar welke aanduiding wordt verwezen. 

De aanduiding ‘verwevend’ komt niet voor in het plan.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels x 

Verbeelding x 

 

Z ien sw i j ze  numme r  49  

Stichting Ubbinkbos Tynaarlo 

De heer M. Ubbink  

p/a Villapark 6 

9482 BC Tynaarlo  

Ontvangen op 17 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

De zienswijze van de stichting heeft betrekking op de percelen gemeente Ty-

naarlo, percelen Vries V1318, V1314, V1334, V1335, V689 langs het Zeegser-

loopje. Deze percelen maken deel uit van het KRW-project Zeegserloopje van 

het Waterschap Hunze en Aa's. De stichting heeft met instemming kennis ge-

nomen van het voornemen deze percelen de functie Natuur toe te kennen. 

Gelet op de nabijheid van de woonkern en de harde grenzen in het landschap 

door een spoorlijn en autoweg, zou de functie ‘groen’ ook in aanmerking kun-

nen komen. Om het KRW-project Zeegserloopje uitvoerbaar, haalbaar en be-

taalbaar te helpen realiseren, heeft de stichting haar belangstelling kenbaar 

gemaakt om de genoemde percelen in dit project op termijn over te nemen 
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van het waterschap na oplevering van het project en deze terreinen duurzaam 

te beheren. De stichting heeft ambities met deze terreinen en heeft zich hier-

voor laten inspireren door de elzenbosjes en het landgoed Adderhorst verder 

stroomafwaarts op de rechteroever langs het Zeegserloopje. Overigens zijn 

deze inspiratiebronnen wezenlijke bestanddelen van het Natura 2000-gebied 

Drentsche Aa. De stichting ondersteunt dus het voornemen van de gemeente 

om vorengenoemde percelen de functie ‘natuur’ toe te kennen. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

De gemeente heeft mede op basis van andere zienswijzen de bestemming Na-

tuur gewijzigd. In het ontwerp bestemmingsplan waren ook gronden bestemd 

als Natuur, welke nog niet in eigendom waren van een natuurbeherende in-

stantie. Dat heeft geleid tot meerdere zienswijzen. De gemeente heeft daarom 

besloten om gebieden welke nog niet in eigendom zijn van een natuurbehe-

rende instantie agrarisch te bestemmen (dan wel ander gebruik indien van 

toepassing). In de regels is een algemene wijzigingsbevoegdheid opgenomen 

voor het wijzigen van de bestemming in Natuur. Omdat de gronden bij het 

Zeegserloopje nog niet in eigendom zijn van de Stichting, maar in eigendom 

zijn van het waterschap, zal de bestemming toch weer gewijzigd moeten wor-

den naar Agrarisch - 1. Zodra de stichting de gronden in eigendom heeft en het 

voornemen heeft hier natuur te realiseren, dan zal daarvoor een wijzigingspro-

cedure doorlopen moeten worden. In de inleiding is ter informatie de nieuwe 

wijze van bestemmen toegelicht.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding 

De bestemming van de percelen Vries V1318, V1314, V1334, V1335, 

V689 langs het Zeegserloopje, zijn gewijzigd naar Agrarisch-1. 

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  50  

E.J. Swart 

Eisenbroeken 2 

9482 VE Tynaarlo 

Ontvangen op 12 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  z i e n s w i j z e  1  

a. Op de locatie Minister Cremerstraat 5, 9491 TJ in Zeijen is het bouwblok 

onjuist ingetekend. Er zitten allerlei hoeken aan en dit is gezien de toe-

komst niet werkbaar. Tevens is het bouwblok geen 2,5 ha. Indiener stelt 

een andere vorm van het bouwvlak voor en tevens een uitbreiding tot 

2,5 ha.  
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b. Wat betreft de locatie Eisenbroeken 2, 9482 VE in Tynaarlo is het bouw-

blok volgens indiener te ver naar achteren ingetekend. Verzocht wordt 

de lijn van het bouwblok aan de achterkant naar voren te verschuiven 

en aan de zijkant een paar meter te verruimen.  

 

 
 

c. In de toekomst wordt mestverwerking een belangrijk punt in de veehou-

derij. Verzocht wordt mogelijkheden voor mestverwerking op te nemen 

in het bestemmingsplan.  

d. In het toekomstige bestemmingsplan krijgen de percelen rondom de 

Eisenbroekenloop de bestemming Natuur. In het huidige bestemmings-

plan hebben de percelen rondom de Eisenbroekenloop de bestemming 

Agrarisch. Wanneer de bestemming verandert in Natuur, wordt de be-

drijfsvoering van de indiener belemmerd. Tevens daalt de waarde van 

de percelen. Verzocht wordt de percelen Agrarisch te bestemmen.   

 



 

247.00.01.27.11.00 - Nota beantwoording zienswijzen - ontwerpbestemmingsplan Buitenge-

bied Tynaarlo – 13 mei 2013  
88

 
 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  z i e n s w i j z e  1  

a. Het bouwvlak op de locatie Minister Cremerstraat 5 is gebaseerd op 

basis van de feitelijke situatie, in combinatie met het vigerend bestem-

mingsplan. Het oppervlak van het bouwvlak in het ontwerp bestem-

mingsplan bedraagt 1,75 ha. Dit is reeds een groter oppervlak dan op 

grond van het bestemmingsplan in principe wordt ingetekend (1,5 ha bij 

recht, met een eventuele uitbreiding van 10% is het uitgangspunt).  

Verdere uitbreiding is niet mogelijk als een perceel geen aanduiding 

‘wro zone – afwijkingsgebied 1’ heeft en het perceel gelegen is in een 

beekdal. Wat betreft de begrenzing van het beekdal is nogmaals onder-

zocht of deze begrenzing terecht is. In het LOP (Landschapsontwikke-

lingsplan) lijkt het perceel toch meer in het  landschapstype Jonge 

Ontginningenlandschap te liggen en niet in het beekdallandschap. De 

begrenzing van de dubbelbestemming Waarde - Beekdal wordt daarom 

ter plaatse verschoven. Daarmee wordt het mogelijk, als aan de voor-

waarden wordt voldaan, om middels een binnenplanse afwijking te 

bouwen buiten het bouwvlak tot 2ha.  

 

 
Uitsnede LOP (met pijl ligging perceel aangegeven) 
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b.  De gemeente heeft geconstateerd dat het bouwvlak in het ontwerp 

bestemmingsplan te groot is ingetekend. Het uitgangspunt van de ge-

meenteraad voor agrarische percelen in het gebied ‘Landbouw’ van de 

toetsingskaart is : bestaande bouwperceel + 10%. Uit de zienswijze 

blijkt dat de indiener een voorkeur heeft voor een noordelijke uitbrei-

ding van het bouwvlak. De gemeente gaat met de ondernemer in overleg 

voor de exacte begrenzing. Voor een verdere uitbreiding  zal een aparte 

procedure gevolgd moeten worden.  

c. Mestverwerking kan op verschillende manieren plaatsvinden. De ge-

meente denkt dat indiener doelt op (co)vergisting van mest. 

(Co)vergisting is binnen de agrarische bestemming toegestaan, mits ge-

bruik wordt gemaakt van eigen geproduceerde mest en eigen en/of van 

derden afkomstige co-substraten. Ook dient dan de opgewekte energie 

te worden ingezet op het eigen bedrijf. Bij grotere vergistingsinstalla-

ties krijgt de installatie een industrieel karakter. Voor grotere installa-

ties, waarbij bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van mest van derden, 

is een omgevingsvergunning nodig. Daarmee kan de gemeente beoorde-

len of een installatie op een bepaalde locatie inpasbaar is, gelet op de 

milieuhygiënische en infrastructurele aspecten. Er zijn daarmee wel 

mogelijkheden voor mestverwerking opgenomen.  

d.  De gronden welke in eigendom zijn van indiener, worden omgezet naar 

Agrarisch - 1. Er geldt een algemene wijzigingsbevoegdheid naar Natuur, 

indien de gronden in de toekomst in eigendom zouden komen van een 

natuur beherende instantie. In de inleiding van deze nota is de wijze 

van bestemming uitgelegd. 

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  z i e n s w i j z e  1  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding 

1) De begrenzing van het beekdal is gewijzigd, conform navolgende 

afbeelding: 
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2) De grenzen van het bouwvlak aan de Eisenbroeken 2 worden gewij-

zigd, conform verzoek indiener. 

 

3) De bestemming Natuur is gewijzigd naar Agrarisch - 1 voor de perce-

len  

rondom de Eisenbroekenloop. 

 

S a m e n v a t t i n g  z i e n s w i j z e  2  

Bij brief van 22 februari is in aanvulling op de zienswijze 1 aangegeven dat aan 

de Eisenbroeken in Tynaarlo schuin tegenover Eisenbroeken nummer 1, een 

paardenstal staat. Verzocht wordt een bouwblok aan dit perceel toe te ken-

nen. Bovendien heeft het perceel de bestemming Natuur, in plaats van de 

bestemming Agrarisch, zoals in het vigerende bestemmingsplan. Verzocht 

wordt dit aan te passen. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  z i e n s w i j z e  2  

De betreffende stal is van een aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – 

veldschuur’ voorzien. Wat betreft de bestemming Natuur was aangesloten bij 

de toetsingskaart  van de Nota van Uitgangspunten. De gronden zijn echter in 

agrarisch gebruik. De bestemming zal gewijzigd worden naar Agrarisch.  

 
A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  z i e n s w i j z e  2  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding 

De veldschuur schuin tegenover Eisenbroeken 1 is voorzien van een 

aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – veldschuur’.  

 

De bestemming op de gronden rondom de Eisenbroekenloop is 

gewijzigd van Natuur naar Agrarisch 1.  

 

Z ie n sw i j ze  numme r  51  

Maatschap Hogen Esch-Adams  

Smeerveenweg 2  

9482 PK Tynaarlo 

Ontvangen op 11 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Indiener heeft het verzoek om een aanvraag in te dienen voor een 

bouwblok voor een stal van circa 40-60 m met de daarbij behorende 

sleufsilo's op perceel kadastraal Vries V 867 (zie bijlage). 

b. Indiener heeft beperkte uitbreidingsmogelijkheden op de huidige locatie 

Smeerveenweg 2 aan de rand van de bebouwde kom. Daarom het ver-

zoek om voor het grootvee een uitbreidingsmogelijkheid aan de andere 

kant van de Scheperweg, zodat de koeien ook zo vanuit de stal de weide 

in kunnen in het buitengebied. 

c. Indiener is bereid en in overleg met de heer Zijlstra en een ambtenaar 

van wegonderhoud om op hun kosten een gedeelte van de Scheperweg 

landschappelijk inpasbaar te verharden.  
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d. Indiener maakt bezwaar tegen natuurwaardering op de toetsingskaart 

van een stuk ruilverkavelingsbossingel langs het achterste gedeelte van 

de A28 en de bossingel dwars op A28 en Eisenbroekenweg, (kadastraal 

Vries V 1338, zie bijlage bij de brief).  

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. De aanvraag wordt aangemerkt als een principeverzoek. De gemeente 

zal hiervoor (los van het bestemmingsplan) op reageren. Het bouwblok 

kan niet meegenomen worden in het bestemmingsplan Buitengebied. 

Het voornemen dient namelijk getoetst te worden aan het beleid en re-

levante wetgeving. Momenteel zijn nog onvoldoende onderzoeksgege-

vens bekend. Er zal een aparte procedure doorlopen moeten worden.   

b. Zie beantwoording onder a. 

c. Zie beantwoording onder a. 

d. De bestemming Natuur wordt aangepast naar de bestemming Agrarisch. 

Daarmee sluit de bestemming meer aan op de feitelijke situatie.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels x 

Verbeelding 

De bestemming Natuur is aangepast naar de bestemming Agra-

risch.  

 

Z ien sw i j ze  numme r  52  

Accountantskantoor Hut namens de heer J. Slaaf 

Verlengde Stationsweg 54  

9471 PM Tynaarlo 

Ontvangen op 11 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Indiener exploiteert sinds 1980 een vatenhandel/kuiperij. Indiener heeft 

het ontwerpbestemmingsplan ingezien en zijn bedrijf staat niet vermeld 

op het bestemmingsplan als zijnde Bedrijfsbestemming. Indiener zou 

graag zien dat het perceel waar op zijn bedrijf is gevestigd als ‘be-

drijfsmatig’ dient te worden aangemerkt en niet als ‘wonen’. 

b. Indiener heeft het verzoek dat het perceel land welke aan zijn huis 

grenst, aan te merken als ‘landbouwgrond’ en niet zo als momenteel het 

geval is als ‘natuurland’. Indiener wijst erop dat bij zijn buren ook het 

geval is. 

c. Indiener heeft aangegeven dat er een woonbestemming op het perceel 

Verlengde Stationsweg 54 Zuidlaren staat vermeld en vraagt de gemeen-

te wat dit voor gevolgen heeft voor zijn bedrijf. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. Een deel van het perceel heeft de aanduiding ‘bedrijf’ gekregen, waar-

mee het bestaande bedrijf ter plaatse van deze aanduiding is toege-
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staan. Het perceel heeft geen bestemming Bedrijf gekregen, omdat het 

wonen op het perceel domineert en andere bedrijfsvormen (anders dan 

aan huis verbonden beroepen of bedrijven) ter plaatse niet wenselijk 

zijn. 

b. De gronden in de omgeving van de Stationsweg 54 vallen binnen de Na-

tura 2000. Deze gronden hebben op Toetsingskaart de aanduidingen ‘na-

tuur’ en ‘beekdal’. Derhalve zijn de gronden bestemd als Natuur - 1. In 

de inleiding is informatie opgenomen over de wijze waarop gronden be-

stemd worden als Natuur.  

c. De woonbestemming op het perceel heeft geen gevolgen voor het be-

staande bedrijf. Deze wordt aangeduid en daarmee toegestaan.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels x 

Verbeelding 

Deel van het perceel heeft de aanduiding ‘bedrijf’ gekregen, zie 

navolgende luchtfoto.  

 

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  53  

Mevrouw W.L. Jonker-ter Veld  

Veenweg 2 

9498 TJ Vries 

Ontvangen op 21 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. In de inleiding van de brief vraagt indiener zich af of de gemeente Ty-

naarlo zich wil profileren met een bestemmingsplan dat negatief uitpakt 

op natuur, bodem, water, klimaat en landschap.  

b. De tweede reactie heeft betrekking op landschap, cultuurhistorie en 

archeologie.  

1. Op pagina 104 van het PlanMER staat dat de gemeente een archeolo-

gische beleidskaart heeft laten ontwikkelen die op perceelniveau in 

beeld brengt of cultuurhistorische waarden in het geding zijn of kun-
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nen zijn en zo ja, op welke manier daarmee dient te worden omge-

gaan. 

2. Op pagina 112 van het PlanMER ontbreekt bij de opsomming van de 

karakteristieken van het landschap het ijstijdrelict 'pingoruïne'. Dit 

zijn plaatsen waar tijdens en vlak na de laatste ijstijd het smeltwa-

ter uit de diepere bodem omhoog kwam en aan de oppervlakte tot 

een ijslens bevroor. Indiener stelt dat ten gevolge van zowel het 

ontbreken in het PlanMER als de heel verschillende levensloop van 

deze pingoruïnes, ze in het ontwerpbestemmingsplan heel verschil-

lend zijn bestemd; soms als agrarische grond en soms als natuur 

overeenkomstig de tekst op pagina 143. Indiener verzoekt deze ijs-

tijdrelicten in het bestemmingsplan te voorzien van een codering die 

recht doet aan de cultuurhistorische en archeologische waarden.  

c. Indiener heeft het verzoek om bij de kassenbouw regels op te nemen ter 

beperking van de lichtuitstraling. 

d. Indiener stelt dat de esrandbosjes ten zuiden van het dorp Vries met de 

Welterbergjes specifieke aandacht verdienen. Ruigtekruiden, zoals 

braam en brandnetel hebben zich de laatste decennia uitgebreid en 

vormen een bedreiging voor de nu nog aanwezige bijzondere vegetatie; 

dit toont de toename van de belasting met stikstofverbindingen. Deze 

bijzondere vegetatie zal verdwijnen door het huidige bestemmingsplan. 

Het alternatief ‘bij recht’ zal natuur en milieu minder belasten het ver-

zoek van indiener om dit alternatief vast te stellen. 

e. In het PlanMER wordt aangeven op pagina 119 dat de agrarisch sector in 

beweging is. Europese regelgeving op het gebied van water- en mili-

eukwaliteit verplicht de sector tot nadenken over maatschappelijk on-

dernemen en duurzaamheid. Volgens indiener is deze ontwikkeling niet 

meegenomen in het PlanMER of in het ontwerpbestemmingsplan. Indie-

ner heeft het verzoek om in een conserverend bestemmingsplan volgens 

het 'alternatief bij recht' wijzigings- en afwijkingsbevoegdheden op te 

nemen ten voordele van landschappelijke en duurzame initiatieven van-

uit een Agrarische Natuurvereniging. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. Deze conclusie uit het planMER geeft aan dat negatieve effecten theore-

tisch gezien zich voor zouden kunnen doen. In de gemeente Tynaarlo is 

een algemene dalende trend van het aantal veehouderijen aan de gang. 

De trend in het aantal koeien is vrij stabiel. Het aantal kippen is de 

laatste jaren iets gestegen en het aantal varkens flink gedaald. Dat be-

tekent dat in werkelijkheid de geschetste negatieve effecten niet of in 

veel mindere mate zullen optreden. Het koppelen van uitbreidingen aan 

wijzigingsbevoegdheden en afwijkingsmogelijkheden met inrichtingscri-

teria geeft de gemeente voldoende houvast om sturing te geven op het 

beperken van negatieve effecten. De gebiedsbestemmingen in het be-

stemmingsplan zijn gericht op onder andere behoud en herstel van land-

schappelijke, cultuurhistorische, archeologische en natuurlijke waarden. 

In het bestemmingsplan worden bij ingrepen dan ook ten aanzien van 
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deze aspecten randvoorwaarden gesteld, zoals het uitvoeren van arche-

ologisch onderzoek, het uitvoeren van een watertoets en het opstellen 

van een landschappelijk inrichtingsplan. 

b. 1. De doorwerking heeft plaatsgevonden in het bestemmingsplan, door 

het opnemen van diverse dubbelbestemmingen (Waarde - Archeolo-

gie).  

 2. Landschap en pingo’s 

 In het PlanMER wordt inderdaad vanwege de afstemming op het be-

stemmingsplan en het gemeentelijke beleid niet specifiek op alle voor-

komende pingo’s ingegaan. De zienswijze suggereert echter onterecht 

dat de pingo’s daardoor in het bestemmingsplan verschillend en/of on-

voldoende zijn beschermd. Dat is zeker niet het geval. De gemeente Ty-

naarlo heeft een gedetailleerde archeologische beleids- en advieskaart 

laten opstellen. Dit product bestaat uit drie kaarten (de bronnenkaart, 

de landschappelijke verwachtingenkaart en de beleidskaart) en een bij-

behorend rapport. Deze kaart is door de gemeenteraad vastgesteld als 

onderdeel van de Structuurvisie archeologie. Niet de PlanMER, maar de-

ze kaart bepaalt hoe archeologische en cultuurhistorische waarden zijn 

vertaald in het bestemmingsplan. De pingo’s zijn onder een dubbelbe-

stemming gebracht namelijk Waarde - Archeologie 2. Deze dubbelbe-

stemming is van toepassing op onder andere historische dorpskernen, 

zandopduikingen en pingo's/dobbes. Deze dubbelbestemming is terug te 

vinden op de verbeelding. Middels gebruiksvoorschriften in de planregels 

worden daarmee de pingo’s voldoende beschermd.   

c. Onder voorwaarden is per agrarisch bedrijf een geringe oppervlakte 

kassenbouw mogelijk (maximaal 1.000 m2). De kassen dienen op het 

bouwperceel te worden geplaatst. Kassen kunnen ongewenste lichtuit-

straling geven, hetgeen bij grote oppervlaktes en in kwetsbare gebieden 

negatieve effecten op vogels en vleermuizen kan geven. Gezien de be-

perkte oppervlakte, de verspreiding en ligging van de bedrijven zullen 

eventuele effecten heel gering zijn. Dat geldt zeker voor vogels die in 

de omgeving van de agrarische bedrijven zitten. Rondom het bouwper-

ceel van agrarische bedrijven is toch al sprake van verstoring van licht 

en geluid. Van de vleermuizen zijn vooral grootoorvleermuis, water- en 

meervleermuis gevoelig voor licht. Bij de meeste agrarische bedrijven 

komen deze soorten niet  voor. Alleen indien kassen langs waterlopen of 

bosranden worden geplaatst kunnen negatieve effecten op voor licht ge-

voelige vleermuizen optreden. Dat zal slechts zeer incidenteel op kun-

nen optreden. Het effect van de mogelijkheden voor kassen in het 

buitengebied wordt daarom ingeschat als heel gering. Een aanvullende 

regeling voor lichtuitstraling wordt daarom niet nodig geacht.    

d. Er bevinden zich buiten de Natura 2000-gebieden en EHS diverse waar-

devolle vegetaties die zeker het beschermen waard zijn. Uit de Planmer 

is naar voren gekomen dat het Alternatief bij Recht minder belastend is 

voor het milieu dan het voornemen (worst case). Mede om die reden 

kiest de gemeente dan ook voor het opnemen van flexibiliteitsbepalin-

gen in het bestemmingsplan, dat uitbreiding van veehouderij aan voor-
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waarden koppelt. Bij recht is het mogelijk om stallen te bouwen, mits is 

aangetoond dat er geen sprake is van een toename van de ammoni-

akemissie van het betreffende bedrijf. Verder is bij afwijking uitbrei-

ding van stallen mogelijk mits is aangetoond dat er geen significant 

negatieve gevolgen zijn voor de instandhoudingsdoelstelling van Natura 

2000-gebieden als gevolg van ammoniakdepositie. Omdat stikstofemis-

sies over zeer grote afstanden doorwerken betekent deze voorwaarde 

dat ook verzuringsgevoelige vegetaties buiten Natura 2000-gebieden vrij 

goed beschermd zijn: in de praktijk zal door de Natuurbeschermingswet-

regelgeving slechts beperkt uitbreidingsruimte voor de veehouderij zijn.  

e. De gemeente staat positief tegenover duurzame initiatieven van de 

agrarische natuurvereniging. Het bestemmingsplan biedt voor deze ont-

wikkelingen en initiatieven ook volop ruimte. Het agrarisch bedrijf zal 

nog duurzamer moeten en hiervoor is volop regelgeving in ontwikkeling. 

De regelgeving in het bestemmingsplan sluit aan op de regelgeving van 

hogere overheden die inmiddels van kracht is. Het is echter niet ge-

wenst en juridisch onjuist om in het bestemmingsplan een koppeling 

met de agrarische natuurvereniging te leggen. Dat zou een ongewenste 

rechtsongelijkheid kunnen creëren  tussen de agrarische natuurvereni-

ging en overige agrarische bedrijven.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels x 

Verbeelding x 

 

Z ien sw i j ze  numme r  54  

Achmea rechtsbijstand namens de heer T.J.J. van der Meijs 

Noordenveldweg 8  

9481 TH Vries 

Ontvangen op 18 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Een deel van de grond van het terrein behorend bij Noordenveldweg 8 heeft in 

het vigerend bestemmingsplan de bestemming Agrarisch. Deels is dit in gebruik 

als tuin. In het ontwerpplan is de tuin als bestemmingsvlak aan de woonbe-

stemming toegevoegd. Verzocht wordt het bestemmingsplan aan te passen, in 

die zin dat de bouw van een woning op het naastgelegen perceel mogelijk 

wordt voor een dochter. Deze woning zal goed aansluiten bij het bestaande 

bebouwingslint aan de Noordenveldweg en zal geen extra aantasting beteke-

nen van het open karakter van het landschap.  

 

De bouw van deze woning sluit tevens heel goed aan bij het woonbeleid van de 

gemeente Tynaarlo. De gemeente biedt in feite op korte termijn heel weinig 

mogelijkheden voor starters op de woningmarkt. Het is op dit moment vol-

strekt onzeker wanneer de gemeente concrete plannen hiervoor zal realiseren. 
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Met de uitbreiding van de gevraagde bouwmogelijkheid, wordt enige ruimte 

gecreëerd, passend in bij het beleidsvoornemen van de gemeente. Een bijko-

mend voordeel is dat hierdoor ook jongere generaties binnen de gemeente-

grenzen blijven en dat dit tevens inhoudt dat indiener ook in de toekomst 

langer zelfstandig kan blijven wonen, indien hij verzekerd is van de ondersteu-

ning van zijn kinderen. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

Hoewel het perceel al wel bestemd is als wonen, is alleen het bestaande aan-

tal woningen in het bestemmingsplan buitengebied toegestaan. Nieuwe wonin-

gen worden in het buitengebied alleen toegestaan als daarvoor een aparte 

procedure is doorlopen. Hiertoe kan een principeverzoek worden ingediend, 

waarna de gemeente beoordeelt of dat in deze situatie mogelijk is. 

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding x 

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  55  

Mevrouw H.R. Sipma  

Asserstraat 35  

9481 BM VRIES 

Ontvangen op 14 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Ten aanzien van pagina 133 aangaande artikel 27.2.2, sub b: 

Indiener gaat ervan uit dat deze zin als volgt dient te worden begrepen: 

Indien de oppervlakte van het bestaande hoofdgebouw groter is dan 

150 m2 is er maximaal 100 m2 aan bijgebouwen en overkappingen toege-

staan. Concreet houdt dit dus in dat er 100 m2 vrijstaande bijgebouwen 

en overkappingen zijn toegestaan, zie ook de definities in artikel 1 wat 

betreft aan- of uitbouw, bijgebouw en overkapping. Aan- en uitbouwen 

zijn verbonden aan het hoofdgebouw en ondergeschikt. Bijgebouwen 

zijn op zichzelf staande gebouwen en een overkapping is een bouwwerk 

van één bouwlaag. 

b. Ten aanzien van pagina 134 aangaande artikel 27.4, sub b: 

Indiener gaat ervan uit dat deze zin als volgt dient te worden begrepen: 

Indien de oppervlakte van het hoofdgebouw inclusief aan- en uitbouwen 

groter is dan 150 m2, is er middels deze regel bij omgevingsvergunning 

(indien het perceel groter is dan 3.000 m2) een oppervlakte van ten 

hoogste 150 m2 toegestaan aan bijgebouwen en overkappingen volgens 

de gestelde begrippen uit artikel 1. 

c. Verder worden de overige gronden aangemerkt als Agrarisch 1, indiener 

gaat er tevens van uit dat artikel 4.6, sub d voor de paardenbak op zijn 

perceel van toepassing is. 
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d. Verzocht wordt het bouwvlak aan te passen aan de ingediende omge-

vingsvergunning voor de nieuwbouw van de woning aan de Asserstraat 

35. Dat betekent dat de bestemming Wonen aan de linkerzijde vervalt 

en aan de achterzijde wordt geplaatst in lijn met het plan van de inrich-

ting van het gehele perceel. 

 

 
Roze arcering geeft gewenst bouw-/bestemmingsvlak weer. 

 

 
 

e. Het perceel Asserstraat 35 is aangeduid als ‘wro-zone – afwijkingsgebied 

2’. Indiener gaat ervan uit dat alleen de in artikelen 3 en 4 hierop van 

toepassing zijn. 
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G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. Het klopt dat er maximaal 100 m2 aan bijgebouwen en overkappingen is 

toegestaan, indien het hoofdgebouw groter is dan 150 m2. In artikel 

27.2.2 is ‘aan- en uitbouwen’ verwijderd, omdat aan- en uitbouwen ook 

al in de begripsomschrijving van hoofdgebouw zijn opgenomen.  De be-

gripsomschrijving zijn wel correct.  

b. Betreffende interpretatie is correct. Het bouwperceel is een aaneenge-

sloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij el-

kaar behorende bebouwing is toegelaten. Betreffend perceel is in 

principe ook het bestemmingsvlak. Om onduidelijkheid te voorkomen, 

zijn de regels gewijzigd en is bij afwijking alleen een groter oppervlak 

aan bijgebouwen toegestaan als het bestemmingsvlak voor wonen groter 

is dan 3000m2.  

c.  Artikel 4.6 heeft betrekking op de gronden met de bestemming Agra-

risch-1. Voor de realisatie van een paardenbak bij een agrarisch bedrijf 

zal een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden, op grond van 

betreffend artikel. Omdat in dit geval het perceel niet bestemd is als 

Agrarisch, maar als Wonen, gelden de regels in artikel 28.5, voor het op-

richten van een paardenbak. Ook bij het inteken van de bestemming 

Wonen zijn paardenbakken zoveel mogelijk binnen de bestemmingsgren-

zen van Wonen opgenomen.  

d. Het bouwvlak zal gewijzigd worden, waarbij de paardenbak binnen de 

woonbestemming komt te liggen. Overigens gelden dan nog steeds de 

regels van artikel 28.5, waarmee voor de paardenbak een omgevingsver-

gunning nodig is. Een eventueel aan te leggen boomgaard is overigens 

ook vergunningplichtig, omdat deze volgens de tekening met de wijzi-

ging van het bestemmingsvlak in de bestemming Agrarisch - 1 komt te 

liggen.  

e. Dit afwijkingsgebied heeft inderdaad betrekking op de bestemmingen 

Agrarisch en Agrarisch – 1. De afwijkingsbevoegdheid heeft geen betrek-

king op de bestemming Wonen en wordt daarom van het perceel ge-

haald.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels 

1) de woorden ‘aan- en uitbouwen’ zijn uit artikel 27.2.2 verwijderd; 

2) Het extra te bouwen oppervlak is gekoppeld aan het bestemmingsvlak in 

plaats van het bouwperceel. 

Verbeelding 

Het bestemmingsvlak is gewijzigd conform het verzoek, waarbij ook de paar-

denbak binnen de bestemming wonen ligt.  

Het bestemmingsvlak krijgt daarmee een lengte van 127m, conform onder-

staande afbeelding (rode contour). 
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Z ien sw i j ze  numme r  56  

Rombou namens de heer Schuiling  

Taarloseweg 27 

9481 TB Vries 

Ontvangen op 12 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Vanwege de omgevingsvisie en het LOP (Landschapsontwikkelingsplan), 

vraagt indiener de bestemming van het perceel te wijzigen in Agrarisch 

in plaats van Agrarisch - 1.  

b. Op de verbeelding is een bouwvlak opgenomen, redelijk strak om de 

bebouwing. Grofweg gemeten bedraagt het oppervlakte 1,5 ha.  

 Een bouwvlak van 1,5 ha is krap bemeten. Zeker als ook de voeropslag 

hierbinnen moet. Er is geen bruikbare ruimte over voor nieuwbouw. Dat 

terwijl de toelichting aangeeft dat elk bedrijf uitbreidingsruimte is ge-

gund. Mogelijk dat verondersteld is dat de ruimte achter de linker wo-

ning beschikbaar is voor het bedrijf, maar dat is niet het geval. Zelfs is 

het zo dat een deel van de bebouwing, zijnde ruwvoeropslag, niet is op-

genomen. Dat terwijl het plan aangeeft dat dat wel binnen het bouw-

blok moet. 

c. Volgens de provinciale Omgevingsvisie is in de multifunctionele gebie-

den een bouwvlak mogelijk van 2 ha. Het is indiener onduidelijk waarom 

een kleiner oppervlakte van 1,5 ha wordt gehanteerd. 

d. Links naast het bedrijf staat een woning die inmiddels al meerdere jaren 

niet meer bij het bedrijf hoort. De woning is nog wel in het bouwvlak 

opgenomen. Dat is dus niet conform de feitelijke situatie. Het lijkt in-

diener redelijk om de woning niet binnen het bouwvlak op te nemen en 

die bouwvlakruimte achter het bedrijf te leggen; zie onderstaande 

weergave. 
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Sinds vorig jaar is de Wet Plattelandswoningen in werking getreden. De-

ze wet verzekerd dat een afgesplitste woning dezelfde bescherming 

krijgt als een normale bedrijfswoning. Plattelandswoningen worden op 

grond van artikel 1.1a Wabo van rechtswege beschouwd als een onder-

deel van de nabijgelegen inrichting, zodat de woning niet wordt be-

schermd tegen milieugevolgen van die inrichting. 

