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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
Waterschap Hunze en Aa’s, Provincie Drenthe, Stichting Het Drentse Landschap, Waterbedrijf
Groningen  en de gemeente Tynaarlo werken samen om het projectgebied Tusschenwater  in
te richten als natuurontwikkelings- en waterbergingsgebied. Dit gebied wordt ingericht overeen-
komstig de Hunzevisie. De huidige functie op het gebied van drinkwatervoorziening blijft behou-
den. Ook ontstaan er mogelijkheden voor natuurvriendelijke recreatie. De natuurontwikkeling is
onderdeel van het herstel van het Nationaal Natuurnetwerk Hunze, voorheen de Ecologische
Hoofdstructuur Hunze.

1.2 Het plangebied
Het plangebied ligt in het benedenbeekdal van de Hunze, tegen het Zuidlaardermeer aan, in de
gemeente Tynaarlo (zie figuur 1.1). In het gebied bevindt zich de waterwinning van De Groeve
die een regionale functie heeft.

Figuur 1.1. Begrenzing plangebied, plangrens fase 1 (zwart omlijnd) en fase 2 (zwart gestippeld
omlijnd) Tusschenwater.

De noordrand van het gebied wordt gevormd door de Hunzeweg (N386) van Zuidlaren naar
Hoogezand en pompstation De Groeve. De oostkant wordt gevormd door de weg Broeken. Bij
de aardgaslocatie loopt de oostgrens van het plangebied naar de Hunze toe. De uiterste zuid-
grens wordt gevormd door de gemeentegrens.
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De westgrens ligt in het onderste deel van het plangebied dicht bij de Hunze, dwars door de
velden heen. Bij de weg De Knijpe wordt het plangebied breder en wordt de grens achtereen-
volgens door De Knijpe, de Dijk (in zuidelijke richting), de Nieuwe Dijk en de Osbroeken ge-
vormd. De Osbroeken sluit aan op de Hunzeweg.

Fasering
Het beschreven plangebied is het totale plangebied. Het plangebied wordt in twee fasen ont-
wikkeld. De begrenzing voor de eerste fase is beperkt tot het deel dat al in eigendom is van de
initiatiefnemers. Het gaat om het noordelijk deel, de staart valt dan van het plangebied af en de
zuidgrens wordt in de plaats daarvan gevormd door de weg De Knijpe. Verder wordt de eerste
fase gevormd door de polders van het Groeveveld, Tusschenwater, Burgvoort en Knijpstuk-
ken/Weelings. Fase twee wordt later ontwikkeld.

Figuur 1.2: Topografische kaart met namen polders

1.3 Planologische situatie
Voor het plangebied is het bestemmingsplan “Buitengebied” vigerend. Dit plan is vastgesteld
door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Zuidlaren op 31 maart 1987. Het vigeren-
de bestemmingsplan biedt, op een aantal locaties na, geen ruimte voor het realiseren van een
natuur- en waterbergingsgebied. Een fragment van de plankaart van het geldende bestem-
mingsplan “Buitengebied” is opgenomen in figuur 1.2.
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Figuur 1.3. Fragment plankaart bestemmingsplan “Buitengebied”.

Het plangebied heeft hoofdzakelijk de bestemming “agrarische doeleinden”. Een deel van het
gebied Tusschenwater is bestemd als “natuurgebied”. De Hunze of Oostermoersevaart en Lei-
ding 2 hebben de bestemming “water”. De Oude Dijk heeft als vigerende bestemming “ver-
keersdoeleinden”.

1.4 Inhoud van de toelichting
In hoofdstuk twee van deze toelichting is een beschrijving gegeven van het plangebied en de
voorgenomen ontwikkeling. In hoofdstuk drie is een beschrijving opgenomen van het relevante
beleid van rijk, provincie, regio en gemeente. In hoofdstuk vier wordt ingegaan op de relevante
omgevingsaspecten en in hoofdstuk vijf vindt de vertaling naar de regels en de verbeelding
plaats. Tot slot komen in hoofdstuk zes de maatschappelijke- en economische uitvoerbaarheid
aan de orde.
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2 Beschrijving plangebied en voorgenomen
ontwikkeling

2.1 Huidige situatie
Het plangebied is een stroomdallandschap, gelegen aan de oostzijde van Zuidlaren. Het gebied
heeft een open karakter. De west-,noord- en oostranden zijn overwegend dicht door bosjes,
randbeplantingen en wegbeplantingen. In het open gebied zijn incidenteel verdichtingen door
opgaande beplantingen en soms een erf. Door de ruilverkaveling zijn de meeste aanwezige
patronen, structuren en elementen van recente datum en ingrijpend veranderd ten opzichte van
oorspronkelijke situaties. De Oude Dijk, het Oude Diep (oude geul van de Hunze), een beperkt
aantal sloten (verkavelingspatroon) tussen Leiding 2 en Oude dijk (in de deelgebieden Weelings
en Knijpstukken) en gedeelten van de begrenzing van polder Burgvoort zijn nog als authentiek
aan te merken.

Het plangebied wordt hoofdzakelijk gebruikt voor agrarische doeleinden. Grenzend aan het
plangebied bevinden zich een aantal boerderijen. In Polder Burgvoort bevindt zich een voorma-
lig agrarisch bedrijf en in het meest noordelijke deel van fase 2 bevindt zich een woonhuis. De
dichtstbijzijnde woongebieden bevinden zich in Zuidlaren en de linten van De Groeve, Zuidlaar-
derveen en Schuilingsoord. Het plangebied wordt ontsloten door De Hunzeweg en de land-
bouwwegen Osbroeken, Nieuwe Dijk, De Dijk, De Knijpe en Broeken.

Het hoofdzakelijk agrarische gebied wordt doorsneden door twee watergangen, Leiding 2 en de
Hunze of Oostermoersevaart. Ook wordt het gebied van noord naar zuid doorsneden door een
landbouwweg, De Dijk. Langs de westzijde van het plangebied bevindt zich een van noord naar
zuid lopend hoogspanningstracé.

Verspreid over het gebied liggen enkele kleine natuurgebieden, samenhangend met oude geu-
len van de Hunze en andere natte gronden. Daarnaast zijn delen van het gebied in eigendom
van het Waterbedrijf Groningen. Het waterbedrijf heeft in dit gebied putten voor de productie
van drinkwater. Ten behoeve van deze drinkwaterwinning bevinden zich in het gebied kabels en
leidingen.

Het plangebied wordt niet intensief gebruikt voor recreatieve doeleinden. De huidige Hunzeloop
wordt voor recreatieve doeleinden gebruikt door kanovaarders. Wandelaars recreëren in het
omliggende gebied.

Omdat het eeuwenlange grondgebruik gepaard ging met ontwatering heeft dit geleid tot inklin-
king en oxidatie van veengronden. Daardoor ligt het maaiveld nu lager dan oorspronkelijk het
geval was. De waterstand van het Zuidlaardermeer en de Hunze is nu hoger dan het aangren-
zende maaiveld.

2.2 Voorgenomen ontwikkeling fase 1
De voorgenomen herinrichting van het gebied is bedoeld om het stroomdallandschap te herstel-
len in combinatie met waterberging. Daarmee wordt invulling gegeven aan de doelen voor het
Natuurnetwerk Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur). Bij de herinrichting wordt re-
kening gehouden met de huidige en potentiële archeologische, landschapshistorische, functio-
nele en recreatieve waarden in en om het gebied (zie hoofdstuk 4).
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De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit fase1. Voor fase 1 is inmiddels een inrichtingsplan
opgesteld. Visueel is het plan uitgewerkt in een maatregelenplan en een schetsontwerp. Het
schetsontwerp is opgenomen in bijlage 1 en het maatregelenplan is opgenomen in bijlage 2.

Figuur 2.1. Schetsontwerp Fase 1 (zie ook bijlage 1)

Natuur
In dit plan worden ten aanzien van natuur(ontwikkeling) de volgende doelen beoogd:
· realisatie van een deel van de Robuuste Verbindingszone ‘Hunze-Zuidlaardermeer’ op basis

van het concept ‘begeleid natuurlijke ontwikkeling’;
· meer ruimte voor natuur rondom de Hunze, zodat binnen het stroomdal natuurlijke (beek)-

processen weer plaats kunnen vinden;
· realisatie van nieuwe natuur in de zones rondom de beek.

Belangrijk uitgangspunt voor de realisatie van deze doelen is de ontwikkeling van een groot en
dynamisch vloedmoeras op de overgang van de Hunze naar het Zuidlaardermeer waar het ge-
bied Tusschenwater onderdeel van uit maakt. Daarbij wordt een globale verdeling van 1/3 open
water, 1/3 rietmoeras en 1/3 grasland nagestreefd, met rond de beek een brede moeraszone
die op de hogere flanken buiten de inundatiezone langzaam overgaat in moerassig tot vochtig
grasland met bosschages op de hogere delen. Niet de inrichting maar het te voeren peilbeheer1

is het meest sturend in de ontwikkeling van de gewenste natuurdoeltypen. Gelijktijdig wordt
echter ook gestreefd naar het zo veel mogelijk open houden van het landschap. Ook hiervoor is
het van belang dat het gebied regelmatig inundeert, zodat opslag van bomen en struiken min-
der kans krijgen. Een dergelijke ontwikkeling heeft het meeste baat bij een gebied met hoge
grondwaterstanden en een sterk dynamisch peilbeheer dat gedurende het winterseizoen regel-
matig inundeert.

Vanwege het nog niet beschikbaar zijn van de hiervoor benodigde gronden binnen Noordma, is
een verdere doorkoppeling van de Hunze naar het Zuidlaardermeer nog niet mogelijk en zal de

1 Voor het gebied zal nog een peilbesluit worden opgesteld waarin de te onderscheiden peilvakken en te voeren peilbe-
heer nader zal worden uitgewerkt.
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verbinding de komende jaren nog via de Oostermoersche Vaart blijven plaatsvinden. De binnen
deze eerste fase beoogde maatregelen passen echter binnen dit langere termijn
streefbeeld en staat de ontwikkeling op langere termijn niet in de weg. Ook het voorkomen van
een negatieve beïnvloeding van de waterkwaliteit van het Zuidlaardermeer vormt een belangrij-
ke randvoorwaarde voor de uitvoering van dit plan.

Om de beoogde doelen op het gebied van natuur(ontwikkeling) te realiseren zijn in fase 1 de
volgende inrichtingsmaatregelen beoogd:

Creëren dynamisch moerasgebied
Voor het kunnen realiseren van de natuurdoelen is het noodzakelijk dat de bestaande land-
bouwpercelen in het gebied worden heringericht en worden omgevormd tot natuurgebied. Hier-
voor is het echter niet noodzakelijk dat een complete herinrichting plaatsvindt. Door het verho-
gen van de waterpeilen in het gebied ontstaan reeds goede ontwikkelingsmogelijkheden voor
moerasnatuur. Hier en daar zullen wel wat poelen worden uitgegraven en riethaarden worden
aangebracht. Voor de rest zal de gewenste vegetatie echter zelf spontaan tot ontwikkeling moe-
ten komen.

Het deelgebied Weelings- en Knijpstukken wordt buiten de waterberging en het moerasgebied
gehouden. Hier wordt met name ingezet op de ontwikkeling van natte, bloemrijke graslanden.

Aanleg van kaden
Ten behoeve van de waterberging en het kunnen voeren van een dynamisch peilbeheer met ’s
zomers lagere waterstanden en ’s winters hogere waterstanden waarbij delen inunderen zijn
(lage) kaden rondom het gebied noodzakelijk.

Ten behoeve van de bescherming van het omliggende gebied tegen hoog water  is het noodza-
kelijk dat kaden worden aangelegd. Op figuur 2.1 (en bijlage 1) is de ligging en het hiervoor be-
oogde tracé aangegeven. De kaden begrenzen het waterbergingsgebied en beslaan daarmee
zowel het deelgebied Groeveveld, het kerngebied Tusschenwater als Burgvoort. Ten zuiden
van de Weelings- en Knijpstukken worden geen kaden aangelegd omdat dit deelgebied buiten
de berging wordt gehouden.

Voor zover grenzend aan het plangebied wordt in dit plan ook de bestaande boezemkade langs
de Hunze opgehoogd. Dit kadetracé voldoet momenteel niet aan de gestelde veiligheidsnormen
en moet daarom worden opgehoogd (Masterplan Kaden).

Graven kwelsloten
Door het graven van een brede kwelsloot rondom het gebied langs de kaden en het verlagen
van het peil van het gemaal Oostermoer worden vernattingseffecten op de omgeving voorko-
men. Deze watergangen krijgen een bodembreedte van circa 5 meter met een flauw oplopend
talud richting de kade. Bij Weelings en Knijpstukken ligt de beoogde kwelsloot op de plangrens
van fase 1.

Om te kunnen beoordelen welke (mitigerende) maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat er
vernattingseffecten in de omgeving optreden als gevolg van realisatie van het plan is een uitge-
breide grondwatermodelstudie uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van hetzelfde model (Tri-
waco) als die is gebruikt ten behoeve van het Mer, waarbij een verfijning heeft plaatsgevonden
op basis van aanvullende gegevens over bodemopbouw in het gebied. Tevens is het model
opnieuw geijkt aan de peilbuisgegevens die sindsdien ter beschikking zijn gekomen. Met het op
deze manier verfijnde model zijn diverse varianten voor het gebied doorgerekend. De resultaten
hiervan zijn verwoord in paragraaf 4.1.
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Afgraven bouwvoor
Het plan voorziet in het afgraven van de bouwvoor in een groot deel van het plangebied. Hier-
mee wordt voorkomen dat bij het opzetten van het waterpeil in het gebied veel voedingsstoffen
als fosfaat en nitraat vrijkomen die vervolgens voor eutrofiëringproblemen (bijvoorbeeld bloei
van blauwalgen) kunnen zorgen in het Zuidlaardermeer.

Omdat de voedingstoffen met name vrijkomen in de permanent geïnundeerde gebieden worden
in het plan alleen die delen afgegraven die permanent onder water komen te staan. Dit betreft
met name het Groeveveld (46 ha) en delen van het kerngebied Tusschenwater (17 ha) en
Burgvoort (2 ha) welke ook gedurende de zomer onder water zullen staan. Totaal gaat het om
ca. 65 ha met een gemiddelde dikte van 30 - 40 cm. Het vrijkomende materiaal zal zo veel mo-
gelijk worden verwerkt in (flauwe taluds van) kaden rondom het gebied. Het restant zal worden
afgevoerd dan wel worden aangeboden aan omliggende landbouwers.

Uitgraven meanders en dempen huidige loop Hunze
In het Groeveveld zijn de voorheen aanwezige oude meanders van de Hunze nog duidelijk als
een relict in het landschap zichtbaar. Het plan beoogd het weer uitgraven van de meeste zuide-
lijke meander in dit deelgebied. Hierdoor krijgt de Hunze op dit traject haar oude loop weer
(deels) terug. Het vrijkomende materiaal wordt gebruikt om de huidige loop deels te dempen
(zie figuur 2.1).

Realiseren blauwe as
Vanwege het nog niet beschikbaar zijn van de hiervoor benodigde gronden is het in de eerste
fase van dit project nog niet mogelijk de Hunze via het gebied Tusschenwater en Noordma door
te koppelen naar het Zuidlaardermeer. Om toch alvast de gewenste natuur op gang te brengen
en de afwatering niet te stagneren is er voor gekozen om in deze fase een kleiner stromend
beekje aan te leggen. Dit als aftakking van de huidige Hunze. Het beekje volgt zo veel mogelijk
het oude tracé, waarbij de huidige natuurwaarden in het huidige Oude Diepje zo veel mogelijk
blijven gespaard.

Het beekje heeft gedurende de zomermaanden een afvoer van ca. 1,0 – 1,5 m3/sec en wordt
via de inlaat gevoed met Hunzewater. Wanneer het gebied gedurende het winterseizoen voor
de boezem wordt gelegd is het beekje niet meer zichtbaar. Wanneer in het voorjaar het water
weer wordt uitgeslagen op de boezem wordt het beekje weer langzaam zichtbaar. Om het
beekje ook gedurende het zomerseizoen niet te snel dicht te laten groeien en toegankelijk te
houden voor beheer en onderhoud (maaiboot) wordt de geul minimaal 0,7 m diep.

Onderleider Leiding 2
Ten behoeve van de kruising van de te creëren blauwe as, maar ook de toekomstige Hunze
door het gebied, wordt in Leiding 2 een onderleider aangelegd. Deze onderleider bestaat uit
twee grote duikers en is afgestemd op de toekomstige afvoer van de Hunze. Ten behoeve van
een robuuste verbindingszone wordt een lange onderleider aangebracht, waardoor ruimte is
voor een circa 75 m meter brede moeraszone.

Kruising Hunzeweg
Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Hunzeweg. Ook deze wordt op ter-
mijn door de Hunze gekruist waarbij zowel voor water als natuur een robuuste verbinding tot
stand wordt gebracht. Vanwege kosten en praktische bezwaren is er voor gekozen deze ver-
binding niet in deze eerste fase, maar bij de verdere doorkoppeling richting Noordma te realise-
ren. Omdat wel de afwatering van de blauwe as moet worden geregeld is er in deze  fase voor
gekozen om op deze locatie alvast een kleinere duiker aan te leggen.

Aanvullende waterhuishoudkundige maatregelen
Het verlagen van het maalpeil van gemaal Oostermoer dient ter mitigatie van vernattingseffec-
ten. Om er voor te zorgen dat de hoofdwatergangen ook na de beoogde peilverlaging nog vol-
doende water kunnen afvoeren worden de hoofdwatergangen door het Waterschap gebaggerd.
Omdat het hier geen inrichtingsmaatregel betreft zijn deze maatregelen niet opgenomen in de
plankaart zoals opgenomen in bijlage 2.
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Aanleg vispassages
Voor het natuurlijk herstel is het noodzakelijk dat vissen vanuit het Zuidlaardermeer en de boe-
zem de bovenloop van de Hunze kunnen bereiken. Bij de inlaat naar het gebied (blauwe as)
wordt een vispassage gerealiseerd. Hierdoor kunnen vissen, die gedurende het winterseizoen
het gebied zijn binnengetrokken, het gebied via de Hunze weer te verlaten.

Waterberging
In dit plan worden ten aanzien van waterberging de volgende doelen beoogd:
· het creëren van extra bergingruimte voor de Hunze en het bijbehorende boezemgebied om

water tijdens perioden van hevige neerslag te bergen.
· het verleggen van kaden waardoor het boezemgebied van de Hunze aanzienlijk wordt uit-

gebreid.

Om de beoogde doelen op het gebied van waterberging te realiseren zijn in fase 1 de volgende
inrichtingsmaatregelen beoogd:

Aanleg en ophoging van kaden
Ten behoeve van de bescherming van het omliggende gebied tegen hoog water is het noodza-
kelijk dat kaden worden aangelegd. Op de maatregelenkaart (figuur 2.1) is de ligging en het
hiervoor beoogde tracé aangegeven. De kaden begrenzen het waterbergingsgebied en beslaan
daarmee zowel het deelgebied Groeveveld, het kerngebied Tusschenwater als (delen van)
Burgvoort.

De kaden moeten een hoogte hebben van NAP +2.00 m. Bij het bepalen van het tracé en de
vorm van de kaden is zo veel mogelijk rekening gehouden met bestaande landschappelijke- en
cultuurhistorische waarden in het gebied. Een verdere uitwerking van de landschappelijke in-
passing van de kaden is opgenomen in paragraaf 4.4.

Voor zover grenzend aan het inrichtingsplan wordt ook de bestaande boezemkade langs de
Hunze opgehoogd. Dit kadetracé voldoet momenteel niet aan de gestelde veiligheidsnormen en
moet worden opgehoogd (Masterplan Kaden). Dit tracé wordt gelijktijdig met de uitvoering van
dit plan meegenomen.

Plaatselijk ophogen van (toegangs)wegen
Op een tweetal plaatsen kruist de aan te leggen kade de weg De Dijk. Om de kadering gesloten
te houden wordt de weg hier plaatselijk verhoogd en over de kade (NAP +2,00 m) geleid. Om-
dat er frequent inundatie optreedt, is niet gekozen voor de toepassing van coupures.

