ZIENSWIJZENNOTA
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN
SCHELFHORST NATUURWONEN
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1.

Inleiding
Aanleiding
Wij hebben het verzoek gekregen om medewerking te verlenen aan het omvormen van het
recreatieterrein Schelfhorst naar een hoogwaardig landschappelijk woongebied voor tien woningen.
In 2002 werd de toenmalige camping ontmanteld om plaats te maken voor 75 recreatiewoningen.
Het plan bleek echter geen succes. Er zijn slechts 2 modelwoningen gerealiseerd. Voor de
herontwikkeling naar een woongebied zijn een nieuw bestemmingsplan, een beeldkwaliteitsplan en
een hogere grenswaarde nodig. De recreatieve bestemming komt dan te vervallen. Tijdens de
voorontwerpfase zijn 11 inspraakreacties ontvangen. Deze hebben geleid tot beperkte wijzigingen in
het bestemmingsplan. Door de gemeenteraad is op 25 september 2018 besloten om de stukken voor
het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen.
Periode van ter inzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen, waaronder het ontwerp beeldkwaliteitsplan en het
ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder, hebben vanaf vrijdag 5 oktober 2018 ter
inzage gelegen voor de wettelijke duur van zes weken. Tijdens deze periode is er een
inloopbijeenkomst georganiseerd op woensdag 7 november. Er zijn vier zienswijzen ingediend,
waarvan één zienswijze na afloop van de wettelijke periode van zes weken. Deze te laat ingediende
zienswijze is wel van beantwoording voorzien, echter de indiener kan niet meer in beroep gaan. De
drie overige zienswijzen zijn wel ontvankelijk.
Op de volgende kaartafbeelding is de geografische spreiding middels globale gele markering
aangeduid van de adressen, vanaf waar een reactie is ingediend. De huisadressen zijn gelegen in een
straal vanaf circa 150 meter tot 650 meter tot het plangebied.

Overlegreacties
In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening is het
ontwerpbestemmingsplan ook toegezonden aan de Provincie Drenthe en Waterschap
Noorderzijlvest. Beide instanties hebben geen zienswijzen ingediend.
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2.

Beantwoording ingediende zienswijzen
In dit hoofdstuk zijn de vier ingediende zienswijzen letterlijk weergegeven. De beantwoording van de
gemeente is in grijs gearceerde kaders opgenomen.
1. Zienswijze 1 - 9765 TH Paterswolde

Beantwoording
De gemeente is geen eigenaar van de grond waar het hier om gaat. De eigenaar dient een plan in
waarbij hij 10 woningen bouwt en de rest van de grond een natuurbestemming wil geven, in uw
termen: teruggeeft aan de natuur. Wij zijn van mening dat dit plan getuigt van goede ruimtelijke
ordening. De overwegingen hiervoor zijn onderdeel van de openbare besluitvorming en ook kunt u in
de toelichting van het bestemmingsplan in hoofdstuk 2 lezen hoe dit plan tot stand is gekomen.

Beantwoording
Het verrast ons dat u stelt dat u pas sinds 2018 op de hoogte bent geraakt van deze plannen. Een
deel van de gronden die onderdeel uitmaken van het plangebied was in uw eigendom. U heeft ons in
september 2016 benaderd omdat u vragen had over uw perceel. Wij hebben u op 15 november 2016
in een gesprek toegelicht dat er voor het gebied plannen waren voor 9 á 10 woningen in het gebied
en dat hebben wij bevestigd in onze brief van 21 november 2016. U heeft vervolgens uw gronden
aan de huidige eigenaar verkocht in deze wetenschap.
In het voorjaar van 2017 heeft de initiatiefnemer andere omwonenden in het gebied geïnformeerd
over de plannen. In het schriftelijke verslag hierover heeft de initiatiefnemer vermeld dat er niet
alleen (zeer) positieve reacties zijn gegeven, maar ook reacties variërend van ‘welwillend luisteren’
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tot ‘wachten op de definitieve voorstellen’. Hierna is er een voorontwerpbestemmingsplan en
concept beeldkwaliteitsplan opgesteld, welke tijdens de ter inzage periode op 14 maart 2018 nader
zijn toegelicht op de inloopbijeenkomst door gemeente en initiatiefnemers.

Beantwoording
Het is niet ongebruikelijk dat een initiatiefnemer woont in de buurt van de ontwikkeling. Daar is hij
immers eigenaar van gronden. Ook is niet ongebruikelijk dat een portefeuillehouder op locatie gaat
kijken. Wij vinden het vervelend dat dit voor u een beeld heeft opgeroepen dat dit aan objectieve
beoordeling in de weg staat.
Het uitvoeren van de wensen van initiatiefnemers is een afweging geweest van het college van
burgemeester en wethouders, niet van een individuele wethouder. Het college heeft besloten de
gemeenteraad voor te stellen om een noodzakelijke bestemmingsplanprocedure te starten.
Het is ons niet duidelijk waar u op doelt als u het heeft over een dreigende opstelling en van een
onvolledige informatievoorziening.