Milieutechnisch kan het bedrijf dus geen beperking ondervinden. Wel 

dient dan de woning als plattelandswoning te worden bestemd. 

e.  In de regels is opgenomen dat de hoeveelheid bebouwing voor land-

bouwhuisdieren niet mag toenemen. Dat mag vervolgens alleen als vast 

is komen te staan dat de depositie niet toeneemt. In het plan is opge-

nomen dat de veehouders, die willen uitbreiden, een emissiearm sys-

teem moeten toepassen. Dit terwijl het toetsingskader van de provincie 

dat niet vereist. Indiener vraagt zich af of niet moet worden voldaan 

aan het provinciaal toetsingskader. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. De bestemming Agrarisch - 1 is op dit perceel gelegd. Deze bestemming 

heeft zijn grondslag in de toetsingskaart. Daarop is het perceel aange-

duid als ‘multifunctioneel’. Op basis van provinciaal beleid kan dit ech-

ter de bestemming Agrarisch krijgen. Daarom zal ook de bij Agrarisch 1 

behorende ‘wro-zone – afwijkingsgebied 2’ verwijderd worden van het 

perceel.  

b. Voor de bestemming Agrarisch zijn bouwvlakken gehanteerd van be-

staande omvang met 10% uitbreiding en minimaal 1,5 ha. Het betreffen-

de bouwvlak is ook 1,5 ha. Dat betekent dat het bouwvlak bij recht kan 

worden vergroot met 10%. Deze vergroting zal vormgegeven worden in 

de verbeelding. Verdere vergroting bij recht is op grond van het be-

stemmingsplan Buitengebied niet toegestaan. Wel kan via afwijking bui-

ten het bouwvlak gebouwd worden tot een oppervlak van 2ha. Voor het 

gebruik maken van deze afwijking zal een omgevingsvergunning aange-

vraagd moeten worden.  

c. Veel bedrijven zijn kleiner dan 1,5 ha. Omdat vergroting van een bouw-

vlak invloed heeft op het landschap, natuur en milieuaspecten, is uit-

breiding gekoppeld aan een flexibiliteitsbepaling. 2 ha is binnen de 

bestemming Agrarisch mogelijk bij afwijking, onder voorwaarden. Ver-
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dere vergroting zal getoetst moeten worden aan onder andere milieu-

wetgeving.  

d. Uit de reactie van de indiener blijkt dat de woning niet meer tot het 

bedrijf behoort en gebruikt wordt als reguliere woning. Omdat de wo-

ning ooit gebouwd is als bedrijfswoning en het niet de bedoeling is dat 

op het perceel nog een bedrijfswoning gebouwd wordt, krijgt de woning 

geen woonbestemming. Wel zal de woning aangeduid worden met ‘spe-

cifieke vorm van agrarisch – plattelandswoning’. In de inleiding is ter in-

formatie aangegeven wat de juridische consequenties van deze 

aanduiding zijn.  

e. In de inleiding, paragraaf 1.2, onder punt 1, wordt op de ammoniakpro-

blematiek ingegaan. Voor de beantwoording van dit punt, wordt daar-

naar verwezen.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting 

De  aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – plattelandswoning’ is 

aan de juridische vormgeving toegevoegd. 

Regels 

De aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – plattelandswoning’ (met 

de daarbij behorende regels) is toegevoegd. 

Verbeelding 

1) Het perceel is bestemd als Agrarisch in plaats van Agrarisch 1; 

2) De aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – plattelandswoning’ is 

toegevoegd aan de noordelijke woning; 

3) De wro zone – afwijkingsgebied 2 is van het perceel verwijderd; 

3) De vorm van het bouwvlak is gewijzigd conform onderstaande lucht-

foto.  

 

 

Z ien sw i j ze  numme r  57  

De heer P. Battjes en mevrouw G. Battjes 

Groningerstraat 32 Vries 

Landgoed Bosch en Vaart 

Ontvangen via de e-mail 11 januari 2013 

Tweede zienswijze ontvangen op 18 februari 2013  

Derde zienswijze ontvangen op 19 februari 2013 
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S a m e n v a t t i n g  

a. Het ooievaarsnest van Landgoed Bosch en Vaart (officieel toestemming 

van de gemeente) is niet in tekst en/tekening van de bestemming Na-

tuur - Landgoed 1 opgenomen. 

b. In artikel 17 Natuur – Landgoed 1 mist indiener een aantal regels die wel 

zijn verwoord in bestemmingsplan B&V voorschriften van 2003 (zoge-

naamde huidige voorschriften). 

- art. 3:1  c en f; 

- art. 3  2A. 

Met name  de ruimtelijke uitgangspunten (laatste vier liggende streep-

jes). Het oude bestemmingsplan vervalt, moeten deze zaken dan niet 

expliciet vermeld worden in het nieuwe bestemmingsplan? 

c. Op de verbeelding kan indiener niet zien waar de monumentale bomen 

staan. Staat wel aanduiding ‘mob’, maar waar precies? 

d. In artikel 17.5 staat dat er geen horeca mag plaatsvinden. Stel dat de 

familie Battjes ooit concerten wil geven in theekoepel of Orangerie met 

uitschenking van koffie of borrel. Is dit dan wel of niet toegestaan? Zo 

niet, dan stelt indiener voor een verruiming in dit artikel op te nemen. 

e. Dient indiener voor de geldigheid van deze opmerkingen, deze ook offi-

cieel aan de Raad te sturen? 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. In de algemene afwijkingsregels van artikel 49 is in lid i de bouw van 

ooievaarspalen toegestaan. Bestaande ooievaarspalen zijn toegestaan. 

Deze bepaling wordt aan de regels toegevoegd. 

b. Artikel 3.1, onder c betreft bepalingen ten aanzien van een dienstwo-

ning. Deze bepalingen zullen overgenomen worden. Onder f staat ‘teelt-

gebouwen’. Gelet op de bestemming is deze bepaling niet meer 

relevant. Artikel 3, lid 2, onder a gaat met name over de ruimtelijke 

uitgangspunten. Omdat het landgoed al grotendeels is aange-

legd/uitgevoerd zijn deze bepalingen minder relevant. Het betreft 

daarnaast een beschrijving in hoofdlijnen en dit is op basis van de huidi-

ge wet- en regelgeving niet langer mogelijk om op te nemen in een be-

stemmingsplan.  

c. De aanduiding is wel op de verbeelding te zien. Soms is met een lijn de 

tekst ‘mob’ te zien, maar deze lijn heeft een relatie met de locatie van 

de monumentale boom.  

d. De zogenaamde kruimelgevallenregeling (artikel 4 van bijlage II van het 

Besluit omgevingsrecht) bevat een regeling waarbij voor incidentele 

evenementen in afwijking van het bestemmingsplan een omgevingsver-

gunning kan worden verleend (maximaal drie evenementen per jaar voor 

een duur van ten hoogste 15 dagen per evenement). Indien het om regu-

liere (bedrijfsmatige) activiteiten gaat, zal dit moeten worden aange-

vraagd.  

e. De opmerkingen zijn aangemerkt als officiële zienswijzen en hoeven 

daarmee niet speciaal nog naar de Raad verzonden te worden, maar 
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worden in het proces om te komen tot vaststelling van het bestem-

mingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels 

In de regels is opgenomen dat bestaande ooievaarspalen zijn toe-

gestaan. De bepalingen ten aanzien van de bedrijfswoningen zijn 

uit het vigerende plan overgenomen. 

Verbeelding X 

 

Z ien sw i j ze  numme r  58  

Veehouderijbedrijf Hogen Esch  

Brink 3  

9494 PG Yde 

Ontvangen op 19 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Indiener stelt dat voor de ontwikkeling van indieners bedrijf zij graag het be-

stemmingsplan aangepast willen zien. De nieuwe ontwikkelingsplannen heeft 

indiener als bijlage toegevoegd. Deze wil indiener graag mondeling toelichten. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

Het bedrijf van de indiener van de zienswijze (Brink 3) heeft op dit moment 

een oppervlak van 0,9 ha. Op grond van de bestemming Agrarisch, waaraan het 

perceel is gelegen, bedraagt het oppervlak van agrarische bouwpercelen bij 

recht 1,5 ha. Via een afwijkingsbevoegdheid kan het bouwvlak vergroot wor-

den tot 2 ha. De afwijkingsbevoegdheid om buiten het bouwvlak te bouwen tot 

2 ha is echter niet toegestaan als de gronden mede bestemd zijn als Waarde – 

Es. De betreffende gronden zijn wel als zodanig bestemd, waardoor bouwen 

tot 2 ha niet mogelijk is. Aangezien het huidige oppervlak van het bouwvlak 

0,9 ha bedraagt, is ervoor gekozen het oppervlak in zuidelijke richting met 0,6 

ha uit te breiden. Overigens zijn silo’s (voor opslag van agrarische producten of 

mest) buiten het agrarisch bouwvlak niet toegestaan binnen de dubbelbe-

stemming Waarde – Es. Dat is hier aan de orde.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding 

Aan de zuidzijde van het betreffende perceel, is een aanduiding 

opgenomen met een oppervlak van 0,6 ha, waarbinnen bebouwing 

is toegestaan.  
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Z ie n sw i j ze  n umme r  59  

Mevrouw G. van Zuiden  

Akkerweg 3  

9483 TK Zeegse 

Ontvangen op 21 februari 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Indiener vraagt zich af hoever het gebied in Zeegse rijkt ten aanzien van 

das als beschermde diersoort die voorkomt in Siepelveen. 

b. Indiener vraagt zich of dat gevolgen voor het gebied heeft, zoals het nu 

is of is het alleen een constatering en komen daardoor geen veranderin-

gen in het gebied en ook geen beperkingen voor de inwoners die daar 

wandelen met de honden, zoals nu afgesproken is, met het gedoogbe-

leid van Staatsbosbeheer. 

c. Volgens indiener valt niet terug te vinden dat bij Staatsbosbeheer wordt 

gesproken over het afrasteren (totaal omheinen van het Siepelveen in 

verband met de toekomstige loslopende schapen In dat gebied). 

d. Indiener heeft het verzoek dat er in het bestemmingsplan specifiek 

komt te staan dat het gebied niet afgesloten mag worden met hekwerk 

om het open karakter te behouden en de ree een goed leven te geven. 

e. Indiener vraagt zich af hoe het mogelijk is dat binnen een woongebied 

toch weer natuurgebied wordt aangeduid op een kaartje in het MER.  

f. Indiener stelt dat haar is verzekerd het bestemmingsplan niet van toe-

passing is voor de Akkerweg 3 te Zeegse. Indiener vraagt zich af hoe het 

kaartje in het planMER van de bijlagen staan? Indiener heeft het verzoek 

de kaart te verwijderen en de bevestiging te geven dat het een woonge-

bied betreft en geen natuurgebied. 

g. Indiener heeft verzoek voor een betere uitleg van natuurgebieden met 

eventuele gevolgen en nadelen, zodat er meer duidelijkheid komt.  

h. Indiener heeft het verzoek aan te geven voor welke personen artikelen 

19, 20 en 21 bedoeld zijn in de gemeente Tynaarlo. Het is onduidelijk 

dat in de toelichting alleen wordt gesproken over een paar solitaire zo-

merhuizen. 

i. Het gebied langs de Zeegsersteeg ten hoogte van Akkerweg tot het per-

ceel Zeegsersteeg 3 is aangemerkt als natuurgebied en ligt middenin het 

Drentsche Aa-gebied. Indiener heeft het verzoek dit gebied niet aan te 

merken als natuurgebied vanwege archeologie.  

j. Indiener vraagt zich of er nog een mogelijkheid komt om een reactie te 

geven op het feit dat bij de Drentsche Aa een stukje bos wordt wegge-

haald om een doorkijk te maken voor de wandelaars. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. Het leefgebied van bepaalde diersoorten wordt niet met het bestem-

mingsplan geregeld. Natuurbestemmingen zijn op percelen gelegd, in-

dien de inrichting of de bescherming (gebieden welke zijn aangewezen 

als Natura 2000- of EHS-gebieden) daartoe aanleiding geeft.  
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b. Het gebruik van de gebieden, zoals het beleid rondom het wandelen met 

honden, is geen onderwerp wat in het bestemmingsplan wordt vastge-

legd.  

c. Dergelijke zaken (afrastering) wordt niet met het bestemmingsplan 

geregeld.  

d. Zie beantwoording onder c. 

e. Het perceel van de indiener ligt niet in het bestemmingsplan Buitenge-

bied, maar in het bestemmingsplan Kleinere kernen. Het bestemmings-

plan Buitengebied (inclusief het MER) heeft daar dan ook geen gevolgen 

voor. De verbeelding, behorende bij het bestemmingsplan, is de enige 

kaart die rechtskracht heeft. Een toelichtend kaartje in het MER heeft 

daar geen gevolgen voor.  

f.  Zie beantwoording onder e.  

g.  Onduidelijk is wat indiener bedoelt met een betere uitleg van de na-

tuurgebieden. Als het gaat om de gevolgen van de als Natuur bestemde 

gronden voor woongebieden, kan de gemeente aangeven dat de be-

stemming Natuur geen gevolgen heeft voor omliggende bestemmingen. 

Alleen het gebruik van de gronden zelf wordt met deze bestemming ge-

regeld.  

h. De genoemde artikelen hebben betrekking op de percelen welke als 

zodanig bestemd zijn. De bestemmingen Recreatie, Recreatie - Recrea-

tiewoning en Recreatie - Verblijfsrecreatie 4 zijn terug te vinden op de 

verbeelding.  

i.  Het gebied ten zuiden van de Zeegsersteeg maakt geen onderdeel uit 

van het bestemmingsplan en de reactie daarmee niet relevant voor het 

bestemmingsplan buitengebied. 

j. In het kader van het bestemmingsplan Buitengebied is deze reactie niet 

relevant. Indien voor de brug over de Drentsche Aa procedures gevolgd 

moeten worden, dan wordt dit gepubliceerd en kan men op dat moment 

inspreken.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels  X 

Verbeelding X 

 

Z ien sw i j ze  numme r  60  

Mevrouw E. Wijbenga 

Hoofdweg 66 

9483 PD Zeegse 

Ontvangen op 29 januari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Indiener heeft het verzoek om het bouwvlak op haar perceel verder uit te 

breiden.  
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G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

Het bestemmingsvlak wordt niet gewijzigd. De woonbestemming is reeds ver-

groot op basis van een reactie op de functiekaart.   

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels x 

Verbeelding x 

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  61  

A. en H. Zeldenrijk-Wegerif 

Oud Huizerweg 12 

1411 GZ Naarden 

Ontvangen op 20 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Verzocht wordt het perceel aan de Hooidijk 1-3 te Zeijen te laten vallen 

onder het ‘wro-zone – afwijkingsgebied 1’. Op die manier ontstaat de 

mogelijkheid om het bouwvlak in de toekomst te vergroten tot 2,5 ha. 

Dat wordt wenselijk geacht vanwege de verplaatsing van het agrarische 

bedrijf naar dit perceel.  

b. De dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 is gezien het gebruik in 

het verleden voor bouwactiviteiten, niet zinvol. Het geeft belemmerin-

gen voor de ontwikkeling van het bedrijf.  

c. Er is een tweede bedrijfswoning aanwezig, verzocht wordt dit in het 

bestemmingsplan te benoemen. 

d. Het bestemmingsplan dient te voorzien in afwijkingen van traditionele 

bouw, zoals een serrestal. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a.  De zienswijze is terecht. De wro-zone – afwijkingsgebied 1 is onterecht 

niet op de verbeelding opgenomen. Dit zal gewijzigd worden. 

b. Op 17 april 2013 zijn een aantal controleboringen uitgevoerd om de aard 

en gaafheid van de bodem ter plaatse te beoordelen. Er zijn vijf hand-

matige grondboringen uitgevoerd, waarbij de bodem steeds ongeveer 

een meter diep verstoord dan wel opgebracht bleek te zijn. Nader over-

leg met de huidige gebruiker bevestigde dat bij de bouw van de boerde-

rij in de vroege jaren zeventig, de kavel ongeveer 70 centimeter is 

opgehoogd. Op de archeologische beleidskaart is deze ophoging ten on-

rechte aangezien voor een natuurlijke dekzandkop. De aanduiding WR-

A2 op deze locatie kan dan ook vervallen.   

c. De 2e bedrijfswoning hoeft niet apart benoemd te worden. Deze is toe-

gestaan, omdat in de regels is aangegeven dat het bestaande aantal be-

drijfswoningen is toegestaan.  

d. De gemeente wil nieuwe bouwvormen mogelijk maken. Om goed te 

kunnen beoordelen of een andere stalvorm, zoals een serrestal op een 
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bepaalde locatie inpasbaar is, is de mogelijkheid voor een afwijkende 

bouwvorm (bebouwing welke niet aansluit op de bouwregels bij recht) 

opgenomen als afwijkingsbevoegdheid. Daarbij gelden enkele voorwaar-

den; bijvoorbeeld dat er geen sprake is van onaanvaardbare lichthinder 

voor de omgeving. Omdat er in het ontwerp bestemmingsplan nog geen 

regeling voor dergelijke stallen was opgenomen, is in de inleiding een 

algemene toelichting hiervoor opgenomen. 

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting 

De juridische vormgeving is aangevuld met informatie over de 

afwijkingsregeling voor boog- of serrestallen.  

Regels 

Er is een afwijkingsbevoegdheid voor boog- en/of serrestallen 

opgenomen. In de inleiding is aangegeven op welke wijze deze 

regeling vorm krijgt.  

Verbeelding 

1) Aan de Hooidijk 1-3 is een wro-zone – afwijkingsgebied 1 opge-

nomen.   

 

2) De dubbelbestemming WR-A2 binnen het agrarisch bouwblok en 

de smalle strook tussen bouwblok en de weg zijn vervallen, zie 

rode contour op navolgende afbeelding. 

 

 

 

Z ien sw i j ze  numme r  62  

De heer J.H. Brouwer  

Hooidijk 3  

9491 TG Zeijen 

Ontvangen op 18 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Op de toetsingskaart bestemmingsplan buitengebied is het melkveebedrijf aan 

de Hooidijk 3 te Zeijen, aangegeven als landbouw (bestemming Agrarisch). Dit 

moet volgens indiener grootschalige landbouw zijn, zoals de rest van zijn per-

celen grond ook zijn bestemd. Op de provinciale toetsingskaart is het gehele 

bedrijf ingekleurd als grootschalige landbouw. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

Voor de beantwoording kan verwezen worden naar de vorige zienswijze. Hooi-

dijk 3 te Zeijen wordt voorzien van de wro-zone – afwijkingsgebied 1.  
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A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding X (de wijziging staat weergegeven bij de vorige zienswijze) 

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  63  

DAS Nederlandse Rechtsbijstandverzekeringmaatschappij N.V. 

mevrouw mr. H. Lamers (HKR.8.13.07250) 

Postbus 23000  

1100 DM Amsterdam 

Namens Hippisch Centrum Rosworld de heer P. Galesloot 

Ontvangen op 19 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Voor de gronden aan de Zuiderstraat 6 te Zeijen geldt de bestemming 

Sport - Manege. Op de gronden is uitsluitend een manege met onderge-

schikte horeca toegestaan, met daarnaast een mogelijkheid tot het uit-

baten van een kleine bed and breakfastvoorziening. Dit dekt het 

bestaande gebruik van de gronden niet. Al jaren wordt immers ter 

plaatse niet alleen een manege geëxploiteerd, maar wordt op het ter-

rein ook een minicamping met 18 staanplaatsen uitgebaat, alsmede een 

groepsaccommodatie voor 50 personen. Deze laatste wordt onder ande-

re gebruikt voor het organiseren van ponykampen, maar wordt ook ver-

huurd voor familie-uitjes en dergelijke, aan groepen dus die niet (altijd) 

van de manegefaciliteiten gebruik maken. Daarnaast voorziet het ter-

rein in zelfstandige horeca, nu de kantine van de manege tevens wordt 

verhuurd voor feesten en partijen en jaarlijks fungeert als stempelpost 

voor de fietsvierdaagse. Ook exploiteert cliënt een winkel waar op dit 

moment met name tweedehands rijkleding wordt verkocht, maar waar 

te zijner tijd ook vis- en hengelsportartikelen aan toegevoegd zullen 

worden. De eigenaar van de manege wenst de zwemvijver die zich op 

zijn terrein bevindt te gaan exploiteren als forellenvijver, waar het pu-

bliek tegen betaling in de gelegenheid wordt gesteld zelf forellen te 

vangen. Op dit moment is de zwemvijver in gebruik als openbaar zwem-

bad en wordt ook als zodanig genoemd in een voorlichtingsfolder van de 

provincie Drenthe. Tenslotte worden de onbebouwde gronden van het 

terrein ook gebruikt voor (teambuilding-) groepsuitjes, in welk kader 

dan een paintballwedstrijd, een clinic boogschieten of iets dergelijks 

wordt georganiseerd. 

b. Verzocht wordt een bestemming op te nemen in de trant van een be-

stemming "Verblijfs- en dagrecreatie met dubbestemming manege, zelf-

standige horeca toegestaan", althans een dusdanige bestemming, dat op 

basis daarvan alle gevoerde activiteiten legaal kunnen worden voortge-

zet zonder afhankelijk te zijn van een beroep op het overgangsrecht. 
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c. Het bepaalde in art.23.5.1a sub 7 en 23.5.1b sub 10 van de regels, waar-

in beperkingen met betrekking tot reclame-uitingen zijn opgenomen, 

stuit op bezwaren: reeds vele jaren geleden zijn ter plaatse grotere re-

clameaanduidingen dan nu toegestaan aanwezig en deze zijn ook voor-

zien van verlichting. Dit laatste is een absolute noodzaak, nu de 

Zuiderstraat geen straatverlichting heeft. 

 

G e m e e n t e l i j k e  r e a c t i e  

a. Op basis van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Vries bestond 

er op het terrein van Hippisch Centrum Rosworld het recht om 36 “re-

creatieplaatsen” te exploiteren. In de toelichting van het bestemmings-

plan Buitengebied Vries valt na te lezen dat het aan de ondernemer is 

om dit in te vullen. Er is geen onderscheid gemaakt tussen recreatiewo-

ning en kampeerplaats. 

Al in 2001 is er voor gekozen om deze 36 recreatieplekken in te zetten 

voor recreatiewoningen. Hiervoor zijn nadien omgevingsvergunningen 

afgegeven. Deze recreatiewoningen zijn overigens nog niet gerealiseerd. 

Deze ontwikkeling heeft er echter wel toe geleid dat het ‘verblijfsre-

creatieve gedeelte’ los gekoppeld is van het manegegedeelte. Het ver-

blijfsrecreatieve gedeelte is dan inmiddels ook vastgelegd in een ander 

bestemmingsplan, namelijk Verblijfsrecreatieterreinen (vastgesteld door 

de gemeenteraad in 2010). 

Dit laat onverlet dat het bedrijf ook activiteiten op het verblijfsrecrea-

tieve terrein wenst te ontwikkelen, zoals ook uit een bedrijfsbezoek is 

gebleken. De gemeente wil daar graag deels de mogelijkheden voor bie-

den. Onder de beantwoording bij b. is aangegeven op welke wijze te-

gemoet wordt gekomen aan de zienswijze.  

b. Uit het bedrijfsbezoek is duidelijk gebleken dat de manegeactiviteiten 

de hoofdactiviteit vormen. Dit blijkt ook uit de naamgeving van het 

complex. De bestemming Sport - Manege is dan ook terecht. Wat betreft 

de groepsaccommodatie en het exploiteren van een kleinschalige kam-

peermogelijkheid wordt het bestemmingsplan Buitengebied aangepast 

door de aanduiding ‘verblijfsrecreatie (vr)’ aan de bestemming Sport - 

Manege toe te voegen. De aanduiding zal – globaal genomen - voor on-

derstaande gedeelte van het terrein gaan gelden.  
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Om de mogelijkheden van het terrein tevens te benutten voor de ver-

breding van de bedrijfsactiviteiten zal het terrein ook deels voorzien 

worden van de aanduiding ‘recreatie (r)’, waar sport en speelvoorzie-

ningen zullen worden toegestaan. 

Onderstaande deel zal aangemerkt worden ten dienste van ‘recreatie’. 

 

 
 

Dit laat onverlet dat voor een activiteit zoals bijvoorbeeld paintball wel 

nadere milieuvoorwaarden (zoals het gevraagde akoestische onderzoek) 

blijven gelden. 

Het verzoek tot zelfstandige horeca wordt afgewezen. Op die locatie is 

nooit toestemming verleend voor een horecagelegenheid. Dus ook in de 

toekomst zal de horecafunctie ondergeschikt moeten blijven aan de be-

staande bestemming.  

Om een klein winkeltje met manegeartikelen planologisch mogelijk te 

maken zal aan de bestemmingsomschrijving van Sport - Manege worden 

toegevoegd: ‘ondergeschikte detailhandel’.  
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c. De regels ten aanzien van de reclame-uitingen gelden alleen ten aanzien 

van kleinschalige bed and breakfast en aan huis verbonden bedrijfsacti-

viteiten. Omdat de activiteiten op het perceel meer omvatten is deze 

regeling niet van toepassing.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels 

Om een klein winkeltje met manegeartikelen planologisch mogelijk te 

maken is aan de bestemmingsomschrijving van Sport - Manege toege-

voegd: ‘ondergeschikte detailhandel’ 

Verbeelding 

Aanduiding ‘verblijfsrecreatie’ is opgenomen op een deel van het 

terrein, zie navolgende luchtfoto: 

 
Aanduiding ‘recreatie’ is opgenomen op een deel van het terrein, zie 

navolgende luchtfoto: 

 

 

Z ien sw i j ze  numme r  64  

De heer G. Brink 

Zeijerlaar 2  

9491 TC Zeijen 

Ontvangen op 13 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Het agrarische bedrijf valt binnen de bestemming Waarde – Beekdal. 

Deze bestemming ligt niet aan de overzijde van de weg. Verzocht wordt 
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het bouwvlak met 25% te mogen vergroten naar achteren en de be-

stemming Waarde – Beekdal te verschuiven, zodat het bouwvlak erbui-

ten valt. Verzocht wordt het bedrijf te bestemmen als Agrarisch.  

b. Indiener wenst geen vergunning aan te moeten vragen voor het herin-

zaaien van grasland, al dan niet na wisselteelt, aangezien dit normaal 

landbouwkundig gebruik is.  

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. Het klopt dat de dubbelbestemming niet aan de overzijde van de weg 

ligt. De weg heeft bij de dubbelbestemming voor het beekdal deels als 

grens gediend. Het betreffende perceel valt daarmee in het beekdal. 

Zoals is aangegeven in paragraaf 1.2 onder punt 2, zijn de waarden en 

de begrenzingen van de bestemming Waarde - Beekdal ontleend aan 

vastgesteld beleid, namelijk de provinciale Omgevingsvisie en het ge-

meentelijke Landschapsontwikkelingsplan. De begrenzingen zijn gecon-

troleerd en gedetailleerd met luchtfoto’s, topografische atlasgegevens, 

bestemmingsgrenzen van vigerende bestemmingsplannen en de inventa-

risatie van het gebied. Wij zien op deze locatie geen aanleiding hiervan 

af te wijken.  

Het perceel is reeds bestemd als Agrarisch. Daarmee is bij recht mini-

maal 1,5 ha toegestaan en mag dit oppervlak nog 10% vergroot worden.  

b. De genoemde vergunningplicht geldt niet voor werken of werkzaamhe-

den die het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik 

betreffen. Definities van normaal agrarisch gebruik en normaal onder-

houd wordt opgenomen. Ook worden de vergunning plichtige activitei-

ten binnen de dubbelbestemming Waarde – Beekdal aangepast. In 

paragraaf 1.2 van deze nota is aangegeven waarom specifieke agrarische 

activiteiten onder de vergunningplicht vallen.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels 

Definities ‘normaal agrarisch gebruik’ en ‘normaal onderhoud’ zijn 

toegevoegd aan de regels. De vergunning plichtige activiteiten 

binnen Waarde – Beekdal zijn aangepast 

Verbeelding x 

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  65  

J.H. Harlief 

Zeijerlaar 3 

9491 TC Zeijen 

Ontvangen op 11 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. In 2008 is een bouwvergunning verleend voor het verlengen van een 

bestaande stal welke indieners op korte termijn willen realiseren en die 

niet in de bestaande tekening past. Het gaat om een bouwblok die gere-

aliseerd mag worden van 2,5 ha. 
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b. Indieners hebben het verzoek om ruimte te krijgen om nog een sleufsilo 

naast de bestaande twee te kunnen realiseren.  

c. De ruimte die indieners besparen zal gebruikt gaan worden om overdekt 

grondstoffen in op te slaan, in een zogenaamde kapschuur waar nog 

geen vergunning voor is verleend. Het verzoek van indieners om hier 

ruimte voor vrij te houden. Indieners hebben op de luchtfoto  de lijnen 

getekend, alleen de oppervlakte niet gecontroleerd. Het verzoek om 

deze eventueel aan te passen, zodat zij de maximale ruimte wel kunnen 

benutten. Volgens indieners liggen de lijnen aan de noordzijde vast. De 

lijnen aan de west- en zuidzijde zou eventueel te verschuiven zijn. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. Het bouwblok dient op basis van de verleende vergunning inderdaad 

gewijzigd te worden. Het nieuwe bouwvlak heeft een oppervlak van 

1,875 ha (1,5 ha x 1,25 = 1,875). Daarmee is gebruik gemaakt van de re-

geling waarmee het oppervlak van het bouwvlak met 25% vergroot kan 

worden.  

b.  Als de sleufsilo past binnen het nieuwe bouwvlak dan kan deze gereali-

seerd worden. Het nieuwe bouwvlak is ook naar achteren uitgebreid. Als 

dat niet het geval is, is deze niet bij recht toegestaan. Via afwijking zijn 

silo’s buiten het bouwvlak toegestaan. Hiervoor dient dan een omge-

vingsvergunning aangevraagd te worden.  

c. Het bouwvlak is gewijzigd, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de 

zienswijze.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels x 

Verbeelding 

Het bouwvlak is gewijzigd, conform navolgende luchtfoto. 
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Z ie n sw i j ze  n umme r  66  

A.D. Hamming 

Broeken 4  

9474 TH Zuidlaarderveen 

Ontvangen op 21 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. In artikelen 3.2.2 en 4.2.2 wordt de mogelijkheid om te bouwen om het 

oppervlak voor landbouwhuisdieren te vergroten en het aantal uit te 

breiden, gekoppeld aan het niet leiden tot een toename van de stikstof-

depositie in Natura 2000 gebieden. Indiener stelt dat  het bestemmings-

plan de bedrijfsontwikkeling blokkeert, het zou beter zijn om het 

ruimtelijk beleid te laten aansluiten bij de Programmatische aanpak 

Stikstof en de NB-vergunning op Drents niveau. 

b. Op de kaart wordt in het bouwblok van het bedrijf aan de Broeken 4 een 

gedeelte als een 'soort vlam' ingetekend als waarde Archeologische ver-

wachting 2 (artikel 36). Indiener pleit voor duidelijke grenzen en aange-

zien het onbenutte deel van bouwblok bestaat uit lagergelegen 

veenachtige grond, vindt indiener, dat de waarde archeologische ver-

wachting 2 buiten het bouwblok moet blijven.  

c. Indiener acht het mogelijk dat de tijdelijke opslag van (aardappelen, 

bieten, vaste (stro)mest, bodemverbeteraars, geoogst product (bijvoor-

beeld hooi of kuilgras) of maaisel dat vrijkomt bij het onderhoud van 

watergangen) in de gebruiksregels wordt toegestaan. In relatie tot de 

milieuaspecten van dergelijke opslagen kan worden volstaan met een 

verwijzing naar het Activiteitenbesluit waarin voorwaarden zijn gekop-

peld aan de opslag van agrarische producten (agrarische bedrijfsstof-

fen). 

d. Indiener merkt op dat een perceel ten zuiden gelegen aan de weg, 

Zwarte Lent, en schuin voor boerderij Broeken 4 die ingetekend wordt 

als natuur. Is dit wel de bedoeling? Het perceel is in het bezit van Drents 

Landschap en is destijds aangekocht als ruilgrond voor het project Tus-

schenwater.   