Realiseren van water in - en uitlaat
Ten behoeve van de waterberging is het nodig dat er voldoende grote in- en uitlaatwerken wor-
den gerealiseerd. Deze zijn zowel gesitueerd langs de Hunze als langs het Havenkanaal. Langs
de Hunze sluit het inlaatwerk aan op de hier beoogde meander ter hoogte van de hier liggende
proefveldjes. De in- en uitlaatwerken hebben een capaciteit van 1,5 m³/s en zijn via de (onder-
houdspad) kaden bereikbaar. Ten behoeve van vismigratie wordt een vispassage gerealiseerd.
Ten behoeve van de drinkwaterwinning is de waterinlaat vanaf de Hunze afsluitbaar in geval
van calamiteiten.

Handhaving afwatering landbouw
Ten behoeve van de afwatering van het ten zuiden van Tusschenwater liggende landbouwge-
bied wordt Leiding 2 gehandhaafd. Door middel van kaden wordt Leiding 2 buiten de waterber-
ging gehouden en blijft de waterafvoer op het gemaal gehandhaafd. Wel wordt er een lager
gemaalpeil ingesteld.

Tegengaan vernattingseffecten omgeving
Door het graven van een brede kwelsloot rondom het gebied en het verlagen van het peil van
het gemaal Oostermoer worden vernattingseffecten op de omgeving voorkomen. Zie ook para-
graaf 4.1.
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Hoogspanningsmast Burgvoort buiten kade
In de zuidwesthoek van Burgvoort ligt een hoogspanningsleiding. Een van de hoogspannings-
masten ligt binnen het plangebied direct ten oosten van de weg. Om deze mast te beschermen
tegen hoog water wordt de kade plaatselijk naar binnengelegd waarmee de mast buiten het wa-
terbergingsgebied komt te liggen.

Recreatie en toegankelijkheid
Ten aanzien van recreatie en toegankelijkheid worden de volgende doelen beoogd:
· het waar mogelijk toegankelijk maken van het gebied voor fietsers en wandelaars;
· het behoud van de weg Oude Dijk als cultuurhistorisch element en toegangsweg door het

gebied.

Om de beoogde doelen op het gebied van recreatie en openbare toegankelijkheid te realiseren
worden in deze fase de volgende inrichtingsmaatregelen beoogd:

Het afsluiten van weg De Dijk van gemotoriseerd verkeer
Ten behoeve van het kunnen handhaven van de rust in het kern(moeras)gebied Tusschenwater
wordt De Dijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (middels slagbomen). De weg blijft wel
behouden als cultuurhistorisch- en landschappelijk element en als doorgaande route voor wan-
delaars en fietsers. Alleen tijdens het broedseizoen en bij extreem hoog water wordt de weg
afgesloten. Ten behoeve van een doorgaande moeraszone en de toekomstige waterafvoer van
de Hunze wordt een deel van de weg verwijderd. Hier wordt over een afstand van circa 100 m
een houten vlonderpad van circa 3 meter breed aangelegd. Dit vlonderpad wordt ruim boven de
boezemwaterstand aangelegd (circa NAP +1,00m), zodat het pad ook in de winter droog blijft.
Het vlonderpad zal alleen bij hogere waterstanden van de boezem en bij inzet van het gebied
ten behoeve van waterberging worden afgesloten. Dit zal naar schatting ongeveer een keer per
10 tot 15 jaar voorkomen. Door het wegnemen van een los element kan het vlonderpad gedu-
rende het broedseizoen worden afgesloten.

Aanleg van een wandel- en fietsbrug over de Hunze
Ten behoeve van de bereikbaarheid van het gebied vanuit het oosten wordt over de Hunze di-
rect ten noorden van de te realiseren meander een houten wandel/fietsbrug aangelegd (Hoog-
holtje). Door aanleg van deze brug wordt de mogelijkheid geschapen om rondom het gehele
plangebied te wandelen. Op de maatregelenkaart in bijlage 2 zijn de mogelijke wandelroutes
door en rondom het gebied opgenomen.

Waterwinning
In dit plan worden ten aanzien van waterwinning de volgende doelen beoogd:
· het in stand houden van de leveringszekerheid en capaciteit van de drinkwaterwinning (10

Mm3/jaar);
· geen negatieve beïnvloeding van de waterkwaliteit in het gebied (waterwin- en grondwater-

beschermingsgebied).

Om de leveringszekerheid en capaciteit van de drinkwaterwinning in stand te houden, worden in
deze fase de volgende maatregelen beoogd.

Uitplaatsen van zes putten
Daar waar de nieuw te graven loop de weg De Dijk kruist, zal het gebied sterk vernatten. Hier-
door kan boezemwater tijdens hoog water de putten binnendringen. Om dit te voorkomen wor-
den zes putten buiten het waterbergingsgebied geplaatst. Bij het verplaatsen van de putten
hoort ook de aanleg en aansluiting van nieuwe infrastructuur voor drinkwater (onder andere een
nieuwe leiding langs De Dijk).

Uitplaatsing van de putten leidt (mogelijk) tot aanpassing van het grondwaterbeschermingsge-
bied. In dat geval wordt de provinciale omgevingsverordening aangepast.
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De overige binnen het plangebied aanwezige winputten staan buiten de invloedsfeer van het
hoge (boezem)water en kunnen op de huidige locatie worden gehandhaafd. De bereikbaarheid
van deze putten is gegarandeerd.

Afsluitbaar maken van de Hunze
In geval van vervuiling van de Hunze (calamiteit), moet het gebied snel kunnen worden afgeslo-
ten om te voorkomen dat vervuild water via de blauwe as door het gebied een negatieve invloed
heeft op de grondwaterkwaliteit. Hiertoe wordt de inlaat vanuit de Hunze afsluitbaar gemaakt en
is het mogelijk om per direct het gebied af te sluiten. In dit geval stroomt het verontreinigde
Hunzewater via de Oostermoersche Vaart naar de boezem en komen er geen verontreinigingen
in het gebied.

Uitrasteren waterwingebied
Ter bescherming van het waterwingebied rondom de putten, wordt een afrastering gemaakt. Op
deze manier is het ook voor vee niet mogelijk deze zone te betreden. De uitgerasterde stroken
blijven in beheer bij het Waterbedrijf. Ook zullen de kaden zó worden aangelegd dat het water-
wingebied nooit onder water komt te staan.

Ophogen onderhoudspad langs de drinkwaterputten
Door het verhogen van de grondwaterstanden in het gebied, worden de putten mogelijk minder
toegankelijk voor onderhoudsmaterieel. Hiervoor wordt het onderhoudspad langs de zuidelijke
putstreng verhoogd en aangevuld met zand. De overige putten blijven via de daarvoor reeds
aanwezige wegen en paden ook in de nieuwe situatie goed bereikbaar.

Samenvattend overzicht planmaatregelen
In tabel 2.1 is een samenvattend overzicht opgenomen van de beoogde planmaatregelen.

Tabel 2.1: Samenvattend overzicht van beoogde planmaatregelen Tusschenwater
Thema Inrichtingsmaatregel Doel

Natuur Afgraven van bouwvoor (65 ha) Voorkomen uitspoeling meststoffen richting Zuidlaar-
dermeer

Realiseren robuuste overgang Lei-
ding 2

Realiseren van een robuuste ecologische verbindings-
zone tbv kruising Leiding 2

Realiseren blauwe as Stromende beek in zomer en voorkomen van (massale)
vissterfte als gevolg van ingesloten waterpartijen

Aanbrengen van rietstekken (in
haarden)

Het op gang brengen van de gewenste moerasontwik-
keling

Aanleg vispassages Bereikbaar maken Tusschenwater voor vis vanuit het
Zuidlaardermeer

Aanleg stuw aan rand gebied Verhogen waterpeilen tbv gewenste natuurontwikkeling

Aanleg onderleider in Leiding 2
(kruising blauwe As)

Garanderen waterafvoer landbouwgebied

Graven van brede kwelsloot rondom
het plangebied

Verminderen van vernattingseffecten op omgeving

Het aanbrengen van een trailerhel-
ling tbv de maaiboot

Het voldoende kunnen open houden van de blauwe as
als beek tbv de doorstroming

Waterberging Aanleg, ophoging en verbreden van
kaden

Bescherming omgeving tegen hoog water door realise-
ren van ‘beverproof’-kaden

Realiseren in- en uitlaten Het kunnen regelen van het peilbeheer c.q. inundatie in
het gebied

Lokaal ophogen van toegangswe-
gen op kruisingen met kaden

Het gesloten houden van de waterkeringen op kruisin-
gen met wegen (geen coupures).

Het plaatselijk verleggen van de
kade tbv de hoogspanningsmast in
het deelgebied Burgvoort

Bescherming en bereikbaar houden van de mast tij-
dens hoogwater.

Recreatie en Het afwaarderen van weg De Dijk Weg afsluiten van gemotoriseerd verkeer en omvor-
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toegankelijkheid (incl. afsluitmiddelen) ming tot fiets/wandelpad
Aanleg van een vlonderpad tbv
fietsers en wandelaars

Het tijdens de zomer (buiten broedseizoen) toeganke-
lijk houden van De Dijk voor wandelaars en fietsers

Het aanbrengen van een
fiets/wandelbrug over de Hunze

De ontsluiting van het gebied voor fietsers en wande-
laars

Aanbrengen halfverharding naar
onderleider

Het mogelijk maken van de toegang van zwaarder
materieel tbv reiniging krooshek e.d.

Waterwinning Het verplaatsen van 6 winputten
buiten het gebied

Het buiten de waterberging houden van de drinkwater-
winning

Afsluitbaar maken van inlaat Hunze Voorkomen dat bij calamiteiten verontreinigen in het
(grondwaterbeschermings)gebied kunnen komen

Uitrasteren waterwingebied Bescherming van waterwingebied rondom de putten
Ophogen onderhoudspad langs de
drinkwaterputten

Het toegankelijk houden van de zuidelijke putstreng

2.3 Fase 2
Fase 2 betreffen de overige gronden in het plangebied. Dit betreft het gebied ten zuiden van
fase 1  en onder andere het deelgebied Sansum of Schurftmaden en het noordwestelijk deel
van Burgvoort. Op deze gronden vinden voorlopig geen ingrepen/ inrichtingsmaatregelen
plaats. Omdat een groot deel van de gronden zijn gelegen binnen de Ecologische Hoofdstruc-
tuur (EHS) worden de gronden welke reeds in het bezit zijn van Stichting Het Drentse Land-
schap en Bureau Beheer Landbouwgronden bestemd als Natuur. Gronden in eigendom en ge-
bruik van agrariërs en particulieren behouden de vigerende bestemming. Voor Agrarische be-
stemmingen wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om de be-
stemming te wijzigingen ten behoeve van natuurontwikkeling.
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3 Beleidskader

3.1 Rijksbeleid

Structuurvisie infrastructuur en ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een integraal kader voor het ruimtelijk
en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Bij
deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere verantwoorde-
lijkheden, eenvoudige regels en een selectieve rijksbetrokkenheid. De structuurvisie is op 13
maart 2012 vastgesteld en heeft de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit vervangen.

Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR de volgende drie Rijksdoelen geformuleerd:
· de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te

versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat;
·  de bereikbaarheid verbeteren;
· zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische

waarden.

‘Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor klimaatbe-
stendige stedelijke (her)ontwikkeling’ is als nationaal belang geformuleerd. Het beheer van het
watersysteem is gericht  op het meebewegen met natuurlijke processen waar het kan en het
bieden van weerstand waar het moet. De primaire pijler bij de bescherming tegen overstromin-
gen is preventie. Een preventieve maatregel is het inrichten van gebieden als waterbergingsge-
bied.

'Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke
kwaliteiten' is tevens als nationaal belang geformuleerd. Het Rijk is verantwoordelijk voor het
cultureel en natuurlijk UNESCO-werelderfgoed (inclusief de voorlopige lijst), kenmerkende
stads- en dorpsgezichten, rijksmonumenten en cultuurhistorische waarden in of op de zeebo-
dem.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
De nationale belangen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zijn juridisch geborgd in het
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit besluit is gericht op doorwerking van
nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en helderheid
van deze belangen vooraf. Met het Barro geeft het Rijk aan dat ingezet wordt op zuinig ruimte-
gebruik, bescherming van kwetsbare gebieden en bescherming van het land tegen overstro-
ming en wateroverlast. Gezien de ligging van het plangebied en de aard van het plan vormt het
Barro geen directe relevantie voor dit bestemmingsplan.

3.2 Provinciaal beleid

Omgevingsvisie en Provinciale Omgevingsverordening Drenthe
Provinciale staten van Drenthe hebben op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld.
De Omgevingsvisie is hèt strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van
de provincie Drenthe voor de periode tot 2020. De visie formuleert de belangen, ambities, rol-
len, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijke domein. De provinciale
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omgevingsverordening geeft de regels. Op 20 augustus 2014 is de omgevingsvisie voorzien
van een Actualisatie. Inhoudelijk voorziet de Actualisatie in een beperkte inhoudelijk bijstelling
van de teksten en kaarten.

In de Omgevingsvisie is een Visiekaart 2020 opgenomen, waarop het provinciale ruimtelijke
beleid is weergegeven. Het plangebied Tusschenwater heeft vrijwel geheel de functie Natuur en
is tevens aangewezen als beekdal. De beekdalen vormen, met de kanalen en de grondwaterli-
chamen, de kern van het Drentse watersysteem. De beekdalen zijn van grote waarde voor de
natuur en bepalen in belangrijke mate de landschappelijke kwaliteit van Drenthe. Het provinci-
aal beleid voor het plangebied is gericht op het combineren van de natuur- en wateropgave.
In de onderstaande figuur is de Visiekaart 2020 ter plaatse van het plangebied weergegeven.

Figuur 3.1: Visiekaart 2020.

Hunzebeekdal
De Provincie Drenthe geeft prioriteit aan de (her)inrichting van beekdalen, waaronder ook het
Hunzebeekdal. Uit diverse studies blijkt dat de klimaatverandering in ons land gaat leiden tot
een grotere hoeveelheid neerslag, vooral in de winterperiode. Dit regenwater moet zo veel mo-
gelijk worden vastgehouden in de bovenstroomse gebieden. Dit voorkomt wateroverlast in de
lager gelegen gebieden. Het bovenstrooms vasthouden van water heeft nog meer voordelen.
Het vermindert de verdroging, verbetert de waterkwaliteit en leidt tot een grotere grondwater-
voorraad. Bij het herstellen van beekdalen is er nadrukkelijk aandacht voor het verruimen van
mogelijkheden voor wateropvang en het verbeteren van de waterkwaliteit.

EHS
Het beekdal is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur, aangewezen in het provinciaal
beleid. Natuur is voor de provincie zowel een kernkwaliteit als een te ontwikkelen functie. De
bestaande natuur binnen de EHS wordt beschouwd als een kernkwaliteit. Binnen gebieden met
de functie Natuur (zie kaart 1, Visie 2020), staat de ontwikkeling van de hoofdfunctie Natuur
voorop. Daarbij gaat het om het behouden, herstellen en ontwikkelen van natuurwaarden. An-
dere ontwikkelingen zijn aanvaardbaar zolang deze verenigbaar zijn met, of ten dienste staan
van, de natuurontwikkeling. De realisatie van een meanderende Hunze staat een natuurfunctie
niet in de weg en wordt dan ook als verenigbaar gezien.
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Artikel 3.34 van de Provinciale Omgevingsverordening schrijft voor dat in een nieuw bestem-
mingsplan de gronden die als EHS zijn aangewezen, een wijzigingsbevoegdheid moeten krijgen
naar de bestemming Natuur of Bos. Deze wijzigingsbevoegdheid moet worden benut op het
moment dat de eigenaren van de gronden hier om verzoeken, of wanneer de gronden zijn ver-
worven of ontpacht ten behoeve van het realiseren van de natuurfunctie of wanneer de provin-
cie de gronden besluit te onteigenen ten behoeve van natuurontwikkeling. De gronden die nu
reeds in bezit zijn bij Stichting Het Drentse Landschap en Bureau Beheer Landbouwgronden,
hebben om deze reden in dit bestemmingsplan de bestemming Natuur gekregen. Dit omvat alle
gronden in fase 1 en een deel van de gronden in fase 2. Binnen de natuurbestemming in fase 2
is agrarisch gebruik toelaatbaar.
Gronden die in eigendom en gebruik zijn van bijvoorbeeld een agrariër houden een agrarische
bestemming. Wel wordt voor agrarische bestemmingen welke gelegen zijn binnen de EHS een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om de bestemming te wijzigingen
ten behoeve van natuurontwikkeling, conform de provinciale verordening.

In paragraaf 4.3 is nader ingegaan op de effecten van de inrichtingsmaatregelen in fase 1 op de
EHS.

Grondwaterbescherming
In de provincie wordt op achttien locaties water gewonnen voor de openbare drinkwatervoorzie-
ning. Rondom deze winlocaties heeft de provincie beschermingsgebieden aangewezen in de
Provinciale Omgevingsverordening. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kwetsbare,
minder kwetsbare en niet-kwetsbare gebieden.

De meest kwetsbare gebieden hebben de meeste bescherming gekregen, qua omvang en
maatregelen. De bescherming richt zich op het weren van activiteiten en stoffen die de kwaliteit
van het grondwater en het oppervlaktewater nadelig kunnen beïnvloeden. Het plangebied ligt
geheel in het waterwingebied De Groeve. Dit waterwingebied is door de provincie aangemerkt
als ‘minder kwetsbaar’.

In de provinciale omgevingsverordening is het plangebied aangewezen als gebied dat dient er
bescherming van het grondwater. Het plangebied is opgebouwd uit de volgende zones:
· waterwingebied;
· grondwaterbeschermingsgebied.
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Figuur 3.2: Uitsnede Kaart A: Stiltegebieden, infra en (grond)water (bron: POV maart 2011)

Het is cruciaal dat het grondwater binnen de grondwaterbeschermingsgebieden niet verontrei-
nigd raakt. Via het beleid voor de ruimtelijke ordening kan het risico op verontreiniging door
grondwaterbelastende functies worden verkleind. Het ruimtelijke-ordeningsbeleid:

1. bevordert ruimtelijke functies die bijdragen aan kwalitatief goed grondwater;
2. stelt voorwaarden aan ruimtelijke functies om het risico op grondwaterverontreiniging te

verkleinen;
3. weert functies die een risico op grondwaterverontreiniging met zich meebrengen. Deze

functies mogen alleen worden toegelaten als alternatieven ontbreken en als er zwaar-
wegende maatschappelijke argumenten voor zijn (‘nee-tenzij beleid’). Het gaat daarbij
in elk geval om de volgende functies:

a. nieuwe infrastructurele werken;
b. woningbouwontwikkelingen;
c. grootschalige recreatieve ontwikkelingen;

4. verbiedt functies die een te groot risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater:
a. industriële ontwikkelingen of nieuwe bedrijventerreinen;
b. nieuwe begraafplaatsen of terreinen waar verstrooiing van as plaatsvindt;
c. WKO-installaties.

De provincie ziet toe op het verankeren van grondwaterbeschermingsgebieden in ruimtelijke
plannen. Grondwaterbeschermingsgebieden worden daarom bij ruimtelijke ontwikkelingen aan-
gemerkt als een provinciaal belang.

In het ‘Inrichtingsplan Tusschenwater’ worden ten aanzien van waterwinning de volgende doe-
len beoogd:
· het in stand houden van de leveringszekerheid en capaciteit van de drinkwaterwinning;
· geen negatieve beïnvloeding van de waterkwaliteit in het (grondwaterbeschermings- en

drinkwaterwin)gebied.

In paragraaf 2.2. zijn de plannen ten aanzien van waterwinning reeds toegelicht.

Ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater is het grondwaterbeschermingsgebied en
waterwingebied in het bestemmingsplan voorzien van een gebiedsaanduiding.
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Gastvrije natuur - Natuurvisie 2040
Provinciale staten (PS) hebben op 2 juli 2014 de Natuurvisie 2040 Drenthe ‘Gastvrije natuur’
vastgesteld. In de visie wordt gestreefd naar natuur die tegen een stootje kan, die beleefbaar is
voor mensen en die bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Drenthe.