Beantwoording
Dit plan met tien woningen beoogt, naast de wens enige woningbouw te realiseren, zoveel mogelijk
tegemoet te komen aan de natuurlijke waarden van het gebied. De geldende recreatiebestemming
van het plangebied wordt daarbij veranderd in een gedeeltelijke woonbestemming met voor het
merendeel een natuurbestemming.
De groene buffer tussen Groningen en Paterswolde komt door uitvoering van dit plan dan ook niet in
het geding.
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Beantwoording
De juridische bouwregels voor de toekomstige woningen maken onderdeel uit van het
bestemmingsplan. Elk bouwplan wordt tijdens de procedure van de omgevingsvergunning getoetst
aan deze regels. Indien na de vergunningverlening eventueel regels worden overtreden, zullen
maatregelen tot handhaving worden overwogen. Handhaving vloeit voort uit wettelijke regels,
daarom vindt u deze regels niet in het bestemmingsplan.
De regeling voor aan huis gebonden bedrijven en beroepen is standaard in de bestemmingsplannen
binnen de gemeente.
Er zijn in het bestemmingsplan wel degelijk regels opgenomen over de algemene ruimte. De
inrichting van de algemene ruimte moet namelijk voldoen aan de regels onder artikel 3 Natuur van
het bestemmingsplan. In de algemene ruimte is geen bebouwing mogelijk. Daarnaast geeft ook het
beeldkwaliteitsplan een aantal voorwaarden mee met betrekking tot inrichting van de buitenruimte.
Deze voorwaarden vindt u op bladzijde 31. Nadere voorschriften voor de terreininrichting zijn, voor
zover dit niet kan worden geregeld in het bestemmingsplan, privaatrechtelijk van aard en worden
opgenomen als kettingbeding in de koopovereenkomst. Die voorschriften worden gehandhaafd door
een vereniging van eigenaren of een stichting.

7

Beantwoording
In de regels van het bestemmingsplan wordt gesproken over ‘Wonen – wonen in de natuur’. Er is een
aanzienlijk deel van het plangebied gereserveerd voor natuur. De woningen zijn hierdoor omsloten.
Wonen in de natuur zegt iets over de omgeving, niet over het type woning. De woonfuncties worden
geconcentreerd in de woonbestemming. Parkeren moet daarom op het eigen erf worden opgelost,
waarbij er geen concreet aantal parkeerplaatsen is voorgeschreven. Zelfstandige bedrijven zijn niet
toegestaan. Wel is er de mogelijkheid voor het uitvoeren van aan huis verbonden bedrijven en
beroepen.
In het beeldkwaliteitsplan is beschreven dat de verlichting van erf en weg moet voldoen aan de
wettelijke normen, waarbij wordt gezocht naar een minimale verlichting door eventueel ook gebruik
te maken van bewegingsdetectie. Ook staat erin beschreven dat het erf kan worden omzoomd door
een lage haag en eventueel met een laag hekwerk. De afscheiding van het totale plangebied bestaat
uit bosschages, struweel en/of houtwallen en maakt onderdeel uit van de natuurlijke omgeving. Het
nemen van huisdieren is een privézaak en kan niet worden verboden. Dit geldt ook voor elementen
als vijver en boomhut. Wel moet er worden voldaan aan de regels in het bestemmingsplan,
waaronder het artikel voor de aanlegvergunning.
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Beantwoording
In het ontwerpbestemmingsplan is een hoofdgebouw toegestaan met een oppervlakte van maximaal
300 m² en bijgebouwen tot maximaal 225 m². Ook in het bestemmingsplan “Buitengebied Tynaarlo,
partiële herziening” is deze mogelijkheid geboden. Er is dan ook geen sprake van een verschil tussen
beide bestemmingsplannen met betrekking tot de bouwoppervlakte.
De maximale bouwhoogte van 9 meter voor de nieuwe woningen is overeenkomstig de bouwhoogte
die toegestaan is in het bestemmingsplan van het buitengebied. Het terrein in het plangebied
kenmerkt zich door natuurlijke hoogteverschillen. Het gaat om hoogteverschillen van ca. 1,10 meter
op het hoogste punt van het terrein tot op ca. -0,40 meter direct ten noorden van het terrein. Zie ook
de hoogtekaart in het beeldkwaliteitsplan op blz. 8. Een zekere verhoging van de woning ten opzichte
van het maaiveld is niet ongebruikelijk. Daarom is in het beeldkwaliteitsplan bepaald dat het erf 30 –
50 cm hoger ligt dan het aangrenzende maaiveld.
Zoals eerder is opgemerkt, is de lijst van aan huis verbonden beroepen en bedrijven een gebruikelijke
lijst die ook van toepassing is in het buitengebied van de gemeente. Een voorwaarde voor een bedrijf
aan huis is dat het bedrijf uitsluitend wordt uitgevoerd door één of meer van de bewoners van het
huis. In het bestemmingsplan zijn onder artikel 4.3.1. regels opgenomen waaraan een
vergunningsaanvraag wordt getoetst. Dit geeft voldoende waarborg voor een goede ruimtelijke
ordening.