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. In paragraaf 1.2 is uitgelegd wat de reden is dat bij uitbreiding de depo-

sitie niet mag toenemen op Natura 2000 gebieden. Voor de beantwoor-

ding wordt daarnaar verwezen. 

b.  Indiener vraagt om een duidelijkere begrenzing van de archeologische 

aanduiding (AV2) en geeft aan dat  het onbenutte deel van het bouw-

blok uit laag gelegen veengrond bestaat.  De onregelmatige vorm van de 

zone met een archeologische aanduiding is het gevolg van het feit dat 

het bouwblok op de overgang van het beekdal van de Hunze naar hogere 

gronden ligt. Aan de westzijde is sprake van een middelhoge archeologi-

sche verwachting vanwege de ligging op de rand van het beekdal, aan 

de oostzijde geldt een hoge verwachting vanwege de aanwezigheid van 

een dekzandrug. Het centrale en zuidelijke deel van het bouwblok heeft 
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een lage archeologische verwachting op de gemeentelijke archeologi-

sche beleids- en advieskaart. Op 17 april 2013 zijn een aantal controle-

boringen uitgevoerd om de aard en gaafheid van de bodem ter plaatse 

te beoordelen. Er zijn vijf handmatige grondboringen uitgevoerd, waar-

bij dit verwachtingsmodel bevestigd werd. Aan de oostzijde was plaat-

selijk een dunne laag (veraard) veen aanwezig tussen de bouwvoor en 

het onderliggende zand.  Er was echter nergens sprake van een ontwik-

keld podzolprofiel in het dekzand en er zijn geen archeologische vond-

sten en/of indicatoren aangetroffen. Het aantal boringen is voldoende 

om te voldoen aan de landelijke onderzoeksrichtlijnen. Het bouwblok 

kan dus bij gebrek aan vondsten worden vrijgegeven en de archeologi-

sche dubbelbestemming kan worden verwijderd. 

c. Deze regeling voor de opslag van mest of agrarische producten buiten 

het bouwvlak is gewijzigd. Tijdelijke opslag (maximaal 6 maanden) 

wordt toegestaan buiten het bouwvlak. De gemeente is er geen voor-

stander van om permanente opslag buiten het op de verbeelding aange-

geven bouwvlak toe te staan. Over het algemeen is binnen het bouwvlak 

nog voldoende ruimte over. Overigens is het geen probleem om bijvoor-

beeld maaisel dat vrijkomt bij het onderhoud van watergangen even op 

de oever te leggen.  

d. De bestemming van het betreffende perceel is gewijzigd naar Agrarisch. 

Overigens is in de inleiding van deze nota aangegeven op basis van wel-

ke uitgangspunten een perceel bestemd is als Natuur.  

 
A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels Tijdelijke opslag buiten het bouwvlak wordt toegestaan.   

Verbeelding 

1) De bestemming van het perceel ten zuiden van Zwarte Lent is gewijzigd 

in Agrarisch.  

 
 

2) De archeologische dubbelbestemming binnen onbenut gedeelte agra-

risch bouwblok (rode contour)  is verwijderd, conform navolgende afbeel-

ding: 
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Z ien sw i j ze  numme r  67  

P.J. Goelema  

Dorpsstraat 18 

9474 PD Zuidlaarderveen 

Ontvangen op 19 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Volgens indiener is het onjuist dat op de toetsingskaart van Zuidlaarder-

veen een perceel landbouw grond liggend aan de Zwarte Lent en in ei-

gendom bij Het Drentse Landschap aan gemerkt is als natuur, gezien de 

ligging van het perceel in een aanduiding gebied openheid grootschalige 

landbouw.  

b. Het gebied tussen Zuidlaarderveen richting de Hunze wordt aangemerkt 

als openheid met archeologische waarde (WR A2). Volgens indiener is  

door alle wijzigingen in het gebied de laatste 10 jaren door herinrichting  

deze WR A2 niet van toepassing is.  Het kan volgens indiener hooguit de 

titel verwachtingswaarde krijgen.  

c. Er wordt een gedeelte aangrenzend aan het tussenwater gebied aange-

merkt als beekdalen, maar het betreft gedeeltes van bestaande perce-

len die voor de rest de titel grootschalige landbouw hebben. Volgens 

indiener dient de grens grootschalige landbouw tot aan de weg te liggen 

en niet midden door een perceel. 

d. In de aanduiding gebied openheid is volgens de tekst een verbod op het 

plaatsen van een mest opslag. Indiener is tegen dit verbod vanwege het 

feit dat dit de  ontwikkeling van een bedrijf behoorlijk verstoort. 

e. Indiener stelt dat er in de gebruik regels gesproken wordt over een om-

gevingsvergunning voor het tijdelijk opslaan van agrarische producten, 

en vraagt zich af of ze voor het tijdelijk opslaan van aardappels of sui-

kerbieten eerst een vergunning moet aan vragen. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. Betreffend perceel is van bestemming gewijzigd, zie ook de vorige 

zienswijze. 
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b. De zone tussen Zuidlaarderveen en Hunze heeft deels een middelhoge 

archeologische verwachting en deels de dubbelbestemming Waarde - Ar-

cheologie 2. Deze laatste dubbelbestemming is van toepassing omdat 

volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Tynaarlo in de-

ze zone een aantal ping ruïnes of dobben aanwezig zijn. In de Steentijd 

was een pingo één van de weinige plekken op het Drents Plateau waar 

open oppervlaktewater aanwezig was en daardoor een aantrekkelijke 

locatie voor menselijke bewoning in de vorm van bijvoorbeeld een 

jachtkampje. In overeenstemming met het provinciale beleid zijn derge-

lijke locaties op de archeologische beleidskaart opgenomen en daarom 

in het bestemmingsplan van een beschermend regime voorzien. De rest 

van de zone tussen Zuidlaarderveen en Hunze heeft een lage (lichtgeel 

op bijgaande afbeelding) of middelhoge (zalmkleurig) archeologische 

verwachtingswaarde. Door een wijziging in de Monumentenwet in 2007 

is de gemeente tegenwoordig wettelijk verplicht om bij het opstellen 

van bestemmingsplannen rekening te houden met eventueel aanwezige 

archeologische resten. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen heeft de 

gemeente Tynaarlo in 2012 een archeologische beleids- en advieskaart 

op laten stellen door bureau BAAC uit Deventer. Daarbij is ook, in over-

leg met onder andere LTO-Noord en de provincie Drenthe, gekeken naar 

locaties waar de bodem aantoonbaar is verstoord door ontgronding, sa-

nering, ruilverkaveling of diepploegen. Voor de hier besproken locatie 

zijn geen gegevens beschikbaar die wijzen op grootschalige bodemver-

storing. 

c. De ‘wro-zone – afwijkingsgebied’ is onterecht niet over het gehele ge-

bied gelegd. Deze wordt opgenomen tot aan de weg. De begrenzing van 

de  dubbelbestemming Waarde – Beekdal zal worden aangepast. 

d. Opslag van mest of agrarische producten is wel toegestaan, echter al-

leen niet in de vorm van een bouwwerk (bijvoorbeeld een mestsilo). 

Tijdelijke opslag wordt overigens in het vastgestelde bestemmingsplan 

ook toegestaan. 

e. Het tijdelijk opslaan van agrarische producten (maximaal 6 maanden) 

wordt toegestaan. De regels worden hierop aangepast.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels 

Tijdelijke opslag (maximaal 6 maanden) buiten het bouwvlak is 

toegestaan.  

Verbeelding 

Wro zone – afwijkingsgebied wordt op het gebied hele gebied 

gelegd en ook de begrenzing van de dubbelbestemming Waarde – 

Beekdal is aangepast. 

 

Z ien sw i j ze  numme r  68  

J. Hovenkamp  

Lageweg 4  

9472 TE Zuidlaren 

Ontvangen op 21 februari 2013 
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a. Indieners hebben betrekking op het onwerkbaar regime Beekdalen. In 

artikel 37 wordt een aantal activiteiten benoemd dat binnen het gebied 

dat geduid is als Waarde - Beekdal, aan vergunningplicht is verbonden. 

Indieners  zijn tegen dergelijke algemene vergunningplicht, zeker als 

het gaat om het wijzigen van het greppelsysteem en het aanbrengen van 

drainage. Dit zijn ingrepen die nodig zijn om de agrarische productieom-

standigheden te behouden c.q. te verbeteren. 

In artikel 37.3 lid a, sub 7 en 9 wordt gesteld dat een omgevingsvergun-

ning nodig is voor het blijvend omzetten van grasland in bouwland en 

het scheuren van grasland. Indieners zijn van mening dat zij zelf moeten 

kunnen bepalen of zij ergens aardappels, suikerbieten, graan, mais, gras 

of welk gewas dan ook willen telen. 

Volgens indiener geven de waarden zoals beschreven in de bestem-

mingsomschrijving (art 37.1),  op geen enkele wijze aanleiding om regu-

lerend op te treden in de dagelijkse praktijk van het gebruik van 

percelen. Derhalve zijn indieners van mening dat de artikelen 37.3, sub 

6, sub 7 en sub 9 geschrapt kunnen worden. 

b. De opslag van mest en andere (agrarische) producten buiten het bouw-

blok wordt conform artikelen 3.5.2 lid e en 4.5.2 lid e als strijdig ge-

bruik gezien. Aansluitend wordt in de artikelen 3.6 lid c en 4.6 lid c 

middels een omgevingsvergunning specifiek voor (vaste) ‘mestopslag of 

de opslag van agrarische producten middels een plaat’ een mogelijkheid 

geboden om af te wijken van de gebruiksregels. Volgens indieners kan 

deze afwijking niet worden toegepast in Waarde - Beekdal, Es of Flank. 

Vorenstaande gebruiksregels vormen een belemmering voor de dagelijk-

se praktijk van indieners bedrijf. Het verzoek van indiener dat tijdelijke 

opslag (maximaal 6 maanden) van alle hiervoor genoemde producten in 

de gebruiksregels wordt toegestaan. In relatie tot milieuaspecten van 

dergelijke opslagen kan worden volstaan met een verwijzing naar het 

Activiteitenbesluit waarin voorwaarden zijn gekoppeld aan de opslag 

van agrarische producten (agrarische bedrijfsstoffen). 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. Enkele vergunning plichtige activiteiten zijn uit het ontwerp bestem-

mingsplan geschrapt. In paragraaf 1.2 onder punt 2 is aangegeven op ba-

sis waarvan de waarden en de begrenzingen van de bestemming Waarde 

- Beekdal zijn ontleend. Ook is hierin aangegeven op welke wijze de re-

gels aangepast worden.  

Ook ander normaal agrarisch gebruik is uitgezonderd van de vergunning-

plicht. De definitie voor normaal agrarisch gebruik zal aan het plan toe-

gevoegd worden.  

Wat betreft de begrenzing van het beekdal: de waarden en de begren-

zingen van de bestemming Waarde - Beekdal zijn ontleend aan vastge-

steld beleid, namelijk de provinciale Omgevingsvisie en het 

gemeentelijke Landschapsontwikkelingsplan. De begrenzingen zijn ge-

controleerd en gedetailleerd met luchtfoto’s, topografische atlasgege-
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vens, bestemmingsgrenzen van vigerende bestemmingsplannen en de in-

ventarisatie van het gebied. De gemeente ziet op deze locatie geen aan-

leiding hiervan af te wijken.  

 

b. Deze regeling is opgenomen om de specifieke waarden van deze land-

schapstypen te beschermen. Nieuwe bebouwing of het permanent op-

slaan van mest wil de gemeente in deze gebieden dan ook voorkomen. 

Alleen in bepaalde gebieden worden deze functies buiten bouwvlakken 

toegestaan middels een afwijkingsmogelijkheid. Het tijdelijk (maximaal 

een half jaar) opslaan van mest of agrarische producten wil de gemeen-

te overigens wel toestaan, ook in bijvoorbeeld de beekdalen. De regels 

zullen hierop aangepast worden.   

Overigens zullen de regels ook enigszins gewijzigd worden wat betreft 

het opslaan van mest of agrarische producten op platen. Het opslaan op 

platen heeft alleen betrekking op mest, om te voorkomen dat vervui-

lende stoffen in de grond trekken. 

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels 

1) Het beschermingsregime van Waarde - Beekdal is gewijzigd. In 

de inleiding is aangegeven op welke wijze. 

2) Definitie ‘normaal agrarisch gebruik’ is aan de regels toege-

voegd.  

3) Het toestaan van tijdelijk opslaan van mest of agrarische pro-

ducten buiten het bouwvlak (maximaal een half jaar) is in de 

regels toegevoegd. 

4) ‘Opslag van mest of agrarische producten op platen’ is gewij-

zigd naar ‘opslag van mest op platen of agrarische producten’. 

Verbeelding X 

 

Z ien sw i j ze  numme r  69  

G.H.J. Voskamp   

Dennenlaan 6  

9471 PH Zuidlaren  

Ontvangen op 21 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Indiener maakt bezwaar  tegen de recreatiebestemming van zijn woning en het  

in het voorliggende ontwerpplan ontbreken van een bredere invalshoek, waar 

door onvoldoende is nagestreefd een win-winsituatie te bereiken. Indiener 

stelt daardoor ernstig in zijn belangen te zijn geschaad en onnodig beperkt in 

zijn mogelijkheden. Indiener beroept zich op rechtsongelijkheid. In het ont-

werpplan krijgen aan de Dennenlaan aangrenzende, nagenoeg identieke perce-

len en situaties, verschillende bestemmingen: de aangrenzende panden naast 

de indiener, hebben op hun perceel wél een woonbestemming gekregen, ande-

re percelen een recreatieve bestemming. Wat volgens indiener ontbreekt, is 

een structurele visie op de ruimtelijke betekenis van dit qua landschap en 
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ligging bijzondere deel van de gemeente. Er is vanuit de feitelijke situatie en 

vanuit een goede ruimtelijke ordening geen grondslag voor de in het ontwerp-

plan opgenomen rechtsongelijkheid. 

Indiener maakt bezwaar tegen het feit dat in 1987 de woningen van drie bewo-

ners een permanente woonbestemming kregen. Volgens indiener is dit een 

vreemde gang van zaken en zeker geen objectieve manier om permanente 

bewoning te constateren. Verzuimd is in rechtstreeks contact met de eigena-

ren de feitelijke situatie te verifiëren. De overheid is hier tekort geschoten. 

Destijds was de overweging voor het geven van een permanente woonbestem-

ming dat de woningen in de dorpsrand lagen en meer het woonkarakter hadden 

dan het recreatiekarakter. Dit had uit ruimtelijk oogpunt, vanuit de feitelijke 

bewoningssituatie en vanwege de rechtsgelijkheid ten aanzien van nagenoeg 

identieke woningen, dan voor alle zeven woningen moeten gelden. Indiener 

maakt bezwaar dat in het voorliggende plan niet aannemelijk is gemaakt 

waarom de destijds onjuiste beoordeling en discriminerende beleidskeuzes van 

de overheid, nu alsnog worden bestendigd.  

Indiener maakt bezwaar tegen het feit dat in het ontwerpplan geen invulling 

wordt gegeven aan het provinciale en gemeentelijke beleid. Daarbij wordt 

gedoeld op de mogelijkheid welke de provincie biedt voor woningbouw om de 

dorpsrand af te hechten. Juist deze locatie en deze woningen lenen zich bij 

uitstek om voor het gewenste unieke woonmilieu invulling te geven. 

Daarnaast wordt verwezen naar de ‘ontwerp Structuurvisie wonen 2012’. De 

zeven woningen aan de Dennenlaan kunnen zeker als uniek woonmilieu worden 

aangemerkt, die bijdragen aan een evenwichtige en toekomstbestendige wo-

ningmarkt in gemeente en regio. Daarbij kunnen ze, mits daarvoor de beleids-

ruimte bestaat, een verrijking (gaan) vormen voor dit deel van de gemeente en 

inhoud geven aan de beleidsdoelstellingen van gemeente, provincie en Natio-

naal Landschap. 

De zeven woningen zijn geen recreatiewoningen voor wisselende gebruikers. 

Vier woningen - waaronder van de indiener van de zienswijze - worden be-

woond, terwijl de drie overige woningen als tweede woningen in gebruik zijn 

bij alleen de eigenaren. De woningen lenen zich goed voor bewoning en zijn 

daarvoor met medewerking van de gemeente ook geschikt gemaakt. Een 

woonbestemming op deze locatie is daarom een logische keus. Daarbij is be-

woning op deze locatie in de dorpsrand een aanvulling op hetgeen Zuidlaren 

biedt aan mensen die in een mooie, rustige omgeving willen wonen, maar toch 

niet te ver van het dorpscentrum. Indiener maakt bezwaar tegen het ontbre-

ken van dit element in de afweging bij de bestemmingskeuze. 

Indiener wijst op het feit dat het aangrenzende terrein met recreatiewoningen 

is opgenomen in het op 16 februari 2010 vastgestelde Bestemmingsplan Ver-

blijfsrecreatieterreinen. Destijds zijn bewust de zeven woningen aan de Den-

nenlaan niet meegenomen. Indiener vindt het daarom onlogisch en onjuist dat 

een viertal woningen in het nu voorliggende ontwerpplan dan toch tot recrea-

tiewoning wordt bestemd. 

Indiener geeft aan dat een solitaire recreatiewoning niet goed op commerciële 

basis kan worden geëxploiteerd. Het risico van verloedering van de woning of 
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woonomgeving is dan ook groot. Ook dit aspect ontbreekt ten onrechte in het 

bestemmingsplan.  

Indiener stelt dat het bestemmingsplan inhoud dient te  geven aan een goede 

ruimtelijke ordening. De voorgestelde recreatieve bestemming voldoet volgens 

indiener niet aan die eis.  Indiener stelt dat het bestemmingsplan tevens on-

voldoende ruimte geeft voor de mogelijkheden die de plek biedt en indiener 

wordt daardoor in zijn belangen geschaad. Indiener is bereid om in nader over-

leg met de gemeente invulling te geven aan maatregelen die de kwaliteit van 

de woonomgeving en / of aangrenzend landschap versterken. Daarmee kan een 

m win-winsituatie ontstaan, die een positieve bijdrage levert aan de omgeving 

en de beleidsdoelen van provincie, gemeente en nationaal Landschap. Ook 

andere eigenaren aan de Dennenlaan lijken open te staan voor een bredere 

afweging en aanpak, waarbij zij ook zelf investeren.  

Indiener heeft het verzoek dat de gemeente in samenspraak met betrokkenen, 

een onderzoek laat verrichten naar de mogelijkheden om hier tot een win-

winsituatie te komen uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening. Indiener 

merkt op dat de provinciale ruimtelijke verordening niet in de weg staat aan 

de hier bepleite bestemmingswijziging. Voor het geval hierover toch twijfel 

zou bestaan, geldt dat art. 3.29 de mogelijkheid biedt om onder voorwaarden 

een ontheffing te verkrijgen voor een afwijking van art. 3.28. In de praktijk 

gebeurt dit ook (vgl. bijvoorbeeld de bestemming die de gemeente Westerveld 

recent heeft gelegd op het recreatiepark Buitengoed Blanckenbergh te Havel-

te, waar de recreatiewoningen thans ook voor bewoning mogen worden ge-

bruikt). 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

De recreatiewoning aan de Dennenlaan 6 valt onder de werking van het be-

stemmingsplan ‘Buitengebied Zuidlaren’ uit 1987 en heeft hierin de bestem-

ming ‘Natuurgebied’ met de nadere aanduiding ‘Zomerhuis’. Volgens de 

voorschriften van dit plan bedraagt de oppervlakte van een zomerhuis ten 

hoogste 55m². Tijdens de voorbereiding op dit bestemmingsplan heeft een 

inventarisatie van gebruik en bebouwing plaatsgevonden. Anders dan indiener 

stelt betrof dit een gedegen inventarisatie waarbij onder meer is gekeken naar 

hoofdverblijf en de gemeentelijke basisadministratie. De recreatiewoning van 

indiener was recreatief in gebruik, vergund als zomerhuis en als zodanig be-

stemd in het huidige bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidlaren’. Een aantal 

omliggende panden was op dat moment in gebruik voor woondoeleinden en is 

als zodanig bestemd. Wij kunnen ons niet vinden in de stelling van indiener dat 

sprake was van een onjuiste beoordeling en discriminerende beleidskeuzes. 

Het onderhavige bestemmingsplan ‘Buitengebied’ voldoet aan Rijks-, provinci-

aal en gemeentelijk beleid ten aanzien van recreatie en bescherming van land-

schappelijke waarden. Zoals de indiener terecht opmerkt bevinden de 

recreatiewoningen zich in verschillende natuurgebieden die hun bescherming 

vinden in Rijks-, provinciaal en gemeentelijke regelgeving. Bij het opstellen 

van de regeling in het bestemmingsplan is dan ook rekening gehouden met 

bestaande beschermde gebieden/landschappen als bijvoorbeeld de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS), Nationaal park en het Nationaal Landschap. Daarnaast is 
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rekening gehouden met het Natura2000-gebied Drentsche Aa. Zo heeft de pro-

vincie in haar reactie op een soortgelijke situatie aangegeven dat het toeken-

nen van nieuwe woonfuncties in deze gebieden niet is toegestaan. Enkel 

bestaande rechten mogen worden bestendigd. Dit hebben wij in onderhavige 

situatie aangehouden. 

Bij het bestemmen heeft het vigerend bestemmingsplan ten grondslag gelegen. 

Ook is gekeken naar het type woning. Daaruit is gebleken dat de betreffende 

woningen nog steeds als recreatiewoning aan te merken zijn. Het feitelijke 

gebruik mag niet afwijken van de bestemmingsregels. Permanente bewoning is 

daarom niet toegestaan.  

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ heeft voorts qua bebouwing aansluiting 

gezocht bij het in 2010 vastgestelde bestemmingsplan ‘Verblijfsrecreatieter-

reinen’. Hierin is opgenomen dat recreatiewoningen in waardevolle gebieden 

zoals hierboven omschreven maximaal  60m² mogen bedragen. Het college van 

burgemeester en wethouders kan eventueel vrijstelling voor het bouwen van 

een vrijstaande berging van maximaal 6m² verlenen. Bovenstaande heeft gere-

sulteerd in de regeling voor recreatiewoningen in het ontwerpbestemmingsplan 

‘Buitengebied’.  

 

Samenvattend ziet voorgaande er als volgt uit: 

 

Bepalingen  Huidig regeling Nieuw bestemmingsplan 

Recreatiewoning 55m2 

 

60m2 

 

Berging Aangebouwd Vrijstaand en/of aangebouwd 

Omvang berging Berging en recreatiewo-

ning  

samen ten hoogste  55m2. 

 

Voor de berging is een extra 

oppervlakte van 6m2 toege-

staan. 

Goothoogte 2,8 meter 3 meter 

Nokhoogte 5 meter 6,5 meter 

 
Recreatiewoningen aan de Dennenlaan in Zuidlaren zijn niet in het bestem-

mingsplan ‘Verblijfsrecreatieterreinen’ opgenomen aangezien dit plan zich 

richt op grote recreatieterreinen in onze gemeente die al dan niet complexma-

tig worden beheerd. Solitaire recreatiewoningen zoals aan de Dennenlaan, de 

Noordlaarderweg, Okkenveen en de Westertseweg zijn hierin niet opgenomen.  

 

Het feit of een solitaire recreatiewoning al dan niet exploitabel is valt buiten 

bereik van het ruimtelijk afwegingskader. Verhuur is overigens geen vereiste. 

Middels dit bestemmingsplan hebben wij getracht de bestaande gebruiksmoge-

lijkheden in stand te houden en de gevestigde belangen te respecteren. Het 

onderhavige bestemmingsplan vormt dan ook, in tegenstelling tot hetgeen in 

de zienswijze naar voren is gebracht, geen verslechtering ten opzichte van de 

huidige planologische regeling. Wij zien op dit moment geen aanleiding om de 

recreatieve bestemming om te zetten naar een woonbestemming. 
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A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding X 

 

Z ien sw i j ze  numme r  70  

W. Scholte 

Nw. Ebbingestraat 1G 

9712 NB Groningen 

Ontvangen op 21 februari 2013 

 

Deze zienswijze heeft betrekking op Dennenlaan 27 te Zuidlaren en is inhoude-

lijk dezelfde zienswijze als zienswijze nummer 69. Voor de samenvatting van 

de zienswijze, de reactie van de gemeente daarop en de eventuele wijzigingen 

in het plan, wordt verwezen naar zienswijze 69.   

 

Z ien sw i j ze  numme r  71  

IAA Stedenbouw en Landschap, namens mevr. K.C. Jager 

M.H. Tromplaan 55 

7500 AS Enschede 

Ontvangen op 21 februari 2013 

 

Deze zienswijze heeft betrekking op Dennenlaan 8/8a te Zuidlaren en is inhou-

delijk dezelfde zienswijze als zienswijze nummer 69. Voor de samenvatting 

van de zienswijze, de reactie van de gemeente daarop en de eventuele wijzi-

gingen in het plan, wordt verwezen naar zienswijze 69.   

 

Z ien sw i j ze  numme r  72  

P. Arkesteijn 

De Dijk 2 

9473 TM Zuidlaren 

Ontvangen op 21 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Verzocht wordt het bouwvlak te vergroten tot 3 ha, zodat ook de ruw-

voeropslagen er in blijven passen en eventuele uitbreiding van het be-

drijf mogelijk blijft. In het ontwerpbestemmingsplan is het bouwvlak 

circa 1,3 ha en gelegen binnen de bestemming Agrarisch. Direct rond 

het bouwvlak is de bestemming Agrarisch - 1 toegekend. Verzocht wordt 

het bouwvlak te verbreden tot aan het volgende perceel aan de linker-

kant (grenzend aan het bosperceel). 

b. Ten behoeve van de vergroting van het bouwvlak wenst indiener het 

bouwvlak, alsmede het gebied eromheen onder één bestemming te 

brengen. 

c. De ligging binnen de dubbelbestemming Waarde - Beekdal mag er niet 

toe leiden dat een blokkade wordt opgeworpen en het uitbreiden van 
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het bouwvlak en daarmee de verdere ontwikkeling van het grondgebon-

den agrarische bedrijf. De dubbelbestemming Waarde - Beekdal in de 

omgeving van de indiener moet overigens ook om andere redenen nog-

maals tegen het licht gehouden worden. Het scheurverbod ten behoeve 

van het omzetten van grasland naar bouwland beperkt indiener de mo-

gelijkheden om wisselteelt te plegen, hetgeen in de huidige situatie als 

normaal gebruik mag worden gezien. 

d .  De dubbelbestemming Waarde - Archeologische verwachting 2 is niet 

juist aangezien er nooit wat is gevonden in het verleden. Ook op eerde-

re kaarten is er geen aanduiding of eventuele verwachting te zien.  

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. De bestemming Agrarisch is correct. Binnen deze bestemming hebben 

de bouwvlakken een omvang van 1,5 ha en mag de omvang nog eens 

met 10% vergroot worden als dat noodzakelijk blijkt. Het bouwvlak van 

de indiener van de zienswijze zal vergroot worden tot circa 1,66 ha. 

Vanwege de ligging in een beekdal is verdere uitbreiding niet mogelijk. 

Overigens is de weergegeven bestemming Agrarisch - 1 niet correct. 

Het gehele achterliggende perceel dient de bestemming Agrarisch te 

hebbe (zie ook b.) 

b. Het gebied erom heen zal één agrarische bestemming krijgen, name-

lijk de bestemming Agrarisch. De dubbelbestemmingen worden niet 

verwijderd.  

c. De dubbelbestemming Waarde – Beekdal wordt niet verwijderd. De 

waarden en de begrenzingen van de bestemming Waarde - Beekdal 

zijn ontleend aan vastgesteld beleid, namelijk de provinciale Omge-

vingsvisie en het gemeentelijke Landschapsontwikkelingsplan. De be-

grenzingen zijn gecontroleerd en gedetailleerd met luchtfoto’s, 

topografische atlasgegevens, bestemmingsgrenzen van vigerende be-

stemmingsplannen en de inventarisatie van het gebied. De gemeente 

ziet op deze locatie geen aanleiding de dubbelbestemming te verwij-

deren. De begrenzing van het beekdal loopt niet helemaal correct, 

omdat een deel van de naastgelegen natuurbestemming is verwijderd, 

maar de Waarde- Beekdal hierop niet is aangepast. Dat zal gewijzigd 

worden.  

 Wat betreft de regels binnen het beekdal wordt voor de beantwoor-

ding verwezen naar de inleiding (paragraaf 1.2).   

d.  Door een wijziging in de Monumentenwet in 2007 is de gemeente te-

genwoordig wettelijk verplicht om bij het opstellen van bestemmings-

plannen rekening te houden met eventueel aanwezige archeologische 

resten. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen heeft de gemeente 

Tynaarlo in 2012 een archeologische beleids- en advieskaart op laten 

stellen door bureau BAAC uit Deventer.  

Op deze kaart heeft het perceel De Dijk 2 een middelhoge archeologi-

sche verwachting, op basis van het feit dat hier een kleine dekzandrug 

aanwezig is en er drie bekende archeologische vindplaatsen (de gele 

gebieden in bijgaande afbeelding) net ten noorden van de locatie lig-
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gen. Deze aanduiding is in het bestemmingsplan overgenomen als 

Waarde - Archeologische verwachting 2. 

 
Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Tynaarlo. 

 
A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels x 

Verbeelding 

1) Het achterliggende gebied (met rood aangegeven op navolgende 

afbeelding) is gewijzigd naar de bestemming Agrarisch. 

 

 
 

2) Het bouwvlak wordt vergroot tot 1,66 ha, conform navolgende afbeel-

ding. 
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3) De percelen welke niet voorzien zijn van de dubbelbestemming 

Waarde – Beekdal, krijgen alsnog deze dubbelbestemming (conform 

navolgende afbeelding).  

 

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  73  

Boomkwekerij Halesia 

De heer B. Tijdens 

Tienelsweg 40a 

9471 PC Zuidlaren 

Ontvangen op 17 januari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Het bedrijfsgebouw aan de Tienelsweg 40a te Zuidlaren is niet ingete-

kend op het bestemmingsplan en er is ook geen bouwblok aan toege-

kend. Vorig jaar mei is hiervoor een bouwvergunning verkregen. 

Verzocht wordt dit als nog te doen.   

b. Er is op 2 percelen die gebruikt worden door het bedrijf een verwachte 

archeologische waarde aangegeven. Er  is echter in verband met de ge-

plande aanleg van een hoofdtransportleiding van de NAM door deze per-

celen een archeologisch onderzoek verricht waarbij geconcludeerd is 

dat er geen archeologische vondsten te verwachten zijn. Bovendien 

wordt bij de aanleg van deze hoofdtransportleiding de bodem zo diep 
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omgezet dat hierna geen vondsten meer te verwachten zijn. Verder 

wordt er op de betreffende percelen al meer dan 50 jaar boomteelt be-

dreven, voor elke teelt wordt de grond tot 40 cm diep omgespit en er 

worden kluiten gerooid tot 55 cm diepte (90 cm doorsnee), dus hierdoor 

zouden eventuele archeologische waarden pas op een diepte van meer 

dan 55 cm te verwachten zijn. Verzocht wordt deze archeologische ver-

wachting in het bestemmingsplan voor deze percelen te verwijderen. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a.   De zienswijze is terecht en het bouwvlak zal op het perceel gelegd 

worden, conform luchtfoto in navolgende tabel.  

b.  Ter hoogte van de kwekerijen is door Oranjewoud een booronderzoek 

uitgevoerd in het kader van de aanleg van een gasleiding door de NAM 

(Kaptein 2011, Oranjewoud-rapport 2010-14). Doordat de resultaten 

van dit onderzoek nog niet in de centrale archeologie-database ARCHIS 

II vermeld waren, zijn deze niet meegenomen bij het opstellen van de 

gemeentelijke archeologische beleids- en advieskaart van Tynaarlo 

(BAAC 2012). Binnen de percelen van de kwekerijen van Tijdens en He-

lesia zijn de boringen 2915, 2916, 3001-3015 en K159 – K 180 gezet. Uit 

de boorbeschrijvingen blijkt dat de bouwvoor hier 30 tot 60 centime-

ter dik is en direct overgaat naar het dekzand. Slechts in een enkele 

boring is nog een restant van natuurlijke bodemvorming aanwezig. Dit 

komt overeen met de door de indieners geclaimde bewerkingsdiepte. 