Figuur 3.3: Kaart Doelen Natuur en Landschap 2040

De visie voor het plangebied Tusschenwater is als volgt geformuleerd:

‘In 2040 is het gebied een Laagveenlandschap. Dit is een overwegend open moerassig land-
schap waarbinnen ook andere typen natuur voorkomen. Natuurlijke ontwikkeling van laag-
veenmoeras staat onder invloed van kwel, stagnatie van regenwater, inundatie van de beek,
stroming van water en begrazing. Lokaal op hogere gedeelten en aan de randen is bos- en
struweelopslag, en er zijn grazige vegetaties. Er wordt niet of amper ingegrepen door de mens;
de enige bemoeienis is de eventuele inzet van grote grazers in het gebied.
Voor sommige gebieden zal voorlopig nog bijsturing door beheer nodig zijn. Tot de gebiedscon-
dities en omgevingsomstandigheden goed genoeg zijn om de natuur zijn eigen gang te laten
gaan.’

Conclusie
Het plan draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van het provinciaal beleid.
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3.3 Regionaal beleid

Hunzevisie 2030
In 2014 presenteren Het Drentse Landschap en Het Groninger Landschap, samen met de Na-
tuur en Milieufederaties Drenthe en Groningen en het Wereldnatuurfonds, een nieuwe Hunzevi-
sie 2030. De Hunzevisie 2030 bouwt voort op de eerste Hunzevisie uit 1995. Voor de komende
jaren staan de volgende vier uitdagingen centraal:
· Hunzegebied: natuurgebied van bron tot Waddenzee;
· driesterrenkwaliteit Hunzedal zorgt voor nieuwe economie;
· CO2-vastlegging en duurzame energie als nieuwe gebiedsmotoren;
· een robuust, klimaatbestendig watersysteem.
Het Hunzegebied is nog niet af. Tussen bron en monding ontbreken nog cruciale schakels. Een
van deze schakels is het gebied Tusschenwater. De komende jaren willen partijen invulling ge-
ven aan deze schakels.

Conclusie
Dit plan geeft verdere invulling aan de realisatie van de Hunzevisie.

3.4 Gemeentelijk beleid

Structuurplan Tynaarlo, september 2006
In het Structuurplan Tynaarlo heeft de gemeente haar ambities opgeschreven voor de komende
10 tot 20 jaar. Tynaarlo wil over 15 jaar nog steeds een groene gemeente met karaktervolle
dorpen zijn. De woonfunctie is sterk en de grote, samenhangende natuurterreinen geven een
ondertoon van rust. Dat is de buitenkant. De gemeente herbergt echter gelijktijdig een dynami-
sche en veelzijdige economische ‘binnenkant’ van grote en kleine bedrijven.

Samengevat zijn de ruimtelijke ambities voor de toekomst:
· een groene gemeente met aandacht voor duurzame ontwikkeling;
· een gemeente van verrassende rust door de waardevolle landschappen en grote natuurter-

reinen;
· een aangename woongemeente met karaktervolle, leefbare dorpen;
· wonen in kleine kernen waar het samen leven nog centraal staat;
· een economisch gezonde gemeente door sterke werkgelegenheidsclusters;
· een gemeente met een vitaal platteland waar een veelzijdige , vernieuwde economie tot

ontwikkeling is gekomen;
· een gemeente met gemeenschappelijke voorzieningen voor jong en oud;
· een gemeente met toeristische trekpleisters die van nationale betekenis zijn;
· een gemeente die voor haar eigen inwoners en toeristen over tal van routestructuren be-

schikt om te recreëren.
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Figuur 3.4: Uitsnede Structuurplankaart Tynaarlo.

In het Structuurplan wordt Tusschenwater aangemerkt als een van de concrete projecten die de
‘Groene Long’ versterken. Met Groene Long worden de landschappelijk en ecologische waar-
devolle delen van de gemeente bedoeld. Het streven is om zoveel mogelijk van de Groene
Long af te blijven. Ontwikkeling is wel mogelijk maar moeten wel zwaarwegend zijn en land-
schappelijk goed inpasbaar. Daarnaast worden ontwikkelingen nagestreefd die de Groene Long
moeten versterken.
Tusschenwater heeft op de Structuurplankaart  een functie gekregen als ecologische Hoofd-
structuur, waterbergingsgebied en beekdal.

Structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan Tynaarlo
In het Structuurplan uit 2006 is de integrale visie op de ruimtelijke inrichting van de gemeente
Tynaarlo neergelegd. Het Landschapsontwikkelingsplan is een thematische uitwerking van dit
structuurplan, waarin de ambities ten aanzien van het landschap worden aangescherpt en
waaraan een uitvoeringsplan is gekoppeld. De Structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan
(LOP) Tynaarlo is vastgesteld door de raad op 8 december 2009.

Het LOP beschouwt het stelsel van beekdalen als de belangrijkste drager voor een duurzame
ontwikkeling van het grondgebied van de gemeente Tynaarlo. Het stelsel van beekdalen zorgt
voor eenheid en samenhang op het niveau van de gemeente als geheel en legt de verbinding
met de omliggende Drentse en Groningse gemeente.

In het LOP staat dat het plan Tusschenwater invulling geeft aan de Hunze als robuuste verbin-
dingszone en inzet op de omvorming tot één van de grootste natte beekdalgebieden van Neder-
land. Er wordt ingezet op het behoud van de Hunze als beek in een natuurlijke laagte met res-
tanten van oude meanders en bestaande natuurgebieden. De gemeente wil het Hunzedal vol-
gens de lopende planvorming ontwikkelen.

Conclusie
Het plan draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van het gemeentelijk beleid.
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4 Effecten op de omgeving en randvoor-
waarden

4.1 Water
Op grond van artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting op ruimte-
lijke plannen een waterparagraaf te worden opgenomen welke een beschrijving bevat van de
wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundi-
ge situatie. In deze paragraaf dient te worden uiteengezet of en in welke mate het plan in kwes-
tie gevolgen heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlak-
tewater.

Vooralsnog wordt alleen fase 1 ingericht. In het navolgende wordt ingegaan op de effecten van
het inrichtingsplan voor fase 1 op de waterhuishouding op de omgeving. In fase 2 vinden voor-
lopig geen ingrepen plaats die invloed kunnen hebben op de waterhuishouding in de omgeving.

Huidig watersysteem
Het grondwatersysteem binnen het gebied bestaat uit vier watervoerende grondwaterpakketten.
Deze watervoerende pakketten worden gescheiden door slecht doorlatende (klei-)lagen. In de
diepere ondergrond wordt drinkwater gewonnen door de drinkwaterwinning De Groeve. Dit wa-
tervoerend pakket wordt gevoed door kwelstromen vanaf de Hondsrug . Dit beïnvloed het
grondwater op circa 30 tot 90 m diepte. Het bovenste watervoerende pakket wordt met name
door het oppervlaktewatersysteem en deels door de drinkwaterwinning beïnvloed.

Het gehele gebied maakt onderdeel uit van het bemalingsgebied Oostermoer (totaal oppervlak-
te circa 7.435 ha). Met gemaal Oostermoer wordt de polder bemalen richting de Eemskanaal-
boezem. De Hunze / Oostermoerse Vaart die tussen kaden ligt, doorsnijdt het gebied van zuid
naar noord met een hoger peil (boezem NAP +0,53 m) over een lengte van circa 4,5 km. In het
noordwesten wordt het plangebied begrensd door een boezemvaart: het Havenkanaal. Leiding
2 vormt de hoofdafwatering van het gebied. Via een tweetal onderleiders onder de Hunze door
watert het landbouwgebied oostelijk van de Hunze af richting Leiding 2. Het peilbeheer is afge-
stemd op de landbouwkundige functie. Dat wil zeggen dat het zomerpeil hoger is dan het win-
terpeil.

Toekomstig watersysteem
Een deel van het gebied (Groeveveld) wordt permanent aangesloten op de Eemskanaalboe-
zem. Hierdoor inundeert een groot deel van dit gebied. Binnen het Groeveveld wordt de huidige
gekanaliseerde loop gedempt en vervangen door een oorspronkelijk meanderende loop. De
kaden worden verlegd naar de randen van het Groeveveld.

Het gebied tussen de Hunze en het Havenkanaal (Tusschenwater en Burgvoort) zal in de winter
onderdeel uitmaken van de boezem. Een zogenoemde “blauwe as” vormt de stromende verbin-
ding tussen Hunze en Havenkanaal. Ter plaatse van de kruising met Leiding 2 wordt een grote
onderleider in Leiding 2 aangebracht waardoor de nieuwe natte verbinding bovenlangs het
landbouwkundig watersysteem kruist.  Rondom het gebied worden boezemkaden aangelegd.
Vanaf het voorjaar wordt deze verbinding verbroken via een afsluitbare in- en uitlaatwerk en
zakt de waterstand langzaam uit. De bouwvoor van de permanent overstroomde delen wordt
afgegraven om de waterkwaliteit van de Hunze en Zuidlaardermeer niet te verslechteren.
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In het natuurontwikkelingsgebied worden de peilen flink verhoogd met maximaal circa 1,10 m.
Een natuurlijk peilverloop met hoge waterstanden in de winter en lagere waterstanden in de
zomer wordt gerealiseerd. Rondom het natuurontwikkelingsgebied wordt een brede kwelsloot
aangelegd om vernattingeffecten op de omgeving te voorkomen. In het overige deel  van het
bestemmingsplangebied blijft het huidige landbouwkundige watersysteem gehandhaafd.

Omdat in het gebied dat inundeert vanuit de boezem zes drinkwaterputten liggen, worden deze
om waterkwaliteitsredenen verplaatst naar de zuidzijde van het natuurontwikkelingsgebied bui-
ten de boezemkaden.

Wateraspecten

Waterveiligheid
Door de herinrichting van het gebied wordt het gebied voor een groot deel (circa 170 ha) in de
winter toegevoegd aan de Eemskanaalboezem. Hierdoor wordt extra waterberging in het boe-
zemsysteem gerealiseerd. De maximale bijdrage aan de boezemberging bedraagt circa 1,7 mil-
joen m3. Dit komt de waterveiligheid van de Eemskanaalboezem ten goede.

De nieuw te realiseren kaden rondom fase 1 en de bestaande kade langs de resterende ge-
normaliseerde Hunze waarborgen de veiligheid van het achterland. Deze kaden hebben een
veiligheidsmarge van 0,50 m hoogte ten opzichte van een berekende maximale waterstand van
1x per 100 jaar. De minimale kruinhoogte bedraagt NAP +2,00 m. De waterveiligheid boven-
strooms wordt verbeterd door de toename van de boezemberging.

Wateroverlast
De afvoer van het omliggende landbouwgebied blijft gewaarborgd en wordt verbeterd door lage-
re peilen en uitgebaggerde watergangen. De meanderaanleg en demping van de gekanaliseer-
de Hunze resulteren niet in extra wateroverlast bovenstrooms. De afmetingen van de meanders
zijn afgestemd op het behoud van het huidige waterstandverloop.

De grondwaterstand in het natuurontwikkelingsgebied wordt verhoogd. Dit komt ten goede aan
de gewenste natte natuurdoelen. De grondwatersituatie buiten de kaden in de omliggende
landbouwpolder zal voor de landbouw niet verslechteren. Dit wordt bewerkstelligd door de aan-
leg van brede kwelsloten met een laag polderpeil.

Grondwaterkwaliteit
Als gevolg van de plannen zal de grondwaterkwaliteit veranderen. In overleg met het waterbe-
drijf Groningen is deze verandering als niet-noemenswaardig bezwarend effect beschouwd ten
opzichte van de autonome ontwikkeling. Door het verplaatsen van een aantal drinkwaterputten
wordt een negatieve beïnvloeding verder voorkomen. Hierdoor wijzigt de begrenzing van het
grondwaterbeschermingsgebied. De afsluitbare in- en uitlaat voorkomt dat ongewenste veront-
reiniging in het plangebied door calamiteiten in het bovenstrooms gelegen afvoergebied op-
treedt.

Oppervlaktewaterkwaliteit
De voorgestelde maatregelen in het plan zijn erop gericht de KRW-waterlichamen Hunze en
Zuidlaardermeer op een voldoende kwaliteitsniveau te brengen (het zogenaamde Gewenst
Ecologisch Potentieel). Voor de Hunze in het algemeen betekent dit dat de beek ten zuiden van
het Zuidlaardermeer in zijn geheel een ‘oorspronkelijke’ meanderende loop terugkrijgt. Voor het
Zuidlaardermeer wordt gestreefd naar een helder en plantenrijk meer.

In het gebied Tusschenwater zal de ontwikkeling van (vloed)moerassen in beperkte mate fos-
faat vasthouden en door het verhogen van het grondwater wordt veenoxidatie beperkt. Ook ver-
liest het gebied zijn op de landbouwfunctie gerichte bemesting. Door de nutriëntrijke boven-
grond te verwijderen op de plaatsen die permanent onder water zullen komen te staan, wordt
fosfaatverrijking van het Zuidlaardermeer voorkomen of voldoende beperkt. Er is weliswaar een
tijdelijke verhoogde kans op een hoge fosfaatbelasting maar het project draagt op de korte als
op de lange termijn bij aan de verbetering van het Zuidlaardermeer.
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Het plan Tusschenwater draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van Hunze en Zuidlaardermeer.

Voor de overige wateren treden geen veranderingen ten aanzien van waterkwaliteit en ecologie
op.

Verdroging
Er is geen sprake van ongewenste verdroging als gevolg van de maatregelen. De voorgenomen
peilverlaging in het landbouwgebied zorgt voor een beperking van natschades als gevolg van
opgetreden maaivelddaling door veenoxidatie in voorgaande jaren.

Natte natuur
Het natuurontwikkelingsplan zorgt voor een uitbreiding van natte natuur op een oppervlakte van
circa 250 ha. Paai- en opgroeigebied voor vis en een natuurlijke peildynamiek worden gereali-
seerd.

Beheer en onderhoud
In overleg met waterschap Hunze en Aa’s, waterbedrijf Groningen en stichting Het Drents
Landschap is het beheer en onderhoud afgestemd en is de bereikbaarheid van het nat door-
stroomprofiel voor onderhoudsvoertuigen gewaarborgd.

Vergunningen
In het kader van de Waterwet dient een watervergunning (Keur) te worden aangevraagd voor
het aanpassen van de waterhuishoudkundige situatie, zoals de aanleg van duikers en het even-
tueel graven van greppels/sloten.

Watertoets
Bij de planvorming voor het natuurontwikkelingsproject Tusschenwater is het waterschap als
waterbeheerder nauw betrokken geweest. Het plan Tusschenwater (fase 1) betreft een samen-
werkingsverband van het waterschap Hunze en Aa’s, Waterbedrijf Groningen, Stichting het
Drentse Landschap, gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe. De voorgenomen waterhuis-
houdkundige maatregelen zijn afgestemd met  het waterschap. Op deze wijze is invulling gege-
ven aan “de watertoets”. Het waterschap heeft een positief wateradvies afgegeven.

4.2 Bodem

Grondbalans
Bij de realisatie van het inrichtingsplan van fase 1 komt grond vrij en is grond nodig voor bij-
voorbeeld de aanleg en ophoging van kaden. Het uitgangspunt is dat per deelgebied zo veel
mogelijk met een gesloten grondbalans wordt gewerkt. Vanwege de aanwezigheid van veen en
moerig materiaal is niet alle grond die vrij komt geschikt om te worden hergebruikt ten behoeve
van ophogingsmateriaal voor kaden. Daarom wordt een deel van de benodigde (klei)grond van
buiten het gebied aangevoerd. In tabel 4.1 is een globale grondbalans voor het plan opgeno-
men.

Inrichtingsmaatregel Vrijkomende grond (m3) Benodigde grond (m3)

Vrijkomende bovengrond 2260.500
Vrijkomend zand 80.000
Zand putten 0
Zandbehoefte voor kaden 68.000
Grond voor kaden 149.000
Grond voor inklinken 30.000
Grondoverschot (verwerken in terrein) 36.000
Totaal 306.000 306.000
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Tabel 4.1: grondbalans

Bodemverontreiniging
De provinciale bodeminformatiekaart geeft aan dat er historische (bedrijfs)activiteiten hebben
plaatsgevonden in het  gehele plangebied (zowel fase 1 als fase 2). Dit betekent dat bodemver-
ontreinigingen niet op voorhand kunnen worden uitgesloten. Gezien het huidige gebruik als
landbouw- en waterwingebied wordt verwacht dat het geen ernstige bodemverontreinigingen
betreft. Wanneer daadwerkelijk afgeplagd gaat worden, zal een gedetailleerd bodemonderzoek
moeten plaatsvinden.

Figuur 4.2: bodeminformatiekaart plangebied (bron: www.drenthe.info/kaarten)

4.3 Ecologie
De natuur in Nederland wordt beschermd vanuit twee invalshoeken: bescherming van gebieden
en bescherming van soorten. De gebiedsbescherming is geregeld via de Natuurbeschermings-
wet. De soortbescherming is geregeld door middel van de Flora- en Faunawet (landelijk). Om
de effecten van het inrichtingsplan van fase 1 op de natuur te beoordelen is een natuurtoets
uitgevoerd (Grontmij, Natuurtoets Tusschenwater, 2014), zie bijlage 3.

Natuurbeschermingswet
Het plangebied ligt buiten de begrenzing, maar wel in de buurt van Natura 2000 Zuidlaarder-
meergebied. Er is beoordeeld in hoeverre sprake is van externe werking.
· Broedvogels: van de kwalificerende broedvogels porseleinhoen, roerdomp en rietzanger

wordt alleen rietzanger in het plangebied waargenomen. De inrichting heeft geen negatief
effect op de kwalificerende broedvogels. Het areaal geschikt leefgebied neemt door de in-
richting sterk toe waardoor een bijdrage wordt geleverd aan het instandhoudingsdoel be-
houd of verbetering van kwaliteit en oppervlakte voor deze soorten. Significant negatieve ef-
fecten worden uitgesloten.

· Niet-broedvogels: van de niet-broedvogels kolgans, toendrarietgans, smient, kleine zwaan
en slobeend worden met name kolgans en toendrarietgans en in smient in beperkte mate
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waargenomen in het plangebied. De inrichting leidt tot verlies van oppervlakte foerageerge-
bied voor drie niet-broedvogels. Er is meer oppervlakte foerageergebied beschikbaar dan
benodigd. Ondanks het verlies van een relatief kleine oppervlakte foerageergebied blijft er
ruim voldoende geschikt foerageergebied, op korte afstand van de slaapplaats, beschikbaar.
De inrichting heeft geen negatief effect op de instandhouding van kolgans, toendrarietgans
en smient. Significant negatieve effecten worden uitgesloten.

· Fosfaat: Verhoging van het grond- en oppervlaktewaterpeil in grote delen van het plange-
bied leidt zonder maatregelen tot een toenemende mobilisatie van fosfaat. Vrijkomend fos-
faat wordt afgevoerd naar het Zuidlaardermeer waardoor de biotoopkwaliteit van kwalifice-
rende broedvogels kan afnemen. Daarom voorziet de inrichting erin dat de voedselrijke bo-
vengrond van alle terreingedeelten die permanent een hoger waterpeil krijgen wordt afge-
graven. Gelet op:
° de te nemen maatregel om voedselrijke bovengrond van de permanent geïnundeerde ter-

reingedeelten te verwijderen;
° de ligging in de benedenloop van de Hunze met een van nature voedselrijk karakter;
° het zeer voedselrijke oppervlaktewater van het Zuidlaardermeer;
° de ongevoeligheid van de kwalificerende broedvogels roerdomp, porseleinhoen en
     rietzanger voor verruiging van hun biotoop;
° de ongevoeligheid voor voedselverrijking van de niet- broedvogels kleine zwaan, kolgans,
  toendrarietgans, slobeend en smient,
leidt een (tijdelijke) beperkte toename van fosfaten in het water van het Zuidlaardermeer niet
tot negatieve effecten op de instandhouding van genoemde broed- en niet-broedvogels.
Significant negatieve effecten worden uitgesloten.

· Stikstof: In de tijdelijke fase van de inrichting van het gebied worden machines gebruikt.
Hierdoor neemt tijdelijk de hoeveelheid stikstof in de lucht toe. De biotoopkwaliteit van kwali-
ficerende vogels kan hierdoor beïnvloed worden. Porseleinhoen, rietzanger, kleine zwaan,
kolgans, toendrarietgans, slobeend en smient zijn niet gevoelig voor stikstofverrijking. Roer-
domp is wel gevoelig voor stikstofverrijking. De staat van instandhouding van de kwalifice-
rende broed- en niet-broedvogels, behoudens roerdomp, ondervindt geen negatieve effec-
ten als gevolg van stikstofverrijking. Roerdomp heeft geen last van verruiging als gevolg van
stikstofverrijking. Wel als er onvoldoende waterriet aanwezig is. De ontwikkeling van water-
riet is echter primair afhankelijk van het gevoerde peilbeheer. De stikstofverrijking is verder
van tijdelijke aard. Negatieve effecten als gevolg van de inrichting van het gebied waardoor
tijdelijke stikstofverrijking plaats vindt zijn zodoende niet aan de orde. Significant negatieve
effecten worden uitgesloten.

· Effecten van recreatief medegebruik op kwalificerende niet-broedvogels als gevolg van ver-
storing: De bestaande ontsluitingswegen rond Tusschenwater blijven grotendeels gehand-
haafd, en er worden geen nieuwe wegen of paden aangelegd. Buiten het broedseizoen is
het toegestaan om in het natuurgebied te wandelen. Jaarrond is het toegestaan om op de
kaden te wandelen. Het gedeelte De Dijk dat centraal in het plangebied ligt wordt ingericht
als fiets-/wandelpad. Deze route is buiten het broedseizoen toegankelijk. Het gebruik van
het in te richten natuurgebied zal door wandelaars toenemen, met name vanwege wande-
laars die buiten het broedseizoen op kaden wandelen. Omdat er niet of nauwelijks ganzen in
het natuurgebied aanwezig zijn, is verstoring niet aan de orde.
Verstoring door verandering van het gebruik door recreanten leidt niet tot negatieve effecten
op niet-broedvogels. Het recreatieve medegebruik past binnen de ontwikkelingsruimte zoals
aangegeven in het Ontwerp-Beheerplan Natura 2000 Zuidlaardermeergebied. Significant
negatieve effecten worden uitgesloten.

EHS-beleid
Van de wezenlijke kenmerken die de kwaliteit van de EHS bepalen zijn de kernkwaliteiten na-
tuur en rust beoordeeld.

Oppervlakte EHS
Er vindt geen oppervlakteverlies van EHS plaats. Het gebied wordt ingericht om de EHS-
doelstelling voor het Hunzedal te realiseren. De inrichting is gericht op het herstel van het beek-
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systeem, door gebruik te maken van de potenties en de nog aanwezige landschaps- en na-
tuurwaarden die aanwezig zijn in het gebied. De oppervlakte natuur is in de eindsituatie vele
malen groter dan in de huidige situatie.

Karakteristieke soorten
In het gebied zijn enkele gebiedskarakteristieke planten- en diersoorten aanwezig. Karakteris-
tieke planten zijn noordse zegge, pluimzegge, waterdrieblad/ holpijp, wilgen-/ elzenbroekbos,
soortenarm rietland en mogelijk grote boterbloem. Het gebied is van beperkt belang voor weide
vogels en in het winterhalfjaar voor foeragerende ganzen. In enkele sloten worden beschermde
vissen (kleine modderkruiper), amfibieën (bruine en groene kikker, poelkikker) en waterspits-
muis aangetroffen. Veel van deze soorten zijn gebonden aan waterrijke en natuurrijke omstan-
digheden. Ondanks dat de inrichting leidt tot een ander, meer dynamisch waterbeheer, is de
verwachting dat genoemde soorten in de nieuwe situatie leefgebied kunnen behouden of uit-
breiden. Binnen de grenzen van het plangebied is wel een verschuiving in het ruimtegebruik
van de leefgebieden te verwachten ten opzichte van de huidige situatie. In de beoordeling wordt
ervan uitgegaan dat de inrichting leidt tot een verbetering van de oppervlakte en kwaliteit van
leefgebied van gebiedskarakteristieke soorten. Het inrichtingsplan realiseert de gewenste EHS-
doelen.

Kwaliteitsverlies oppervlaktewater Hunze en Zuidlaardermeer
De voorgestelde maatregelen in het plan zijn erop gericht de KRW-waterlichamen Hunze,
Zuidlaardermeer en Foxholstermeer op een voldoende kwaliteitsniveau te brengen (het
zogenaamde Gewenst Ecologisch Potentieel).
Voor de Hunze in het algemeen betekent dit dat de beek ten zuiden van het Zuidlaardermeer in
zijn geheel een ‘oorspronkelijke’ meanderende loop terugkrijgt. Voor het Zuidlaardermeer wordt
gestreefd naar een helder en plantenrijk meer.
In het gebied Tusschenwater zal de ontwikkeling van (vloed)moerassen in beperkte mate fos-
faat vasthouden en door het verhogen van het grondwater wordt veenoxidatie beperkt. Door de
nutriëntrijke bovengrond te verwijderen op de plaatsen die permanent onder water zullen komen
te staan, wordt fosfaatverrijking van het Zuidlaardermeer voorkomen of voldoende beperkt.
Het plan Tusschenwater draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van Hunze en Zuidlaardermeer.

Verstoring tijdens aanlegfase of in eindfase (vogels)
In de aanlegfase wordt buiten de broedperiode van vogels gewerkt. Als dat plaatselijk niet mo-
gelijk is worden voorafgaand aan de werkzaamheden maatregelen getroffen om effecten te
voorkomen of te beperken. Ook wordt rekening gehouden met de gevoelige periode van kwets-
bare soorten zoals kleine modderkruiper, poelkikker, waterspitsmuis en bever.
In het winterhalfjaar is verstoring van ganzen wellicht niet te voorkomen. Er is echter voldoende
alternatief foerageergebied beschikbaar. Ook is bekend dat deze soorten weinig hinder onder-
vinden als in hun omgeving wordt gewerkt. Aanbevolen wordt om gefaseerd in ruimte en tijd te
werken waardoor delen van het gebied tijdelijk beschikbaar blijven voor ganzen.
In de eindsituatie wijzigt verstoring niet of nauwelijks ten opzichte van de huidige situatie.
Het gebied mag in het broedseizoen niet worden betreden en op de Hunze is kanoën niet toe-
gestaan. Door het afsluiten van een deel van De Dijk en van de tussenkade tijdens het broed-
seizoen neemt de mate van rust in de kern van het gebied toe.

Conclusie
De natuurontwikkeling Tusschenwater fase 1 veroorzaakt plaatselijk verlies van natuurwaarden,
maar voor het gebied als geheel neemt de oppervlakte en kwaliteit van de EHS fors toe. De
EHS doelen worden gerealiseerd. Significant negatieve effecten op de huidige en potentiële
kernkwaliteiten natuur en rust worden uitgesloten.

Flora- en faunawet
Onderzocht is in hoeverre de inrichting leidt tot beschadiging van beschermde planten en
hun groeiplaats, dood of verwonding van voorkomende beschermde dieren, opzettelijke veront-
rusting van beschermde dieren en/of aantasting van vaste rust- en verblijfsplaatsen van be-
schermde dieren.
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Beschermde planten
Plaatselijk is de beschermde waterdrieblad (tabel 2 Ffwet) en zwanenbloem (tabel
1 Ffwet) aangetroffen. De groeiplaats van waterdrieblad wordt voor een kleine oppervlakte ver-
graven. Ter plaatse van de groeiplaats wordt het waterpeil jaarrond ruim 50 cm opgezet waar-
door de groeiplaats ongeschikt wordt voor waterdrieblad. Ook wijzigt het watertype. De groei-
plaatsen van zwanenbloem zullen plaatselijk sterk wijzigen. Met behulp van de voorgestelde
mitigerende maatregelen blijven waterdrieblad en zwanenbloem (grotendeels) behouden.

Beschermde zoogdieren
In het plangebied worden licht beschermde zoogdieren aangetroffen zoals onder andere veld-
muis, bosspitsmuis, bosmuis, dwergmuis, mol en haas (tabel 1 Ffwet).De zwaar beschermde
vleermuis (tabel 3 Ffwet, bijlage IV habitatrichtlijn) is niet waargenomen in het plangebied.
Langs de Hunze is de zwaar beschermde bever (tabel 3 Ffwet, bijlage IV Habitatrichtlijn) aange-
troffen maar voor zover bekend zijn er geen burchten in het gebied aanwezig. Bekend is dat de
bever burchten heeft bij het Zuidlaardermeer en meer stroomopwaarts in het Annermoeras.
In het plangebied zijn verschillende locaties met leefgebied van de waterspitsmuis (tabel 3 Ff-
wet, bijlage 1 AmvB) aanwezig, en er zijn locaties met potentieel leefgebied voor waterspits-
muis.

Omdat er zorgvuldig gewerkt gaat worden ondervinden licht beschermde soorten tijdens de uit-
voeringsfase geen negatieve effecten. In de nieuwe situatie is voor alle licht beschermde
zoogdieren voldoende geschikt leefgebied beschikbaar.
De zwaar beschermde waterspitsmuis gaat door de permanente en periodieke vernatting van
het gebied andere leefgebieden betrekken dan nu het geval is. De waterspitsmuis gaat profite-
ren van de vernatting, de toenemende dynamiek, en de toename van biotooptypen zoals natte
bosjes, rietruigten en moeras en natte open terreingedeelten. Rond de natte terreingedeelten
blijft voldoende droog gebied beschikbaar voor hun holen. Omdat de beoogde permanente ver-
natting in de inrichtingsfase geleidelijk wordt doorgevoerd, en de natuurlijke seizoensdynamiek
tussen zomer en winter in de eindsituatie ook geleidelijk verloopt, heeft waterspitsmuis ruim
voldoende tijd om zo nodig iets drogere terreingedeelten te betrekken. In het plangebied gaat
als gevolg van de inrichting het leefgebied van waterspitsmuis ruimtelijk verschuiven. De functi-
onaliteit tussen vaste rust- en verblijfplaats wordt niet aangetast. Na de uitvoeringsfase neemt
het areaal geschikt leefgebied voor waterspitsmuis, en ook voor bijvoorbeeld de bosspitsmuis,
door de voorgestelde inrichting sterk toe.

Er zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen van de zwaar beschermde bever aanwezig. De mi-
gratie van bever wordt niet benadeeld omdat er altijd een open waterverbinding aanwezig blijft
in de Hunze via de bestaande loop of via de nieuw te graven meanders. Eventuele tijdelijke bar-
rières overdag (etmaalafdammingen) zijn smal en gemakkelijk oversteekbaar voor bever. Migra-
tie tussen de noordelijk en zuidelijk van het plangebied aanwezige burchtlocaties en oeverholen
blijft hierdoor gewaarborgd. De functionaliteit van het leefgebied voor bever wordt in de aanleg-
fase niet worden aangetast. In de eindsituatie neemt het areaal voor bever geschikt leefgebied
sterk toe. Het betreft nieuwe potentiële vestigingslocaties voor burchten en holen op de hoge-
re koppen langs stromend water en het betreft een sterke toename van geschikte vegetaties
langs open water zoals rietmoeras en moerasbos met onder andere wilgensoorten.

De inrichting van Tusschenwater heeft in de aanlegfase en de eindfase geen negatief effect op
de gunstige staat van instandhouding van de licht beschermde zoogdieren en de zwaar
beschermde bever en waterspitsmuis. De functionaliteit van het leefgebied van bever en water-
spitsmuis wordt niet aangetast. In de nieuwe situatie neemt de oppervlakte en kwaliteit van ge-
schikt leefgebied voor bever en waterspitsmuis sterk toe.

Beschermde broedvogels
In het plangebied maken diverse broedvogels gebruik van het grootschalig open agrarisch en
bloemrijk grasland, moeras en bos/bosrand. De inrichting leidt tot een sterke verschuiving in
biotooptypen. Het areaal grasland neemt sterk af ten gunste van open water, moeras en nat
grasland. Het areaal vochtig en droog grasland is relatief beperkt. Ook is er in de toe-
komst meer struweel en (moeras)bos aanwezig.
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Het toekomstige beheer met extensieve vormen van hooien en/of begrazen leidt tot een
structuurrijk landschap. Dit bepaalt, samen met de voorgenomen vernatting, in sterke mate de
structuur van het landschap en de habitats van de vogelpopulatie.

In de aanlegfase wordt zoveel als mogelijk gewerkt buiten het broedseizoen zodat effecten op
broedvogels worden voorkomen. Als er wel in het broedseizoen werkzaamheden wordt ge-
werkt,  wordt eerst vastgesteld of er nesten beschadigd of broedvogels verstoord worden. Over-
treding van de Flora- en faunawet wordt daarmee voorkomen. In de eindfase is het gebied van
groot belang voor kritische broedvogels. Hieronder vallen de broedvogels waarvoor Natura
2000 Zuidlaardermeergebied is aangewezen. De vogelpopulatie kent in de eindfase een hogere
mate van diversiteit dan in de huidige situatie en omvat een groter aandeel kritische (bedreigde)
vogelsoorten.

Beschermde amfibieën
In het plangebied is de licht beschermde bruine kikker, meerkikker en bastaardkikker (tabel 1
Ffwet) en de zwaar beschermde poelkikker (tabel 3 Ffwet, bijlage IV Habitatrichtlijn) op diverse
plaatsen aangetroffen.

Voor de poelkikker geldt dat de vernatting geleidelijk wordt doorgevoerd, er is een natuurlijke
dynamiek in de gebruiksfase, en er is een blijvende aanwezigheid van geschikt voortplantings-,
foerageer- en overwinteringsbiotoop. De actieradius van poelkikker is dermate groot dat zij in
staat is om het leefgebied ruimtelijk te verschuiven. De functionaliteit van het leefgebied wordt
niet wezenlijk aangetast: er blijft voldoende voortplantingswater en foerageer- en overwinte-
ringsbiotoop beschikbaar. Deze oppervlakte wordt in de nieuwe situatie bovendien sterk uitge-
breid. Door tijdens de uitvoering zorgvuldig te werken en met de inrichting rekening te houden
met de leefgebiedseisen voor poelkikker en de licht beschermde amfibieënsoorten wordt over-
treding van de Flora- en faunawet voorkomen.

Beschermde vissen
In het plangebied is kleine modderkruiper verspreid over het gehele plangebied aangetroffen in
zowel smalle als wat bredere sloten. Het leefgebied is aanvullend op basis van habitatkenmer-
ken vastgesteld. Grote modderkruiper is tijdens het meest recente onderzoek niet aangetroffen.
In het verleden is grote modderkruiper eenmalig aangetroffen in een sloot aan de westzijde van
de Hunze. Potentieel leefgebied is aanwezig in het westelijke deel van Burgvoort maar hier is
de soort niet aangetroffen.

De terreininrichting wordt uitgevoerd buiten de gevoelige periode van kleine modderkruiper. In
de nieuwe situatie is meer geschikt leefgebied voor kleine modderkruiper aanwezig. De soort
kan zich goed handhaven in het nieuwe vernatte systeem met zowel open boezemwater als
enigszins geïsoleerd gelegen sloten. In de nieuwe situatie kan de soort zich plaatselijk ruimtelijk
verplaatsen en zich handhaven op andere plekken zoals Osbroeken. De functionaliteit van het
leefgebied wordt niet aangetast, en het voor de soort geschikte leefgebied wordt sterk uitge-
breid. Tijdens de uitvoering wordt zorgvuldig gewerkt buiten de gevoelige periode van de kleine
modderkruiper. Overtreding van de Flora- en faunawet wordt voorkomen.

Beschermde dagvlinders en libellen
Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Negatieve effecten worden uitgesloten.

Cumulatie van effecten
In het gebied Tusschenwater en omgeving zijn geen initiatieven en projecten bekend waarbij
het Waterschap, de gemeente of provincie Drenthe is betrokken. In het kader
van de Natuurbeschermingswet gaat het om ontwikkelingen waarover een besluit is genomen.
Initiatieven worden niet betrokken bij de beoordeling van mogelijke cumulatieve effecten.
Een cumulatief negatief effect als gevolg van voorgenomen plannen en projecten is daarom
niet aan de orde.
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Mitigerende maatregelen
In het navolgende worden enkele maatregelen beschreven die negatieve effecten voorkomen of
beperken. Opgemerkt wordt dat deze mitigerende maatregelen niet noodzakelijk zijn om te ko-
men tot de beschreven afwegingen in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Maatregelen en inrichtingsplan fase 1
De volgende maatregelen zijn doorgevoerd in het inrichtingsplan:
· Behoud van terreingedeelten waar zich nu waardevolle vegetaties bevinden of waar zaad-

bronnen aanwezig zijn van de gebiedskarakteristieke vegetaties zoals moeras, moerasbos,
nat schraalland en sloten/meanders met kwelvegetaties. Deze gedeelten zijn aangegeven in
figuur 4.3. Het betreft een kaart met restpopulaties/zaadbronnen van doelsoorten, conform
het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. (2012). Op deze kaart zijn ook de cultuurhisto-
risch waardevolle sloten en dijken aangegeven. Deze patronen hebben veelal ook een ho-
gere natuurwaarde dan ‘jonge’ sloten en zijn behalve lokaal leefgebied/groeiplaats voor die-
ren en planten, ook zaadbron van water- en moerasplanten.

Figuur 4.3:  Locaties met te behouden vegetaties in verband met de aanwezigheid van (kwelin-
dicerende) doelsoorten van moeras, moerasbos en nat/vochtig schraalland. Tevens aangege-
ven de cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen uit de periode 1813-1830.

· Graven van geul ten behoeve van de Hunze, met jaarrond stromend water ten behoeve van
beek- en poldervissen; in- en uitlaat met voor vissen passeerbare voorzieningen.

· Uitvoeren van milieutechnische maatregelen zodat op grote schaal vloedmoeras kan ont-
staan.

· Kaden hebben aan de natuurzijde geleidelijke oevers die vloeiend overgaan in het maaiveld.
Doel is om in de buitenranden een (kunstmatige) gradiënten te hebben naar natuurgebied.

· De kaden in het noordoosten van het plangebied hebben een extra brede vooroever. De
afstand tussen de hoogwaterlijn met de Kieviterij is ≥ 50 meter. De afstand tussen de hoog-
waterlijn en het noordoostelijk gelegen landbouwgebied is ook vele tientallen meters. Op de-
ze wijze is er een brede bufferzone tussen hoog water en landbouwgebied gerealiseerd. Te-



, revisie
Pagina 31 van 62

vens biedt de brede oever meer weerstand tegen golfslag en is de kade onaantrekkelijk voor
de bever om er een burcht te maken. De bever heeft voldoende alternatieve burchtlocaties
ter beschikking.

· Maken van beekbegeleidende terreinhoogten, zodanig dat zij ook een functie vervullen als
hoogwatervluchtplaats en overwinteringsplek voor de zwaar beschermde poelkikker, water-
spitsmuis en als rust- en vaste verblijfplaats voor de zwaar beschermde bever.

· Stromend water ten opzichte van kaden zo situeren dat het niet aannemelijk is dat bever
een verblijfplaats maakt in de kade.

· Binnen de kaden verwijderen van voedselrijke bovengrond op de plekken die jaarrond onder
water zullen staan op boezemniveau. Daarmee wordt fosfaatverrijking van het water voor-
komen of sterk beperkt.

· De cultuurhistorisch waardvolle sloten (zie figuur 4.3) blijven, waar dat haalbaar en zinvol is,
als ondiepe sloot of greppel behouden en lokaal een functie vervullen als leefgebied voor
poelkikker, waterspitsmuis en kleine modderkruiper. Ook zijn de sloten leefgebied voor al-
gemeen in Nederland voorkomende amfibieën en voortplantingsbiotoop voor gebiedskarak-
teristieke libellen. Een deel van deze sloten zal ’s winters onder water staan, maar ’s zomers
herkenbaar blijven. De sloten/greppels hoeven niet beheerd te worden om als herkenbaar
cultuurhistorisch patroon en ecologisch waardevol element functioneel te blijven.

· Treffen van maatregelen waardoor het beheer van open water, moeras en graslanden mo-
gelijk is. Met behulp van beheer blijven grote delen van het gebied als open landschap be-
houden; andere delen zullen zich verdichten. Het betreft dammen tussen te beheren perce-
len en losplaats voor maaiboot.