Hierdoor is het inderdaad onwaarschijnlijk dat op deze percelen nog 

intacte archeologische resten te verwachten zijn en kan de dubbelbe-

stemming Waarde – Archeologische verwachting 1 hier inderdaad ver-

vallen. 

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels x 

Verbeelding 

1) Op het betreffende perceel is een bouwvlak toegevoegd, conform 

navolgende luchtfoto: 
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2) De dubbelbestemming Waarde – Archeologische verwachting 1 is 

verwijderd van het perceel van indiener.  

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  74  

DPO Vastgoed b.v. 

ing. J.B. Oterdoom 

Postbus 284 

9400 AG Assen 

 

Namens De Recreatieve Vereniging Buitenlust 

Gerbrandyhof 59 

9603 ND Hoogezand 

Ontvangen op 21 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Men verzet zich in algemene zin tegen alle planologische ontwikkelingen en/of 

wijzigingen die de verplaatsing van het eigendom van het perceel K 202, naar 

het gedeelte van het perceel K 203 dat aansluit aan het huidige eigendom van 

de vereniging belemmert en/of frustreert. De gewenste situatie in deze is om 

het "bosje" te verplaatsen naar de met de pijl aangewezen locatie. 
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G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

De gewenste locatie voor aanplant van een bos valt in het nieuwe bestem-

mingsplan Buitengebied binnen de bestemming Agrarisch. Voor het aanplanten 

van bomen en/of houtgewas is een omgevingsvergunning nodig.  Deze omge-

vingsvergunning kan worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt 

gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het gebied. Dit zal 

op het moment van een concrete aanvraag beoordeeld worden.  

 

Tevens zijn de bedoelde percelen voorzien van de dubbelbestemming Waarde - 

Es. Dit betekent dat het gebruik van gronden ten behoeve van bosbouw, hout-

teelt of andere meerjarige opgaande teeltvormen verboden is. Bij een aan-

vraag om omgevingsvergunning zal duidelijk aangegeven dienen te worden wat 

de reden is van de mogelijke verplaatsing van het “bosje”. 

 
A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding X 

 

Z ien sw i j ze  numme r  75  

Tijdens Boomkweker  

Tienelsweg 29 

9471 PA Zuidlaren 

 

Mevrouw G. Tijdens- Bijl 

Tienelsweg 27a 

Ontvangen op 1 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

De woning op Tienelsweg 27a  staat als bedrijfswoning aangemerkt. Dit is ech-

ter al ruim 25 jaar niet meer het geval. Indieners verzoeken om de bestem-

ming voor deze woning aan te passen en er een woonbestemming van te 

maken. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

Gezien de feitelijke situatie zal de bestemming op het betreffende perceel 

gewijzigd worden naar Wonen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat een 2e 

bedrijfswoning in de toekomst niet meer mogelijk is, omdat voor deze woning 

in 1974 een vergunning is verleend als zijnde de 2e bedrijfswoning.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels 

De regels zijn aangevuld met informatie over het uitsluiten van een 

tweede bedrijfswoning. 

Verbeelding 

De bedrijfsbestemming ter plaatse van de woning Tienelsweg 27a is 

gewijzigd naar de bestemming Wonen.   
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Aan de bedrijfsbestemming (kwekerij) is ter plaatste van Tienelsweg 

29 een aanduiding opgenomen dat een tweede bedrijfswoning is 

uitgesloten.  

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  76  

K. en C. Tijdens 

Tienelsweg 29 

9471 PA Zuidlaren 

Ontvangen op… 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Indiener heeft bezwaar tegen de omvang van het bouwblok. Op de 

wijze waarop het bouwblok is getekend is er geen ruimte voor een 

eventuele 25% uitbreiding. Ook vraagt indiener zich af waarom voor 

agrarische bedrijven andere normen worden gehanteerd (1,5 tot 2,5 

ha).  

b.  Indiener is het niet eens met de toekenning van een archeologische 

verwachting aan een groot deel van de kwekerij. Al sinds 1942 is het 

een kwekerij en is de grond al dusdanig diep verstoord dat dit niet 

meer van toepassing zou moeten zijn. Tevens wordt in het voorjaar in 

de volle lengte een gasleiding door de kwekerij aangelegd. Uit het on-

derzoek dat de NAM liet uitvoeren bleek dat voor dit deel van het tra-

ject geen enkele aanleiding was voor verder onderzoek.  

 
G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  
a. De opmerking over het bouwblok is terecht. Dit moet groter zijn om de 

25% uitbreidingsruimte te bieden. De gemeente hanteert voor kwekerij-

bedrijven inderdaad een andere systematiek dan agrarische bedrijven. 

Voor agrarische bedrijven is vanwege het aantal bedrijven in de ge-

meente, een speciale systematiek gehanteerd (zoals is te lezen in de 

toelichting van het bestemmingsplan). Voor kwekerijbedrijven is het vi-

gerend bestemmingsplan het uitgangspunt, maar waarbij wel 25% uit-

breiding toegestaan is.  

b. Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar ziens-

wijze nummer 73.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding 1) Het bouwblok is vergroot, conform navolgende luchtfoto. 
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2) De dubbelbestemming Waarde – Archeologische verwachting 1 

is verwijderd van het perceel van indiener. 
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3 Z i e n s w i j z e n  

o v e r l e g i n s t a n t i e s  

Z ien sw i j ze  numme r  1  

De Molenstichting Drenthe 

Biotoopcoördinatie 

Stofakkers 3 

7963 AL Ruinen 

Ontvangen op 11 februari 2012 

 

S a m e n v a t t i n g  

In artikel 48.9.2, sub b wordt voor op te richten bouwwerken, buiten de af-

standsmaat van 100 m, als bouwhoogte gehanteerd: ‘de bouwhoogte genoemd 

onder sub a vermeerderd met 1/30 van de afstand tussen het bouwwerk en de 

molen. In de landelijk gehanteerde biotoopnormen voor indiener is dit 1/50 

van genoemde afstand’.  Indiener heeft het verzoek om de norm 1/30 te wijzi-

gen in 1/50 van de afstand tussen. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

Het betreffende artikel zal worden gewijzigd. 

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting x 

Regels 

In artikel 48.9.2 sub b wordt in plaats van ‘ 1/30 van de afstand’ 

opgenomen: ‘1/50 van de afstand’ 

Verbeelding x 

 

Z ien sw i j ze  numme r  2  

Provincie Drenthe 

Postbus 122 

9400 AC Assen 

Ontvangen op 15 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Op basis van de Omgevingsvisie Drenthe (vastgesteld door Provinciale Staten 

op 2 juni 2010) zijn in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied de 

volgende aspecten van provinciaal belang:  

- cultuurhistorie; 

- beek- en esdorpenlandschap Drentse Aa; 

- water; 

- natuur. 
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a. Cultuurhistorie vraagt om een doorwerking in ruimtelijke plannen van 

de kenmerken van de cultuurhistorische hoofdstructuur en van de ambi-

ties die daaraan zijn gekoppeld. Dit zijn gebiedsgerichte structuren en 

ambities. In het bestemmingsplan Buitengebied worden deze gebieds-

kenmerken in de toelichting correct beschreven. Vervolgens wordt noch 

in de toelichting, noch in de regels (en de toelichting daarop) daar ver-

volgens uitvoering aan gegeven. Er wordt niet toegelicht hoe de ge-

meente in dit plan met de cultuurhistorische waarden en/of het 

provinciaal belang cultuurhistorie omgaat. Ook wordt niet toegelicht uit 

welke visie deze volgen. Hierdoor zijn de overwegingen die leiden tot 

bepaalde planologische keuzes niet inzichtelijk. De planregels hebben 

weliswaar een aantal dubbelbestemmingen, maar deze lijken meer op 

specifieke zaken betrekking te hebben, zoals essen en monumentale 

bomen. Bovendien ontbreekt een lijst of zelfs een onderbouwing van de 

gebieden of elementen die onder de dubbelbestemmingen vallen. 

b. Beek- en esdorpenlandschap Drentse Aa: In principe geldt hetzelfde voor 

de waarden binnen het beek- en esdorpenlandschap Drentse Aa. De ge-

biedskenmerken worden correct beschreven in de toelichting, maar ver-

volgens ontbreekt de doorvertaling van deze waarden in de toelichting 

en de regels. Een concreet voorbeeld hierbij is het vastleggen van een 

horecafunctie in een beekdal. Beschouwd vanuit de doorvertaling van de 

kernkwaliteiten beek- en esdorpenlandschap Drentse Aa is deze functie 

niet passend en zou een plaats kunnen krijgen binnen het nog te vesti-

gen transferium De Punt.  Water: in de toelichting van de gemeente 

mist een visie op de beekdalen en een mogelijke vertaling in de regels. 

De beekdalen zijn wel opgenomen als genoemd in de bestemming Waar-

de - Beekdal, maar deze zijn niet uitgewerkt in termen van behoud van 

ruimte voor water in wateroverlastsituaties conform de provinciale om-

gevingsverordening. 

c. Natuur: Uit een inventarisatie van de verbeeldingen komen een aantal 

gebieden naar voren waar mogelijk het provinciale belang Natuur niet 

voldoende doorvertaling krijgt. De terreinen zijn eigendom van een ter-

reinbeheerder. Als deze ook als EHS zijn aangewezen en helemaal als 

het nieuwe natuur betreft moet het als natuur op de kaart vermeld 

staan. In het oog springende voorbeelden zijn Friescheveen, Bongeveen, 

Hondstongen. De provincie constateert dat het ontwerpbestemmings-

plan Buitengebied Tynaarlo niet op alle onderdelen in overeenstemming 

is met het provinciaal ruimtelijke belang. Verder valt op dat binnen ge-

bieden met bestemming Natuur een aparte bestemming Water is opge-

nomen. Deze gebieden liggen ook in de EHS die als Natuur bestemd 

dienen te worden. 

d.  Externe veiligheid: De veiligheidszones van Groningen Airport Eelde zijn 

niet in het bestemmingsplan opgenomen. Deze liggen over het plange-

bied. 

e.  Geopark: In de toelichting van het bestemmingsplan worden de ambities 

vanuit het Geopark niet beschreven. 
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f. Bij de doorvertaling van de essen is het idee van een landschappelijke 

eenheid van es en omgeving door middel van het vastleggen van randzo-

nes; bij een aantal essen is dat wel en bij een aantal is dat niet doorge-

voerd. Wij adviseren u hierbij eenzelfde systematiek aan te houden. 

g. Landgoederen: In het bestemmingsplan zijn er drie verschillende be-

stemmingen voor landgoederen opgenomen. In het kader van de unifor-

miteit adviseren wij om landgoederen onder eenzelfde bestemming te 

laten vallen. 

h. Ruimtelijke kwaliteit: Het Landschaps Ontwikkelings Plan Tynaarlo (LOP) 

is goed in het bestemmingsplan beschreven. Wel behoeft de doorverta-

ling van de uitgangspunten van het LOP naar de regels aanvulling. 

i. Koningsas: De tekst die in de toelichting is opgenomen over de Koningsas 

is een verouderde tekst - de Koningsas bestaat uit de snelle en langzame 

werelden en niet alleen maar een contramal voor de snelweg. Boven-

dien is er geen sprake van een ‘regionaal park’. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. De toelichting zal worden uitgebreid. Aangegeven zal worden hoe de 

cultuurhistorische waarden beschermd zijn. In de aanpassing van de pa-

ragraaf Cultuurhistorie zal dit worden meegenomen. Overigens zijn in de 

regels dubbelbestemmingen opgenomen, namelijk Waarde – Beekdal en 

Waarde – Es en Waarde – Flank. Door deze waardenbestemmingen wor-

den de aanwezige waarden beschermd. De begrenzing van deze waarden 

is afgeleid van het provinciale beleid en het gemeentelijke Landschaps-

ontwikkelingsplan. Op basis van luchtfoto’s, kaarten van de ondergrond 

en de veldinventarisatie zijn de begrenzingen nader gedetailleerd op 

perceelsniveau. Aan de provincie is een nieuw tekstvoorstel voorgelegd 

ten aanzien van het aspect cultuurhistorie en zijn de dubbel bestem-

mingen nader uitgewerkt. De provincie heeft aangeven met het tekst-

voorstel te kunnen instemmen. 

b. Wat betreft het voorbeeld dat door de provincie wordt aangedragen: de 

horecabestemming is gebaseerd op het vigerende bestemmingsplan. De 

eigenaar heeft aangegeven dat de vigerende rechten nog noodzakelijk 

zijn voor de gewenste ontwikkelingen. Inmiddels is bij vaststelling van 

de Nota van Uitgangspunten op 17 april 2012 door de gemeenteraad  be-

sloten deze ontwikkelingsruimte op basis van het vigerende bestem-

mingsplan te handhaven. Nadien is door het college bij de vaststelling 

van de ‘Nota aanpassingen Functiekaart ‘ handhaving van de horecabe-

stemming bevestigd. Overigens wordt het type horeca beperkt tot cate-

gorie I (zie begripsomschrijving van het bestemmingsplan).  

Op de gronden voorzien van de dubbelbestemming Waarde – Beekdal is 

geen uitbreiding van het agrarisch bouwperceel toegestaan, ook niet 

middels een afwijking dan wel wijzigingsbevoegdheid. Tevens zijn 

nieuwvestiging van een niet grondgebonden neventak en nieuwvestiging 

van agrarische bedrijven niet toegestaan. Wel is middels een wijzigings-

bevoegdheid functiewijziging mogelijk naar kwekerijen. In de regels zal 
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worden opgenomen dat deze functiewijziging niet kan plaats vinden 

binnen de dubbelbestemming Waarde- Beekdal.   

Wat betreft het aspect Waarde-Beekdal in relatie tot wateroverlast-

situaties is in een gesprek met de provincie een helder beeld gekregen 

waar deze opmerking op doelt. In de toelichting op het bestemmings-

plan zal daarom een passage met betrekking tot dit onderwerp worden 

opgenomen. 

c. De terreinen van de natuurbeherende instanties dienen in principe be-

stemd te zijn als Natuur (uitgezonderd de gebieden die zijn aangemerkt 

als zijnde agrarisch natuurbeheer en ruime jas gebieden). Daartoe zijn 

de eigendomsgrenzen opgevraagd; deze worden overgenomen in de ver-

beelding. Alleen de hoofdwatergangen hebben de bestemming Water 

gekregen. De overige watergangen vallen onder de daar geldende ge-

biedsbestemmingen. Onder andere het betreffende natuurgebied Frie-

scheveen zal de bestemming Natuur krijgen. Na overleg met de 

provincie zijn de kaders besproken voor de natuurbestemmingen. Een 

geactualiseerde verbeelding is voorgelegd aan de provincie. Voor een 

nadere uiteenzetting van de uitgangspunten ten aanzien van de be-

stemming Natuur wordt verwezen naar de inleiding, paragraaf 1.2. 

d. De veiligheidszones hoeven niet in een bestemmingsplan te worden 

opgenomen. Het luchthavenbesluit met betrekking tot de veiligheidszo-

nes wordt naar verwachting in 2015 vastgesteld. Op dat moment zal de 

juiste begrenzing van de veiligheidzones worden vastgelegd in een be-

stemmingsplan. Op dit moment ontbreekt de juridische basis voor een 

veiligheidszone.  

e. In de toelichting zal bij het onderdeel aardkundige waarden worden 

opgenomen dat een aanvraag is ingediend voor aanwijzing van de 

Hondsrug als UNESCO European Geopark. Deze status biedt kansen voor 

het behouden en ontwikkelen van de aardkundige en cultuurhistorische 

waarden, voor toeristisch-recreatieve voorzieningen en voor netwerk-

vorming. Het project richt zich op het in samenhang ontsluiten van de 

vele verhalen die in de Hondsrug besloten liggen voor Drenten en toeris-

ten. Hiermee wordt op creatieve wijze de cultuurhistorische en geologi-

sche waarde van de Hondsrug geprofileerd. Belangrijke ankerpunten 

(zoals publiekstrekkers, musea, geologische objecten, artefacten en 

monumenten) worden opgenomen in thematische routes die de histori-

sche rijkdom van het gebied laten zien. Een tekstvoorstel is aan de pro-

vincie teruggekoppeld. 

f. De bestemming Waarde – Es is gebaseerd op het landschaps-

ontwikkelingsplan en de door de provincie aangewezen waardevolle es-

sen. In het Landschapsontwikkelingsplan is geïnventariseerd waar deze 

waarden aanwezig zijn.  Naar aanleiding van de opmerking van de pro-

vincie is gecheckt of de randzones voldoende in het bestemmingsplan 

zijn opgenomen. 

g. Inderdaad zijn er drie verschillende bestemmingen voor landgoederen 

opgenomen. Dit hangt samen met de beschermende regelingen in de vi-

gerende bestemmingsplannen. Omdat wij het huidige beschermingsni-
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veau willen handhaven, en geen veralgemenisering van de mogelijkhe-

den op landgoederen voorstaan, wensen wij de verschillende bestem-

mingen te handhaven. Tevens gelden voor de verschillende 

landgoederen verschillende bouwregels. Een veralgemenisering van de 

bouwregels doet afbreuk aan de verschillende bestaande rechten.  

h. Zoals aangegeven bij de vorige punten, is nadrukkelijk rekening gehou-

den met het LOP, bij het bepalen van de bestemmingen en bestem-

mingsgrenzen. Ook in de regels wordt waar mogelijk rekening gehouden 

met het LOP. In hoofdstuk 6 van de toelichting zal dit verduidelijkt wor-

den. In het verlengde van hetgeen genoemd onder punt a heeft een na-

dert uitwerking plaatsgevonden ten aanzien van de waarden “Es – 

Beekdal – Flank”. 

i. De tekst over de Koningsas is geactualiseerd en teruggekoppeld aan de 

provincie.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting 

De onderdelen Cultuurhistorie en landschap, beekdalen, Geopark, 

Externe veiligheid en Koningsas zijn aangevuld.  

Regels 

In de wijzigingsbevoegdheid voor de functiewijziging naar kweke-

rijen zijn de gronden gelegen binnen het beekdal uitgesloten. 

Verbeelding 

Het Friesche Veen, de Hondstongen en het Elsburger Onland heb-

ben een  Natuurbestemming gekregen; 

De begrenzing van de natuurbestemmingen is nader gepreciseerd.  

 

Z ien sw i j ze  numme r  3  

Tennet TSO BV 

Postbus 718 

6800 Arnhem 

Ontvangen op 30 januari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Binnen de grenzen van het bestemmingsplan bevinden zich de volgende 

verbindingen:  

-  110 kV-hoogspanningsverbinding Groningen Hunze-Gasselte Kraan-

landen 

- 220 kV-hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Zeyerveen  

 De bijbehorende ‘belemmerde’ strook voor de 110 kV-verbinding is 

20,00 m gerekend vanuit het hart van de hoogspanningsverbinding (tota-

le breedte 40,00 m) en voor de 220 kV-verbinding is 34,00 m gerekend 

vanuit het hart van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 

68,00 m). Op de verbeelding is nu de indicatieve zone opgenomen. Toe-

stemmingen zijn niet nodig van TenneT voor de bredere indicatieve zo-

ne, maar alleen binnen de belemmerde strook. Indieners hebben het 

verzoek om op de verbeelding de maten conform de afmetingen van de 

belemmerde strook te wijzigen en een duidelijk verschil tussen de indi-

catieve zone en de belemmerde strook aan te geven op zowel de ver-

beelding als in de regels.  
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b. Indieners hebben het verzoek om het volgende punt te wijzigen/aan te 

vullen in de bestaande tekst van artikel 6.2.13, Leiding: Gronden gele-

gen binnen de 20,00 m respectievelijk 34,00 m ter weerszijden van de 

op de verbeelding aangegeven dubbelbestemming Leiding - Hoogspan-

ningsverbinding. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a.  De belemmerende strook zal conform de voorgestelde maatvoering wor-

den opgenomen op de verbeelding. In artikel 30 Leiding – Hoogspan-

ningsverbinding zal naar deze strook worden verwezen.  

b.  De hoogspanningsverbinding is geregeld in artikel 30 Leiding – Hoogspan-

ningsverbinding. Het is niet nodig om de exacte maten op te nemen in 

artikel 30. Deze maten zijn reeds op de verbeelding opgenomen. Wel zal 

worden verwezen naar de belemmerde strook. 

 

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting De tekst over indicatieve zone en belemmerde strook is gewijzigd. 

Regels 

In artikel 30 Leiding – hoogspanningsverbinding is naar deze strook 

verwezen.  

Verbeelding De breedte van de belemmerde strook is gewijzigd. 

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  4  

Ministerie van Defensie, Commando Dienstencentra  

Postbus 40184  

8004 DD Zwolle 

Ontvangen op 7 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Het Militair magazijnencomplex Oudemolen is bestemd als Maatschappe-

lijk - Militair. Het terrein is correct aangegeven op de verbeelding met 

passende bouwregels in artikel 12.2 van de regels. Een uitzondering 

hierop vormt de in artikel 12.2.2a opgenomen beperking van de maxi-

male bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen van 1 m op het voor-

erf en 2 m op het achtererf. In verband met de geldende 

beveiligingseisen van militaire complexen dient de vervanging van de 

bestaande afrastering door de standaardafrastering van militaire com-

plexen mogelijk te zijn. Daartoe dient de maximale bouwhoogte van af-

rasteringen (voor en achtererf) te worden verhoogd tot 2,50 m. 

b. Binnen het plangebied ligt het militaire oefenterrein Oude Molen. Dit 

dient te worden bestemd als Maatschappelijk- Militair terrein, waarbij 

geen bestemmingen opgenomen mogen worden die een belemmering 

kunnen vormen voor de functionele bruikbaarheid van dat terrein. In het 

ontwerpbestemmingsplan is het oefenterrein bestemd als Natuur. Dit is 

in afwijking van de in het vigerende bestemmingsplan opgenomen be-

stemming en in afwijking van het feitelijk gebruik. Mede gelet op de 
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strijdigheid met het gestelde in het Barro en het Rarro dient de be-

stemming te worden gewijzigd. 

c. Het plangebied van het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo is in 

zijn geheel gelegen binnen het verstoringsgebied van de radarpost Wier 

en de radar van de vliegbasis Leeuwarden. In verband hiermee zijn er in 

de gemeente ter voorkoming van radarverstoring beperkingen van toe-

passing op de bouw van gebouwen en overige bouwwerken die hoger 

zijn dan 89 m. Verzocht wordt in de toelichting een illustratief kaartje 

op te nemen, alsmede een globale beschrijving van de van toepassing 

zijnde restricties voor het ruimtegebruik.  

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a.  De regels zullen worden aangepast in die zin dat de bouwhoogte van erf- 

en terreinafscheidingen niet meer dan 2,5 m mogen bedragen. 

b. De bestemming van het terrein zal hetzelfde blijven, er zal echter een 

aanduiding worden opgenomen ten behoeve van het oefenterrein. 

c. In de toelichting wordt het kaartje opgenomen met het radarversto-

ringsgebied evenals de volgende tekst: “Het plangebied van het be-

stemmingsplan Buitengebied Tynaarlo is in zijn geheel gelegen binnen 

het verstoringsgebied van de radarpost Wier en de radar van de vliegba-

sis Leeuwarden. In verband hiermee zijn er in de gemeente ter voorko-

ming van radarverstoring beperkingen van toepassing op de bouw van 

gebouwen en overige bouwwerken die hoger zijn dan 89 m.” 
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A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting 

De tekst en kaart betreffende het radarverstoringsgebied is opge-

nomen.  

Regels 

De hoogte van erf- en terreinafscheidingen is verhoogd naar 2,5 

m; 

Er is in de bestemming Natuur een functieaanduiding voor het 

oefenterrein opgenomen. 

Verbeelding 

Er is een aanduiding opgenomen voor het oefenterrein in de be-

stemming Natuur 

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  5  

Gasunie  

Postbus 19 

9700 MA Groningen 

Ontvangen op 19 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Verzocht wordt om de ontbrekende hogedruk aardgastransportleidingen 

op de verbeelding op te nemen en de belemmeringenstroken op kaart 10 

en 14 te vergroten.  

b. Indiener verzoekt om nieuwe bouwblokken buiten de belemmeringen-

strook te brengen. Met nieuwe bouwblokken bedoelt indiener bouwblok-

ken die niet als zodanig in het geldende bestemmingsplan zijn 

opgenomen. 

c. Indiener verzoekt de bestemming van G.O.S. N-103, G.O.S. N-254 en 

G.O.S. N-308 en de daarbij behorende gronden te wijzigen in Bedrijf - 

Gasontvangstation. Dit verzoek is enerzijds ingegeven door het feit dat 

Gasunie een beleid nastreeft om gasontvangstations op een eenduidige 

en uniforme wijze te bestemmen. Anderzijds liggen er veiligheidsaspec-

ten die voor gasontvangstations gelden aan dit verzoek ten grondslag 
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(veiligheid van personen, goederen en milieu in de directe omgeving en 

het bedrijfszekere gastransport). Indien niet wordt overgegaan tot de 

bestemming Bedrijf - Gasontvangstation, dan wordt verzocht een aan-

duiding ‘gasontvangstation’ op te nemen. Een gasontvangstation valt 

binnen milieucategorie 3.1.  

d. Uit de verbeelding blijkt dat de toe- en de afvoerleidingen, met bijbe-

horende belemmeringenstrook, van en naar G.O.S. N-103, G.O.S. N-254 

en G.O.S. N-308 niet op de verbeelding zijn opgenomen. Indieners ver-

zoeken om dit alsnog te doen. 

e. Op de huidige verbeelding is om G.O.S. N-103, G.O.S. N-254 en G.O.S. 

N-308 een 'veiligheidszone - bevi' opgenomen. 

1. Indiener vraagt deze veiligheidszone te wijzigen In 'veiligheidszone - 

bedrijven'. Een gasontvangstation is geen Inrichting in de zin van het 

Bevi, maar valt onder het Activiteitenbesluit.  

2. Indiener verzoekt de vorm en de grootte van de 'veiligheidszone' te 

wijzigen. De huidige 'veiligheidszone' heeft de vorm van een cirkel. 

Indiener verzoekt deze te wijzigen in een rechthoek met afgeronde 

hoeken. Ten aanzien van de grootte van de 'veiligheidszone' geldt 

dat deze 15 m ten opzichte van kwetsbare objecten dient te zijn, 

gemeten vanaf het bouwblok waarbinnen het gasontvangstation zich 

bevindt. Indieners verzoeken om ervoor te zorgen dat de grootte 

van de 'veiligheidszone' 15 m is.  

f. Ter bescherming van de aanwezige leidingen en het gasontvangstation, 

is het nodig om de dubbelbestemming Leiding - Gas met een belemme-

ringenstrook van 4 m rondom G.O.S. N-103, G.O.S. N-254 en G.O.S. N-

308 op te nemen.  

g. Om afsluiters S-128, S-345 en S-346 zijn geen hekwerken geplaatst. 

Indiener verzoekt om op de verbeelding de belemmeringenstrook van 

5 m rondom S-128, S-345 en S-346 op te nemen (zie afbeelding 3). Af-

sluiters S-138 en S-144 zijn voorzien van een beveiligd hek. De locaties 

zijn daardoor niet meer toegankelijk voor derden en de gronden kunnen 

niet anders worden gebruikt dan voor de afsluiters. Hierdoor kunnen de 

locaties van de afsluiters niet worden voorzien van een dubbelbestem-

ming. Indieners verzoeken  om een afzonderlijke bestemming op te ne-

men voor deze locaties. 

h. Verzocht wordt een artikel op te nemen voor de bestemming Bedrijf - 

Gasontvangstation, waarbij niet alleen de bestemmingsomschrijving, 

maar ook de maatvoering van belang is. In het bijzonder de hoogte van 

de perceel- en terreinafscheiding die minimaal 3 m dient te zijn. Indie-

ner wil in de toekomst alle hekwerken om gasontvangstations verhogen 

tot 3 m. Mocht geen bestemming Bedrijf – Gasontvangstation worden 

opgenomen, dan wenst indiener een aanduiding 'gasontvangstation'. 

i. Verzocht wordt om aan artikel 48 een bepaling toe te voegen die be-

trekking heeft op de aanduiding 'veiligheidszone - bedrijven' en waarin 

wordt bepaald dat ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone -

bedrijven' geen kwetsbare objecten zijn toegestaan.  
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j. Indieners verzoeken om een voorrangsbepaling in artikel 29 ten behoeve 

van de dubbelbestemming Leiding - Gas op te nemen, zodat de bestem-

ming Leiding - Gas voorrang krijgt boven alle overige bestemmingen (in-

clusief de overige dubbelbestemmingen). 

k.  In artikel 29.5 is een afwijkingsmogelijkheid van de specifieke gebruiks-

regels in artikel 29.4 opgenomen dat gronden en bouwwerken kunnen 

worden gebruikt als risicogevoelig object. Indiener verzoekt om artikel 

29.5 te schrappen.  

l. Indiener verzoekt om de dieptebeperking van 0,3 m in artikel 29.6, 

sub a, onder 3 en 4 te verwijderen. 

m. Indieners verzoeken om de activiteit onder artikel 29.6, sub a, onder 1 

zodanig uit te breiden, dat ook het rooien van diepwortelende beplan-

tingen en bomen omgevingsvergunningplichtig wordt. 

n.  Indiener verzoekt om aan artikel 29.6, sub c toe te voegen dat een om-

gevingsvergunning slechts wordt afgegeven nadat er vooraf schriftelijk 

advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder.  

o. Verzocht wordt de toelichting op enkele punten aan te passen:  

1. Indieners verzoeken om de leidingen die niet op de verbeelding zijn 

opgenomen en waarvan indieners verzocht hebben om deze alsnog 

op de verbeelding op te nemen, ook in de toelichting (externe veilig-

heid in hoofdstuk 5.5 en in de bijlage het rapport 'Onderzoek Externe 

Veiligheid - Risicoanalyse') te verwerken. Tevens verzoeken indieners 

om het groepsrisico in relatie tot deze leidingen na te gaan. 

2. Indieners verzoeken om aandacht te besteden aan G.O.S. N-103, 

G.O.S. N-254 en G.O.S. N-308 en in het bijzonder aan het feit dat 

binnen de 'veiligheidszone - bedrijven' geen kwetsbare objecten zijn 

toegestaan. 

3. Op pagina 83 van de toelichting is een overzicht gegeven van de bin-

nen het plangebied aanwezige hoge druk aardgastransportleldingen. 

In deze tabel is leiding N-504-20 niet meegenomen. Indieners ver-

zoeken om dit alsnog te doen. Tevens verzoeken indieners om deze 

opsomming te wijzigen In de zin dat de leidingen juist worden aan-

geduid. Op dit moment worden bepaalde leidingen met een N aange-

duid terwijl deze met een A moeten worden aangeduid (N-540, N-

540-01, N-540-02, N-540-08, N-540-14, dienen allen aangeduid te 

worden met een A). Dit betreffen hoofdtransportleidingen die aan-

geduid worden met een A. 

4. In de tabel genoemde invloedsgebieden die bij de genoemde leidin-

gen zijn opgenomen kloppen niet geheel. Indieners verzoeken om de 

juiste gegevens bij Gasunie op te vragen en in de tabel te verwer-

ken. 

5. Op pagina 84 wordt over de bij de 10-6 contour van de hoge druk 

aardgastransportleiding geschreven. Deze contouren zouden op de 

verbeelding worden weergegeven en voorzien zijn van een passende 

regeling in de regels. Indieners verzoeken om deze contouren van de 

verbeelding af te halen. 
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6. Volgens indieners is de term ‘belemmerde strook’ die binnen de toe-

lichting op verschillende plekken wordt gebruikt, niet juist. Het ver-

zoek van indieners om dit te wijzigen in 'belemmeringenstrook'. 