· Treffen van maatregelen om in de kern van het plangebied gedurende het broedseizoen
voldoende rust te waarborgen. Het gedeelte van De Dijk dat zich tussen de kaden bevindt
wordt gedurende het broedseizoen afgesloten. Ook de tussenkade wordt gedurende het
broedseizoen afgesloten voor wandelaars.

Maatregelen om in het ontwerp of uitvoeringsplan te verwerken
· In gebied Knijpstukken, buiten de kade, wordt de bouwvoor van de laagte/voormalige geul in

het grasland niet verwijderd. Hier zijn in het nattere gedeelte al halfnatuurlijke vegetaties
aanwezig die zich kunnen uitbreiden na instellen van een hogere grondwaterstand. Ver-
wacht wordt dat via beheer de gewenste ontwikkeling te realiseren is. Door de bouwvoor
niet te verwijderen wordt voorkomen dat zich hier op grote schaal pitrusvegetaties ontwikke-
len.

· In gebied Sansum/Osbroeken ten zuiden van Burgvoort, bevinden zich smalle plantensoor-
tenrijke slootjes met ook kwelindicerende plantensoorten. Hoewel hier in de nieuwe situatie
geen structurele kwel wordt berekend, is het zinvol om deze sloten als ondiepe sloot of
greppel te handhaven. Deze elementen kunnen dan een teveel aan neerslag afvoeren en
verzuring van de bodem voorkomen of beperken. Ook bevinden zich hier zaadbronnen
waardoor andere delen van het gebied als gevolg van veranderende milieuomstandigheden
met gebiedseigen doelsoorten gekoloniseerd kunnen worden. Enkele van deze sloten ko-
men in open verbinding met de nieuwe hoofdloop van het Oude diep/Hunze.

Maatregelen tijdens uitvoeringsfase
Algemeen: het plangebied omvat gevoelige en minder gevoelige terreingedeelten. Dit is afhan-
kelijk van de soort en het seizoen waarin werkzaamheden worden uitgevoerd. De gevoeligheid
van het gebied voor de verschillende kritische planten- en diersoorten is in figuur 4.4 a t/m c
weergegeven.
In een op te stellen ecologisch werkprotocol wordt nauwkeurig omschreven hoe de werkwijze
moet zijn voor de verschillende beschermde soorten. In het navolgende worden de hoofdlijnen
van zorgvuldig werken beschreven.

· Broedvogels: in de aanlegfase is het wenselijk in de meest gevoelige terreingedeelten buiten
de broedperiode van vogels wordt gewerkt. Er bestaat hiervoor geen vaste periode maar
meestal wordt de periode half maart tot en met juli/begin augustus aangehouden in verband
met het voorkomen van zowel weidevogels als bos- en riet-/ruigtevogels in de natuurele-
menten. Indien het niet te vermijden is dat in het broedseizoen wordt gewerkt, is het nood-



, revisie
Pagina 32 van 62

zakelijk voorafgaand aan de werkzaamheden te bepalen of er nesten van broedvogels aan-
wezig zijn en/of dat er geen broedende vogels worden verstoord. Dit vereist ecologische be-
geleiding. Zie figuur 4.4 a.

· Broedvogels met jaarrond beschermd nest: nestboom en omringende bomen handhaven.
Werken op voldoende afstand van de nestboom zodat verstoring wordt voorkomen. Zie fi-
guur 4.4 a.

· Wintervogels (ganzen, smient): In het winterhalfjaar is verstoring van ganzen wellicht niet te
voorkomen (zie figuur 4.3 a). Er is echter voldoende alternatief foerageergebied beschik-
baar. Ook is bekend dat deze soorten weinig hinder ondervinden als in hun omgeving ge-
werkt wordt. Geadviseerd wordt om in ruimte en tijd gefaseerd te werken, door werkzaam-
heden achtereenvolgens in de deelgebieden uit te voeren. Te onderscheiden deelgebieden
zijn bijvoorbeeld: gebied ten oosten van Hunze en gebied ten westen van Hunze. In dat ge-
val zijn gedurende langere tijd grote ongestoorde gebieden aanwezig die door ganzen (tijde-
lijk) kunnen worden benut. De wintervogels kunnen aanwezig zijn in de periode vanaf sep-
tember tot en met maart/april.

· Zwaar beschermde zoogdieren waterspitsmuis en bever: werken buiten de gevoelige perio-
de van de betreffende soorten. Voor deze kritische soorten geldt een zorgvuldige, aange-
paste werkwijze in de aangegeven gevoelige leefgebieden van de betreffende soort (zie fi-
guur 4.4 b). Kritisch zijn de gevoelige perioden van waterspitsmuis (april t/m augustus) en
bever (april t/m juli). Voorafgaand aan werkzaamheden in de sloten die van belang zijn voor
waterspitsmuis wordt de waterspitsmuis eerst wegvangen en verplaatst naar geschikt leef-
gebied in de naaste omgeving. Dit geldt in het bijzonder voor het gebied waar jaarrond boe-
zempeil wordt ingesteld en waar de bovengrond wordt verwijderd. Voor bever geldt dat jaar-
rond een stromende waterverbinding in de Hunze aanwezig is en blijft.

· Licht beschermde kleine zoogdieren zoals muizen en middelgrote zoogdieren zoals egel,
haas en marterachtigen: voor de algemene soorten geldt een zorgvuldige manier van wer-
ken voor het hele gebied.

· Vissen en amfibieën: werken buiten de gevoelige periode van de zwaar beschermde soorten
kleine modderkruiper en poelkikker, of alleen na overleg met de ecoloog. De gevoelige peri-
ode voor kleine modderkruiper is april t/m augustus en november t/m januari en van poelkik-
ker voor werkzaamheden in het waterbiotoop: half april t/m half augustus. Voor het landbio-
toop geldt een gevoelige periode van half april t/m maart waar werkzaamheden zijn toege-
staan mits overleg met de ecoloog is gevoerd. De meest gunstige uitvoeringsperiode voor
poelkikker is maart t/m half april. Ten behoeve van algemeen in Nederland voorkomende
amfibieën is het noodzakelijk zorgvuldig te werken. De gevoelige gebieden voor vissen en
amfibieën zijn aangegeven in figuur 4.4.c.

· Beschermde planten: Waterdrieblad in meander ten oosten van Hunze, zwanenbloem ver-
spreid in gebied: de vegetatie van waterdrieblad/holpijp verzetten naar een gebied met ge-
lijkwaardige bodem- en grondwaterkwaliteit. Er dient toestroom te zijn van licht tot matig mi-
neraalrijk grondwater (Vegter 1990). Het waterpeil moet in dat gebied liggen rond het ge-
middelde zomerpeil (het verwachte streefpeil in een relatief droge zomer). Waterdrieblad zal
altijd (grond)water binnen het bereik van de wortels moeten hebben. Zwanenbloem verzet-
ten naar sloot met vergelijkbare omstandigheden. Dit kan een standplaats zijn in ondiep wa-
ter in de sloot zelf of in de oever. De locaties met gebiedskarakteristieke en zwaar be-
schermde planten zijn in figuur 4.4c aangegeven.
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Figuur 4.4a: Gevoelige gebieden voor broedvogels en niet-broedvogels

Figuur 4.4b: Gevoelige gebieden voor zwaar beschermde zoogdieren



, revisie
Pagina 34 van 62

Figuur 4.4c: Gevoelige gebieden voor gebiedskarakteristieke en  zwaar beschermde planten en
zwaar beschermde vissen en amfibieën

Conclusie en mogelijkheden voor vrijstelling

Natuurbeschermingswet
Negatieve effecten op kwalificerende broedvogels wordt uitgesloten. De kwalificerende niet-
broedvogels verliezen structureel een beperkte oppervlakte foerageergebied, maar er blijft ruim
voldoende alternatief foerageergebied beschikbaar. Negatieve effecten op niet-broedvogels
worden uitgesloten.
Door het nemen van passende maatregelen blijft het effect van een toename van fosfaten in de
Hunze en het Zuidlaardermeer als gevolg van de verhoging van waterpeilen in het gebied Tus-
schenwater beperkt. Deze toename leidt niet tot verandering van vegetaties waar de kwalifice-
rende broedvogels van afhankelijk zijn.
Recreatief medegebruik van Tusschenwater leidt niet tot verstoring van kwalificerende niet-
broedvogels. Het recreatieve medegebruik past binnen de ontwikkelingsruimte zoals aangege-
ven in het Ontwerp-Beheerplan Natura 2000 Zuidlaardermeergebied. Significant negatieve ef-
fecten kunnen met zekerheid worden uitgesloten.

In het kader van de Natuurbeschermingswet wordt geadviseerd het natuuronderzoek met bege-
leidende brief voor te leggen aan provincie Groningen. Het bevoegde gezag bepaalt op basis
van de uitgevoerde toetsing of vrijstelling van vergunning Nbwet mogelijk is of dat volstaan kan
worden met een bestuurlijk rechtsoordeel.

Flora- en faunawet
Negatieve effecten op enkele licht en zwaar beschermde planten wordt voorkomen door deze
voorafgaand aan de werkzaamheden te verplaatsen.
Negatieve effecten op broedvogels worden voorkomen door zoveel mogelijk buiten de gevoeli-
ge periode te werken of, als dat niet mogelijk is, tijdig maatregelen te treffen die verstoring voor-
komen of beperken.
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Negatieve effecten op licht beschermde zoogdieren worden voorkomen door zorgvuldig te wer-
ken aan de hand van een ecologisch werkprotocol of activiteitenplan. Negatieve effecten op
zwaar beschermde zoogdieren, bever en waterspitsmuis, wordt voorkomen doordat er geen
verblijfplaatsen aanwezig zijn en aaneengesloten open water wordt gehandhaafd (bever), res-
pectievelijk veranderingen in waterpeilen geleidelijk worden doorgevoerd en ruim voldoende
nieuwe hoogwaterlocaties behouden blijven of worden aangebracht voordat het waterpeil wordt
verhoogd (waterspitsmuis). Het nieuwe gebied zal een grotere geschiktheid voor deze soorten
hebben dan de huidige situatie.
Negatieve effecten op zwaar beschermde vissen (Kleine modderkruiper) en amfibieën (poelkik-
ker) wordt voorkomen door buiten de gevoelige periode te werken, beschermde soorten vooraf-
gaand aan de werkzaamheden te verplaatsen en/of verhoging van water geleidelijk door te voe-
ren. Het nieuwe gebied zal een grotere geschiktheid voor deze soorten hebben dan de huidige
situatie.
Beschermde dagvlinders en libellen zijn niet aangetroffen. Negatieve effecten op deze soort-
groepen zijn derhalve niet aan de orde.

In het kader van de Flora- en faunawet is het niet nodig een ontheffing aan te vragen. Wel dient
er zorgvuldig gewerkt te worden met het oog op de aanwezigheid van licht, matig en zwaar be-
schermde planten- en/of diersoorten. Ook bedreigde soorten van de Rode lijst en algemene
planten- en diersoorten hebben daar baat bij.

EHS-beleid
De conclusie is dat het in te stellen waterbeheer weliswaar leidt tot aantasting van bestaande
natuurwaarden van het Oude diep, maar dat voor het gebied als geheel de kwaliteit van de EHS
zal toenemen. Het inrichtingsplan is gericht op de realisatie van de EHS-doelen. Er wordt een
belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van het Hunzesysteem, vergroting van de opper-
vlakte EHS en benutten van de ecologische potenties. Het aspect rust zal niet wezenlijk veran-
deren. Significant negatieve effecten op wezenlijke kenmerken van de EHS zijn niet aan de or-
de.

Ten aanzien van het EHS-beleid is met provincie Drenthe afgesproken dat het rapport met be-
geleidende brief wordt voorgelegd aan het bevoegde gezag. Zij zal beoordelen of een vergun-
ning nodig is. Het besluit zal per brief kenbaar worden gemaakt.

Uit onderhavige toetsing is gebleken dat er geen schadelijke effecten op de zwaar beschermde
soorten te verwachten zijn. Er is sprake van werkzaamheden die vallen onder ruimtelijke ont-
wikkeling en inrichting van gebied waar beschermde soorten van tabel 1, 2 en 3 Ffwet worden
aangetroffen. De Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen is zodoende van toe-
passing.

Aanbevelingen
Aanbevolen wordt om een ecologisch werkprotocol op te stellen voor de uitvoering van de
werkzaamheden ten behoeve van de inrichting van het natuurontwikkelingsgebied, inclusief het
realiseren van de nieuwe leidingstrook met waterwinputten en de werkzaamheden ten behoeve
van de waterwinning parallel aan De Dijk.
Dit protocol zal onderdeel zijn van de nog op te stellen uitvoeringsplannen en is wat betreft de
ecologische aspecten te beschouwen als het uitvoeringsadvies.

Fase 2
In fase 2 vinden vooralsnog geen ingrepen plaats en is nader onderzoek niet nodig. Zodra er
wel plannen zijn om dit gebied anders in te richten moeten ook de effecten van deze plannen op
de natuur worden onderzocht.



, revisie
Pagina 36 van 62

4.4 Landschap
Het plangebied is geomorfologisch gezien een relatief gaaf stroomdallandschap. Het oorspron-
kelijke stroomdallandschap met de meanderende beek en overstromingsvlakten is echter niet
meer aanwezig. Belangrijkste kenmerken en dragers van het landschap zijn de openheid en het
agrarische grondgebruik. De historische gaafheid voor het gebied als geheel is gering, en be-
perkt zich tot restanten van de vroegere Hunzeloop, enkele sloot-verkavelingspatronen en de
oude ontsluitingsweg via een lage dijk. De natuurlijke elementen zijn het gevolg van kanalisatie
van de Hunze waardoor meanders geïsoleerd zijn komen te liggen en het gevolg van ontwate-
ring en afwatering ten behoeve agrarische beheer. De natuurlijke elementen zijn klein van op-
pervlakte en sterk door de mens beïnvloed. De sfeer van het landschap is rustig, wijds en saai.

Figuur 4.5: kaart 1811- 1813

Fase 1
Vanwege de functieverandering van het gebied Tusschenwater (fase 1), met een inrichting voor
natuur en waterberging, is het noodzakelijk om kaden rond het gebied aan te leggen waarbin-
nen zich periodiek hoge waterstanden voordoen. Onderzocht is op welke wijze deze kaden het
beste landschappelijk ingepast kunnen worden (Grontmij, Notitie landschappelijke inpassing
kaden, 2014), zie bijlage 4. Er is daarvoor een analyse uitgevoerd naar de kenmerken die de
beleving vooral bepalen. De dragers van de beleving zijn met name de openheid en het grond-
gebruik. Vervolgens zijn ontwerp uitgangspunten bepaald om de landschappelijke inpassing zo
gunstig mogelijk te maken. Onderzocht is hoe de beleving verandert na aanleg van kaden met
een noodzakelijke kruinhoogte van NAP + 2,0 meter.
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Figuur 4.6: Inpassingsplan kaden

Uit onderzoek is gebleken dat de kruinhoogte nergens hoger wordt dan de ooghoogte van een
waarnemer op de bestaande verharde belevingsroutes in en rond het gebied. Op een enkele
onverharde belevingsroute via een schouwpad is incidenteel wel sprake van afscherming. De
mate van compleetheid van het landschap, en de openheid als belangrijkste drager van het
landschap wordt zodoende nergens door een kade aangetast.

De beleving van de kade zelf, als neven- of ondergeschikt element in het landschap, is geopti-
maliseerd door bij ophogingen tot 1 meter altijd flauwe taluds toe te passen, en bij ophoging van
meer dan 1 meter flauwe taluds toe te passen waar de kade binnen 50 meter van de belevings-
route ligt. De flauwe taluds vormen zoveel mogelijk één geheel met aanwezige hoogteverschil-
len in het gebied.
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Figuur 4.7: principeprofielen landschappelijke inpassing kaden

Bij meerdere trajecten zoals bij De Knijpe, Oude Dijk en Kieviterij is de afstand tussen bele-
vingsroute en kade relatief groot vanwege aanwezige landschapselementen zoals waterlopen,
boom- en bossingels of leidingstroken van het Waterbedrijf. Hier is de kade minder nadrukkelijk
aanwezig in het landschap.

De aanwezigheid van kaden leidt er toe dat een zone achter de kade niet meer vanaf de weg
zichtbaar is. Deze niet meer beleefbare zone is klein waar de kade laag is en loopt op tot meer
dan 150 m waar de kade hoger is.
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In de nieuwe situatie is het toegestaan om jaarrond over de kade te wandelen. Hierdoor vindt
een sterke uitbreiding plaats van belevingsroutes met een onbelemmerd uitzicht.
De kaden hebben geen invloed op neven- of ondergeschikte belevingsaspecten zoals bijvoor-
beeld de leeftijd van het landschap, de seizoensvariatie, kleur en grondgebruik.

Er is één locatie aan de noordwestzijde van de Oude Dijk waar de kade ondanks de geringe op-
hoging naar verwachting dominant zal zijn ten opzichte van de oude historische situatie. Aan-
bevolen wordt om de kade in dit gebied te maken door de hogere terreingedeelten vloeiend en
reliëfvolgend op te hogen naar waarden van tenminste NAP + 2,0 m, maar ook hoger. Het na te
streven beeld is een reliëfrijk glooiend landschap, een hogere kop in het gebied.

De kaden met het voorgestelde ontwerp zijn zo goed mogelijk ingepast in het landschap. De
landschapsbeleving verandert weliswaar maar beïnvloed deze niet negatief.
Aanbevolen wordt om ter plaatse van de historische Oude Dijk de betreffende kade op de
noodzakelijke waterkerende hoogte te realiseren door middel van reliëfvolgende terreinverho-
gingen in aansluiting op de hogere delen.

Fase 2
In fase 2 vinden vooralsnog geen ingrepen plaats die effect hebben op het landschap. Als er
gedurende de planperiode ingrepen plaats gaan vinden moet worden aangetoond dat de in-
greep geen onevenredige afbreuk doet aan het behoud, herstel en ontwikkeling van landschap-
pelijke waarden.

4.5 Archeologie
Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (WAMZ), in werking
getreden. Met de WAMZ is een stelsel gerealiseerd waarmee het archeologisch erfgoed kan
worden beschermd en het archeologisch belang op een natuurlijke manier kan worden meege-
wogen in de besluitvorming.
De gemeente Tynaarlo heeft haar archeologisch beleid verwoord in een structuurvisie.

Structuurvisie Archeologie Gemeente Tynaarlo, ‘Een rijk verleden’.
De gemeenteraad heeft op 28 mei 2013 de structuurvisie archeologie gemeente Tynaarlo ‘Een
rijk verleden’ vastgesteld. In de structuurvisie staat hoe de gemeente Tynaarlo om wil gaan met
haar archeologisch erfgoed. Uitgangspunt hierbij is het motto ‘streng waar het moet, soepel
waar het kan’.

In het gehele plangebied bevinden zich drie terreinen van archeologische waarde (HAW) waar-
bij onderzoek heeft aangetoond dat zich op die terreinen archeologische waarden bevinden.
Een van deze terreinen bevindt zich in fase 1. De overige twee terreinen bevinden zich in fase
2. Deze terreinen zijn niet wettelijk beschermd. De Monumentenwet vraagt wel dat ze planolo-
gische bescherming in het bestemmingsplan krijgen.
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Figuur 4.8: Uitsnede Archeologische beleidskaart Gemeente Tynaarlo, mei 2013

De ‘Bijzondere terreinen van Provinciaal Belang Archeologie’ betreffen terreinen waar onder-
zoek heeft aangetoond dat archeologische resten aanwezig zijn. De terreinen zijn van belang
voor het regionale geschiedenisverhaal van Drenthe. Binnen het plangebied gaat het om de
vermoedelijke locatie van een middeleeuwse burcht bij Zuidlaren.

De Bijzondere terreinen van Provinciaal Belang Archeologie moeten planologisch worden be-
schermd door opname in het bestemmingsplan. Bij elke voorgenomen ontwikkeling op locaties
van Provinciaal Belang Archeologie moet, via de gemeente, afstemming met de provincie
plaatsvinden.

De Rijksuniversiteit Groningen heeft in 2014 onderzoek verricht naar de beschreven middel-
eeuwse burcht bij Sansum (Zuidlaren). Uit voorlopige veldwerkresultaten blijkt dat de locatie bij
Sansum natuurlijk is en dat de “burcht” niet (meer) traceerbaar is.
De provincie Drenthe heeft daarom deze locatie bij het actualiseren van de Omgevingsvisie
2014 niet meer aangemerkt als ‘Bijzonder terrein van Provinciaal Belang Archeologie’.

Tevens bevinden zich in het plangebied zones met een hoge tot middelhoge archeologische
verwachting op basis van landschap. Dit betreffen zones waarvoor huidig onderzoek en eerder
onderzoek op vergelijkbare eenheden heeft aangetoond dat er een grotere dichtheid aan ar-
cheologische resten aanwezig is dan gemiddeld. In deze landschappelijk zones kunnen diverse
archeologische resten worden verwacht. Zones met een hoge tot een middelhoge archeologi-
sche verwachting op basis van landschap betreffen zones die planologisch beschermd moeten
worden door opname in het bestemmingsplan.

Het beekdal van de Hunze is aangemerkt als een zone van provinciaal  archeologisch belang.
Dit is een zone waarin de verwachte archeologische resten van belang zijn voor het regionale
geschiedenisverhaal van de provincie Drenthe. Voor de ‘beekdalen met veen’ geldt een hoge
archeologische verwachting.

Voor alle hiervoor genoemde terreinen geldt dat bodemverstorende activiteiten, grootschalige
dan wel langdurige grondwaterpeilverlagingen en sloopwerkzaamheden dieper dan de bouw-
voor niet zijn toegestaan, tenzij met behulp van een archeologisch onderzoek kan worden aan-
getoond dat er geen archeologische resten worden bedreigd door de voorgenomen ontwikke-
ling.
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De zones in het plangebied met een lage archeologische verwachting op basis van landschap
zijn vrijgesteld van archeologische onderzoek. Toevalsvondsten moeten worden gemeld.
Voor terreinen die in het verleden aantoonbaar zijn verstoord tot onder het niveau waarop ar-
cheologische sporen worden verwacht,  geldt ook een vrijstelling voor archeologisch vervolgon-
derzoek. Voor mogelijk verstoorde terreinen wordt aanbevolen om door middel van een verken-
nend booronderzoek te beoordelen wat de exacte aard en diepte van de al bekende verstoring
is.

Archeologisch onderzoek
Grontmij heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied van fase 1 (Gront-
mij, GAR 1501 IVO Tusschenwater, 2014). Voor het onderzoek is een inventariserend veldon-
derzoek, door middel van boringen, uitgevoerd (IVO-O), zie bijlage 5. Fase 2 van het plange-
bied is niet onderzocht.

Fase 1 van het plangebied wordt ingericht als natuurgebied met een waterkerende functie.
Hiervoor worden oude Hunzemeanders hersteld en wordt het maaiveld op een aantal plaatsen
verlaagd. Rondom het plangebied worden kades aangelegd. Fase 1 van het plangebied zal een
deel van het jaar onder water staan.

De graafwerkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van fase 1
van het plangebied (het graven van slenken, sloten en meanders; het afplaggen van de bouw-
voor) kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden verstoren.

In het kader van de Milieueffectrapportage (MER) is in 2010 door RAAP een bureauonderzoek
opgesteld, waar met betrekking tot het plangebied een gespecificeerde archeologische ver-
wachting is gegeven. De archeologische verwachting is in overleg met gemeente en provincie
in 2013/2014 met betrekking tot de planvorming verder aangescherpt. Tevens is een AHN-
analyse van het AHN2 uitgevoerd (ten tijde van de bureaustudie van RAAP nog niet beschik-
baar). De archeologische verwachting is vervolgens in het veld door middel van het booronder-
zoek getoetst.

Figuur 4.9: Gespecificeerde advieskaart archeologische verwachting
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Conclusie archeologische waarden
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het landschap ter plekke van het plangebied van fase
1 met name gunstige omstandigheden bood voor bewoning en gebiedsexploitatie tijdens de
Steentijd. De dekzandopduikingen in het beekdal zijn geschikte bewoningslocaties voor met
name Laat-Paleolithische en Mesolithische jager-verzamelaars. Maar ook in latere periodes is
het gebied mogelijk bezocht en/of bewoond. Het onderzoek heeft een sterk op landschapsken-
merken gerichte methodiek gevolgd, waarbij (o.a. door bestuderen van het AHN) onderzocht is
op welke locaties mogelijke dekzandopduikingen in de ondiepe ondergrond en/of aan het maai-
veld voorkomen.

Uit het veldonderzoek is gebleken dat de bodem in het plangebied van fase 1 bestaat uit zowel
dekzand (droge context) als beekafzettingen en veen op zand (natte context). Een deel van de
waargenomen hoogtes, waarvan vermoed werd dat het om dekzandopduikingen ging, bleken
locaties te zijn waar juist beekafzettingen voorkwamen. Vermoedelijk is dit het gevolg van ge-
biedsinversie, waarbij de omliggende venige bodems meer zijn ingeklonken dan de met zand
dichtgeslibte of dichtgeworpen waterlopen en laagtes. De daadwerkelijke dekzandopduikingen
zijn voor een groot deel afgetopt, waardoor het prehistorische bewoningsniveau is verdwenen.
Op de flanken van de hogere dekzandkoppen en op lagere dekzandkoppen en – ruggen zijn op
een aantal locaties intacte (podzol)bodems aangetroffen. Locaties met intacte bodems zijn uit-
gekarteerd en de relevante bodemlagen zijn gezeefd. Er zijn tijdens het veldonderzoek echter
geen archeologische indicatoren waargenomen.

Conclusie bestemmingsplan
De resultaten van het inventariserend veldonderzoek (zie figuur 4.10) worden in het bestem-
mingsplan als volgt vertaald.
· Het advies voor archeologische begeleiding van het uitgraven van de nieuwe meanders en

slenken blijft gehandhaafd. Hiervoor is de bescherming ‘Waarde – Archeologie 2’ opgeno-
men.

· Voor een deel van de af te plaggen zones wordt naar aanleiding van het booronderzoek
een veldinspectie achteraf aanbevolen. Het gaat hierbij om de locaties waar tijdens het
booronderzoek op relatief grote schaal intacte bodems zijn aangetroffen, maar geen sprake
was van archeologische indicatoren. Er zijn hier dus weliswaar geen vindplaatsen aange-
toond, maar het over een groot oppervlakte blootleggen van een intact maaiveldniveau uit
de Steentijd kan wellicht archeologische vondsten of bewoningssporen opleveren die tij-
dens het booronderzoek zijn gemist. Als het blootleggen van een intact maaiveld archeolo-
gische vondsten of bewoningssporen oplevert worden deze niet aangemerkt als toevals-
vondsten. Voor deze locatie is de bescherming ‘Waarde – Archeologische Verwachting 2’
opgenomen.

· AMK-terrein 14121 kan op basis van de combinatie van de vondsten (aangevoerd terpaar-
dewerk) en de bodemopbouw (veen en beekafzettingen) worden vrijgegeven. Geadviseerd
wordt het AMK-terrein als zodanig af te schrijven.

· Verder is voor de te handhaven AMK-terreinen en voor de intact zijnde dekzandkoppen de
bescherming ‘Waarde – Archeologie 1’ gehanteerd.
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Figuur 4.10: Advieskaart naar aanleiding van booronderzoek

De beschermingsregimes die in de regels en op de verbeelding van dit bestemmingsplan per
gebied zijn opgenomen, schrijven voor in welke gevallen welk type onderzoek moet worden ver-
richt. Voor de ingrepen die voor het Inrichtingsplan Tusschenwater en het projectplan Waterwet
worden uitgevoerd, is onderzoek niet nodig, omdat dit al in het kader van dit bestemmingsplan
voldoende is onderzocht. Als in de planvorming de aard en/of vorm van de ingrepen nog wijzigt
ten opzichte van het onderzochte gebied, dan kan het zijn dat het bestemmingsplan aanvullend
archeologisch (voor)onderzoek voorschrijft.

Als bij de uitvoering van de werkzaamheden in delen van het plangebied die niet voor ver-
volgonderzoek in aanmerking komen toch onverwacht archeologische resten (grondsporen
en/of vondsten) worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet
1988 (herzien in 2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via de bevoegde overheid). Hiervan direct melding
gemaakt te worden bij de provinciaal archeoloog.

4.6 Cultuurhistorie

Cultuurhistorische Kompas Drenthe (2009)
Drenthe kent een voor Nederland uniek cultuurhistorisch landschap en telt veel archeologische
en aardkundige waarden. De historische en prehistorische waarden van de provincie zijn zeer
bepalend voor de identiteit en de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe. De provincie beschouwt ze
daarom ook van grote betekenis als ‘drager’ voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

De provincie maakt in de Actualisatie Omgevingsvisie 2014, onderscheid in drie sturingniveaus
voor het veiligstellen van cultuurhistorische waarden. De sturingsniveaus zijn: respecteren,
voorwaarden stellen en eisen stellen.
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Figuur 4.11: Uitsnede kaart ‘Kernkwaliteit Cultuurhistorie’ (bron: Actualisatie Omgevingsvisie
Drenthe 2014)

Voor het plangebied is het beleid gericht op respecteren. Hierbij gaat het op het waarborgen
van de cultuurhistorische samenhang voor de toekomst. De initiatiefnemers hebben de verant-
woordelijkheid om de cultuurhistorische hoofdstructuur als inspiratiebron te benutten.

Het beleid ten aanzien van cultuurhistorie is beschreven in het Cultuurhistorisch Kompas Dren-
the. Hierin staan twee doelstellingen centraal:
1. herkenbaar houden van de cultuurhistorie;
2. versterken van de ruimtelijke identiteit.

Het Hunzedal  is een laaggelegen, open en nagenoeg onbebouwd gebied. De karakteristieken
van Het Hunzedal zijn:
· De openheid en grote schaal van het dal wordt benadrukt door de begrenzingen aan de

oostzijde en de westzijde: de bebouwingslinten van de randveenontginningen en de vrij
steile rand van de Hondsrug met haar besloten boseenheden;

· Enkele dwarsverbindingen die de esdorpen verbinden met hun randveenontginningen;
· Randveenontginningen;
· Licht slingerend verloop van de doorlopende ontginningsas;
· Lintbebouwing variërend in dichtheid, met doorzichten naar het achterland.

Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024
Met het Besluit op de Ruimtelijke ordening zijn gemeenten sinds 1 januari 2012 verplicht om
cultuurhistorische belangen mee te wegen in ruimtelijke vraagstukken. De zorg voor cultuurhis-
torie wordt hiermee gelijk geschakeld aan alle overige belangen, zoals water en ecologie. De
gemeente Tynaarlo kent een grote hoeveelheid en verscheidenheid aan cultuurhistorisch erf-
goed. In 2009 is de Erfgoedatlas Tynaarlo opgesteld. Een atlas die de cultuurhistorie binnen de
gemeente in woord en beeld weergeeft.
Om te voldoen aan de wettelijke plicht is het cultuurhistorisch erfgoed in 2013 verbeeld in een
Cultuurhistorische Waardenkaart. Uiteindelijk is er toegewerkt naar een overkoepelende struc-
tuurvisie Cultuurhistorie. Hierin is vastgelegd wat de belangrijkste cultuurhistorische aspecten
zijn binnen de gemeente, en op welke wijze hier in de toekomst mee om kan of moet worden
omgaan.
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Waardering landschappen
De historische cultuurlandschappen zijn gewaardeerd en opgenomen op de  Cultuurhistorische
Beleidswaardenkaart van de gemeente Tynaarlo.

Figuur 4.12: Uitsnede Cultuurhistorische Beleidswaardenkaart gemeente Tynaarlo

De gebieden Weelings, Knijpstukken, Oude Venen, Zwarte Lenten en Zuidbroeken hebben op
deze kaart een zeer hoge cultuurhistorische waarde gekregen. Ook het gebied rond het Oude
Diepje is aangemerkt als een gebied met een zeer hoge cultuurhistorische waarde. Een klein
gebied ten oosten van het pompstation De Groeve en een klein gebied aan de westkant gren-
zend aan de weg de Osbroeken hebben een laaggemiddelde waarde. Het overige deel van het
plangebied heeft een hooggemiddelde cultuurhistorische waarde. Voor deze verschillende zo-
nes is het volgende beleidskader geformuleerd:

Gebieden van zeer hoge en hoge waarde
Bij ruimtelijke ontwikkelingen streven naar behoud en/of inpassing, borging door middel van
dubbelbestemming (‘waarde cultuurhistorie’) in bestemmingsplannen.

· In deze gebieden is cultuurhistorie mede een bepalende factor bij ruimtelijke plannen.
Bij concrete ontwikkelingen gewenste ontwikkelingsrichtingen en adviezen in acht ne-
men.

· Er moet aandacht zijn voor cultuurhistorie. Het kan zijn dat er nader onderzoek ge-
vraagd wordt waarin de kansen en beperkingen benoemd worden. Cultuurhistorisch
onderzoek dat voorafgaat aan ruimtelijke plan- en besluitvorming sluit aan bij de aard
en schaal van het gebied en –vooral- de opgave en is gebaseerd op een omschrijving
van de opdracht.

· Wanneer kan worden aangetoond dat een ontwikkeling een dusdanig groot maat-
schappelijk of openbaar belang heeft dat behoud van cultuurhistorie niet mogelijk is,
dan dient uit cultuurhistorisch onderzoek te blijken welke kansen en beperkingen zijn
onderzocht. Hierbij ontwikkelingsrichtingen en adviezen ter inspiratie hanteren. Tevens
dient een voorstel tot compensatie te worden gedaan.
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Gebieden van hooggemiddelde en laaggemiddelde waarde
Streven naar verbetering van ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteit door middel van speci-
fiek beleid en/of planregels in reguliere bestemming.

· Cultuurhistorie is een factor bij ruimtelijke plannen. Bij concrete ontwikkelingen gewens-
te ontwikkelingsrichtingen en adviezen in acht nemen.

· Er moet aandacht zijn voor cultuurhistorie. Het kan zijn dat er nader onderzoek ge-
vraagd wordt waarin de kansen en beperkingen benoemd worden. Cultuurhistorisch
onderzoek dat voorafgaat aan ruimtelijke plan- en besluitvorming sluit aan bij de aard
en schaal van het gebied en –vooral- de opgave en is gebaseerd op een omschrijving
van de opdracht.

Gewenste ontwikkelingsrichtingen landschappen
Tynaarlo vormt met zijn variëteit aan landschappen ‘een groene long’ tussen Groningen en
Assen. Deze stadsparkachtige kwaliteit en identiteit wil de gemeente bewaken. Elk landschaps-
type heeft zijn specifieke kenmerken, samenhangend met de context en periode waarin het is
ontstaan. Kenmerken en contrasten die aanwezig waren in het historische landschap zijn soms
vervaagd en de grenzen tussen de historische landschapstypen zijn onduidelijk geworden. De
in deze gebieden aanwezige (historische) waardevaste en waardevolle bebouwing, structuren
en elementen geven in samenhang de historie van dat gebied weer en bepalen integraal de
kwaliteit van dat gebied.

Figuur 4.13: Uitsnede Cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Tynaarlo (bron:
RAAP-rapport 2622, kaartbijlage 1)

Het plangebied ligt in de Hunzelaagte. Het noordelijk deel van het plangebied kent een open en
blokvormige verkaveling (zie figuur 4.13, BHb) het zuidelijk deel van het plangebied kent hoofd-
zakelijk een open en strookvormige verkaveling (zie figuur 4.13, BHc). Een klein deel van het
plangebied ligt in het kleinschalig kampenlandschap met verspreide bewoning (Kv).  De ambi-
ties en ontwikkelingsrichtingen voor deze landschappen zijn als volgt:
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Hunzelaagte – open, blokvormig verkaveld broek (BHb)
Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar:

· versterking van de grotendeels verdwenen blokvormige, onregelmatige verkavelings-
structuur;

· versterken van contrasten met aangrenzende kleinschalige kampenlandschappen, met
name te bereiken door differentiatie in grondgebruik en omgang met nieuwe bebou-
wing;

· behoud van de openheid, met kavelgrenzen in de vorm van sloten;
· tegengaan van bebouwing en verrommeling (incidenteel toestaan indien cultuurhisto-

risch inpasbaar).

Hunzelaagte – open, strookvormig verkaveld broek (BHc)
Bij ontwikkeling van dit landschapstype streven naar:

· behoud of versterking van de bestaande strookvormige verkavelingsstructuur;
· behoud van de openheid (met kavelgrenzen in de vorm van sloten) en grasland als

voornaamste grondgebruik;
· tegengaan van opgaande beplanting;
· tegengaan van bebouwing en verrommeling (incidenteel toestaan indien cultuurhisto-

risch inpasbaar).

Kleinschalig kampenlandschap met verspreide bewoning (Kv).
Bij ontwikkeling van dit kleinschalig kampenlandschap streven naar:

· herstel van de onregelmatigheid van het landschap ten opzichte van de omringende
broekontginningen in de Hunzelaagte;

· stimuleren van verspreide bebouwing ten westen van Zuidlaarderveen en beperken van
uitbreiding van de lintbebouwing van Zuidlaarderveen;

· tegengaan van kernvorming en verdichting van het gebied door opgaande beplanting;
· versterken van het contrast tussen kampenlandschap met overwegend akkerland en

grasland richting de Hunze.

In fase 1 van het plangebied zijn de Oude Dijk, (relicten van) de Hunze (Oude Diep) en een be-
perkt aantal sloten tussen Leiding 2 en Oude Dijk (in deelgebied Weelings en Knijpstukken) als
authentiek aan te duiden. De meest aanwezige patronen, structuren en elementen zijn van re-
cente datum en ingrijpend veranderd ten opzichte van oorspronkelijke situaties. Tevens is er in
het deelgebied Burgvoort een gebied aangeduid als Havezateterrein met Havezate en is er een
AMK-terrein met vindplaatsen aanwezig (zie paragraaf 4.5).

In fase 2 bevinden zich een aantal archeologische vindplaatsen waarvan twee zijn aangemerkt
als AMK-terreinen. Er is een historische nederzettingslocatie aanwezig en twee schan-
sen/verdedigingswerken. Tevens is er nog een relict van de Hunze aanwezig in het landschap.
Tevens is weg De Knijpe als authentiek aan te duiden.

Cultuurhistorie als toeristische trekpleister
Het aantrekkelijke cultuurhistorische erfgoed in de gemeente is medebepalend geweest voor de
ontwikkeling van de recreatieve sector in Tynaarlo. Met de structuurvisie wil de gemeente cul-
tuurhistorie gebruiken als toeristische trekker voor verblijf en beleving. Vanuit het voornemen de
vrijetijdseconomie te bevorderen, benut de gemeente het cultureel erfgoed voor de promotie
van het toeristisch gebied.

Om dit herkenbaar te maken is Tynaarlo in een drietal themagebieden verdeeld die ter inspiratie
worden gebruikt:
1. parklandschap
2. cultuurlandschap
3. natuurlandschap

De Hunzelaagte ligt in het natuurlandschap.
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Ondergrondse bouwhistorische waarden
Archeologische resten/sporen, ouder dan vijftig jaar die de restanten zijn van gebouwen, waar-
van een huidige variant of (directe) opvolger er vandaag de dag nog staat, zijn te beschouwen
als ondergrondse bouwhistorische resten. Ondergrondse bouwhistorische waarden kunnen
aangetast worden bij de sloop van bouwwerken, de bouw van kelders of souterrains, de ver-
vanging van vloeren, het aanbrengen van nutsvoorzieningen en bij funderingsonderzoek in het
kader van restauraties van gebouwde monumenten. Op een dergelijke locatie, dienen deze
bouwhistorische waarden gedocumenteerd en zo mogelijk veiliggesteld te worden.

In de Atlas Leefomgeving zijn alle bekende archeologische en bouwkundige monumenten en
historisch-geografische informatie samengebracht in een digitale kaart. Via deze kaart zijn de
bekende cultuurhistorische waarden per gebied te inventariseren. Het raadplegen van de Atlas
Leefomgeving heeft voor het plangebied geen aanvullende informatie opgeleverd.