7. Indiener verzoekt om de termen 'gasdruk- en meetstations' te wijzi-

gen in gasontvangstation(s). Zzie pagina 82 onder het kopje 'overige 

risicovolle inrichtingen', waar wordt gerefereerd aan 'drie gasdruk- 

en meetstations. 

8. Indieners verzoeken om de term 'PR 10-6 contour' en de daarbij ge-

noemde afstanden uit de toelichting te schrappen. Volgens indieners 

gaat het niet over PR 10-6 contouren, maar om veilligheidsafstanden 

(zie artikel 13.2 lid 6 Activiteitenbesluit). 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. De ligging van de hoge druk aardgastransportleidingen zijn opnieuw 

aangevraagd bij de Gasunie. Indien de genoemde leidingen ontbreken, 

dan worden deze alsnog opgenomen.  

b. Twee bouwvlakken lagen deels binnen de belemmeringenstrook. Het 

gaat om een bouwvlak aan de Bongveen 4 te Bunne en aan de Scheperij-

en 1 te Donderen. Deze bouwvlakken zijn enigszins gewijzigd, zodat het 

bouwvlak niet binnen de dubbelbestemming Leiding – Gas ligt. Overigens 

ligt binnen deze delen van het bouwvlak geen bebouwing.  

c. De gemeente wenst eveneens uniformiteit in de bestemmingen. De gas-

ontvangstations (G.O.S) krijgen een aanduiding ‘specifieke vorm van Be-

drijf - gasontvangstation’. Deze aanduiding houdt in dat het 

gasontvangstation (van milieucategorie 3.1) mogelijk is.  

d. De toe- en de afvoerleidingen, met bijbehorende belemmeringenstrook, 

van en naar G.O.S. N-103, G.O.S. N-254 en G.O.S. N-308 worden overge-

nomen. 

e. Om G.O.S. N-103, G.O.S. N-254 en G.O.S. N-308 wordt in plaats van de 

'veiligheidszone - bevi'  een  'veiligheidszone - bedrijven' opgenomen. De 

zone bedraagt 15 m vanaf het bestemmingsvlak en krijgt afgeronde hoe-

ken.  

f. De dubbelbestemming Leiding- Gas met een belemmeringenstrook van 

4 m wordt opgenomen rondom G.O.S. N-103, G.O.S. N-254 en G.O.S. N-

308.  

g.  De genoemde afsluiters worden voorzien van de dubbelbestemming 

Leiding- Gas met een belemmeringenstrook van 5 m. Ook de afsluiters 

die zijn voorzien van een beveiligd hek krijgen deze dubbelbestemming, 

gezien de uniformiteit van de regels. Bovendien komen binnen de be-

stemmingen Agrarisch en Agrarisch – 1, Natuur en dergelijke diverse an-

dere functies voor die eveneens niet specifiek zijn bestemd, te denken 

valt aan watergangen, wegen en dergelijke. Indiener heeft deze gron-

den in eigendom. Samen met de dubbelbestemming Leiding- Gas biedt 

dit voldoende rechtszekerheid.  

h.  Binnen artikel 8 Bedrijf – Openbaar nut wordt de aanduiding ‘specifieke 

vorm van bedrijf - gasontvangstation’ opgenomen. Er gelden standaard 

maten voor terreinafscheidingen. Voor hogere terreinafscheidingen is in 
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artikel 49 Algemene afwijkingsregels onder  l. een afwijkingsmogelijk-

heid opgenomen voor het bouwen van hogere erf- en terreinafscheidin-

gen. Bestaande hogere hekwerken worden geacht hieronder te vallen.  

i. Aan artikel 48 wordt de aanduiding 'veiligheidszone - bedrijven' toege-

voegd. Ter plaatse worden geen kwetsbare objecten toegestaan. Zie te-

vens reactie onder e.  

j.  Een voorrangsbepaling is niet nodig. Het feit dat het een dubbelbe-

stemming betreft, betekent al dat dit bovenop de ter plaatse geldende 

bestemming(en) van toepassing is. Als voorbeeld wordt in de zienswijze 

de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 genoemd, waarin in arti-

kel 33.4, sub b, onder 1 is opgenomen dat voor werken en werkzaamhe-

den die niet dieper reiken dan 0,3 m onder het bestaande maaiveld 

geen omgevingsvergunning nodig is. Indiener acht dit strijdig met artikel 

29.6, sub a, onder 4. Echter, beide bestemmingen zijn van toepassing. 

Op basis van de bestemming Waarde - Archeologie 2 is een omgevings-

vergunning nodig voor ingrepen dieper dan 0,3 m, en op basis van de be-

stemming Leiding – Gas is eveneens een omgevingsvergunning nodig voor 

ingrepen dieper dan 0,3 m. Mochten in het bestemmingsplan andere re-

gelingen zijn opgenomen die wel verschillen, dan gelden op de gronden 

die mede bestemd zijn voor de dubbelbestemming Leiding – Gas in ieder 

geval altijd de maten zoals genoemd in de bestemming Leiding – Gas.  

k.  Artikel 29, lid 5 wordt geschrapt.  

l.  De dieptebeperking van 0,3 m in artikel 29.6, sub a, onder 3 en 4 wordt 

behouden.  

m. De activiteit onder artikel 29.6, sub a, onder 1 wordt uitgebreid, zodat 

ook het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen omgevings-

vergunningsplichtig wordt. 

n.  Aan artikel 29.6, sub c wordt toegevoegd dat een omgevingsvergunning 

slechts wordt afgegeven nadat er vooraf schriftelijk advies is ingewon-

nen bij de leidingbeheerder. 

o. De toelichting wordt op onderstaande punten aangepast. 

1. De leidingen liggen buiten het plangebied.  

2. Dit wordt overgenomen in de toelichting. 

3.  Dit wordt aangepast in de toelichting. 

4.  Dit wordt aangepast in tabel 4.1 in de toelichting. 

5.  Dit wordt aangepast in de toelichting, het staat niet op de verbeel-

ding. 

6.  Dit wordt aangepast in de toelichting. 

7.  Dit wordt aangepast in de toelichting. 

8.  Dit wordt aangepast in de toelichting.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting 

1) Er is aandacht besteed aan G.O.S. N-103, G.O.S. N-254 en 

G.O.S. N-308 en in het bijzonder aan het feit dat binnen de 'vei-

ligheidszone - bedrijven' geen kwetsbare objecten zijn toege-

staan. 

2) Op bladzijde 83 van de toelichting is een overzicht gegeven 
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van de binnen het plangebied aanwezige hoge druk aardgastrans-

portleldingen. In deze tabel wordt leiding N-504-20  meegeno-

men. De leidingen N-540, N-540-01, N-540-02, N-540-08, N-540-

14, zijn aangeduid  met een A in plaats van een N. 

3). De tabel met de genoemde invloedsgebieden die bij de 

genoemde leidingen zijn opgenomen, wordt gewijzigd op basis 

van gegevens van de Gasunie. 

4). Op bladzijde 84 is het tekstdeel verwijderd wat betreft de 

weergave op de verbeelding en in de regels van de  10-6 contour 

van de hoge druk aardgastransportleiding  

5. de term ‘belemmerde strook’ wordt gewijzigd  in 'belemme-

ringenstrook'. 

6. de termen 'gasdruk- en meetstations’ wordt gewijzigd in 

gasontvangstation(s)  

7. de term 'PR 10-6 contour' en de daarbij genoemde afstan-

den worden uit de toelichting geschrapt en vervangen door ‘ 

veilligheidsafstanden van de gasleidingen’. 

Regels 

1) In artikel 8 Bedrijf – Openbaar nut is de aanduiding ‘specifieke 

vorm van bedrijf - gasontvangstation’ toegevoegd. Deze aandui-

ding houdt in dat het gasontvangstation (van milieucategorie 3.1) 

mogelijk is.  

2) Artikel 29 lid 5 is geschrapt. 

3) Aan artikel 48 is de aanduiding ‘veiligheidszone-bedrijven’ 

toegevoegd.  

Verbeelding 

1) De twee bouwvlakken Bongveen 4 te Bunne en Scheperijen 1 te 

Donderen zijn qua vorm enigszins gewijzigd, zodat deze buiten de 

belemmeringenstrook liggen.   

2) De gasontvangstations hebben een aanduiding ‘specifieke vorm 

van bedrijf - gasontvangstation’ gekregen. Deze aanduiding houdt 

in dat het gasontvangstation (van milieucategorie 3.1) mogelijk 

is. 

3) De toe- en de afvoerleidingen, met bijbehorende belemmerin-

genstrook, van en naar G.O.S. N-103, G.O.S. N-254 en G.O.S. N-

308 zijn overgenomen. 

4) Om G.O.S. N-103, G.O.S. N-254 en G.O.S. N-308 is in plaats van 

de 'veiligheidszone - bevi'  een  'veiligheidszone - bedrijven' opge-

nomen. De zone bedraagt 15 m vanaf het bestemmingsvlak en 

krijgt afgeronde hoeken.  

5) De dubbelbestemming Leiding- Gas met een belemmeringen-

strook van 4 meter is opgenomen rondom G.O.S. N-103, G.O.S. N-

254 en G.O.S. N-308. 

6) De afsluiters S-128, S-345 en S-346,  S-138 en S-144  zijn  voor-

zien van de dubbelbestemming Leiding- Gas met een belemme-

ringenstrook van 5 meter 

 

Z ien sw i j ze  numme r  6  ( z ie n sw i j ze  P l a nMER )  

N.V. Waterbedrijf Groningen  

Postbus 24 

9700 AA Groningen 

Ontvangen op 20 februari 2013 
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S a m e n v a t t i n g  

a.  Op pagina 59 staat vermeld: "Binnen de gemeente is ten oosten van 

Zuidlaren een waterwingebied aanwezig." Waterbedrijf Groningen ver-

zoekt om deze zin aan te passen in: "Binnen de gemeente Tynaarlo zijn 

drie grondwaterbeschermingsgebieden aanwezig; in De Groeve, in De 

Punt en rondom de Drentsche Aa." 

b.  Op pagina 73 staat vermeld: "Voor de Drentsche Aa moet de kwaliteit zo 

goed zijn dat het water geschikt is voor de bereiding van drinkwater." 

Dit is correct weergegeven, al mist de link met de provinciale omge-

vingsverordening (POV) van de provincie Drenthe. Waterbedrijf Gronin-

gen verzoekt om hier te refereren aan de provinciale 

omgevingsverordening van de provincie Drenthe. 

c. In afbeelding 5.6 op pagina 80 zijn de grondwaterbeschermingsgebieden 

voor De Punt en De Groeve incorrect weergegeven. Het gebied tegen fy-

sische bodemaantasting bij zowel De Punt als bij De Groeve bestaat 

sinds de POV-wijziging van 2010 niet meer. Dit gebied is aangewezen als 

grondwaterbeschermingsgebied. 

d. Het grondwaterbeschermingsgebied van de Drentsche Aa is correct 

weergegeven in figuur 5.7 op pagina 81. De naamgeving is echter incor-

rect. Waterbedrijf Groningen verzoekt om "gebied tegen fysieke bodem-

aantasting Drentsche Aa" te wijzigen in "grondwaterbeschermingsgebied 

Drentsche Aa". 

e.  In het ontwerp-planMER is een beoordeling van de oppervlaktewater-

kwaliteit beschreven voor een goede chemische toestand en een goed 

ecologisch potentieel. De beoordeling van de oppervlaktewaterkwaliteit 

van de Drentsche Aa voor drinkwater ontbreekt. Waterbedrijf Groningen 

verzoekt om in paragraaf 5.2.1 de beoordeling van de Drentsche Aa op 

te nemen met betrekking tot de Besluit kwaliteitseisen monitoring wa-

ter 2009 (BKMW). Op pagina 73 dient hiernaar te worden verwezen. 

f.  In het ontwerp-planMER staat op pagina's 84 en 85 vermeld dat veel 

overstorten aanwezig zijn in het buitengebied. Dit betekent een belas-

ting van het water met nutriënten, zware metalen en bestrijdingsmidde-

len. Voor het overgrote deel van het gebied zijn deze belastingen, 

lokaal en tijdelijk van aard en hebben ze een zeer beperkte (indirecte) 

invloed. Waterbedrijf Groningen zou graag een overzicht willen ontvan-

gen van deze overstortlocaties met x, y-coördinaten. Tevens zouden zij 

inzicht willen verkrijgen in de overstortfrequentie per overstort met de 

milieubelasting. 

g. Op pagina 87 staat vermeld: "Bij de bestrijdingsmiddelen overschrijdt 

geen enkele stof de KRW-norm". Met betrekking tot de BKMW is dit on-

juist. In Glimmen, precies op de grens van gemeente Tynaarlo en ge-

meente Haren, neemt Waterbedrijf Groningen oppervlaktewater uit de 

Drentsche Aa in voor de drinkwaterproductie. In navolgende figuur zijn 

de overschrijdingen van bestrijdingsmiddelen ten opzichte van het 

drinkwatercriterium vermeld (zie voor de normering bijlage lll van de 

BKMW). Voor bijvoorbeeld het jaar 2012 zijn er maar liefst 14 individue-

le overschrijdingen van de bestrijdingsmiddelen dimethenamid, metri-
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buzin, terbutylazine, ethofumesaat, mcpp en mcpa geconstateerd. Ook 

is de som overschrijding van bestrijdingsmiddelen 4 maal overschreden.  

 

 
 

h.  Met betrekking tot bestrijdingsmiddelen verzoeken wij u om dit niet te 

presenteren als een "zeer beperkte indirecte invloed" en "geen over-

schrijding van de KRW-norm". Wij verzoeken u om dit te verwoorden als 

"directe en indirecte invloed" en "leidt tot overschrijdingen van de KRW-

norm." De nadelige invloed van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in 

het stroomgebied op het oppervlaktewater is wel degelijk aanwezig en 

leidt tot normoverschrijdingen van de KRW-normen voor drinkwater. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a.  De toelichting wordt conform zienswijze aangepast.  

b.  Op pagina 73 daar waar wordt vermeld: "Voor de Drentsche Aa moet de 

kwaliteit zo goed zijn dat het water geschikt is voor de bereiding van 

drinkwater." zal worden verwezen naar de provinciale omgevingsveror-

dening (POV) van de Provincie Drenthe.  

c. Afbeelding 5.6 op pagina 80 zal worden aangepast, aangezien inderdaad 

het gebied tegen fysische bodemaantasting bij zowel De Punt als bij De 

Groeve sinds de POV-wijziging van 2010 niet meer bestaat. Dit gebied is 

aangewezen als grondwaterbeschermingsgebied.  

d. De naam van het grondwaterbeschermingsgebied van de Drentsche Aa in 

figuur 5.7 op pagina 81 wordt gewijzigd van  "gebied tegen fysieke bo-

demaantasting Drentsche Aa" in "grondwaterbeschermingsgebied Drent-

sche Aa". 

e.  Toegevoegd wordt de beoordeling van de oppervlaktewaterkwaliteit van 

de Drentsche Aa voor drinkwater in paragraaf 5.2.1 met betrekking tot 

de Besluit kwaliteitseisen monitoring water 2009 (BKMW). Op pagina 73 

zal hiernaar worden verwezen indien het waterbedrijf deze gegevens 

aanlevert. 

f.  Voorzover passend binnen het doel van het MER, namelijk de beoorde-

ling van de effecten van de mogelijkheden die het bestemmingsplan 

biedt, zal de tekst op pagina 87 worden aangepast. Het overzicht voert 
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te ver om op te nemen in het MER dat geldt voor het gehele bestem-

mingsplan buitengebied en is geschreven met het oog op de mogelijkhe-

den die het bestemmingsplan Buitengebied biedt. Het detailniveau van 

een dergelijk overzicht staat niet in verhouding tot het detailniveau van 

een Plan m.e.r. voor een bestemmingsplan buitengebied.  

g/h. Met betrekking tot bestrijdingsmiddelen zullen de teksten worden aan-

gepast.  

 

A a n p a s s i n g  p l a n M E R  

 

- Op pagina 59 de zin "Binnen de gemeente is ten oosten van 

Zuidlaren een waterwingebied aanwezig." Wordt vervangen door 

"Binnen de gemeente Tynaarlo zijn drie grondwaterbeschermings-

gebieden aanwezig; in De Groeve, in De Punt en rondom de Drent-

sche Aa." 

- Op pagina 73 daar waar wordt vermeld: "Voor de Drentsche Aa 

moet de kwaliteit zo goed zijn dat het water geschikt is voor de 

bereiding van drinkwater." zal worden verwezen naar de provinci-

ale omgevingsverordening (POV) van de Provincie Drenthe. 

- afbeelding 5.6 op pagina 80 zal worden aangepast, bij zowel De 

Punt als bij De Groeve  

- De naam van het grondwaterbeschermingsgebied van de Drent-

sche Aa in figuur 5.7 op pagina 81 wordt gewijzigd van  "gebied 

tegen fysieke bodemaantasting Drentsche Aa" in "grondwaterbe-

schermingsgebied Drentsche Aa". 

- toegevoegd wordt de beoordeling van de oppervlaktewaterkwali-

teit van de Drentsche Aa voor drinkwater in paragraaf 5.2.1 met 

betrekking tot de Besluit kwaliteitseisen monitoring water 2009 

(BKMW). Op pagina 73 zal hiernaar worden verwezen. 

Met betrekking tot bestrijdingsmiddelen en overstorten zullen de 

teksten worden aangepast.  

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  6  ( be s temm in g s p l a n )  

N.V. Waterbedrijf Groningen 

Postbus 24 

9700 AA Groningen  

Ontvangen op 15 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Binnen de gemeente Tynaarlo zijn drie grondwaterbeschermingsgebie-

den aanwezig; in de Groeve, in De Punt en rondom de Drentsche Aa. De-

ze drie grondwaterbeschermingsgebieden ontbreken. Verzocht wordt om 

deze drie grondwaterbeschermings-gebieden op te nemen in het be-

stemmingsplan.  

b. In paragraaf 3.10 op pagina 34 staat twee keer het woord "waterwinge-

bied" genoemd. Verzocht wordt om dit te wijzigen in "grondwaterbe-

schermingsgebied". Tevens staat bij Onnen/De Punt het volgende 

genoemd: "Het is een gebied tegen fysische bodemaantasting en heeft 

de aanduiding minder kwetsbaar". Verzocht wordt om deze zin weg te 

laten. Het gebied tegen fysische bodemaantasting is in de Omgevings-
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verordening van de Provincie Drenthe in 2010 gewijzigd in een grondwa-

terbeschermingsgebied. Dit geldt ook voor De Punt. 

c. In paragraaf 5.6.3 en in de tabel op pagina 100 zijn effecten benoemd 

van activiteiten op verschillende thema's. Water is één van de genoem-

de thema's. Voor de activiteiten ‘landbouw’ en ‘glastuinbouw’ zijn geen 

effectbepalingen benoemd voor het thema water, maar wel voor bij-

voorbeeld landschap. Ten aanzien van de kwaliteit van het oppervlak-

tewater is het waterbedrijf van mening dat er wel degelijk een 

negatieve invloed is bij uitbreiding van landbouw en/of glastuinbouw. 

Dit geldt onder meer voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ver-

zocht wordt om alsnog deze effectbepaling uit te voeren. 

d. Tot slot een opmerking over de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Na 

bekendmaking van het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat dit plan las-

tig te vinden is op deze website. Tevens is het niet eenvoudig om te na-

vigeren door de interactieve kaart met de vele legenda's. Verzocht 

wordt dan ook om deze plannen in de toekomst eenvoudiger op 

www.ruimtelijkeplannen.nl te plaatsen, inclusief kaartmateriaal in pdf-

formaat. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e :  

a. De drie grondwaterbeschermingsgebieden worden opgenomen in het 

bestemmingsplan.  

b. In paragraaf 3.10 op pagina 34 wordt het woord "waterwingebied" gewij-

zigd in "grondwaterbeschermingsgebied". De zin "Het is een gebied tegen 

fysische bodemaantasting en heeft de aanduiding minder kwetsbaar" 

wordt verwijderd. 

c. In paragraaf 5.6.3 en in de tabel op pagina 100 staat de samenvatting 

van het MER. Voor de activiteit landbouw is wel een effectbepaling uit-

gevoerd voor het thema water, verwezen wordt naar het MER. Glastuin-

bouw is niet voor water beoordeeld. De toegestane oppervlakte is 

daarvoor te gering . beneden drempelwaarde, om deze reden is glas-

tuinbouw alleen beoordeeld op natuur en landschap. 

d. Ruimtelijkeplannen.nl is een landelijke website. De website gaat uit van 

digitaal raadpleegbare plannen, opgesteld volgens bepaalde standaar-

den. Voor de pdf-bestanden van onze bestemmingsplannen verwijzen 

wij u naar onze website, www.tynaarlo.nl.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting 1) de toelichting is aangevuld met informatie over de drie grondwa-

terbeschermingsgebieden; 

2) In paragraaf 3.10 op pagina 34 wordt het woord "waterwingebied" 

gewijzigd in "grondwaterbeschermingsgebied".  

3) De zin "Het is een gebied tegen fysische bodemaantasting en 

heeft de aanduiding minder kwetsbaar" wordt verwijderd. 

Regels De regels zijn aangevuld met een bescherming ten behoeve van het 

grondwater in de grondwaterbeschermingsgebieden; 

Verbeelding De drie grondwaterbeschermingsgebied zijn voorzien van de aandui-

ding Milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied; 



 

247.00.01.27.11.00 - Nota beantwoording zienswijzen - ontwerpbestemmingsplan Buitenge-

bied Tynaarlo – 13 mei 2013  
150

Z ie n sw i j ze  n umme r  7  

IVN Eelde-Paterswolde, IVN Vries en IVN Zuidlaren 

Hemstukken 32a 

9761 KM Eelde 

Ontvangen op 20 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g :  

a. De effecten van het voornemen van intensivering en schaalvergroting 

baren het IVN ernstige zorgen. Het beeld op blz. 199 confronteert ieder 

met de significante negatieve effecten in de gehele gemeente in het 

bijzonder op het Natura 2000-gebied Drentsche Aa. Men vraagt zich af 

of het instrumentarium om negatieve effecten tegen te gaan voldoende 

is. Naar hun mening is het onvoldoende om de huidige kwaliteit van bo-

dem, water, lucht, natuur en leefomgeving te behouden, laat staan te 

verbeteren.  

b. Het in algemene zin toekennen van een bouwblok bij bijna elke reeds 

bestaande bebouwing voor agrarische bestemming leidt tot een forse 

schaalvergroting en een totaal ander karakter van de gemeente en heeft 

een grote inbreuk op de karakteristieke kleinschaligheid. Een land-

schappelijk inpassingsplan is onvoldoende waarborg. Nu duidelijk is wat 

de effecten zijn van het voornemen intensiveren en schaalvergroting 

pleit het IVN ervoor af te zien van dit voornemen en het bestemmings-

plan werkelijk conserverend op te stellen door uit te gaan van het alter-

natief bij recht. 

c. De verworven EHS zou als Natuur bestemd worden en voor nog niet ver-

worven delen zou een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen. Uit de 

provinciale EHS kaart (niet in de toelichting) blijkt dat veel toekomstige 

EHS gebieden een Agrarisch - 1 bestemming hebben. Kenmerkende klei-

ne natuurelementen als houtwallen, -singels, poelen, dobben en veen-

tjes hierin en in de bestemming Agrarisch staan echter niet aangeduid 

met functieaanduiding natuur. Dat geldt ook voor natuurelementen gro-

ter en kleiner dan 3 ha. in eigendom van particulieren.  

d. Op blz. 103 staat dat die gebiedjes middels bestemmingsregels wel be-

schermd zijn. Artikel 4.7.a.3, het verbod van kappen van bomen en 

houtgewas in bestemming Agrarisch -1, slaat alleen op de enkele plek-

ken met de aanduiding natuur. Voor Agrarisch staat geen regel ter be-

scherming vermeld. Bij de regels van Waarde -Beekdal, Waarde -  

Cultuurhistorie, Waarde - Es en Waarde - Flank is soms niet en soms wel 

aangegeven dat diep wortelende beplanting niet verwijderd mag wor-

den. Dat zou voor alle gebieden moeten gelden. Het IVN vraagt de ver-

beelding/ bestemmingsregels zodanig aan te passen dat de bescherming 

van kleine natuurelementen duidelijk is. IVN gaat ervan uit dat het wij-

zigen van bodemprofiel ook betrekking heeft op dempen van poelen of 

veentjes. Zo niet, dan is ook voor bescherming van deze landschapsele-

menten (hier) meer duidelijkheid vereist. 

e. Het IVN mist aandacht voor de vele pingoruïnes in de gemeente. Deze 

ijstijdrelicten zijn in het landschap te herkennen soms als ronde laag-
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ten, als watervoerende veentjes en soms als bosjes opgegroeid op uit-

gedroogde veentjes. In de planMer ontbreken deze ijstijdrelicten in de 

opsomming van de karakteristieken van het Esdorpenlandschap op blz. 

112. IVN verzoekt deze ijstijd relicten in het bestemmingsplan te be-

noemen en te beschermen. 

f. Blad 1:  

1. -Het noordelijk deel van de EHS ten westen van plan Ter Borch heeft 

opeens een bestemming groen recreatief uitloopgebied gekregen. De 

natuurfunctie is verdwenen. Welke onderbouwing is hiervoor? Ver-

zocht wordt de natuurfunctie aan dit gebied te geven. 

2. Het Elsburger Onland is een belangrijk natuurgebied, onderdeel van 

de EHS, in eigendom van een stichting en van Natuurmonumenten. 

Toch heeft het gebied voor een deel de bestemming Agrarisch - 1. 

Het IVN vraagt de bestemming te wijzigen in Natuur. 

g. Blad 2  

1. Het landgoed Westerbroek (als zodanig genoemd in de toelichting) 

aan de Hooiweg heeft geen bestemming landgoed. Ook de bestem-

ming Wonen buitenplaats (W-BPS) ontbreekt (opmerking: is aandui-

ding Wonen - landgoed (W-L) geen duidelijker en logischer 

aanduiding?). De arcering van beschermd dorpsgezicht is aanwezig, 

de letters WR-BD niet. Ten zuidwesten grenzend aan dit terrein is 

een bosje dat als N (of landgoed?) bestemd zou moeten worden. 

Voor landgoed De Marsch (Hooiweg) geldt hetzelfde, geen bestem-

ming landgoed, evenmin die als Wonen buitenplaats. Arcering be-

schermd dorpsgezicht wel, de letters WR-BD niet aanwezig. 

2. Op de hoek Helmerdijk ten westen van Spierveen ligt het biologisch 

veevleesbedrijf 't Hoogeveld. Het bouwvlak ligt in bestemming Na-

tuur. Volgens de regels is dat niet mogelijk. Moet het een andere be-

stemming hebben? 

3. In de bocht van de Helmerdijk ligt het zogenaamde Bakkersbosje 

(particulier bezit). Dit is op de kaart niet aangeduid als natuur. 

Maakt volgens de provinciale kaart deel uit van de EHS. 

h. Blad 3 

1. Op de hoek Rodeweg/Bongveenweg is ten onrechte het perceel aan-

geduid als biomestvergistingsbedrijf. Zo ook in bijlage 3. De om-

schrijving ‘biomestvergistingsbedrijf’ betekent een industriële 

bestemming. Hier is alleen sprake van drie mestsilo's die ongeveer 20 

jaar geleden midden in het (akker-)land zijn neergezet. Indiener 

vraagt om een passende bestemmingen of aanduiding. 

i. Blad 8 

1. Het gebied rondom de Lugtenburgerweg, Molenweg, Eskampenweg, 

richting Burgemeester Legroweg wordt voor een groot deel als natuur 

beheerd door diverse eigenaren. De bestemming Natuur is hier van 

toepassing. 

2. In de Nota van Uitgangspunten is vastgesteld dat het Bongveen ten 

zuiden van het vliegveld de bestemming Natuur zou krijgen. Dat is 

niet gebeurd. IVN verzoekt dit alsnog te doen. 

Verwijderd:  
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j. Blad 9 

1. In landgoed Vennebroek ontbreken de aanduidingen WR-BD en W-

BPS. 

2. In landgoed De Braak ontbreekt de aanduiding W - BPS. 

3. Landgoed Lemferdinge is ten onrechte geheel bestemd als Maat-

schappelijk. Alleen het gebouw zou als zodanig geduid moeten wor-

den en de omgeving als N - L. Bovendien ligt het landgoed in WR - 

BD. 

4. Ten oosten daarvan aan de Lemferdingelaan staat een aantal huizen. 

Die liggen in het beschermde dorpsgezicht, maar het bouwvlak strekt 

zich te veel naar het noorden uit. 

5. De Lemferdingelaan vormt de noordgrens van het landgoed De Dui-

nen. De bouwvlakken voor Huis de Duinen en de naast gelegen boer-

derij zijn ter plekke ook te ruim. Bovendien ontbreekt de aanduiding 

N - L, dat geldt ook voor het gebiedje aan de westzijde dat als A - 1 

bestemd is. Ook de aanduiding W - BPS en WR - BD ontbreken. 

6. In landgoed Vosbergen en Oosterbroek ontbreken de aanduidingen N 

- L en WR - BD 

k. Blad 10 

1. Op de Noordes van Zuidlaren zijn twee bosschages, tussen De Kam-

pen en de Schutsweg. Het ene bosje is ten noorden van de gastrans-

portleiding, de andere ten zuiden daarvan. Beide gebieden kennen 

een archeologische waarde (WR - A2). Er zou ook een cultuurhistori-

sche waarde aan deze bosjes toegekend moeten worden (WR - C), 

aangezien deze reeds in 1878 vermeld worden.  

l. Blad 13  

1. Onderaan links liggen twee gebieden met natuurwaarden: van Wee-

ringsbos en Hammingabos. Direct aansluitend liggen gebieden met 

agrarische bestemming en ‘wro-zone - afwijkingsgebied 1’. Het IVN 

pleit er sterk voor dat de aansluitende bestemming geen recreatief 

gebruik kent, geen extra bouwvlak kent en dat het gebruik van de 

agrarische bestemming niet ten nadele van de natuurwaarden van de 

eerder genoemde bossen gaat. 

m. In de regels ontbreekt een tijdsaanduiding voor het branden van licht-

masten bij paardenbakken en bij het golfterrein in Eelde. Ons voorstel is 

dat ze tot 22.00 uur mogen branden. 

n. Het IVN is positief over de aandacht voor archeologische waarden en 

over het opnemen van de monumentale bomen in het bestemmingsplan. 

Het IVN is positief over het slechts toestaan van vergistingsinstallaties 

behorende tot categorie A, ais nevenactiviteit via een afwijkings-

/wijzigingsprocedure (planMER pagina 42). Op een boerenerf kan het 

vergisten van eigen mest de emissie van het broeikasgas methaan ver-

minderen. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. Het beeld op blz. 199 van het MER geeft de ammoniakdepositie weer, 

waarbij significante negatieve effecten in de gehele gemeente in het 
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bijzonder op het Natura 2000-gebied Drentsche Aa niet uit te sluiten 

zijn. In het bestemmingsplan is opgenomen dat bij uitbreiding van stal-

len de ammoniakemissie niet mag toenemen. Wel is hiervan een afwij-

kingsbevoegdheid opgenomen, echter die geeft aan dat aangetoond 

dient te zijn dat er geen significant negatieve gevolgen zijn voor de in-

standhoudingsdoelstelling van Natura 2000-gebieden als gevolg van am-

moniakdepositie. 

b. Zoals is aangegeven onder a, is het bestemmingsplan aangepast aan het 

MER, in die zin dat ‘intensivering en schaalvergroting’ alleen mogelijk 

is, mits geen toename van ammoniakdepostie en bij afwijking mits geen 

significante gevolgen. IVN verzoekt uit te gaan van het alternatief bij 

recht. De extra mogelijkheden die daarbuiten worden geboden in het 

bestemmingsplan zijn alleen mogelijk op basis van afwijkings- en wijzi-

gingsbevoegdheden. Er zal dus altijd een toets plaatsvinden. In het be-

stemmingsplan zijn als toetsingsgronden onder andere opgenomen:  

• de afwijkingsbevoegdheid niet wordt toegepast indien de gronden 

mede bestemd zijn voor Waarde – Beekdal en Waarde – Es; 

• de uitbreiding landschappelijk acceptabel wordt ingepast door mid-

del van een landschappelijk inpassingsplan. De gemeente toetst dit 

aan het gemeentelijke Landschapsontwikkelingsplan. 

• aangetoond dient te worden dat de uitbreiding, indien deze gepaard 

gaat met een toename van landbouwhuisdieren, niet leidt tot een 

toename van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden; 

• aangetoond dient te worden dat geen onevenredige afbreuk wordt 

gedaan aan de milieusituatie, de verkeersituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de geomorfologische en cultuurhistori-

sche, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangren-

zende gronden;  

Kortom, in de flexibiliteitsbepalingen zijn diverse waarborgen opgeno-

men om te komen tot een goede inpassing van de uitbreiding van agrari-

sche bedrijven en ter voorkoming van significante effecten van de 

Natura 2000 gebieden. 

c. De natuurbestemming wordt gecontroleerd en aangepast. Overigens is 

het doel om alle verworven EHS (niet zijnde agrarisch natuurbeheer 

danwel ruime jas gebied) als Natuur te bestemmen. Voor nog niet ver-

worven delen is reeds een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in de re-

gels van het ontwerp bestemmingsplan. De provinciale EHS kaart wordt 

opgenomen in de toelichting. Overigens is het uitgangspunt om terrei-

nen kleiner dan 3 ha te laten vallen onder de omliggende agrarische be-

stemmingen. In de agrarische bestemmingen vormt ‘het behoud van 

landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden’ onderdeel 

van de bestemmingsomschrijving. Tevens gelden diverse Waarden - be-

stemmingen.  

d. In artikel 3.7 en 4.7 zal een regeling worden opgenomen ter behoud van 

aanwezige kleinschalige natuurelementen, waartoe het verbod van kap-

pen van bomen en houtgewas van toepassing wordt verklaard. Wat be-
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treft de bestemmingen Waarde – Beekdal, Waarde – Es, Waarde – Flank 

en Waarde – Openheid zijn de ‘Omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden’ afhanke-

lijk van de specifieke waarde die de bestemming beschermd. Dit hoeft 

niet in iedere bestemming te gaan om het verwijderen van diepworte-

lende beplanting. De overige genoemde waarden worden middels de 

verschillende waardenbestemmingen voldoende beschermd.  

d. De pingoruïnes (soms als ronde laagten, als watervoerende veentjes en 

soms als bosjes opgegroeid op uitgedroogde veentjes) zullen in het  

planMer worden opgenomen in de opsomming van de karakteristieken 

van het Esdorpenlandschap op blz. 112. Dit zal eveneens in de toelich-

ting benoemd worden.  De pingoruïnes zullen beschermd worden in de 

regels, op basis van een ‘Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 

een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden’. 

e. Blad 1:  

1. In en rond de streek Peizermade is in de afgelopen jaren een groot 

aantal plannen ontwikkeld en uitgevoerd. Genoemd kunnen worden 

de waterberging en natuurontwikkeling de Onlanden, het transferium 

Hoogkerk, de wijk Ter Borch en de herinrichting van de provinciale 

weg N372. De bewoners van Peizermade hebben aangegeven graag 

ter compensatie van al deze voorzieningen een groene buffer te zien 

tussen Peizermade (oostzijde) en de stad Groningen. Die ontwikke-

lingen zijn voor de provincie Drenthe mede aanleiding geweest om 

op de bij de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe behorende 

kaart “EHS 2013” de aanduiding “EHS” te schrappen. Er is sprake van 

een “stadsrandzone”. Vanuit het EHS- beleid zijn er dan ook geen 

doelsoorten aangegeven die in het gebied dienen te worden gereali-

seerd. De opmerking van het IVN dat de betreffende gronden deel uit 

maken van de EHS is dus niet juist. Ook op de “ontwerpkaart EHS 

2013” komt het gebied als zodanig niet meer voor. Het inrichtings-

plan voor het gebied is door de Bestuurscommissie Peize in nauwe 

samenwerking met de bewoners van Peizermade, de Vereniging Na-

tuurmonumenten, het waterschap Noorderzijlvest, de Dienst Lande-

lijk Gebied en de gemeenten Noordenveld, Groningen en Tynaarlo 

opgesteld. De Vereniging Natuurmonumenten participeert in het toe-

komstige beheer van het gebied. Om de plannen te verduidelijken 

zal aan de toelichting een paragraaf over de Groene buffer Peizer-

made worden toegevoegd, waarbij o.a. aandacht wordt geschonken 

aan de volgende aspecten: 

• het inrichtingsplan; 

• toets aan beleidskaders; 

• de omgevingsaspecten, waaronder de vormvrije m.e.r.- beoorde-

ling; 

• archeologisch onderzoek; 

• Advies Natuurwaarden d.d. 9 oktober 2012. 
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Het inrichtingsplan respecteert de verkaveling van het gebied. Huidige 

kavelsloten worden verbreed en er ontstaan waterkanten met natuur-

vriendelijke oevers. Evenwijdig aan de verkavelingstructuur/sloten wor-

den houtsingels aangelegd. Het gebied wordt in “kamers” verdeeld. Een 

wandel- of struinroute leidt de bezoeker van kamer naar kamer. Bosjes 

zorgen voor afwisseling in open en besloten delen. In het plan is reke-

ning gehouden met een aantal belangrijke zichtassen en zichtpunten. 

Vanaf het transferium komt een fietsroute eerst langs de nieuwe aan te 

leggen ontsluitingsweg naar de wijk Ter Borch. Al snel kunnen de fiet-

sers de route via de Madijk vervolgen, zodat men los van de weg fietst 

met meer beleving van de groene buffer. De fietsroute blijft echter aan 

de rand van de buffer. Door de buffer komt alleen een wandelroute. Het 

gebied zal zich grotendeels spontaan en door middel van beheer gaan 

ontwikkelen. Alleen de hoofdstructuur van watergangen en opgaande 

beplanting wordt aangelegd. Voor het overige geldt dat door de juiste 

condities te scheppen (grond- en waterpeilen en afgraven voedselrijke 

toplaag) beoogde vegetaties tot ontwikkeling kunnen komen. In het 

noordelijk deel van het plangebied (hooilanden) wordt geen grond afge-

graven, maar zal worden verschraald door maaien en afvoeren. In het 

zuiden wordt aangesloten op de sfeer van het Stadspark met bosjes en 

grasvelden. Daar kan bijvoorbeeld een speelweide en/of picknickplek 

worden gesitueerd. Het zuidelijk deel bestaat verder uit een moeraszo-

ne waarvoor de gronden ca. 10 cm worden afgegraven. Het plangebied 

bevat voorzieningen voor wandelaars, fietsers en kanoërs. Om de aan-

trekkelijkheid te vergroten wordt gestreefd naar een afwisseling van het 

gebied. Vanuit Peizermade en Ter Borch kan een ommetje worden ge-

maakt. Conclusie: er is sprake van de aanleg van nieuwe natuur in com-

binatie met dagrecreatieve voorzieningen voor wandelaars, fietsers en 

kanoërs. Het gebied maakt niet langer deel uit van de EHS. De stads-

randzone is met de dubbelbestemming Groen – Recreatief Uitloopgebied 

en Waarde – Beekdal afdoende beschermd. De zienswijze om aan het 

gebied de bestemming Natuur toe te kennen wijzen wij daarom af. 

f. Blad 2  

1. De letters van het beschermd dorpsgezicht gelden voor een heel 

vlak. Daarom zijn deze niet overal op de kaart te zien. In de (digita-

le) verbeelding komen de letters niet meer terug. Alleen nieuwe 

landgoederen zijn in de verbeelding als zodanig aangeduid. Voor 

meer informatie wordt verwezen naar de inleiding, paragraaf 1.2.  

2. Het bouwvlak op de hoek Helmerdijk ten westen van Spierveen zal 

worden opgenomen in de agrarische bestemming in plaats van de be-

stemming Natuur.  

3. Aangezien het Bakkersbosje kleiner is dan 3 ha (ongeveer 9.000 m2), 

valt het onder de agrarische bestemming, met de daarbij behorende 

(uit te breiden) beschermingsregime voor natuur- en landschapsele-

menten, zoals aangegeven onder punt c. Voor meer informatie wordt 

verwezen naar paragraaf 1.2. 

g. Blad 3 
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1. De mestopslag op de hoek Roderweg/Bongveenweg is voorzien van 

een aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – mestopslag’. Voor 

deze mestsilo’s is een aparte procedure gevolgd en de bestaande 

rechten worden hier behouden.  

h. Blad 8 

1. Het gebied rondom de Lugtenburgerweg, Molenweg, Eskampenweg, 

richting Burgemeester Legroweg wordt inderdaad voor een groot 

deel als natuur beheerd door diverse eigenaren. De oppervlakte van 

het gebied bedraagt echter minder dan 3 ha, waardoor het blijft val-

len onder de agrarische bestemming, met bijbehorend beschermings-

regime. Verwezen wordt naar paragraaf 1.2. 

2. In de zienswijze wordt gedoeld op de toetsingskaart behorende bij 

de Nota van Uitgangspunten. Het Bongveen krijgt alsnog  de be-

stemming Natuur.  

i. Blad 9 

1. Zie reactie g onder 1. 

2. Zie reactie g onder 1. 

3. Zie reactie g onder 1. 

4. De bestemmingsvlakken van de woningen ten oosten van Landgoed 

Lemferdinge aan de Lemferdingelaan is gebaseerd op de kadastrale 

percelen. De begrenzingen zullen niet gewijzigd worden. 

5. Zie reactie g onder 1. 

6. Zie reactie g onder 1. 

j. Blad 10 

1. De gebiedsbestemmingen zijn naast de betreffende functie allen ge-

richt op behoud en bescherming van landschappelijke en cultuurhis-

torische waarden.  

k. Blad 13  

1. Het enige verschil is dat ter plaatse van de aanduiding ‘wro-zone – 

afwijkingsgebied 1’ het bouwen buiten het bouwvlak maximaal een 

aaneengesloten vierhoek mag omvatten, die niet meer bedraagt dan 

2,5 ha (inclusief het bestaande bouwvlak). Het gaat om bouwen bui-

ten bestaande bouwvlakken. Er mogen geen nieuwe bouwvlakken ge-

realiseerd worden. Er gelden aanvullende voorwaarden, conform 

artikel 3.4.1.a. 

l. De verlichting bij een golfbaan wordt geregeld in het Activiteitenbe-

sluit. Hierin is bepaald dat de verlichting bij een gelegenheid voor 

sportbeoefening in de buitenlucht tussen 23.00 uur en 07.00 uur is uit-

geschakeld, als ook indien er geen sport wordt beoefend noch onder-

houd plaatsvindt. Deze regel geldt tevens voor bedrijfsmatige 

paardenhouderijen. Voor particuliere paardenbakken zal een bepaling in 

de regels worden opgenomen waarin het gebruik van verlichting tussen 

23.00 uur en 07.00 uur wordt verboden. 

m. Dit wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting 1) De provinciale EHS kaart is opgenomen in de toelichting; 

2) De pingoruïnes zijn in de toelichting benoemd; 

3) De toelichting is aangevuld met een paragraaf over de Groene 

buffer Peizermade; 

Regels 1) In artikel 3.7 en 4.7 is een regeling opgenomen ter behoud van 

aanwezige kleinschalige natuurelementen; 

2) In de regel is een beschermde regeling opgenomen voor pingoru-

ines; 

3) Er is een regeling ten behoeve van het gebruik van lichtmasten 

bij paardenbakken toegevoegd. 

Verbeelding 1) De natuurbestemming is gecontroleerd en gewijzigd; 

2) De bestemmingsvlakken van de woningen ten oosten van Land-

goed Lemferdinge zijn verkleind op basis van de luchtfoto; 

 
Z ien sw i j ze  numme r  8  

Luchtverkeersleiding Nederland Air Traffic Control the Netherlands 

Postbus 75200 

1117 ZT Luchthaven Schiphol 

Ontvangen op 15 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

LVNL verzoekt:  

a. In de toelichting te verwijzen naar de cns-apparatuur van LVNL en de 

bijbehorende toetsingsvlakken. 

b. In de regels het ontvangstation, alsmede de TAR op te nemen welke in 

het plangebied opgesteld staan. 

c. De toetsingsvlakken van het ontvangstation, alsmede de TAR op te ne-

men op de verbeelding. 

d. De toetsingsvlakken van de overige op en in de omgeving van de lucht-

haven aanwezige cns-apparatuur op te nemen in de regels en de ver-

beelding, indien van toepassing. 

e. Te borgen dat indien de maximale hoogte van een bouwplan een toet-

singsvlak doorsnijdt, advies wordt ingewonnen bij LVNL over het effect 

hiervan op de goede werking van de cns-apparatuur. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. De toelichting wordt aangevuld met de aangeleverde tekst. 

b. Het ontvangststation en de TAR zullen in de verbeelding worden opge-

nomen. In de regels zal worden aangesloten bij het voorstel van de in-

diener. 

c. De toetsingsvlakken van het ontvangststation en van de TAR zullen in de 

verbeelding en in de regels worden opgenomen conform het voorstel van 

de indiener. 

d. De toetsingsvlakken van de overige apparatuur zullen worden opgeno-

men in de verbeelding en regels, indien van toepassing. 

e. Indien in het bestemmingsplan de mogelijkheid wordt geboden tot een 

hoogte te bouwen waarmee een toetsingsvlak wordt doorsneden zal de 
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voorwaarde worden opgenomen dat advies ingewonnen dient te worden 

bij LVN.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting De toelichting is aangevuld met de door de indiener aangeleverde 

tekst. 

Regels De regels zijn aangevuld ter bescherming van de werking van het 

ontvangststation, de TAR en overige apparatuur. 

Verbeelding De toetsingsvlakken zijn opgenomen. 

 
Z ie n sw i j ze  9  

Natuur- milieufederatie 

Hertenkamp 6 

9401 HL Assen 

Ontvangen op 19 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a.  Volgens de Planbeschrijving (paragraaf 6.1) is de bestemming Natuur 

toegekend aan: "De feitelijk verworven EHS alsmede de overige natuur-

gebieden groter dan 3 hectare. Gronden in eigendom van natuurbehe-

rende instanties, groter dan 3 hectare, vallend in de EHS en waarvan de 

inrichting tot natuurgebied vaststaat of reeds is uitgevoerd, zijn even-

eens bestemd als Natuur". Natuur- en Milieufederatie is van mening dat 

deze zinnen niet logisch samenhangen en dus nog redactie behoeven. 

Naar hun mening zouden alle gronden die behoren tot de begrensde Eco-

logische Hoofdstructuur en zijn verworven, als Natuur moeten worden 

bestemd. 

b.  Alle natuurterreinen buiten de EHS, die in bezit zijn van een natuurbe-

herende instantie, zouden in principe de bestemming Natuur moeten 

krijgen. De grens van 3 ha vindt indiener in hoge mate arbitrair maar zij 

kunnen wel leven met het besluit om kleine natuurelementen een goed 

herkenbare aanduiding te geven op de plankaart, in plaats van de be-

stemming Natuur (zie verder onder kopje Landschapselementen). Een 

flink aantal natuurterreinen groter dan 3 ha heeft nog niet de bestem-

ming Natuur gekregen. Indiener verzoekt de natuurterreinen groter dan 

3 ha de bestemming Natuur te geven. 

c.  Voor de wijziging van de bestemming Agrarisch en Agrarisch - 1 in Na-

tuur is een wijzigingsregel opgenomen. Het is inspreker niet duidelijk 

waarom die bestemmingswijziging alleen zou kunnen plaatsvinden op 

gronden met de bestemming Waarde - Beekdal. Natuur- en Milieufedera-

tie verzoekt om de voorwaarde te schrappen dat aangetoond moet wor-

den dat er geen sprake is van onevenredige schade aan aangrenzende 

(agrarische) bedrijven. 

d.  Volgens de planbeschrijving (paragraaf 6.1) maken kleinere natuur- en 

bosgebieden weliswaar onderdeel uit van de betreffende agrarische ge-

biedsindeling, maar zijn ze middels de bestemmingsregels wel be-

schermd. Natuur- en Milieufederatie is van mening dat de gemeente de 
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landschapselementen goed in beeld moet hebben, zodat ze niet per on-

geluk van de kaart kunnen verdwijnen of worden aangetast. Inspreker 

verzoekt alle landschapselementen, zoals bosjes en singels, op de ver-

beeldingen aan te geven met een aanduiding ‘houtwal’ of ‘natuur’. 

e.  Aan uitbreidingen van agrarische gebouwen of bedrijfsgebouwen kun-

nen, volgens de bestemmingsregels, nadere eisen worden gesteld in 

verband met het landschaps- en bebouwingsbeeld. Via een omgevings-

vergunning kunnen uitbreidingen van agrarische gebouwen, niet agrari-

sche bedrijfsgebouwen en bijvoorbeeld paardenbakken mogelijk worden 

gemaakt Daarbij moet volgens de bestemmingsregels steeds sprake zijn 

van een goede landschappelijke inpassing. Natuur- en Milieufederatie 

gaat ervan uit dat in beide gevallen toetsing zal plaatsvinden aan het 

Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Inspreker verzoekt om naast het al 

bestaande LOP een beeldkwaliteitsplan te ontwikkelen en hier in de be-

stemmingsregels naar te verwijzen. 

f.  Naar mening van de Natuur- en Milieufederatie moet de lichtuitstraling 

van paardenbakken in het landelijk gebied zoveel mogelijk worden be-

perkt, met het oog op het behoud van de kernkwaliteit duisternis. Be-

halve de genoemde regels voor masthoogte, het aantal masten en 

straalrichting van de lampen, verzoekt Natuur- en Milieufederatie om 

aan de regels het volgende toe te voegen; 

1.  Er mag niet meer dan 60 LUX/ m2 worden geproduceerd, gemeten op 

1 meter boven de bodem van de bak. 

2.  De verlichting mag niet worden gebruikt tussen 23.00 en 7.00 uur. 

g. Zonnepanelen zijn niet toegestaan op gronden die de bestemming Na-

tuur hebben of Waarde - Es, Waarde - Beekdal, Waarde - Flank of Waar-

de - Beschermd dorpsgezicht. Ook in gebieden zonder de genoemde 

bestemmingen kan een cluster zonnepanelen op de grond het land-

schapsbeeld verstoren. Daarom adviseert Natuur- en Milieufederatie om 

in artikel 49 de voorwaarde op te nemen dat de panelen zo goed moge-

lijk wordt ingepast. 

h. Natuur- en Milieufederatie verzoekt voor een aantal gebieden de be-

stemming te wijzigen in Natuur (in hoofdstuk 4 van deze nota zijn deze 

opmerkingen nader uitgesplitst).  

i.  Het Elsburger onland is merendeels eigendom van een stichting en wordt 

als natuurgebied beheerd. Het oppervlaktewater is een belangrijk on-

derdeel van dit natuurgebied en moet daarom ook als Natuur worden 

bestemd en niet als Water. 

j. Onduidelijk is waarom de binnen het natuurgebied gelegen (a.g.v. wa-

terstanden in grootte variërende) oppervlaktewater (punt 3 in bijlage) 

apart wordt bestemd als Water. Het zou meer voor de hand liggen om 

deze oppervlakte integraal onderdeel uit te laten maken van de be-

stemming Natuurgebied, zoals dat bijvoorbeeld ook voor de zuidelijker 

gelegen veenplas in het Bongveen geldt 

k.  Natuur- en Milieufederatie is van mening dat de bestemming natuurge-

bied voor de cultuurgronden in de Hullen e.o. onjuist is. Deze gronden 
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zijn geen eigendom van natuurbeschermingsorganisaties en zijn voor zo-

ver bekend in gebruik bij boeren. 

l.  Natuur- en Milieufederatie is verbaasd over de relatief grote oppervlak-

te grond in het beekdal van de Drentse Aa, ten zuiden van de Groninger-

straat, die een Horecabestemming heeft.  

m. Percelen die agrarisch zijn bestemd, maken deel uit van het landgoed 

Lemferdinge en bestaat uit (park)bos. Deze oppervlakte zou moeten 

worden toegevoegd aan de bestemming van de rest van het landgoed 

(maatschappelijk) of moet worden bestemd als natuurgebied.  

n. Er is een grondruil in voorbereiding met de Kraus Groeneveld Stichting. 

De gronden die NM in bezit krijgt, zijn op de plankaart als Agrarisch be-

stemd. In verband met deze grondruil wordt geadviseerd om de te ver-

werven gronden al de bestemming Natuur te geven. Tevens is een 

historische tuin in beheer van het IVN, bestemd voor Wonen. Dit is on-

juist.  

o.  Kaartbeeld is niet duidelijk over hoe de bestemming van het hunebed is 

begrensd ten opzichte van de aangrenzende woonbestemmingen. 

p. Het perceel ruilgrond De Broeken/Zwarte Lent is eigendom van HDL. Het 

betreft hier een perceel ruilgrond dat geen deel uitmaakt van de EHS. 

Het moet dus niet de bestemming Natuur hebben, maar dezelfde agrari-

sche bestemming als de omringende landbouwgronden. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a.  De redactie van deze zinnen zal worden aangepast in de Planbeschrij-

ving (paragraaf 6.2). De bestemming Natuur is toegekend aan de feite-

lijk verworven EHS (uitgezonderd de beheersgebieden) alsmede de 

overige natuurgebieden groter dan 3 hectare. Voor meer informatie 

wordt verwezen naar paragraaf 1.2. 

b.  De grens is op 3 ha gelegd, omdat de kleinere landschapselementen al 

dan niet in bezit van natuurbeherende instanties, agrariërs en anderen, 

in voldoende mate beschermd worden binnen de ter plaatse geldende 

agrarische bestemmingen. In de agrarische bestemmingen is het volgen-

de geregeld. In de bestemmingsomschrijving is opgenomen het behoud 

van landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden. Daar-

naast zal een extra bescherming in het plan worden opgenomen in de 

vorm van een vergunningplicht (aanleg) voor werken ter bescherming 

van landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische elementen bin-

nen de twee agrarische bestemmingen. Verder zijn in de diverse Waar-

den-bestemmingen omgevingsvergunningen vereist voor werken en 

werkzaamheden ter bescherming van het landschap en natuur. Zo zijn 

de voor Waarde – Beekdal aangewezen gronden, behalve voor de andere 

daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van 

de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het 

beekdal.  

c. Voor de gronden gelegen binnen de begrenzing van de EHS die (nog) niet 

in eigendom zijn van natuurbeherende instanties geldt een wijzigingsbe-

voegdheid naar Natuur. Dit geldt dus niet alleen voor gronden die liggen 
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binnen Waarde – Beekdal. De aanduiding Natuur wordt voor deze gron-

den verwijderd. In plaats daarvan wordt in de wijzigingsregel de verwij-

zing naar de kaarten van de provincie voor wat betreft de begrenzing 

van de EHS opgenomen. De voorwaarde dat geen onevenredige schade 

mag ontstaan voor aangrenzende (agrarische) bedrijven, zal worden ge-

schrapt voor wat betreft het omzetten van gronden gelegen binnen de  

EHS naar  Natuur.  

d. Verwezen wordt naar het gestelde onder punt b. De aanduiding ‘hout-

wal’ is alleen gehanteerd voor houtwallen die nog niet geheel gereali-

seerd zijn, maar die wel gerealiseerd dienen te worden. De bijgevoegde 

kaarten met eigendommen van Staatsbosbeheer zullen worden meege-

nomen bij het aanpassen van de begrenzing van de bestemming Natuur. 

Daarbij blijven wel de algemene uitgangspunten van toepassing zoals de 

grens van ca. 3 ha.  

e. Het LOP geeft inderdaad een goed beeld voor initiatiefnemers, waaraan 

voldaan moet worden wat betreft landschappelijke inpassing. Dit be-

treft vastgesteld gemeentelijk beleid, wat de gemeente als landschap-

pelijk toetsingskader hanteert. De suggestie voor het opstellen van een 

beeldkwaliteitsplan is een goede suggestie, echter dit gaat de reikwijd-

te van dit bestemmingsplan buitengebied te buiten. Bij de vaststelling 

van de Nota van uitgangspunten is al gereageerd op het verzoek voor 

het opstellen van een beeldkwaliteitsplan, het standpunt van de ge-

meente blijft ongewijzigd. 

f. De regeling zal worden opgenomen in het bestemmingsplan. 

g.  De formulering van artikel 49 j zal worden aangepast. 

h. De begrenzing van de bestemming Natuur wordt aangepast aan de ge-

noemde natuurgebieden, voor zover groter dan 3 ha en uitgezonderd de 

beheersgebieden. Voor wat betreft Peizermade: 

In en rond de streek Peizermade is in de afgelopen jaren een groot aan-

tal plannen ontwikkeld en uitgevoerd. Genoemd kunnen worden de wa-

terberging en natuurontwikkeling de Onlanden, het transferium 

Hoogkerk, de wijk Ter Borch en de herinrichting van de provinciale weg 

N372. De bewoners van Peizermade hebben aangegeven graag ter com-

pensatie van al deze voorzieningen een groene buffer te zien tussen 

Peizermade (oostzijde) en de stad Groningen. Die ontwikkelingen zijn 

voor de provincie Drenthe mede aanleiding geweest om op de bij de 

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe behorende kaart “EHS 2013” 

de aanduiding “EHS” te schrappen. Er is sprake van een “stadsrandzo-

ne”. Vanuit het EHS- beleid zijn er dan ook geen doelsoorten aangege-

ven die in het gebied dienen te worden gerealiseerd. De opmerking van 

het IVN dat de betreffende gronden deel uit maken van de EHS is dus 

niet juist. Ook op de “ontwerpkaart EHS 2013” komt het gebied als zo-

danig niet meer voor. Het inrichtingsplan voor het gebied is door de Be-

stuurscommissie Peize in nauwe samenwerking met de bewoners van 

Peizermade, de Vereniging Natuurmonumenten, het waterschap Noor-

derzijlvest, de Dienst Landelijk Gebied en de gemeenten Noordenveld, 

Groningen en Tynaarlo opgesteld. De Vereniging Natuurmonumenten 
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participeert in het toekomstige beheer van het gebied. Wij verbazen ons 

dan ook over de opmerking van de Milieufederatie dat de zienswijze op 

dit onderdeel mede namens de Vereniging Natuurmonumenten zou zijn 

ingediend. Om de plannen te verduidelijken zal aan de toelichting een 

apart hoofdstuk Groene buffer Peizermade worden toegevoegd, waarbij 

onder andere aandacht wordt geschonken aan de volgende aspecten: 

• het inrichtingsplan; 

• toets aan beleidskaders; 

• de omgevingsaspecten, waaronder de vormvrije m.e.r.-beoordeling; 

• archeologisch onderzoek; 

• Advies Natuurwaarden d.d. 9 oktober 2012. 

Het inrichtingsplan respecteert de verkaveling van het gebied. Huidige 

kavelsloten worden verbreed en er ontstaan waterkanten met natuur-

vriendelijke oevers. Evenwijdig aan de verkavelingstructuur/sloten wor-

den houtsingels aangelegd. Het gebied wordt in “kamers” verdeeld. Een 

wandel- of struinroute leidt de bezoeker van kamer naar kamer. Bosjes 

zorgen voor afwisseling in open en besloten delen. In het plan is reke-

ning gehouden met een aantal belangrijke zichtassen en zichtpunten. 

Vanaf het transferium komt een fietsroute eerst langs de nieuwe aan te 

leggen ontsluitingsweg naar de wijk Ter Borch. Al snel kunnen de fiet-

sers de route via de Madijk vervolgen, zodat men los van de weg fietst 

met meer beleving van de groene buffer. De fietsroute blijft echter aan 

de rand van de buffer. Door de buffer komt alleen wandelroute. Het ge-

bied zal zich grotendeels spontaan en door middel van beheer gaan 

ontwikkelen. Alleen de hoofdstructuur van watergangen en opgaande 

beplanting wordt aangelegd. Voor het overige geldt dat door de juiste 

condities te scheppen (grond- en waterpeilen en afgraven voedselrijke 

toplaag) beoogde vegetaties tot ontwikkeling kunnen komen. In het 

noordelijk deel van het plangebied (hooilanden) wordt geen grond afge-

graven, maar zal worden verschraald door maaien en afvoeren. In het 

zuiden wordt aangesloten op de sfeer van het Stadspark met bosjes en 

grasvelden. Daar kan bijv. een speelweide en/of picknickplek worden 

gesitueerd. Het zuidelijk deel bestaat verder uit een moeraszone waar-

voor de gronden ca. 10 cm worden afgegraven. Het plangebied bevat 

voorzieningen voor wandelaars, fietsers en kanoërs. Om de aantrekke-

lijkheid te vergroten wordt gestreefd naar een afwisseling van het ge-

bied. Vanuit Peizermade en Ter Borch kan een ommetje worden 

gemaakt. Conclusie: er is sprake van de aanleg van nieuwe natuur in 

combinatie met dagrecreatieve voorzieningen voor wandelaars, fietsers 

en kanoërs. Het gebied maakt niet langer deel uit van de EHS. De stads-

randzone is met de dubbelbestemming Groen – Recreatief Uitloopgebied 

en Waarde – Beekdal afdoende beschermd. De zienswijze om aan het 

gebied de bestemming Natuur toe te kennen wijzen wij daarom af. 

i.  Het Elsburger onland zal worden bestemd als Natuur. 

j.  De bestemming Natuur zal worden uitgebreid.  
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k. De percelen zijn gecontroleerd en voor zover de gronden niet in bezit 

zijn van Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten zullen ze een agrarische 

bestemming krijgen.  

l. De horecabestemming is gebaseerd op het vigerende bestemmingsplan. 

De eigenaar heeft aangegeven dat de vigerende rechten nog noodzake-

lijk zijn voor de gewenste ontwikkelingen. Inmiddels is bij vaststelling 

van de Nota van uitgangspunten door de gemeenteraad in 17 april 2012 

besloten deze ontwikkelingsruimte op basis van het vigerende bestem-

mingsplan te handhaven. 

m. De begrenzing van de bestemming Maatschappelijk zal worden uitge-

breid. 

n. De percelen die betrokken zijn in de grondruil zullen conform grondruil 

worden bestemd. De tuin van het IVN hoort ruimtelijk gezien bij de 

woonfunctie en zal daarom deze bestemming behouden.  

o. Het hunebed heeft inderdaad geen specifieke bestemming of aanduiding 

gekregen, maar is op grond van de monumentenwetgeving voldoende 

beschermd. 

p. Het perceel zal agrarisch worden bestemd. 

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting 

1) In de Planbeschrijving (paragraaf 6.2) worden zinnen vervangen: 

“De feitelijk verworven EHS alsmede de overige natuurgebieden 

groter dan 3 hectare, gronden in eigendom van natuurbeherende 

instanties, groter dan 3 hectare, vallend in de EHS en waarvan de 

inrichting tot natuurgebied vaststaat of reeds is uitgevoerd, zijn 

eveneens bestemd als Natuur". Dit wordt vervangen door: De be-

stemming Natuur is toegekend aan de feitelijk verworven EHS 

alsmede de overige natuurgebieden groter dan 3 hectare.  

Regels 

1) De regeling voor lichtmasten bij paardenbakken is toegevoegd. 

2) Artikel 3.8.d.2 en 3.8.d.4,  4.8.d.2 en 4.8.d.4 worden verwij-

derd.  

3) aan artikel 49 j wat betreft zonnepanelen is toegevoegd dat de 

panelen landschappelijk worden ingepast. 

Verbeelding 

1) De begrenzing van de bestemming Natuur is aangepast. 2) De 

bijgevoegde kaarten met eigendommen van Staatsbosbeheer en de 

overige bijlagen zullen worden meegenomen, voor zover het na-

tuurelementen groter dan 3 ha betreft. De cultuurgronden in de 

Hullen e.o. worden daarbij deels anders bestemd. 