Conclusie
Het inrichten van het plangebied (fase 1) als natuur- en waterbergingsgebied is van groot maat-
schappelijk belang (zie hoofdstuk 3). Het behouden van alle aanwezig cultuurhistorische waar-
den is daarom niet mogelijk. Aanvankelijk was het plan om het gehele plangebied permanent
onder water te zetten. Mede vanwege de cultuurhistorische waarden van het beekdalgebied is
besloten om de deelgebieden Tusschenwater en Burgvoort in te richten als zomerpolder, zodat
in de zomer de oude beekdalstructuur (Oude Diepje) als relict zichtbaar blijft in het landschap.
Het deelgebied Groeveveld zal wel gedurende het hele jaar onder water staan.

Ter compensatie van het verlies aan cultuurhistorische waarden krijgt De Hunze haar natuurlij-
ke loop terug. Hierbij is gerefereerd aan de Kadastrale minuut uit de periode 1811-1832. De
gekanaliseerde loop wordt grotendeels gedempt. Door deze ingreep wordt de oude loop van de
beek beter zichtbaar en beleefbaar in het landschap.

Ook is in het kader van cultuurhistorie de afweging gemaakt om De Dijk als historische route
niet te laten verdwijnen. De Dijk wordt deels afgegraven (circa 100 m) maar wordt over deze
afstand voorzien van een vlonderpad. Hierdoor blijft de dijk niet alleen als cultuurhistorische
structuur zichtbaar in het landschap ook blijft de route behouden voor recreatie. Hiermee  wordt
invulling gegeven aan het cultuurhistorische beleid voor recreatie en toerisme.

Het plan (fase 1) maakt geen bebouwing mogelijk. De kaden worden landschappelijk ingepast
zodat de grootschalige openheid niet wordt aangetast. Over deze kaden wordt een recreatieve
wandelroute mogelijk gemaakt zodat bezoekers optimaal van het landschap kunnen genieten.
De authentieke slootpatronen in de deelgebieden Weelings en Knijpstukken bevinden zich bui-
ten de waterberging (kaden) en blijven daardoor ook zichtbaar in het landschap.

In fase 2 vinden geen ingrepen plaats in het landschap. Voor deze gronden geldt dat bij nieuwe
bouwwerken eerst moet worden aangetoond dat de cultuurhistorische waarden niet worden
verstoord. Ook is een vergunningstelsel opgenomen waarin wordt bepaald dat voor aanleg-
werkzaamheden een vergunning nodig is.

4.7 Aardkundige waarden
In de Omgevingsvisie heeft de provincie Drenthe gebieden aangewezen waar het beleid is ge-
richt op beschermen, regisseren ofwel respecteren van aardkundige waarden. In een deel
van het plangebied is het provinciale beleid gericht op “regisseren” (zie figuur 4.14).
Dit houdt in dat de aardkundige kenmerken een randvoorwaarde zijn bij ontwikkelingen. Initia-
tiefnemers hebben de verantwoordelijkheid om vroegtijdig in het planproces inzichtelijk te ma-
ken op welke wijze de aardkundige kwaliteiten als (ruimtelijke) onderlegger voor nieuwe plan-
nen worden benut.
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Figuur 4.14: beschermingsniveau aardkundige waarden (bron: Actualisatie Omgevingsvisie
Drenthe 2014)

Het plangebied ligt in het Hunzedal. Op de geomorfologische kaart van de provincie Drenthe
worden de gronden aan weerszijden van de gekanaliseerde Hunze aangemerkt als “beekdal
met veen” en “dekzandvlakte”. Zie figuur 4.15.

Figuur 4.15: uitsnede geomorfologische kaart provincie Drenthe (bron: provincie Drenthe)

In het beekdal was sprake van een loop die niet op een vaste plek lag, maar die zich over een
lange periode door het dal verplaatste. Zo sleet de beek een geul uit, die geleidelijk met veen
en beekafzettingen opgevuld raakte als de beek zich vervolgens verplaatste. In het kader van
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dit bestemmingsplan is archeologisch veldonderzoek uitgevoerd.  Uit het veldonderzoek is ge-
bleken dat de bodem in het plangebied van fase 1 bestaat uit zowel dekzand (droge context) als
beekafzettingen en veen op zand.

De beekdalbodems zijn ontstaan doordat de Hunze hier oorspronkelijk heef gemeanderd. De
meeste meanders zijn halverwege de 20ste eeuw gedempt/verland.

Het plan (fase 1) leidt ertoe dat de meest zuidelijke meander in het Groeveveld weer wordt uit-
gegraven. Hierdoor krijgt de Hunze op dit traject haar oude loop weer (deels) terug. Het vrijko-
mende materiaal wordt gebruikt om de huidige loop deels te dempen.

Oorspronkelijk stroomde de Hunze via het gebied Tusschenwater en Noordma, naar het Zuid-
laardermeer. In deze fase wordt in het gebied Tusschenwater (als aftakking van de Hunze) een
stromend beekje aangelegd. Dit beekje volgt zoveel mogelijk het oude tracé van het Oude Diep-
je.

Door deze ingrepen is de oude loop van de beek beter zichtbaar en beleefbaar in het land-
schap. Het plan voor fase 1 leidt tot versterking van de aardkundige waarden in het plangebied.
In fase 2 vinden vooralsnog geen ingrepen plaats die de aardkundige waarden in het gebied
aantasten

4.8 Verkeer

Huidige situatie
De Dijk is een éénrichtingsweg in de richting van De Knijpe naar de N386. Het is een smalle
landbouwweg/ klinkerweg die in de huidige situatie gebruikt wordt voor het bereikbaar maken
van de omliggende (landbouw)percelen. Er worden op dit deel van De Dijk geen woningen of
bedrijven ontsloten. De verkeersfunctie van de weg is beperkt. Uit een uitgevoerde meting blij-
ken er op een gemiddelde weekdag circa 150 motorvoertuigen van De Dijk gebruik te maken,
waarvan circa 2% in de categorieën middelzwaar en zwaar (vrachtverkeer en landbouwver-
keer).

Toekomstige situatie
Door de herinrichting van het gebied (fase 1) wordt de weg De Dijk afgesloten voor gemotori-
seerd verkeer. De verbinding blijft, uitgezonderd in de broedperiode, wel toegankelijk voor wan-
delaars en fietsers.

Door het wegvallen van de agrarische functies tussen De Knijpe en de watergang tussen Lei-
ding 2 en De Hunze, vervalt de functie van De Dijk grotendeels.
De beperkte hoeveelheid verkeer die in de huidige situatie gebruik maakt van De Dijk zal zich
verdelen over de (bredere) wegen De Knijpe, Nieuwe Dijk en Osbroeken. De veranderingen in
verkeersintensiteiten op deze wegen c.q. de verkeerseffecten zullen gering zijn vanwege de
beperkte verkeersintensiteit op De Dijk in de huidige situatie.

De Dijk wordt ter hoogte van De Knijpe en ter hoogte van de watergang tussen Leiding 2 en De
Hunze afgesloten voor autoverkeer door middel van slagbomen. Inrijden van De Dijk vanaf de
N386 is vanwege het eenrichtingsverkeer niet toegestaan. Dit deel van De Dijk heeft in de
nieuwe situatie voor autoverkeer alleen een functie voor het bereikbaar maken van twee wonin-
gen en het pompstation De Groeve van Waterbedrijf Groningen. Autoverkeer dat vanaf de
Nieuwe Dijk komt kan ter plaatse van de afsluiting van De Dijk haar weg vervolgen via De Knij-
pe.

4.9 Luchtkwaliteit
Als mensen met regelmaat luchtverontreinigende stoffen inademen kan dit leiden tot effecten
op de lichamelijke gezondheid. Daarom moet bij ruimtelijke planvorming rekening worden ge-
houden met de effecten van de plannen op de luchtkwaliteit en de luchtkwaliteit ter plaatse. Titel
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5.2 van de Wet milieubeheer (hierna te noemen: Wet luchtkwaliteit), het Besluit niet in beteke-
nende mate en het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) stellen grenzen aan
de concentraties van luchtverontreinigende stoffen. De meest kritische stoffen ten gevolge van
het verkeer zijn stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). In 2011 moet aan de grenswaarden
(jaargemiddelde en 24-uursgemiddelde concentratie) voor PM10 worden voldaan. Voor NO2
geldt dat vanaf 2015 moet worden voldaan aan de (jaargemiddelde en uurgemiddelde) grens-
waarden. Tot deze grenswaarden gelden zijn minder strenge grenswaarden van kracht.

In het bestemmingsplan worden geen functies mogelijk gemaakt waar luchtkwaliteitseisen voor
gelden. Ook heeft realisatie van het plan geen effect op de luchtkwaliteit. Zodoende vormt het
aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor het bestemmingsplan.

4.10 Geluidhinder
De Wet geluidhinder (Wgh) verplicht ertoe onderzoek uit te voeren naar de geluidsbelasting op
geluidsgevoelige bestemmingen binnen vastgestelde onderzoeksgebieden (zones) langs we-
gen (art. 74-75 Wgh). Tevens stellen de Wgh en het Besluit geluidhinder regels aan de maxima-
le geluidsbelasting op deze bestemmingen.

Met het bestemmingsplan worden geen geluidgevoelige functies mogelijk gemaakt. Ook maakt
het bestemmingsplan geen functies mogelijk die geluidhinder op omliggende geluidgevoelige
functies kan veroorzaken. Zodoende vormt het aspect geluidhinder geen belemmering voor het
bestemmingsplan.

4.11 Externe veiligheid
Activiteiten met gevaarlijke stoffen leveren risico’s op voor de omgeving. Door het stellen van
eisen aan afstanden tussen de activiteiten met gevaarlijke stoffen en (beperkt) kwetsbare objec-
ten (woningen, kantoren, scholen, enz.) worden de eventuele gevolgen van deze risico’s zoveel
mogelijk beperkt. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vormt het wettelijk kader voor
het omgaan met risico’s ten gevolge van bedrijven (inrichtingen) met gevaarlijke stoffen. Het
wettelijk kader voor de risico’s ten gevolge van transport van gevaarlijke stoffen wordt gevormd
door de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS), het laatst gewijzigd op
1 januari 2010 en medio 2012 te vervangen door het Besluit transportroutes externe veiligheid
(Btev) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In figuur 4.16 is een uitsnede van
de risicokaart weergegeven.
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Figuur 4.16: Uitsnede risicokaart (bron: www.risicokaart.nl)

Het zuidelijk deel van het plangebied (fase 2) ligt nabij de NAM-locatie “Zuidlaarderveen”
ligt. Rondom deze NAM-locatie ligt een plaatsgebonden risico (PR 10-6) contour met een straal
van 180 meter. Aan de westzijde van de NAM-locatie ligt een aardgasleiding die het plangebied
doorsnijdt. De kenmerken van deze leiding zijn hieronder weergegeven (bron: risicokaart). De
buisleiding heeft een PR 10-6 contour die op de leiding zelf ligt (0 m).

De plaatsgebonden risicocontour van de NAM-locatie wordt opgenomen in het bestemmings-
plan met een gebiedsaanduiding. Hierbinnen mogen geen kwetsbare of beperkt kwetsbare ob-
jecten worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan maakt deze functies overigens in het hele
plangebied niet mogelijk. De ligging van de PR 10-6 contour over het plangebied vormt daar-
mee geen belemmering voor het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt geen functies
mogelijk die leiden tot een toename van de personendichtheid (natuur en water) binnen het in-
vloedsgebied, waardoor een groepsrisico berekening en verantwoording niet relevant is.
De buisleiding met de zakelijk rechtstrook wordt opgenomen in het bestemmingsplan met een
dubbelbestemming Leiding – Gas. In de regels is opgenomen dat hier bouw- en aanlegactivitei-
ten in principe niet mogelijk zijn.
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Ten noorden van het plangebied loopt een buisleiding van de Gasunie. De leiding heeft geen
plaatsgebonden risicocontour. Deze leiding vormt geen belemmering voor het bestemmings-
plan.

Ook worden met het bestemmingsplan geen functies of activiteiten mogelijk gemaakt die leiden
tot een externe veiligheidsrisico voor de omgeving. Het aspect externe veiligheid vormt geen
belemmering voor het bestemmingsplan.

Nader onderzoek
Er is nader onderzoek verricht naar de effecten ten aanzien van externe veiligheid. Uit dit on-
derzoek wordt geconcludeerd dat de 10-6 risicocontouren van de gasleiding die in het plange-
bied ligt en van de gasleiding die in de nabijheid van het plangebied ligt, op de buisleiding zelf
liggen. Binnen deze contouren bevinden zich dus geen (beperkt) kwetsbare objecten en zijn er
geen knelpunten.

Verder wordt geconcludeerd dat het groepsrisico voor alle gasleidingen ruim onder de oriënta-
tiewaarde ligt en er daarom sprake is van een acceptabele situatie. Maar omdat er sprake is
van een geringe toename van het aantal mensen dat in de invloedszone van de leidingen ver-
blijft, wordt aandacht geschonken aan de zelfredzaamheid en hulpverlening. Hiervoor vindt af-
stemming plaats met de Veiligheidsregio Drenthe.

In de regels en op de verbeelding van dit bestemmingsplan is de gasleiding opgenomen en zijn
extra regels gesteld voor het bouwen en uitvoeren van werken geen bouwwerken zijnde in de
omgeving van de gasleiding.

4.12 Plan- en project- m.e.r. (Milieu Effect Rapportage)

Verplichte milieueffectrapportage
Een plan is m.e.r.-plichtig wanneer het activiteiten mogelijk maakt die ‘grote gevolgen voor het
milieu’ kunnen hebben. Wat deze activiteiten zijn is bepaald in het Besluit milieueffectrapporta-
ge. Hierin is bepaald welke activiteiten in welke gevallen m.e.r. (beoordelings)plichtig zijn.

Een functiewijziging van landbouwgrond naar natuur- en waterbergingsgebied is m.e.r.-plichtig
als er sprake is van een functiewijziging van meer dan 250 hectare. Bovendien zijn op grond
van de Europese m.e.r.-richtlijn ‘werken ter beperking van overstromingen’, waaronder ook wij-
zigingen aan waterbergingsgebieden, m.e.r.-beoordelingsplichtig.

MER Tusschenwater
Voor het plan Tusschenwater is daarom in 2010 een gecombineerd plan-m.e.r. en project-m.e.r.
(MER) opgesteld. Het doel van deze milieueffectrapportage was het zorgvuldig afwegen van
alle milieubelangen voor de besluitvorming over het bestemmingsplan. Vanwege het in het ge-
bied aanwezige spanningsveld tussen landschappelijke en cultuurhistorische waarden (niet af-
graven) en natuurwaarden (wel afgraven) zijn in het MER zijn de milieueffecten van de volgen-
de alternatieven onderzocht:

· alternatief 1: bouwvoor niet afgraven;
· alternatief 2: afgraven onder gemiddeld waterpeil;
· alternatief 3: maximaal afgraven bouwvoor.
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Figuur 4.17: drie alternatieven MER 2010

Op basis van de beoordeling is alternatief 2 als basis voor het meest milieuvriendelijke alterna-
tief (MMA) en het voorkeursalternatief (VKA) benoemd. Alle alternatieven scoren negatief op
het thema landbouw, landschap en cultuurhistorie, ondanks dat de bouwvoor in gebieden met
archeologische waarden en aardkundige randvoorwaarden niet wordt ontgraven. Hoewel vari-
ant 1 de huidige situatie voor landbouw, landschap en cultuurhistorie het minst verstoren, wor-
den de doelen op het gebied van water(berging) en natuur niet gehaald. Bovendien vormt door
het niet afgraven van de bouwvoor de waterkwaliteit (op korte termijn) een zorgpunt voor de
uitvoering van dit alternatief.

Op basis van de beschreven knelpunten en realisatiemogelijkheden zijn de volgende adviezen
en aandachtspunten meegegeven voor de vervolgfase (en uitgewerkt in het inrichtingsplan voor
fase 1):
· optimalisatie van de landschappelijke inpassing van de kades (deze maatregel gaat wel ten

koste van de waterbergingscapaciteit);
· beperking van het graafwerk tot een minimum, door bijvoorbeeld minder geulen te graven

maar dat gaat ten koste van het aandeel open water in het gebied;
· om de berekende negatieve gevolgen op de productieomstandigheden van de landbouw op

te heffen dienen de voorgestelde maatregelen verder uitgewerkt te worden. Eén van deze
belangrijke maatregelen is optimalisatie van de dimensionering, ligging en het peilbeheer in
de kwelsloot om de negatieve hydrologisch effecten op de omliggende percelen te minimali-
seren of te voorkomen;

· optimalisatie van de bedrijfsvoering van de drinkwaterwinning, en zo nodig aanvullende zui-
veringscapaciteit installeren;

· te onderzoeken of de af te graven grond verspreid kan worden op de omliggende landbouw-
percelen om de kades minder breed te maken, zoals in alternatief 3 werd voorgesteld (losla-
ten van de gesloten grondbalans binnen het plangebied);

· mitigerende, compenserende en optimaliserende maatregelen voor het thema landschap en
cultuurhistorie;

· verkleining van het inundatiegebied (deze maatregel gaat wel ten koste van de waterber-
gingscapaciteit).

Aanvullende notitie en adviezen Commissie m.e.r. (2012)
In maart 2012 heeft de Commissie-m.e.r. een positief oordeel gegeven over het MER Tus-
schenwater. Nadat het MER is voltooid is het initiatief ingeperkt tot een deel van het plangebied
van fase 1. Deze inperking riep bij de Commissie voor de m.e.r. (verder Commissie) de vraag
op of de opgaven ook zijn aangepast en de gevolgen van het ingeperkte initiatief te herleiden
zijn uit de gevolgen zoals deze beschreven zijn in het MER. Daarnaast had de Commissie
vragen over de gevolgen van de verhoogde nutriëntenbelasting van het initiatief op Natura
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2000-gebied Zuidlaardermeer.

Om deze vragen te beantwoorden heeft de gemeente Tynaarlo een notitie met nadere informa-
tie opgesteld die de Commissie betrokken heeft bij de toetsing van het MER. Uit deze notitie
blijkt dat alhoewel het initiatief nu is ingeperkt, volledige realisatie op termijn uitgangspunt blijft.
Daarbij worden er geen significante gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van het
Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer verwacht. Er is weliswaar een tijdelijke verhoogde kans
op een hoge fosfaatbelasting, maar het voorkeursalternatief, inclusief additioneel beheer, draagt
zowel op de korte als op lange termijn bij aan verbetering van de natuurkwaliteit van het (Natura
2000-gebied) Zuidlaardermeer. De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor
besluitvorming in het MER en de notitie aanwezig is.

Ten aanzien van de verdere planuitwerking en besluitvorming geeft de Commissie m.e.r. de
volgende adviezen (welke zijn meegenomen in onderhavig plan):

· verkleining inundatiegebied (dit gaat ten koste van bergingscapaciteit);
· laat waterwinputten buiten het inundatiegebied;
· beperking graafwerk: minder grote geulen, gedifferentieerd afgraven (dit gaat ten koste

van  aandeel open water);
· verbeteren van de dimensionering, ligging en peil in de kwelsloot;
· loslaten van gesloten grondbalans;
· onderzoek of af te graven grond verspreid kan worden op omliggende landbouwgrond;
· optimalisatie landschappelijke inpassing kades;
· beleefbaarheid landschap en cultuurhistorie vergroten.

Het MER heeft conform de artikelen 7.11 en 7.12 van de Wet milieubeheer vanaf 2 januari tot
en met 13 februari 2012 ter inzage gelegen. Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar
zienswijze met betrekking tot het MER kenbaar maken bij de gemeenteraad. In totaal zijn 8
zienswijzen binnengekomen en ontvankelijk verklaard.

De reactienota met beantwoording van ingekomen zienswijzen wordt samen met het MER bij
de procedure voor het vaststellen van dit bestemmingsplan door de gemeente meegenomen in
het (eind)besluit voor de inrichting van het gebied. In deze reactienota zijn ook de adviezen van
de Commissie m.e.r meegenomen.
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5 Planuitgangspunten

5.1 Algemeen
Het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en planre-
gels.

De verbeelding heeft een functie als visualisering van de geldende bestemmingen en aandui-
dingen. Op de verbeelding hebben alle gronden binnen het plangebied een bestemming gekre-
gen. Binnen een bestemming kunnen nadere aanduidingen zijn aangegeven. Tevens zijn ‘over-
koepelende’ bestemmingen aangegeven die de bestemmingsgrenzen overschrijden, zoals voor
de bescherming van archeologische en cultuurhistorische waarden en voor de waterbergings-
functie. Dit zijn zogenaamde dubbelbestemmingen.