3) Het Elsburger onland is bestemd als Natuur. 

4) De bestemming Maatschappelijk van Landgoed Lemferdinge is 

uitgebreid. 

4) De percelen die betrokken zijn in de grondruil met de Kraus 

Groeneveld Stichting zijn conform grondruil bestemd.  

5) Het perceel ruilgrond De Broeken/Zwarte Lent is agrarisch 

bestemd. 
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Z ie n sw i j ze  n umme r  10  

Vereniging VOLE  

Postbus 47  

Paterswolde 

Ontvangen op 21 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. Indieners heeft betrekking op de baanverlenging. Indieners lezen in het 

Plan MER in de conclusie op blz. 205 dat: "met name het voornemen 

(worstcase scenario) sterk negatieve effecten kan hebben op de aspec-

ten Natura 2000, overige natuur, geurhinder en in minder mate ook op 

bodem, water, klimaat en landschap." En dat het Alternatief bij Recht 

maar een vrij geringe uitbreiding betekent ten opzichte van de autono-

me ontwikkeling, en het verzoek van indieners om dit alternatief te kie-

zen. 

b. Indieners stellen dat door te ijveren voor uitbreiding van de luchthaven 

de milieugebruiksruimte voor stikstof verbindingen opgesoupeerd heeft 

ten koste van de agrarische sector. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a.  Op basis van de uitkomsten van het MER is in het bestemmingsplan een 

regeling opgenomen ter beperking van de ammoniakemissie. Bij recht is 

het mogelijk om stallen te bouwen, mits is aangetoond dat er geen 

sprake is van een toename van de ammoniakemissie van het betreffende 

bedrijf. Verder is bij afwijking uitbreiding van stallen mogelijk mits is 

aangetoond dat er geen significant negatieve gevolgen zijn voor de in-

standhoudingsdoelstelling van Natura 2000-gebieden als gevolg van am-

moniakdepositie. De beperking van de ammoniakdepositie op agrarische 

bedrijven zal ook een positieve invloed hebben op bijvoorbeeld het geu-

raspect. In de inleiding wordt nader op dit aspect ingegaan.  

b.  Ten behoeve van de uitbreiding van de luchthaven is een milieueffect-

rapport opgesteld. De milieueffecten zijn daarin afgewogen en meege-

nomen om te komen tot besluitvorming. Dat staat verder los van dit 

bestemmingsplan. De uitbreiding van de luchthaven betreft een auto-

nome ontwikkeling. Zoals onder a gesteld, is in het bestemmingplan re-

kening gehouden met Natura 2000 en ammoniakdepositie.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels De regels voor ammoniakemissie zijn enigszins gewijzigd, zie inlei-

ding (paragraaf 1.2 van deze nota). 

Verbeelding X 

 

 

 

 



 

  
247.00.01.27.11.00 - Nota beantwoording zienswijzen - ontwerpbestemmingsplan Buitenge-

bied Tynaarlo - 13 mei 2013  
165

Z ien sw i j ze  numme r  11  

LTO Noord 

Morra 2 

9204 KH Drachten 

Ontvangen op 21 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. In art. 3.1 onder k. en in artikel 4.1 onder h. wordt in de bestemmings-

omschrijving gesproken over de functie "het opwekken van elektriciteit 

door middel van (co)vergisting." Allereerst moet hierbij worden opge-

merkt dat (co)vergisting lang niet altijd meer plaatsvindt om ter plaatse 

elektriciteit op te wekken. Steeds vaker is de output van een installatie 

geen elektriciteit maar (groen) gas. Daarnaast is het van belang vast te 

stellen dat het komende decennium op de agrarische bedrijven aller-

hande innovaties op het vlak van be- en verwerken van landbouwkundi-

ge (bij-)producten zullen plaatsvinden. Mest en andere stoffen van het 

eigen bedrijf worden niet alleen vergist maar ook met andere processen 

(bv. destilleren, drogen of vergassen) be- of verwerkt. Indieners verzoe-

ken in het van voornoemde artikelen in de bestemmingsomschrijving 

een zinsnede op te nemen die ook deze ontwikkelingen als een reguliere 

functie op een agrarisch bedrijf beschouwt/toestaat. 

b. Indieners verzoeken om de artikelen 3.4.1 en 4.4.1 aan te passen. In-

dieners voorstel behelst: ten behoeve van vergroting van het oppervlak 

gebouwen voor landbouwhuisdieren, mits wordt voldaan aan generieke 

eisen ten aanzien van het toepassen van emissie-arme stalsystemen èn 

de toename van de ammoniakemissie zo nodig wordt gecompenseerd 

door middel van mitigerende maatregelen (bijvoorbeeld saldering), of 

anderszins (bijvoorbeeld doordat een NB-wetvergunning is of kan wor-

den afgegeven) wordt aangetoond dat de kwaliteit van de natuurlijke 

habitats en habitatsoorten bij gevolg niet zal verslechteren en er geen 

significant verstorend effect zal zijn op de kwalificerende soorten van 

een Natura 2000-gebied. Indieners verzoeken om andere artikelen bin-

nen de voorschriften (o.m. artikel 3.4.1, lid a. sub 6, artikel 3.4.1. lid d.  

c. Op verschillende locaties binnen het plangebied is sprake van een be-

staand agrarisch bouwvlak dat ligt onder de dubbelbestemming Waarde 

Beekdal of Waarde - Es. In de artikelen 3.4.1. lid a sub 3 en 4.4.1 onder 

a sub 2., wordt bepaald dat het bij afwijking toestaan van oprichting 

van bebouwing aansluitend op het bestaande bouwvlak (het impliciet 

toekennen van een groter bouwvlak) niet wordt toegestaan bij gronden 

die mede bestemd zijn voor Waarde - Beekdal en Waarde - Es. Indieners 

stellen dat deze bedrijven binnen het bouwvlak dat hen bij recht is toe-

gekend worden opgesloten.  Volgens indieners staat dat haaks op het 

feit dat de Kaart bij de Provinciale Omgevingsvisie in een als "landbouw-

gebied" geduide omgeving zijn gelegen. Volgens indieners moeten deze 

genoemde bedrijven vergelijkbare ontwikkelmogelijkheden krijgen als 

de ondernemers die niet onder de duiding Beekdal of Es vallen. Indie-
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ners verzoeken om 3.4.1. lid a sub 3 en 4.4.1 onder a sub 2. uit de voor-

schriften te verwijderen. Indieners stellen dat voor die situaties waar 

genoemde bedrijven letterlijk op de rand van de aanduiding Beekdal of 

Es liggen, ook een herziening van de arcering op de plankaart uitkomst 

kan bieden. 

d. Op de plankaart staat vermeld dat aan de boomkwekerij aan de Tie-

nelsweg in Zuidlaren een "waarde archeologische verwachting 2" wordt 

toegekend. Deze duiding suggereert dat er sprake is van een ongeroerd 

archeologisch bodemarchief. Indieners beroepen zich op het feit dat in 

december 2011 een provinciaal convenant is gesloten over de thematiek 

van agrarisch grondgebruik en archeologie. Naar aanleiding van een on-

derzoek hierover is er afgesproken dat bestaande percelen met laan- en 

parkbomen vrijgesteld zullen worden van een onderzoeks- en vergun-

ningplicht in relatie tot landbouwkundig gebruik. Op grond hiervan stel-

len indieners dat  het kaartbeeld in het bestemmingsplan  ter plaatse 

(en eventueel ook op andere percelen binnen de gemeente waar sprake 

is van Laan- en Parkbomen teelt) zal moeten worden ontdaan van het 

stempel "waarde archeologische verwachting". 

e. Indieners verzoeken om het actualiseren van archeologische kaarten. 

f. In artikel 37 wordt een aantal activiteiten benoemd dat binnen het ge-

bied dat bestemd is als Waarde Beekdal, aan een vergunningplicht is 

verbonden. Indieners stellen dat een dergelijke vergunningplicht niet 

nodig is zeker als het gaat om "het wijzigen van het greppelsysteem en 

het aanbrengen van drainage". Volgens indieners  zijn dit ingrepen die 

nodig zijn om de agrarische productieomstandigheden te behouden c.q. 

te verbeteren.  

1.  In artikel 37.3 lid a sub 7 en 9 wordt gesteld dat een omgevingsver-

gunning nodig is voor "het blijvend omzetten van grasland in bouw-

land" en "het scheuren van grasland. Volgens indieners moet een 

agrarische ondernemer zelf kunnen moet kunnen bepalen of hij of zij 

ergens gras wil telen of maïs, of aardappels of welk gewas dan ook. 

Volgens indieners is dat binnen de gebieden die met de "waarde 

beekdal" zijn geduid, structureel akkerbouwmatige teelten plaats-

vinden, sprake is van wisselteelt (bv. gras- aardappelen-maïs) en 

sprake is van (intensief beheerd) grasland. Indieners stellen dat ge-

noemde artikelen staan dergelijk gebruik in de weg. 

2.  Indieners verzoeken om de artikelen zoals in het vorige punt be-

schreven te schrappen. De waarden als beschreven in art. 37.1 geven 

op geen enkele wijze aanleiding om regulerend op te treden in de 

dagelijkse praktijk van het gebruik van percelen.  

g. Voor de gebieden aangeduid met Waarde - Es en Waarde - Flank is een 

omgevingsvergunning nodig voor het aanbrengen of verwijderen van 

diepwortelende beplantingen. Volgens indieners is het hierbij dat ner-

gens duidelijk wordt wat diepwortelende gewassen zijn en evenmin 

wordt uitgelegd hoe en waarom diepwortelende gewassen een inbreuk 

zouden veroorzaken op de waarden die ter plaatse zijn gesignaleerd. In-
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dieners verzoeken om genoemde bepaling, in artikelen 40.3 lid a. sub 2 

en 41.2 lid a. sub 2 te verwijderen. 

h. Indieners verzoeken om verduidelijking van de artikelen  42.3 lid a on-

der 1, artikel 37.3 lid a sub 3 en artikel 40.2 (over respectievelijk "op-

gaande beplanting" en "opgaande teeltvormen") om zo een beter beeld 

te krijgen van de gevolgen.  

i. Verzocht wordt in overleg te treden met de bestaande kwekerijen en 

een bouwvlak in te tekenen met daarbinnen ruimte voor ontwikkeling. 

Indieners verzoeken om  in artikel 7.2.2 lid b. van de voorschriften ge-

noemde 125% van de bestaande oppervlakte vervangen worden door een 

afwijkingsregel die het mogelijk maakt om binnen een bepaalde maxi-

male oppervlakte buiten het bouwvlak te mogen bouwen (conform de 

regeling voor overige agrarische bedrijven). 

j. In de bouwregels onder de artikelen 3.2.2 lid h. en 4.2.2 lid i. wordt 

gesteld dat de dakhelling van bedrijfsgebouwen ten minste 20° en ten 

hoogste 60° mag bedragen. Volgens indieners laat deze bepaling tech-

nisch geen ruimte voor andere dakvormen dan een puntdak. Volgens in-

dieners is de ontwikkeling van agrarische bedrijfsgebouwen steeds vaker 

dat wordt gekozen voor ronde dakvormen (bv. serrestal, boogstal). Naar 

aanleiding hiervan pleitten indieners voor zo’n benadering.  

k. Indieners stellen dat de gebruiksregels in 3.5.2 lid e. en 4.5.2 lid e 

(waarin de opslag van mest en andere (agrarische) producten buiten het 

bouwvlak wordt als strijdig gebruik gezien) een belemmering vormen 

voor dagelijkse praktijk van de agrarische sector. Dit geldt ook voor de 

artikelen 3.6 lid c. en 4.6 lid c (door middel van een omgevingsvergun-

ning specifiek voor (vaste) "mestopslag of de opslag van agrarische pro-

ducten middels een plaat" een mogelijkheid geboden om af te wijken 

van de gebruiksregels). deze afwijking kan niet worden toegepast in 

Waarde - Beekdal, - Es of - Flank. Indieners pleitten ervoor dat de tijde-

lijke opslag (max. 6 maand) van alle producten (aardappelen, bieten, de 

opslag van geoogst product, bijvoorbeeld hooi of kuilgras of maaisel dat 

vrijkomt bij het onderhoud van watergangen) in de gebruiksregels wordt 

toegestaan. In relatie tot de milieuaspecten van dergelijke opslagen kan 

worden volstaan met een verwijzing naar het Activiteitenbesluit waarin 

voorwaarden zijn gekoppeld aan de opslag van agrarische producten 

(agrarische bedrijfsstoffen). 

l. Voor de realisatie van mestsilo's buiten het bouwvlak is in de twee agra-

rische bestemmingen een afwijking opgenomen. Het feit dat hierbij de 

gebieden worden uitgesloten die mede bestemd zijn voor Waarde - 

Beekdal, - Es, - Flank of - Openheid, vinden indieners een te algemene 

benadering. 

m. In het bestemmingsplan is geen mogelijkheid opgenomen voor nieuwves-

tiging van een agrarisch bedrijf Ook in de actuele situatie zijn er binnen 

de gemeente Tynaario agrarische bedrijven gevestigd op een locatie 

waar bedrijfsontwikkeling lastig zo niet onmogelijk is. Dit leidt tot de 

behoefte om op een andere locatie het bedrijf te kunnen vestigen. Hier-

voor kunnen soms bestaande agrarische bedrijfslocaties voor worden 
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benut maar zijn er ook situaties denkbaar waarin hervestiging op een lo-

gische maagdelijke locatie wenselijk is. Graag zouden wij zien dat in dit 

bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid wordt opgenomen die het 

mogelijk maakt om in daarvoor geschikte gebieden een nieuw grondge-

bonden agrarisch bedrijf te stichten. . 

n. Indieners stellen dat de bestemming Natuur onterecht is toegewezen. 

Dit geldt voor de percelen langs het Zeegserloopje, de Eekhoornse Loop 

en in de omgeving van het tuinbouwbedrijf Arends in Paterswolde. In-

dieners verzoeken om de kaart nog eens te screenen en alleen die per-

celen als natuur aan te duiden die gezien worden als onderdeel van de 

(herijkte) EHS en door een Natuurbeschermende Organisatie zijn ver-

worven en ingericht. Praktisch betekent dit dat gronden binnen de EHS 

die agrarisch beheerd worden (met of zonder beheersovereenkomst con-

form het natuurgebiedsplan), of gronden van een Waterschap die eni-

germate natuurlijk zijn ingericht, niet als natuur beschouwd mogen 

worden. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. In artikel 3.1.k en 4.1.h zal worden opgenomen het opwekken van elek-

triciteit en/of de productie van bio-ethanol door middel van 

(co)vergisting, met dien verstande dat dit uitsluitend is toegestaan voor 

zover gebruik wordt gemaakt van eigen geproduceerde mest en eigen 

en/of van derden afkomstige co-substraten worden toegevoegd, en de 

opgewekte energie en/of ethanol wordt ingezet op het eigen bedrijf. De 

overige be- en verwerking van mest en andere stoffen van het eigen be-

drijf zoals in de zienswijze genoemd willen wij niet bij voorbaat moge-

lijk maken.  

b. Op basis van de uitkomsten van het MER is in het bestemmingsplan een 

regeling opgenomen ter beperking van de ammoniakemissie. De regeling 

in het bestemmingsplan zal worden aangepast aan de meest recente in-

zichten. Deze regeling is inmiddels bekend bij de LTO. Bij recht is het 

mogelijk om stallen te bouwen, mits is aangetoond dat er geen sprake is 

van een toename van de ammoniakemissie van het betreffende bedrijf. 

Verder is bij afwijking uitbreiding van stallen mogelijk mits is aange-

toond dat er geen significant negatieve gevolgen zijn voor de instand-

houdingsdoelstelling van Natura 2000-gebieden als gevolg van 

ammoniakdepositie. In de inleiding van deze nota is nader op dit onder-

werp ingegaan.  

c.  De waarden en de begrenzingen daarvan  zijn ontleend aan vastgesteld 

beleid, namelijk de provinciale Omgevingsvisie 

(http://www.drenthe.info/kaarten/website/geoportaal/index.php?e=@

GBI&p=DATASETLIST%7Cb ) en het gemeentelijke Landschaps-

ontwikkelingsplan (LOP). De begrenzingen zijn gecontroleerd en nader 

gedetailleerd met luchtfoto’s, topografische atlasgegevens, bestem-

mingsgrenzen van vigerende bestemmingsplannen en de inventarisatie 

van het gebied. Binnen de waardenbestemmingen is in de bestemmings-

omschrijving beschreven wat de exacte waarde van het gebied is. Grote 
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delen van het buitengebied van Tynaarlo vallen binnen het provinciale 

beleid onder de noemer ‘landbouw’. Daarnaast is het provinciale beleid 

gericht op behoud van de waarden. Ook op de visiekaart uit de provinci-

ale omgevingsvisie ligt een arcering over de gebieden, aangegeven als 

‘landbouw’ ten behoeve van de beekdalen. Het behouden en versterken 

van de karakteristieke kenmerken van de verschillende landschapsty-

pen, zoals de essen en de beekdalen is van belang binnen het provincia-

le beleid. Ook in het gemeentelijke LOP is dit opgenomen.  

 Overigens is binnen de bouwvlakken bij recht al een ruimte van 10% tot 

25% ontwikkelruimte opgenomen. Bouwen buiten het bouwvlak is echter 

in bijvoorbeeld de beekdalen niet toegelaten. Binnen het bestemmings-

plan wordt geen nadere ruimte geboden. Mocht er in individuele geval-

len toch behoefte aan meer uitbreiding zijn, dan dient dat apart, buiten 

dit bestemmingsplan, te worden afgewogen. Overigens zijn, daar waar 

indieners van zienswijze voor een specifieke situatie de begrenzing van 

het beekdal betwijfelen, de begrenzingen gecontroleerd.  

d. Verwezen wordt naar paragraaf 1.2, waarin staat aangegeven welke 

vormen van agrarisch gebruik zonder onderzoek toegestaan zijn. Daar-

naast is het perceel van een andere kwekerij (overzijde weg) op dit as-

pect beoordeeld door de gemeente. Bij zienswijze nummer 73 zijn de 

resultaten weergegeven.  

e.  Zie d.  

f.  De waarden van het beekdal liggen in het hydrologisch systeem, de na-

tuurwaarden en het landschap ter plaatse. De hoofdrichting van de 

ruimte is evenwijdig aan de beek. Daarnaast is sprake van een nadere 

onderverdeling van de ruimte loodrecht op de stroomrichting van de 

beek. In het laaggelegen centrum van het beekdal, langs de beek, zijn 

de openheid en het fijnmazige slotenpatroon kenmerkend. Meer naar de 

rand van het beekdal zijn juist de beslotenheid en de opeenvolging van 

kleinere ruimte karakteristiek. Graven in de grond kan wel degelijk in-

vloed hebben op het ter plaatse aanwezige hydrologische systeem en op 

het landschap. Om die reden zijn omgevingsvergunningen voor het uit-

voeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

vereist. Wel heeft de gemeente besloten enkele activiteiten uit de ver-

gunningplicht te halen (zie paragraaf 1.2, onder Beekdal).  

g.  Bij Waarde–Es en Waarde–Flank is de waarde gerelateerd aan het aan-

wezige reliëf, de openheid op de es en de bodem. Diepwortelende be-

planting kan (onomkeerbaar) afbreuk doen aan deze waarden. In de 

toelichting zal worden aangegeven wat diepwortelende beplating is. 

Diepwortelende beplanting betreft  bomen en hoogopgaande struiken.  

h.  Onder ‘het aanbrengen van opgaande beplanting’ of ‘andere meerjarige 

opgaande teeltvormen’ wordt geen maisteelt verstaan, aangezien dit 

tijdelijk van aard is. Bijvoorbeeld boomkwekerijen of kwekerijen van 

struiken (hoogopgaande beplanting) zijn niet toegelaten op basis van de 

beide genoemde begrippen. Bestaande boom- en fruitteeltbedrijven zijn 

hierin niet begrepen. Deze worden gerespecteerd. 
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i.  Kassen hebben een andere uitstraling dan de ‘standaard’ agrarische 

bebouwing. Zij kennen veel meer lichtuitstraling en landschappelijke 

inpassing is lastiger. Wanneer bijvoorbeeld 1,5 ha of 2 ha gebruikt mag 

worden voor glasopstanden, dan is feitelijk sprake van een glastuin-

bouwbedrijf. Nieuwe glastuinbouwbedrijven zijn in dit gebied niet toe-

gelaten. Dit is tevens provinciaal beleid. De uitbreidingsmogelijkheid 

wordt niet verruimd in dit bestemmingsplan. Indien dit in individuele 

gevallen tot problemen leidt in de toekomst, dan kan voor dat specifie-

ke bedrijf een plan worden opgesteld. Deze probleemsituaties zijn voor-

alsnog niet te voorzien. 

j.  Er zal een afwijkingsbevoegdheid worden opgenomen voor het bouwen 

van boog-, dan wel serrestallen. Voor meer informatie wordt verwezen 

naar de inleiding (paragraaf 1.2).  

k.  Tijdelijke opslag van agrarische producten wordt met het vastgestelde 

bestemmingsplan mogelijk gemaakt. De regels voor permanente opslag 

worden alleen gewijzigd voor wat betreft de silo’s buiten het bouwvlak 

(geldt niet alleen voor mestsilo’s, maar ook voor silo’s voor andere agra-

rische producten).   

l.  De gebieden die mede zijn bestemd voor Waarde- Beekdal, Waarde – Es, 

Waarde – Flank en Waarde – Openheid, hebben een bepaalde landschap-

pelijke waarde. Deze waarde dient te worden beschermd. Uitbreiding 

van het bouwvlak is binnen de meeste waarden bestemmingen niet toe-

gelaten. Om die reden is ook een mestsilo buiten het bouwvlak niet toe-

gestaan. Tevens hebben mestsilo’s een bepaalde vorm en maat die 

opvalt, zeker in een open gebied. Om die reden zijn mestsilo’s binnen 

het bouwvlak wel toegelaten, maar daar buiten niet binnen de waar-

denbestemmingen.  

m.  Verzocht wordt enerzijds verplaatsing van agrarische bedrijven mogelijk 

te maken en anderzijds nieuwvestiging mogelijk te maken op basis van 

een wijzigingsbevoegdheid. Voor beiden geldt dat de meest geschikte 

locatie daarvoor nu nog niet aan te wijzen is. De gemeente is bereid om 

medewerking te verlenen aan verplaatsingen en nieuwvestiging, echter 

dit zijn specifieke vraagstukken die een apart toetsingskader vergen. 

Aangezien de lengte van een procedure om te komen tot een wijzigings-

plan in de buurt komt van de lengte van een procedure om te komen tot 

een bestemmingsplan, geeft de gemeente de voorkeur aan de procedure 

van een bestemmingsplan. Overigens is in het MER reeds rekening ge-

houden met het realiseren van twee nieuwe bedrijven in de gemeente.  

n.  De begrenzing van de bestemming Natuur voor de omgeving van het 

Zeegserloopje, Eekhoornseloop (deels) en voor het tuinbouwbedrijf 

Arends zijn gewijzigd naar Agrarisch.   
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A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting 

1) De toelichting is aangevuld met informatie over diepwortelende 

beplanting.  

 

Regels 

1) In de regels is opgenomen dat ook de productie van bio-ethanol 

mogelijk is voor het eigen bedrijf; 

2) De regeling met betrekking tot ammoniakemissie is gewijzigd, 

conform paragraaf 1.2 van deze nota; 

3) De regels met betrekking tot vergunningplicht in het beekdal is 

gewijzigd, conform paragraaf 1.2 van deze nota; 

5) Er is een regeling opgenomen voor serre- en boogstallen, con-

form paragraaf 1.2 van deze nota; 

6) Tijdelijke opslag van agrarische producten is toegestaan; 

Verbeelding De natuurbestemmingen zijn gewijzigd.  

 

Z ien sw i j ze  numme r  12  

Natuurplatform 

Drentsche Haasakkers  3  

9475 PJ Midlaren  

Ontvangen op 15 februari 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

a. In het bestemmingsplan buitengebied worden ruime mogelijkheden ge-

boden aan agrarische ondernemers voor uitbreiding van hun bedrijf. 

Weliswaar zijn er regels waaraan de uitbreidingsplannen van agrarische 

bedrijven aan moeten voldoen, bedoeld om de ontwikkelingen te sturen 

en in de hand te houden, maar indiener betwijfelt of deze voldoende 

zijn om negatieve gevolgen te voorkomen. Ook mag een eventuele uit-

breiding van het aantal landbouwhuisdieren niet leiden tot een toename 

van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Deze laatste beper-

kingen gelden echter alleen wanneer het uitbreiding buiten het toege-

wezen bouwoppervlak betreft. Voor de standaard uitbreiding aan 

bedrijfsgebouwen van 1,5 ha geldt geen enkele beperking en bestaat er 

geen sturing die het landschap, de cultuurhistorische of aardkundige 

waarden en het milieu beschermt. 

b.  Indiener vindt dat ook aan een uitbreiding bij recht landschappelijke 

eisen gesteld moeten worden. In feite begint dit al bij de toewijzing van 

het bouwvlak, dat in alle gevallen op de meest gunstige plaats in het 

landschap moet worden ingepast en zo nodig door beplanting aan het 

oog moet worden onttrokken. 

c. Een uitbreiding van 1,5 ha bouwoppervlak zal automatisch een groei van 

de veestapel met zich meebrengen en daarmee een evenredige toename 

van de uitstoot van ammoniak. Er is meer vee; er moet dus meer voer 

verbouwd worden of van buiten aangevoerd. Voor het verbouwen van 

meer veevoer is meer bemesting nodig. Meer bemesting geeft meer uit-

spoeling van nutriënten in het grond- of oppervlaktewater, dat uiteinde-

lijk afgevoerd wordt richting Drentsche Aa of Hunze. Kortom, er is 

sprake van een meer intensieve vorm van veehouderij, dus van intensie-
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ver gebruik van de grond en dit zal ook merkbaar zijn in de mate van 

stikstofdepositie in de Natura 2000 gebieden. Het bestemmingsplan zal 

daarom een instrumentarium moeten bevatten waarmee significant ne-

gatieve effecten op Natura 2000-gebieden worden voorkomen en tevens 

andere milieueffecten worden beperkt. 

d. De conclusie in het planMER “dat het koppelen van uitbreidingen aan 

wijzigingsbevoegdheden en afwijkingsmogelijkheden met inrichtingscri-

teria de gemeente voldoende houvast zal bieden om sturing te geven op 

het beperken van negatieve effecten” lijkt indieners  onjuist. Uit CBS-

cijfers blijkt, dat de hoeveelheid dunne varkensmest die in de gemeente 

Tynaarlo wordt aangevoerd, tussen 2005 en 2011 is verdrievoudigd 

e. In de omgeving van Midlaren zijn op zijn minst twee boeren die door de 

Belastingdienst niet meer worden beschouwd als bedrijf en zijn overge-

gaan naar privé. Toch heeft de gemeente hen een bouwvlak van 1,5 ha 

toegekend. Dit zal ongetwijfeld ook in andere delen van de gemeente 

voorkomen. 

f.  Bij de locatie De Punt heeft het perceel rond de benzinepomp aan de 

Groningerstraat de bestemming Horeca toebedeeld gekregen. Deze be-

stemming is één op één overgenomen uit het oude bestemmingsplan van 

de gemeente Vries, waar in 1984 een gedeeltelijke herziening heeft 

plaatsgevonden van alleen dit specifieke perceel. Verwezen wordt naar 

het ontwerp voor het transferium De Punt. Men is van mening, dat beide 

plannen (Transferium en horecabestemming Landhuis De Punt) niet los 

van elkaar gezien mogen worden, maar in hun onderlinge samenhang 

moeten worden bekeken. Een combinatie van beide zal een cumulatief 

negatief effect hebben op het dichtbij gelegen Natura 2000 gebied. 

g.  Het perceel van de familie Saan (Tolhuisweg 55) heeft op de bestem-

mingsplankaart een woonbestemming (geel) maar op de toetsingskaart 

de functie multifunctioneel (roze).Is per ongeluk het perceel van de fa-

milie Saan aangezien voor dat van de Veenhorst (Duinweg 2)? Dit laatste 

perceel heeft een bestemming als recreatiebedrijf. 

 

G e m e e n t e l i j k e  re a c t i e  

a. Ook bij recht worden voorwaarden aan de landschappelijke inpassing 

gesteld, zij het niet middels een landschappelijk inpassingsplan. Ter 

voorkoming van een onevenredige aantasting van onder meer het land-

schaps- en bebouwingsbeeld kunnen nadere eisen gesteld aan het  

plaatsen van bebouwing en aan de vormgeving van bouwwerken.  

 In beide agrarische bestemmingen is geregeld dat bij recht de opper-

vlakte van gebouwen ten behoeve van het houden van landbouwhuisdie-

ren per agrarisch bedrijf ten hoogste de bestaande oppervlakte mag 

bedragen. Een uitzondering geldt voor het oprichten van nieuwe gebou-

wen ten behoeve van het houden van landbouwhuisdieren onder de 

voorwaarde dat dit uitsluitend is toegestaan indien is aangetoond dat er 

geen sprake is van een toename van de ammoniakemissie van het be-

treffende bedrijf. Hierop is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen, 

waarbij als voorwaarde geldt dat er geen significant negatieve gevolgen 
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zijn voor de instandhoudingsdoelstelling van Natura 2000-gebieden als 

gevolg van ammoniakdepositie. 

b.  Zie onder punt a. wat betreft nadere eisen. Bij het tekenen van de 

bouwvlakken is rekening gehouden met de bestaande situatie en het 

landschap eromheen.  

c.  Er wordt geen groei van 1,5 ha mogelijk gemaakt, maar de volgende 

bouwvlakgroottes en uitbreidingsmogelijkheden zijn gehanteerd: 

 Bij recht zijn de volgende oppervlakten voor agrarische grondgebonden 

bouwvlakken toegestaan: 

 

Bestemming op de verbeelding Type gebied  Oppervlakte bij recht (maat-

werk) 

Minimaal 

Agrarisch met aanduiding ‘Wro 

zone – afwijkingsgebied 1’ 

Grootschalige 

landbouw 

Bestaande bebouwing vermeer-

derd met 25%  

1,5 ha 

Agrarisch Landbouw Bestaande bebouwing vermeer-

derd met 10%   

1,5 ha 

Agrarisch 1, met aanduiding ‘Wro 

zone – afwijkingsgebied 2’  

Multifunctioneel Bestaande bebouwing  1 ha 

Agrarisch 1* Natuur Bestaande bebouwing 1 ha 

* gedeeltelijk Natuur, maar daar liggen geen bouwvlakken in. 

 

Voor uitbreiding van de agrarische bouwvlakken worden de volgende uitgangs-

punten voor het bestemmingsplan gehanteerd: 

 

Bestemming op de verbeel-

ding 

Type gebied  Uitbreiding Maximaal agra-

risch bouwvlak 

Agrarisch met aanduiding 

‘Wro zone – afwijkingsgebied 

1’ 

Grootschalige land-

bouw 

Via binnenplanse afwijking Uitbreiding tot 

maximaal 2,5 ha 

Agrarisch Landbouw Via binnenplanse afwijking Uitbreiding tot 

maximaal 2 ha  

Agrarisch 1, met aanduiding 

‘Wro zone – afwijkingsgebied 

2’  

Multifunctioneel Via binnenplanse afwijking Uitbreiding tot 

maximaal 1,5 ha 

Agrarisch 1*  Natuur Geen uitbreiding 1 ha 

* gedeeltelijk Natuur, maar daar liggen geen bouwvlakken in. 

 

 De worstcase uit het MER zal zich niet voordoen, om twee redenen: 

 De worstcasesituatie gaat ervan uit dat alle agrarische bedrijven uit-

breiden tot het maximale uitbreiding die het bestemmingsplan mogelijk 

maakt. Dit zal in praktijk niet het geval zijn. Uit de CBS-cijfers blijkt 

dat er de afgelopen jaren sprake is van een afname van het aantal stuks 

vee. Voor meer informatie wordt verwezen naar bijlage 1 van het MER.  