De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gron-
den, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van
aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De regels zijn onderverdeeld in meerdere hoofd-
stukken. In paragraaf 5.3 worden per hoofdstuk de bepalingen toegelicht.

De toelichting heeft geen juridisch bindende werking. De toelichting maakt juridisch ook geen
onderdeel uit van het bestemmingsplan, maar heeft wel een belangrijke functie bij de weergave
en onderbouwing van het plan en ook bij de uitleg van bepaalde bestemmingen en regels.

5.2 Planopzet
Het plangebied van dit bestemmingsplan is grotendeels bepaald door de grenzen van naastge-
legen bestemmingsplannen van de gemeente Tynaarlo en door de gemeentegrens. Het plan is
grofweg in te delen in twee onderdelen: de noordelijke en zuidelijke helft. De zuidelijke helft is
conserverend van aard: hier worden met dit bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mo-
gelijk gemaakt en is qua regeling zoveel mogelijk aangesloten op de regels die op dit moment
van kracht zijn ingevolge het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente
Zuidlaren. Dit betekent dat in dit gebied voornamelijk de agrarische bestemming geldt.
In de noordelijke helft van het plangebied, met uitzondering van enkele percelen aan de randen,
vindt natuurontwikkeling plaats. Deze ontwikkeling wordt met dit bestemmingsplan mogelijk
gemaakt door hier een natuurbestemming op te leggen, waarbinnen de  in hoofdstuk 2 be-
schreven ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Deze ontwikkelingen zijn niet in detail juri-
disch vastgelegd, omdat het wenselijk is om enige flexibiliteit in de uitvoering te kunnen betrach-
ten. Er is daarom gekozen voor één bestemming waarbinnen de natuurontwikkeling plaats kan
vinden. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken zijn de ruimtelijke kaders waarbinnen de
ontwikkeling plaatsvindt wel bekend en deze zijn in dit bestemmingsplan vastgelegd.
Verder is de nieuwe meanderende loop van de Hunze in dit bestemmingsplan met de bestem-
ming ‘Water’ gefaciliteerd. Met deze bestemming wordt aangesloten bij andere bestemmings-
plannen voor de Hunze.

5.3 Planregels
Hieronder wordt per artikel een toelichting gegeven bij de gekozen bestemmingen en de meer
algemene regels die opgenomen zijn in dit bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan komen de
volgende bestemmingen voor:
· Agrarisch
· Natuur – 1
· Natuur – 2
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· Verkeer
· Water
· Wonen – Woonboerderij
· Leiding – Gas
· Leiding – Hoogspanning
· Waarde – Archeologie 1
· Waarde – Archeologie 2
· Waarde – Archeologische verwachting 2
· Waarde – Cultuurhistorie
· Waterstaat - Waterberging

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken. Per hoofdstuk zullen de diverse regels arti-
kelsgewijs worden besproken.

Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Dit zijn de inleidende bepalingen van de regels.

· Artikel 1: Begrippen
geeft de betekenis aan een aantal in de regels voorkomende begrippen. Hierdoor wordt de in-
terpretatie van de begrippen vastgelegd, waardoor de duidelijkheid wordt vergroot.

· Artikel 2: Wijze van meten
geeft aan hoe bepaalde maten dienen te worden berekend.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Deze artikelen bevatten de regels die direct verband houden met de op de verbeelding aange-
geven bestemmingen. Per bestemming en per artikel geldt in de meeste gevallen het volgende
stramien:
a. een beschrijving van de bestemming;
b. de bouwregels: regels omtrent hoogte, bebouwingsdichtheid enz. De bouwregels geven

aan welke bouwwerken mogen worden opgericht.
c. (eventueel) een afwijkingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders met betrekking tot

bouwregels;
d. (eventueel) een omschrijving van de specifieke gebruiksregels;
e. (eventueel) een afwijkingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders met betrekking tot

gebruiksregels;
De aanduidingen zijn op de verbeelding met een lettercode aangegeven, die in de regels terug
zijn te vinden.

Beschrijving van de bestemmingen:

· Artikel 3: Agrarisch
De gronden die in bezit en gebruik zijn bij particulieren hebben de bestemming Agrarisch ge-
kregen, waarbij wat de regeling betreft, wordt aangesloten op de agrarische bestemming in het
bestemmingsplan ‘Buitengebied Tynaarlo’. Deze bestemming is in hoofdzaak bedoeld voor de
uitoefening van grondgebonden agrarische bedrijven. Daarnaast is, ondergeschikt aan het
agrarisch gebruik, ook extensieve dagrecreatie en ontwikkeling en behoud van landschappelij-
ke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden mogelijk. Op deze gronden is bepaald dat geen
gebouwen mogen worden gebouwd: alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toege-
staan. Mestopslag en paardenbakken zijn niet direct toegestaan, alleen met een omgevingsver-
gunning als wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn genoemd onder het lid ‘specifieke ge-
bruiksregels’. In deze bestemming is een regeling opgenomen die bepaalt dat geen aanleg- of
grondwerkzaamheden plaats mogen vinden zonder vergunning. Tot slot is een wijzigingsbe-
voegdheid opgenomen, waarmee de bestemming kan worden gewijzigd naar Natuur – 2 (zie
artikel 5), conform de Provinciale Omgevingsverordening.
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· Artikel 4: Natuur - 1
De noordelijke helft van het plangebied is grotendeels bestemd als ‘Natuur - 1’, waarbinnen de
ontwikkeling, het behoud en het herstel van natuurlijke en landschappelijke waarden, water en
extensieve dagrecreatie mogelijk is. Binnen deze bestemming zijn geen gebouwen mogelijk,
enkel bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een maximale bouwhoogte van 2 meter. Net
als in de bestemming ‘Agrarisch’ is een regeling opgenomen waarin het uitvoeren van grond- en
aanlegwerkzaamheden zonder vergunning worden verboden, ter bescherming van de natuur-
functie. Deze vergunningplicht geldt niet voor de werkzaamheden in het kader van het inrich-
tingsplan Tusschenwater, omdat specifiek voor deze ontwikkeling in het kader van dit bestem-
mingsplan reeds onderzoek heeft plaatsgevonden (zie paragraaf 4.3 van deze toelichting).

Artikel 5: Natuur – 2
De gronden buiten fase 1, die in eigendom zijn bij Stichting Het Drentse Landschap of Bureau
Beheer Landbouwgronden zijn als Natuur – 2 bestemd. Deze gronden worden op korte termijn
niet heringericht voor natuurontwikkeling, maar zijn wel aangewezen voor de realisatie van na-
tuur. Dit bestemmingsplan maakt die inrichting mogelijk, waarbij voorwaarden zijn opgenomen
aan de inrichting door middel van het vergunningstelsel voor het uitvoeren van werken, geen
bouwwerken zijnde en werkzaamheden. Voordat inrichtingswerkzaamheden ten behoeve van
de natuurfunctie plaatsvinden, dient te worden aangetoond dat geen nadelige gevolgen ont-
staan voor de omliggende gronden. Daarnaast moet worden aangetoond dat geen onevenredi-
ge aantasting plaatsvindt van landschappelijke, natuurlijke en aardkundige waarden.

Artikel 6: Verkeer
De bestemming ‘Verkeer’ is opgenomen voor de wegen die aan de randen van het plangebied
liggen. Aan de noordwestkant van het plan ligt een deel van de N386 en aan de zuidzijde van
de natuurbestemming ligt de Knijpe. Hiervoor is bepaald dat het bestaande aantal rijstroken is
toegestaan. Ook in deze bestemming zijn gebouwen niet toegestaan. Bouwwerken ten behoeve
van de infrastructuur zijn vergunningvrij en hoeven daarom niet aan het bestemmingsplan te
worden getoetst.

Artikel 7: Water
De zuidelijke helft van de bestaande Hunze heeft in dit bestemmingsplan de bestemming ‘Wa-
ter’. Van de noordelijke helft van de Hunze in dit plan is de nieuwe, nog aan te leggen, loop van
de rivier als water bestemd, omdat binnen de planperiode van dit bestemmingsplan deze nieu-
we loop wordt aangelegd. De bestaande loop in deze noordelijke helft heeft de bestemming
‘Natuur’. Daarnaast hebben andere bestaande waterlopen in het plangebied de bestemming
‘Water’.In deze bestemming zijn gebouwen niet toegestaan. Tevens is een vergunningsstelsel
opgenomen voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde.

Artikel 8: Wonen – Woonboerderij
In het plangebied zijn twee woningen aanwezig die een woonbestemming hebben gekregen.
Eén woning ligt in het westen van het plangebied en is een voormalige bedrijfswoning. In ver-
band met bedrijfsbeëindiging krijgt deze een woonbestemming. De plaats van het gebouw ver-
andert niet. De tweede woning ligt aan de Hunze, in het midden van het plangebied. Voor beide
woningen is een regeling opgenomen die aansluit bij de regeling voor andere woningen in het
buitengebied van de gemeente. Ondergeschikt aan het wonen mogen beroeps- en bedrijfsacti-
viteiten worden uitgevoerd. In de bijlage bij de regels is een lijst opgenomen van bedrijfsactivi-
teiten en beroepen die mogen worden uitgeoefend bij de woning.

Artikel 9: Leiding – Gas
Door het plangebied lopen twee gasleidingen, die middels de dubbelbestemming ‘Leiding –
Gas’ wordt beschermd. Hier zijn bouwregels en regels voor grond- en aanlegwerkzaamheden
opgenomen ter bescherming van de leidingen.

Artikel 10: Leiding – Hoogspanningsverbinding
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Door het plangebied loopt een bovengrondse hoogspanningsverbinding. Hiervoor is middels de
dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’ een beschermingszone opgenomen,
die aansluit bij het aangrenzende bestemmingsplan ‘Buitengebied Tynaarlo’ waar de verbinding
doorheen loopt.

Artikel 11: Waarde – Archeologie 1
In het plangebied zijn twee archeologische (AMK)-terreinen aanwezig (zie paragraaf 4.5 van
deze toelichting). Voor deze gronden is, analoog aan de regeling in het bestemmingsplan ‘Bui-
tengebied Tynaarlo’ de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 1’ opgenomen. Ook voor de
plaatsen waar uit archeologisch onderzoek blijkt dat hoge archeologische waarden aanwezig of
te verwachten zijn, zoals dekzandkoppen, is deze dubbelbestemming opgenomen. Hier geldt
dat bouwwerken en werkzaamheden in de grond, dieper dan 30 cm, pas mogelijk zijn wanneer
uit onderzoek blijkt dat geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden. Op deze ma-
nier worden de archeologische waarden in het gebied beschermd.

Artikel 12: Waarde – Archeologie 2
Naast de AMK-terreinen is een deel  van de gronden in het plangebied aangemerkt als van ho-
ge of zeer hoge waarde in het archeologisch beleid van de gemeente (zie paragraaf 4.5 van
deze toelichting). Hiervoor geldt een minder streng beschermingsregime dan voor de AMK-
terreinen, en daarom hebben deze gronden de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’.
Hier geldt dat bij bouwwerken en werkzaamheden in de grond onderzoek plaats dient te vinden
wanneer de bodemingreep over meer dan 100m2 plaatsvindt en dieper gaat dan 30 centimeter.

Artikel 13: Waarde – Archeologische verwachting 2
De gronden waar geen hoge archeologische verwachtingswaarde voor geldt, maar er wel ar-
cheologische waarde verwacht kan worden, hebben de bestemming ‘Waarde – Archeologische
verwachting 2’. Hier moet onderzoek worden verricht bij werkzaamheden met een oppervlak
groter dan 1.000m2 en dieper dan 30 cm.

Artikel 14: Waarde – Cultuurhistorie
De beleidswaardenkaart bij de gemeentelijke Structuurvisie Cultuurhistorie geeft voor een deel
van de gronden in het plangebied aan dat hier sprake is van zeer hoge cultuurhistorische waar-
de. Conform het beleid is deze waarde in dit bestemmingsplan vastgelegd middels de dubbel-
bestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’. Voor deze gronden geldt dat bij nieuwe bouwwerken
eerst moet worden aangetoond dat de cultuurhistorische waarden niet worden verstoord. Ook is
een vergunningstelsel opgenomen waarin wordt bepaald dat voor aanlegwerkzaamheden een
vergunning nodig is. Deze plicht is niet van toepassing op de werkzaamheden die in het kader
van het inrichtingsplan Tusschenwater worden uitgevoerd, omdat hier reeds in het kader van dit
bestemmingsplan op in is gegaan (zie paragraaf 4.6 van deze toelichting).

Artikel 15: Waterstaat – Waterberging
Voor de gronden die worden ingericht als waterberging is de dubbelbestemming ‘Waterstaat –
Waterberging’ opgenomen. Hier geldt dat geen bouwwerken zijn toegestaan, anders dan
bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde. Tevens is een vergunningstelsel
opgenomen voor aanlegwerkzaamheden, waarin wordt bepaald dat voor dergelijke werkzaam-
heden eerst moet worden aangetoond dat de waterbergingsfunctie van het gebied niet oneven-
redig wordt geschaad. Deze vergunningplicht geldt niet voor de werkzaamheden in het kader
van het inrichtingsplan Tusschenwater, omdat dit bestemmingsplan juist gericht is op de inrich-
ting van het gebied als waterbergingsgebied.

Hoofdstuk 3 Algemene regels
In hoofdstuk 3 van de regels zijn de algemene regels die betrekking hebben op het gehele be-
stemmingsplan opgenomen.

· Artikel 16: Anti-dubbeltelbepaling.
Dit is een regeling zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) om te voorko-
men dat bouwmogelijkheden dubbel worden ingezet.
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· Artikel 17: Algemene bouwregels
In dit artikel is geregeld dat, in afwijking van de bouwregels voor de verschillende bestemmin-
gen, bestaande ooievaarspalen met de bestaande bouwhoogte zijn toegestaan.

· Artikel 18: Algemene gebruiksregels
De algemene gebruiksregels geven aan welk gebruik strijdig is met het bestemmingsplan.

· Artikel 19: Algemene aanduidingsregels
Op de verbeelding van het bestemmingsplan is een aanduiding ‘Milieuzone - grondwaterbe-
schermingsgebied’ opgenomen, ter bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied. De-
ze regeling volgt uit de Provinciale omgevingsverordening Drenthe, waarin regels zijn gesteld
die gelden binnen de door de provincie aangewezen grondwaterbeschermingsgebieden. In de
regels van het bestemmingsplan wordt voor deze regels verwezen naar de provinciale omge-
vingsverordening.
Daarnaast is aan de noordwestkant van het plangebied twee keer de aanduiding ‘vrijwaringszo-
ne - molenbiotoop’  opgenomen, ter bescherming van de windvang van molens buiten het plan-
gebied.

· Artikel 20: Algemene afwijkingsregels
In dit artikel is aangegeven van welke regels in het bestemmingsplan kan worden afgeweken en
aan welke voorwaarden in dat geval moet worden voldaan. Het betreffen binnenplanse afwij-
kingsmogelijkheden waar de zogenaamde reguliere procedure van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht (Wabo) op van toepassing is.

Artikel 21: Algemene wijzigingsregels
In dit artikel is een mogelijkheid opgenomen om de bestemmingen in het plan te wijzigen, voor
zover het gaat om kleine veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestem-
mingsgrenzen.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
In hoofdstuk 4 van de regels zijn de overgangsregels en de slotregel opgenomen.

· Artikel 22: Overgangsrecht
Dit artikel is voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en hierin wordt bepaald dat
bestaand legaal gebruik mag worden voortgezet onder het nieuwe bestemmingsplan, ook wan-
neer dit nieuwe plan niet in dat gebruik voorziet. Dezelfde regel is voor bestaande legale bouw-
werken opgenomen.

· Artikel 23: Slotregel
In deze regel wordt de naam van het bestemmingsplan weergegeven.
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6 Uitvoerbaarheid

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Communicatie en voorlichting
Ten behoeve van de planvorming hebben diverse gebiedsbijeenkomsten, consultatierondes en
overlegmomenten met vertegenwoordigers van de landbouw uit het gebied, de Cultuurhistori-
sche Vereniging en IVN-Zuidlaren plaatsgevonden. Dit mede naar aanleiding van de ingekomen
reacties en zienswijzen op het destijds opgestelde MER (2010). Voorafgaand aan de gebieds-
presentaties van de voorkeursvariant en het concept-inrichtingsplan hebben gesprekken
plaatsgevonden met IVN-Zuidlaren, de Cultuurhistorische Vereniging en (afgevaardigden van)
de landbouw in het gebied. Ten behoeve van het kunnen leveren van maatwerk hebben later
tevens individuele gesprekken plaatsgevonden met direct belanghebbenden.

Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de verdere uitwerking van een zomerpolder (voor-
keursvariant) zoals in dit plan verder is uitgewerkt kon rekenen op een brede steun uit het ge-
bied, met dien verstande dat ook binnen deze variant geen vernattingseffecten op de omgeving
optreden en aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke waarden zo veel mogelijk wor-
den gespaard.

Overleg en inspraak
Ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) plegen burgemeester en wet-
houders overleg met besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die dien-
sten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast
zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. Het voorontwerp van het
bestemmingsplan “Tusschenwater” is aan diverse overleginstanties verzonden. Een schriftelijke
reactie is ontvangen van:
· Provincie Groningen
· Provincie Drenthe
· College van B&W van gemeente Aa en Hunze
· Waterschap Hunze en Aa’s
· Het Drentse Landschap

Het voorontwerp is zes weken voor inspraak ter inzage gelegd. Tijdens deze periode zijn twee
inspraakreacties ingediend. Een samenvatting van de inspraak- en vooroverlegreacties en de
beantwoording hiervan is opgenomen in de reactienota, die als bijlage bij deze toelichting is
gevoegd.

Zienswijzen
Nadat de overlegreacties zijn verwerkt, wordt het ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 we-
ken ter inzage gelegd, waarbij door een ieder zienswijzen bij de gemeenteraad kunnen worden
ingediend. De zienswijzen worden vervolgens bij de besluitvorming in het kader van de vaststel-
ling door de gemeenteraad betrokken. Na een beroepstermijn van zes weken treedt het be-
stemmingsplan in werking, tenzij conform artikel 8.4 Wet ruimtelijke ordening een verzoek om
voorlopige voorziening is gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.
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6.2 Economische uitvoerbaarheid

Geen exploitatieplan nodig
Bij het opstellen van een bestemmingsplan dient de financiële haalbaarheid van het plan aan-
getoond te worden. Op grond van artikel 6.12, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet
voor een bestemmingsplan een exploitatieplan worden vastgesteld indien er sprake is van een
'bouwplan'. Artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschrijft wat een 'bouwplan'
is. Het bestemmingsplan maakt geen bouwplan mogelijk. Een exploitatieplan is voor dit be-
stemmingsplan dan ook niet nodig.

Obstakelvrij
Alle in fase 1 gelegen gronden zijn het eigendom van de projectpartners. De gronden worden
momenteel verpacht aan agrariërs uit de omgeving. Het betreffen echter eenjarige pachtcon-
tracten. Zodra gestart kan worden met de realisatie van fase 1 worden deze contracten niet ver-
lengd. De pachters van deze gronden zijn hiervan op de hoogte.

Realisatiekosten fase 1
De totale investeringskosten voor de verdere uitwerking en realisatie van het plan worden ge-
raamd op een totaalbedrag van circa 5,2 miljoen euro (inclusief btw). Dit bedrag is exclusief de
noodzakelijke inrichtings- en beschermingsmaatregelen ten behoeve van (de instandhouding
van de) drinkwaterwinning en de hiermee gepaard gaande kosten voor grondaankoop.

Financiering van deze kosten vindt plaats door inzet van eigen middelen van waterschap Hunze
en Aa’s inclusief een bijdrage van de provincie Drenthe vanuit de Icoongelden voor de inrichting
van Natuur Netwerk Nederland. Tevens dragen Waterbedrijf Groningen en Stichting Het Drent-
se Landschap bij aan de uitvoeringskosten.
Er is geen sprake van onzekere financiële bijdragen van anderen. De financieel-economische
haalbaarheid is hiermee in voldoende mate aangetoond.
Er is sprake van een sluitende exploitatieopzet. Daarmee is het bestemmingsplan op dit punt
uitvoerbaar.