Verder is in het bestemmingsplan de regeling opgenomen dat het op-

richten van nieuwe gebouwen ten behoeve van het houden van land-

bouwhuisdieren mogelijk is onder de voorwaarde dat dit  uitsluitend is 

toegestaan indien is aangetoond dat er geen sprake is van een toename 

van de ammoniakemissie van het betreffende bedrijf. 
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d. Zoals hiervoor aangegeven, zijn er wat betreft landschappelijke inpas-

sing zowel bij recht als bij flexibiliteitsbepalingen waarborgen inge-

bouwd. In de regels zijn ook waarborgen ingebouwd om effect van 

ammoniak op Natura-2000-gebieden te voorkomen. Aanvoer van dunne 

varkensmest heeft niets te maken met uitbreiding van de veestapel. Bij 

de mestvergisters zoals in het bestemmingsplan worden toegelaten, 

gaat het om bedrijfseigen mest en vergisting ten behoeve van het eigen 

agrarische bedrijf.  

e.  Op basis van de veldinventarisatie, de milieugegevens van de gemeente 

en op basis van het vigerende bestemmingsplan, zijn de agrarische 

bouwvlakken bepaald. Mocht nu alsnog blijken uit de gemeentelijke mi-

lieugegevens dat een agrarisch bedrijf inmiddels is gestopt, dan kan dit 

worden gewijzigd in het vast te stellen bestemmingsplan. 

f.  De horecabestemming is gebaseerd op het vigerende bestemmingsplan. 

De eigenaar heeft aangegeven dat de vigerende rechten nog noodzake-

lijk zijn voor de gewenste ontwikkelingen. Inmiddels is bij vaststelling 

van de Nota van uitgangspunten door de gemeenteraad in 17 april 2012 

besloten deze ontwikkelingsruimte op basis van het vigerende bestem-

mingsplan te handhaven. De ontwikkelingen rondom het transferium de 

Punt vallen buiten de reikwijdte van dit bestemmingsplan. Overigens is 

de horeca bestemming in het algemeen wel ingeperkt tot categorie I.  

g. De bestemmingskaart heeft rechtskracht. Aan de toetsingskaart kunnen 

geen rechten worden ontleend. Deze is opgesteld in het kader van het 

voorontwerpbestemmingsplan, maar heeft verder geen waarde meer.  

Er is geen verwarring ontstaan met de Veenhorst. Het perceel Tolhuis-

weg 55 is bestemd voor Wonen, conform de feitelijke situatie.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels 

Mede op basis van andere zienswijze is horeca beperkt tot catego-

rie I, conform bestaande situatie.  

Verbeelding X 

 

Z ie n sw i j ze  n umme r  13  

Waterschap Hunze en Aa’s 

Aquapark 5 

9640 AD Veendam 

Ontvangen op 5 maart 2013 

 

S a m e n v a t t i n g  

Het waterschap heeft aangegeven geen op- of aanmerkingen te hebben. 

 

 

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 
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Regels X 

Verbeelding X 

 

Z ien sw i j ze  numme r  14  

WMO adviesraad  

Vriezerweg 3 

9497 PR Donderen 

Ontvangen op 14 maart 

 

S a m e n v a t t i n g  

Deze zienswijze is gericht op de toegankelijkheid van het plan.  

 

R e a c t i e  

De zienswijze van de WMO adviesraad is buiten de termijn ontvangen. Het 

bestemmingsplan is toegankelijk via de website www.ruimtelijkeplannen.nl , 

maar ook via de gemeentelijke balie. Ook kunnen aan de balie vragen gesteld 

worden over het bestemmingsplan. De WMO adviesraad is per email geinfor-

meerd over de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan.  

 

A a n p a s s i n g  b e s t e m m i n g s p l a n  

Toelichting X 

Regels X 

Verbeelding X 
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4 L i j s t  o p m e r k i n g e n  

Opme r k in g en  Na tuu r -  en  M i l i e u f e de r a t i e  

Aanduidingen op de plankaarten 

Bijlage 1 

- Plankaarten 3,4,5,6,7,8,10,11 en 12. 

 Deze bijlage bevat kopieën van diverse kaartbladen waarop bestaande 

landschapselementen ten onrechte niet zijn aangeduid met "houtwal" of 

"natuur"" (zie onder kopje Landschapselementen). De aan de kaart toe 

te voegen aanduidingen voor landschapselementen zijn geel gemar-

keerd. Het gaat grotendeels om lijnvormige elementen. 

- Bijlage 2 Plankaart blad 1 

 Alle (linksom) gearceerde gebieden zijn eigendom van Natuurmonumen-

ten (NM) en moeten de bestemming Natuur krijgen. Het Elsburger on-

land (rechtsom gearceerd) is merendeels eigendom van een stichting en 

wordt als natuurgebied beheerd. Het oppervlaktewater is een belangrijk 

onderdeel van dit natuurgebied en moet daarom ook als Natuur worden 

bestemd en niet als Water. 

 De gestippelde gebieden zijn eigendom van de gemeente maar in beheer 

als natuurgebied bij Natuurmonumenten en behoren tot de provinciale 

EHS. Zij zouden daarom beide de bestemming Natuur moeten krijgen. 

Het gebiedje ten westen van het onland wordt op vrij korte termijn 

door de gemeente overgedragen aan Natuurmonumenten. 

- Punt 9: 

 Deze gronden zijn nog in eigendom van de gemeente Tynaarlo en de 

gemeente Groningen, maar worden tz.t. overgedragen aan Natuurmo-

numenten. Naar onze mening zou dit gebied daarom de bestemming Na-

tuur moeten hebben in plaats van recreatief uitloopgebied, ook met het 

oog op toekomstige beheersubsidies. 

- Bijlage 3 Plankaart blad 2 Punten 5, 6 en 7: 

 De gearceerde gronden zijn in eigendom van NM en moeten de bestem-

ming Natuur krijgen. 

- Bijlage 4 Plankaart blad 3 Bongveen, Punt 1: 

 Betreffende strook is geen eigendom van Het Drentse Landschap (HDL), 

maar maakt wel onderdeel uit van het bestaande natuurgebied Bong-

veen: grens landbouw/natuur moet conform topografie zijn. 

- Punt 2: 

 Deze gronden zijn eigendom van HDL en maken deel uit van het natuur-

gebied en worden als zodanig beheerd. Zij moeten dus worden bestemd 

als Natuur 

- Punt 3: 

 Onduidelijk is waarom de binnen het natuurgebied gelegen (a.g.v. wa-

terstanden in grootte variërende) oppervlakte water apart wordt be-
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stemd als "water". Het zou meer voor de hand liggen om deze opper-

vlakte integraal onderdeel uit te laten maken van de bestemming "na-

tuurgebied" zoals dat b.v. ook voor de zuidelijker gelegen veenplas in 

het Bongveen geldt 

-  Plankaart blad 3. Punt 4: Dit gebied is eigendom van NM en moet daar-

om de bestemming Natuur krijgen.  

 Bijlage 5 

- Plankaart blad 4. Rond het Langaarveen moeten de aangegeven gron-

den, in eigendom bij Staatsbosbeheer, de bestemming Natuur hebben. 

- Bijlage 6 Plankaart blad 7 Heideheim, Punt 4: 

 Bestaande singel vormt één geheel met het zuidelijke gedeelte dat wel 

als natuurgebied staat aangegeven. Moet dus ook de bestemming Natuur 

krijgen. 

- Heideheim, Punt 5 

 Karakteristiek stuk bos dat op eenzelfde wijze als natuurgebied zou 

moeten worden bestemd als de ten noorden van de laan gelegen strook 

bos. Meest voor de hand liggend is om het totaal tot natuurgebied te be-

stemmen, d.w.z. de aan weerszijden van de laan gelegen stroken bos en 

de laan zelf als één geheel opnemen als natuurgebied. 

- Heideheim, Punt 6: 

 Recent door HDL verworven perceel grasland omzoomd door fraaie wal-

len. Zou integraal onderdeel moeten uitmaken van de bestemming Na-

tuur inclusief de ten zuiden hiervan gelegen strook bos; deze laatste is 

reeds als Natuur bestemd. 

- Holtveen, Punt 7; 

 Aangegeven gedeelte maakt onderdeel uit van een perceel van HDL: de 

rest van dit perceel is natuurgebied, dus ontbrekende deel van het per-

ceel moet ook de bestemming Natuur hebben. 

- Heideheim, Punt 8: 

 Onduidelijk is wat het aangegeven vlakje binnen de bestemming Natuur 

betekent. 

- Bijlage 7 Plankaart blad 8. Moespot Yde, Punt 9: 

 Wij denken dat dit perceel deel moet uitmaken van het natuurgebied. 

Het heeft in ieder geval geen agrarische bestemming. 

- Boekweitenveen, Punt 10: 

 Het aangegeven perceel is eigendom van HDL en wordt al jaren als na-

tuurgebied beheerd en vormt dus één geheel met het natuurgebied 

Boekweitenveen. 

- Hondstong e.o., Punt 11: 

 Dit natuurgebied van meer dan 40 hectare ontbreekt geheel. Het be-

staat uit schraallanden langs de Runsloot en aangrenzende wallen en na-

tuurgebiedjes. Op de kaart aangegeven zijn de eigendommen van HDL + 

enkele particuliere bospercelen. 

- De Hullen e.o., Punt 12: 

 Wij denken dat de bestemming natuurgebied voor de cultuurgronden in 

de Hullen e.o. onjuist is. Deze gronden zijn geen eigendom van natuur-
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beschermingsorganisaties en zijn voor zover wij weten in gebruik bij 

boeren. 

- Bijlage 8 Plankaart blad 8. 

 Het groen gearceerde gebied is eigendom van Staatsbosbeheer. Het 

maakt onderdeel uit van het natuurgebied Slotveen/ Grijze steen en zou 

daarom als Natuur bestemd moeten worden. 

- Bijlage 9 Plankaart blad 8. 

 Wij zijn verbaasd over de relatief grote oppervlakte grond in het beek-

dal van de Drentse Aa, ten zuiden van de Groningerstraat, die een Hore-

cabestemming heeft. De aangegeven oppervlakte is vier keer zo groot 

als de oppervlakte waar een bedrijfsbestemming (benzinepomp) en een 

woonbestemming (woonhuis) op ligt. Hij ligt tegen de EHS Drentsche Aa 

aan en is nu nog onbebouwd. Wij zijn van mening dat de horecabe-

stemming strijdig is met kernkwaliteiten van dit gebied (kaart pag. 44 

Toelichting Bestemmingsplan). 

 Bovendien vinden wij dat de ontwikkeling van dit gebied in het teken 

zou moeten staan van een landschappelijk aantrekkelijke overgang van 

het toekomstige Transferium naar het beekdal van de Drentsche Aa. Een 

grootschalig horecabedrijf blokkeert deze mogelijkheid. 

- Bijlage 10 Plankaart blad 9. Lemferdinge, Punt 13: 

 Aangegeven oppervlakte maakt deel uit van het landgoed Lemferdinge 

en bestaat uit (park)bos. Deze oppervlakte zou moeten worden toege-

voegd aan de bestemming van de rest van het landgoed (maatschappe-

lijk) of moet worden bestemd als natuurgebied. De aangegeven 

landbouwbestemming is per definitie onjuist 

- Bijlage 11 Plankaart blad 9. Lappenvoort, Punt 1: 

 Er is hier een grondruil in voorbereiding met de Kraus Groeneveld Stich-

ting. De gronden (groen gearceerd) die NM in bezit krijgt, zijn op de 

plankaart als Agrarisch bestemd. In verband met deze grondruil advise-

ren wij om de te verwerven gronden al de bestemming Natuur te geven. 

- Punt 2: Het aangeduide gebied is een historische tuin, in beheer van het 

IVN. Deze behoort geen woonbestemming te hebben. 

- Bijlage 12 Plankaart blad 9. 

 Het oppervlaktewater pal naast de Drentsche Aa (SBB) heeft de be-

stemming water maar zou, net als de omliggende percelen de bestem-

ming Natuur moeten hebben. Het water is een provinciaal 

natuurbeheertype. 

 Bijlage 13 Plankaart blad 10. Hunebed Midlaren, Punt 14: 

 Kaartbeeld is niet duidelijk over hoe de bestemming van het hunebed is 

begrensd to.v. de aangrenzende woonbestemmingen. 

- Perceel Midlaren, Punt 15: 

 Dit perceel grenzend aan het hunebed van Midlaren is eigendom van Het 

Drentse Landschap en zou als Natuur bestemd moeten zijn. 

- Bijlage 14 Plankaart blad 14: 

- Perceel ruilgrond De Broeken/Zwarte Lent Punt 16: 

 Het aangegeven perceel is eigendom van HDL. Het betreft hier een per-

ceel ruilgrond dat geen deel uitmaakt van de EHS. Het moet dus niet de 
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bestemming Natuur hebben, maar dezelfde agrarische bestemming als 

de omringende landbouwgronden. 
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5 A m b t s h a l v e  

w i j z i g i n g e n  

In het kader van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is ge-

bleken dat op een aantal punten aanpassingen van het bestemmingsplan ge-

wenst is. Deze ambtshalve wijzigingen zijn hierna beschreven. De 

desbetreffende punten worden in het bestemmingsplan verwerkt na de vast-

stelling door de gemeenteraad. 

 

V e r b e e l d i n g   

De verbeelding zal op onderdelen worden aangepast. De volgende wijzigingen 

zijn aangepast ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan: 

- op blad 1 van de (analoge) verbeelding is de ondergrond niet weer-

gegeven. Dit wordt aangepast; 

- ten westen van de kernen Donderen en Zeijen staat op de verbeel-

ding de combinatie van de bestemming Agrarisch - 1  en ‘wro-zone - 

afwijkingsgebied 1’. Deze combinatie is niet correct en moet zijn 

‘wro-zone - afwijkingsgebied 2’; 

- op de legenda van de verbeelding staat twee keer de dubbelbe-

stemming  WR-BD. Voor de dubbelbestemming Waarde – Beschermd 

dorpsgezicht zal dit gewijzigd worden in WR - BSDG. 

- het perceel Hoofdweg 251b Paterswolde is een voormalig koetshuis 

en behoort bij naastgelegen eigendommen (kantoor) van Natuurmo-

numenten. De bestemming dient derhalve aan te sluiten bij de be-

drijfsbestemming van Natuurmonumenten. De woonbestemming in 

het ontwerpbestemmingsplan zal aangepast worden; 

- het perceel Hoofdweg 255 Paterswolde zal worden aangevuld met 

de functie-aanduiding voor ‘kantoor (k)’ overeenkomstig eerdere 

besluitvorming met betrekking tot de Functiekaart;   

- aan de Verlengde Stationsweg te Zuidlaren wordt een nieuwe brug 

aangelegd over de Drentsche Aa. De bestemming Verkeer zal aange-

past worden (breder) overeenkomstig het grondgebruik van de 

nieuwe brug; 

- naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning zal het 

bouwvlak voor Kampweg 1 te Bunne (NAM locatie) worden vergroot; 

- in verband met een natuurbestemming op het perceel kadastraal 

bekend Vries sectie T nummer 1387 (noordzijde baanverlenging 

luchthaven) kan de gebiedsaanduiding ‘wro-zone - afwijkingsgebied’ 

op dat perceel verwijderd worden; 

- de woonbestemming (bouwperceel) van het perceel Burg. Legroweg 

52 Eelde zal worden aangepast aan de herziene kadastrale eigen-

domsgrenzen; 
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- het perceel kadastraal bekend Zuidlaren sectie L nummer 253 zal 

deels voorzien worden van de dubbelbestemming Waarde - Beekdal, 

voor zover de natuurbestemming van dat perceel is verwijderd; 

- bij het perceel Zwetdijk 3 te Zuidlaren zal de woonbestemming 

(bouwperceel) aan de westzijde met 10 meter worden verruimd in 

verband met de plaatsing van de nieuw te bouwen woning; 

- aan de achterzijde van de percelen Dorpsstraat 12, 14 en 16 Zuid-

laarderveen sluit de plangrens van het ontwerpbestemmingsplan 

Buitengebied niet aan bij het bestemmingsplan ‘Kleinere kernen’. 

De plangrens wordt aangepast; 

- het bouwvlak van de bio-mestvergistingsinstallatie aan de Bong-

veenweg te Bunne (bestemming is Bedrijf - 1) zal worden vergroot; 

- een perceel ten zuiden van het dorp Vries met de bestemming Ver-

keer (rijksweg A 28) zal worden verkleind. In het verleden was hier 

een parkeervoorziening. Deze is echter niet meer aanwezig; 

- de bestemmingsvlakken (bouwpercelen) van de recreatiewoningen 

Noordlaarderweg 3,5,7 en 9 zullen worden vergroot, zodat er ruimte 

ontstaat om binnen de het bestemmingsvlak een vrijstaand bijge-

bouw van 6 m2 te realiseren; 

- de bestemmingsvlakken (bouwpercelen) van de recreatiewoning Ok-

keveen 1,2,3,4,5 en 6 zullen worden vergroot, zodat er ruimte ont-

staat om binnen het bestemmingsvlak een vrijstaand bijgebouw van 

6 m2 te realiseren; 

- de bestemmingsvlakken (bouwpercelen) van de recreatiewoningen 

Groningerweg 40 en 40a te Paterswolde (Elsburger Onland) zullen 

worden vergroot, zodat de op het terrein aanwezige bijgebouwen 

(o.a. botenhuis) binnen het bouwperceel vallen; 

- bij de meest noordelijke plangrens in de directe omgeving van het 

transferium (rijksweg A7) zal een plangrenscorrectie plaatsvinden. 

Een perceel dat voorzien was met de bestemming Agrarisch zal uit 

het plan worden gehaald omdat de huidige bestemming in het be-

stemmingsplan Ter Borch Verkeer is. Deze bestemming dient ge-

handhaafd te worden in verband met de aansluiting op de rotonde 

bij het transferium; 

- op het perceel kadastraal bekend Eelde sectie D nummer 3798 is 

een omgevingsvergunning verleend voor de plaatsing van een veld-

schuur. Op de verbeelding dient dit aangegeven te worden met de 

functie aanduiding: ‘specifieke vorm van agrarisch – veldschuur’; 

- het perceel Hooiweg 198 te Paterswolde is een rijksmonument en 

zal alsnog voorzien worden van de bouwaanduiding ‘karakteristiek 

(ka)’; 

- de percelen Groningerstraat 34A en 34B te Midlaren zijn rijksmonu-

menten en zullen alsnog voorzien worden van de bouwaanduiding 

‘karakteristiek (ka)’; 

- aan de Meerweg te Paterswolde is door middel van een nieuw be-

stemmingsplan de mogelijkheid gecreëerd voor onder andere een 

rotonde.  De plangrens van het ontwerpbestemmingsplan Buitenge-
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bied sluit hier op een klein onderdeel niet goed op aan. Door middel 

van een plangrenscorrectie wordt dit gecorrigeerd; 

- achter het sportcomplex De Marsch zal een helofytenveld aangelegd 

worden, waarvoor een afzonderlijk bestemmingsplan wordt opge-

steld. Deze percelen zullen uit het bestemmingsplan Buitengebied 

gehaald worden; 

- voor het recreatief uitloopgebied in het meest noordelijke plandeel 

van het ontwerpbestemmingsplan worden een aantal wijzigingen 

doorgevoerd. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat de dub-

belbestemming ‘Waarde – Archeologische verwachtingswaarde 2’ 

kan vervallen. Tevens zal het gebied dat aangewezen/ingericht 

wordt als ‘recreatief uitloopgebied’ iets verkleind worden; 

- aan de Onlandseweg in Paterswolde zal tussen de huisnummer 19 en 

29 een plangrenscorrectie plaatsvinden in verband met de gewijzig-

de eigendomsgrenzen en inrichting van percelen als tuin; 

- de aardtransportleiding Norg-Groningen (Norgron) staat op de ver-

beelding met de dubbelbestemming L - HV (Leiding - hoogspan-

ningsverbinding), dit wordt gewijzigd in L - G (Leiding-Gas); 

- aan de oostzijde van De Broeken en Kieviterij te Zuidlaarderveen 

zal de gebiedsaanduiding ‘wro-zone - afwijkingsgebied 1’ vergroot 

worden tot aan de hiervoor genoemde wegen; 

- bij het perceel Groningerstraat 36 te Vries is per abuis een dikkere 

lijn met betrekking tot het bouwvlak op de verbeelding aange-

bracht. Deze zal worden verwijderd; 

- bij het perceel Burg. Legroweg 34 te Eelde zal het bouwvlak worden 

vergroot, enerzijds om de planologische ruimte te bieden voor de 

toegestane 25% uitbreidingsmogelijkheid te kunnen realiseren. An-

derzijds om de toezegging van maximaal 1.000 m2 aan kassen te 

kunnen realiseren; 

- voor het perceel Meester Croneweg 3 te Oudemolen zal de aandui-

ding ‘verblijfsrecreatie’ worden toegevoegd aan een deel van de 

schuur; 

- ter hoogte van de percelen Boterdijk 23 t/m 29 te Paterswolde zal 

een plangrens correctie plaatsvinden omdat enkele percelen achter 

deze woningen behoren bij de woonfunctie aan de Boterdijk en der-

halve niet in het buitengebied; 

- ten oosten van de Tienelsweg in Zuidlaren is een kleine joodse be-

graafplaats aanwezig (kadastraal bekend Zuidlaren sectie K nummer 

212). Op de verbeelding zal de aanduiding begraafplaats (bg) wor-

den toegevoegd; 

- achterzijde Onlandseweg 4 krijgt een Agrarische bestemming; 

- de bouwvlakken van het Hippisch Centrum Rosworld zijn te klein om 

25% uit te kunnen breiden (deze regel is reeds in het bestemmings-

plan opgenomen). De bouwvlakken zijn daarom verruimd; 

- de landgoederengordel bij Eelde-Paterswolde was niet volledig 

overgenomen in het bestemmingsplan. De gronden die nu bestemd 

zijn als Natuur en binnen het beschermd dorpsgezicht vallen, zijn 
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gewijzigd in de bestemming Natuur-Landgoed. Het beschermd 

dorpsgezicht is namelijk gebaseerd op de landgoederenzone. In de 

inleiding is van het beschermd dorpsgezicht een afbeelding opge-

nomen.  

 

R e g e l s  

Daarnaast zijn de regels op onderdelen aangepast. De volgende wijzigingen 

worden aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan: 

- de bepalingen ten aanzien van lichtmasten en omheiningen bij 

paardenbakken (via afwijking bouwregels) zijn weliswaar niet on-

juist, maar zullen qua formulering op elkaar afgestemd worden;  

- in de regeling voor het afwijken van de gebruiksregels ten behoeve 

van paardenbakken zal de verplichting om een omheining aan te 

brengen komen te vervallen; 

- bij de regels met betrekking het aantonen van de noodzakelijkheid 

van een (tweede) bedrijfswoning wordt steeds verwezen naar ‘agra-

risch’ bedrijf. De term ’agrarisch’ is niet van toepassing bij de ove-

rige bedrijfsbestemmingen en zal verwijderd worden; 

- in de regels ten aanzien van de mogelijkheid voor de bouw van een 

eerste agrarische dienstwoning zal ook het noodzakelijkheidsvereis-

te worden toegevoegd; 

- de redactie ten aanzien van artikel 3.2.2 wordt aangepast in die zin 

dat in de aanhef de zinsnede met betrekking tot de ijsbaan zal ver-

vallen omdat deze in sub d van artikel 3.2.2 afdoende is geregeld; 

-  bij de regels ten aanzien van het gebruik van gronden ten behoeve 

van mestopslag (via afwijking) zal toegevoegd worden dat het gaat 

om gronden ‘buiten het bouwvlak’ en zal eveneens in de titel aan-

gegeven worden dat het ook gaat om de opslag van agrarische pro-

ducten.  

- de regeling voor de plaatsing van schuilgelegenheden in artikel 

3.4.1 wordt aangevuld met een minimale oppervlakte aan aaneen-

gesloten percelen landbouw/cultuurgrond die in eigendom dient te 

zijn (2 hectare). Tevens ook de gebieden met de dubbelbestemmin-

gen ‘Waarde – Openheid’ en ‘Waarde – Flank’ uitsluiten van schuil-

gelegenheden, zoals beschreven op bladzijde 42 van de vastgestelde 

‘Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo’; 

- bij de regels ten aanzien van het bouwen van kassen in de bestem-

ming  Agrarisch 1   (artikel 4.4.1b) moet nadrukkelijker tot uiting 

komen dat 500 m2 het maximum aan kassenbouw is binnen de ge-

noemde bestemming. Wat betreft de redactie van deze regel kan 

aangesloten worden bij Agrarisch (artikel 3);  

- aan de regels van artikel 3 (Agrarisch) zal de mogelijkheid om een 

neventak intensieve veehouderij, met een maximum van 500m2 stal-

ruimte, worden toegevoegd als afwijking overeenkomstig de be-

sluitvorming over de Nota van Uitgangspunten; 
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- in artikel 5 (Bedrijf - 1) zal voor de aanduiding ‘tuincentrum’ aan de 

Burg. Legroweg 34 te Eelde worden opgenomen dat maximaal 1.000 

m2 aan kassen is toegestaan; 

- in de regels is voorgeschreven dat aan- en uitbouwen, bijgebouwen 

en overkappingen op tenminste 3 meter van de voorgevel van de 

woning dienen te worden geplaatst. De regels zullen worden aange-

vuld met een mogelijkheid om via afwijking bouwen tot 1 meter 

achter de voorgevel mogelijk te maken; 

- artikel 20.2.2. sub b (recreatiewoningen) zal worden aangevuld met 

het begrip ‘overkappingen’, zodat ook overkappingen betrokken 

worden bij de bepaling van de maximaal toegestane oppervlakte (60 

m2);  

- in de bouwregels voor Wonen (artikel 27.2) zal een regeling opge-

nomen worden die in alle gevallen herbouw van het hoofdgebouw 

(maximale omvang 150m2) mogelijk maakt, ongeacht de oppervlakte 

aan bebouwing die op het perceel aanwezig is; 

- in de bouwregels voor Wonen (artikel 27.2) zal een afzonderlijke re-

geling worden opgenomen voor overkappingen, losgekoppeld van de 

overige aan- en uitbouwen en bijgebouwen. Toegestaan wordt 

maximaal 75 m2 aan overkappingen. De redactie van de overige re-

gels wordt hier op aangepast, waaronder artikel 27.4 sub b;  

- ten aanzien van regel 27.2.2b de zinsnede ‘de aan- en uitbouwen’ 

laten vervallen. Dit om dubbeltellingen van de aan- en uitbouwen te 

voorkomen;  

- in artikel 27.2.2 sub f wordt gesproken over de term ‘bouwhoogte’ , 

dit moet zijn ‘goothoogte’ en zal worden gewijzigd; 

- artikel 27.2.2 sub g zal aangevuld worden met de bepaling dat plat-

te afdekking is toegestaan met een maximum hoogte van 3,5 meter; 

- artikel 27.4 sub a2 zal worden gewijzigd in die zin dat wordt voor-

geschreven dat minimaal 1 parkeerplaats per woning is vereist; 

- de bepaling ten aanzien van ooievaarspalen, zoals beschreven in ar-

tikel 49 sub i zal aangevuld worden met een maximale toegestane 

hoogte van 10 meter; 

- de redactie van de afsluitende alinea in bijlage 2 (Lijst met aan-

vaardbare vormen van aan huis verbonden bedrijvigheid) zal aange-

past worden zodat deze tekst toegankelijker is; 

- ten behoeve van de realisatie van het ‘recreatief uitloopgebied’ in 

het meest noordelijke deel van het plangebied zullen een aantal re-

gels worden aangepast dan wel aangevuld. Een viertal begripsbepa-

lingen wordt toegevoegd (extensieve dagrecreatie, dagrecreatieve 

voorzieningen, speelvoorzieningen en waterhuishoudkundige voor-

zieningen). Daarnaast zullen de bepalingen ten aanzien van ‘bos (b)’ 

verwerkt worden in de regels van ‘Agrarisch 1’; 

- in de algemene afwijkingsregels (artikel 49) wordt een mogelijkheid 

opgenomen voor het realiseren van een platte afdekking bij be-

drijfsgebouwen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappin-

gen; 
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- in de algemene afwijkingsregels (artikel 49) wordt een mogelijkheid 

toegevoegd voor af te wijken van het bepaalde artikel 46, welke be-

trekking heeft op beeldbepalende panden. Door middel van deze 

afwijkingsmogelijkheid wordt ruimte geboden om bouwplannen te 

vergunnen die niet geheel voldoen aan artikel 46 wanneer het 

beeldbepalende karakter niet wordt aangetast. 

- in de algemene afwijkingsregels (artikel 49) wordt een mogelijkheid 

toegevoegd om af te wijken van het bepaalde ten aanzien van de in 

af te nemen afstand tot de perceelsgrens. Deze bedraagt voor 

hoofdgebouwen minimaal 5 meter en voor aan/uit- en bijgebouwen 

minimaal 3 meter. Voorgesteld wordt om de mogelijkheid te bieden 

om het hoofdgebouw tot op 3 meter en de bijgebouwen tot op 1 

meter van de perceelsgrens toe te staan; 

- in de algemene afwijkingsregels (artikel 49) wordt een mogelijkheid 

toegevoegd om af te wijken van de regel dat aan-/uitbouwen, bij-

gebouwen en overkappingen op minimaal 3 meter achter de voorge-

vel gebouwd dienen te worden. De afwijking maakt het mogelijk om 

dit tot minimaal 1 meter te beperken; 

- in de algemene afwijkingsregels (artikel 49) wordt een afwijkings-

mogelijkheid opgenomen van 10% met betrekking tot maatvoering, 

afmetingen en percentages, zover dit gelet op het gebruik en/of de 

constructie noodzakelijk is. 

- er is een gebruiksbepaling binnen de luchtvaartverkeerzone opgeno-

men, in verband met opgaande beplanting;  

- artikel 27.5 sub b onder 4 wordt gewijzigd in: het deel voor uitoefe-

ning van een aan huis verbonden beroep/bedrijf mag tot 30% van de 

vloeroppervlakte van het hoofd- en bijgebouw bedragen, met een 

maximum oppervlakte van 45 m². Daarnaast zal het begrip vloerop-

pervlakte aan de begrippen worden toegevoegd. 

 

T o e l i c h t i n g  

Tot slot is de toelichting op onderdelen aangepast. De volgende wijzigingen 

zijn aangepast ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan: 

- ten aanzien van de beeldbepalende panden is een nadere motive-

ring in de toelichting opgenomen waarin het beleid en de aanwij-

zing van deze panden wordt beschreven; 

- de tabel in de toelichting met betrekking tot de leidinggegevens zal 

enigszins gewijzigd worden (de naamgeving van de leidingen is niet 

geheel correct); 

- de paragraaf over archeologie zal aangevuld worden met de melding 

dat op enkele locaties onderzoek is uitgevoerd vanwege de ingeko-

men zienswijzen; 

- het hoofdstuk Planbeschrijving wordt aangevuld, dan wel aangepast 

op basis van de wijzigingen van de regels; 

- het hoofdstuk Planbeschrijving wordt aangevuld met een beschrij-

ving van normaal agrarisch gebruik in relatie tot archeologische 

waarden; 
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- het hoofdstuk Planbeschrijving wordt aangevuld met een uitgebrei-

dere beschrijving van de wijze waarop woningsplitsing mogelijk is;  

- in paragraaf 5.4.1 wordt onterecht aangegeven dat woningsplitsing 

mogelijk is vanaf 180m2. Op deze plek in de toelichting is de voor-

waarde niet relevant. Overigens is de voorwaarde ook niet correct 

(bij 200m2);  

- in de tabellen met bouwvlakken wordt verwezen naar afbeelding 

2.2.. Deze verwijzing is niet correct en zal gewijzigd worden; 

- de toelichting wordt aangevuld met gegevens over de externe vei-

ligheidssituatie rond Groningen Airport Eelde; 

 

T e k s t u e e l  

Bij het nalezen van ontwerpbestemmingsplan zijn enkele tekstuele onvolko-

menheden geconstateerd. Deze worden hersteld. 
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