Beantwoording
In de huidige bestemming kunnen maximaal 75 recreatiewoningen worden gebouwd, terwijl in de
beoogde bestemming maximaal 10 woningen kunnen worden gebouwd. De bezettingsgraad van
recreatiewoningen is wisselend, de woningen worden permanent bewoond. Uit recent onderzoek
van het CBS (19 november 2018) blijkt de maandelijkse bezettingsgraad van ‘huisjesparken’ in het
afgelopen jaar te variëren tussen 24,4% (jan. 2018) en 59,9% (aug. 2018). Uitgaande van de laagste
bezettingsgraad leidt dit tot een minimale bezetting van 18 woningen op een totaal van 75
recreatiewoningen. In het hoogseizoen zijn dan gemiddeld 45 woningen bezet. Op grond van
bovenstaande cijfers is de conclusie gerechtvaardigd dat het realiseren van de recreatiebestemming
leidt tot een intensievere gebruiksbelasting van het gebied.

Beantwoording
Conform de wettelijke termijn heeft het plan gedurende zes weken ter inzage gelegen. Iedereen kan
dan de stukken inzien en eventueel vragen daarover stellen. Het indienen van een zienswijze is dus
niet afhankelijk van het moment van de inloopbijeenkomst. Het houden van een inloopbijeenkomst
is geen wettelijke verplichting en de termijn van zes weken is ruim voldoende voor het indienen van
een zienswijze.
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Beantwoording
Om dit op te lossen zijn diverse maatregelen opgenomen in het waterhuishoudingsplan. Dit plan is
als bijlage 8 opgenomen bij de toelichting van het bestemmingsplan. Inmiddels heeft het waterschap
Noorderzijlvest aangegeven akkoord te zijn met dit plan.

Beantwoording
Wij zijn geen eigenaar van de gronden. Er is nooit een aanleiding geweest voor een overweging om
de bestemming aan te passen van recreatie naar natuur en daartoe de gronden te onteigenen of de
planschade af te kopen. Wel heeft de huidige grondeigenaar het verzoek gedaan om een
woonbestemming te mogen realiseren, waarbij natuur een nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van het
plan. De procedure van de in het verleden afgegeven omgevingsvergunning voor de bouw van
recreatiewoningen staat hier geheel los van. Dit geldt ook voor de bestemmingswijziging van het
perceel Schelfhorst 24. Overigens hebben we in de inspraaknota alleen opgemerkt dat het intrekken
van een omgevingsvergunning bij faillissement een gecompliceerde zaak is.

Beantwoording
Het nieuwe plan beoogt juist dat er een bijdrage wordt geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit en dat
er vooral ook ecologisch winst wordt behaald. In het beeldkwaliteitsplan is dit nader uitgewerkt. De
overwegingen van College en Raad zijn onderdeel van de openbare besluitvorming. Alle stukken die
hier betrekking op hebben, zijn digitaal te raadplegen via de website van de gemeente. Ook is de
besluitvorming van de gemeenteraad (terug) te beluisteren via de website van de gemeenteraad van
Tynaarlo: raad.tynaarlo.nl
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Beantwoording
Zoals eerder is aangegeven, is het verlenen van een gehele natuurbestemming voor dit gebied niet
aan de orde bij de voorgestelde functiewijziging van het gebied. U haalt het advies van de Vereniging
Natuurmonumenten aan. De Vereniging Natuurmonumenten vermeldt in haar reactie op het
voorontwerpbestemmingsplan ook dat men de initiatiefnemers heeft aangegeven dat een
woonbestemming met een tiental woningen de nadrukkelijke voorkeur heeft boven de huidige
recreatieve bestemming.
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2.

Zienswijze 2 – 9765 TJ Paterswolde

Beantwoording
Er wordt normaliter een terughoudend beleid gevoerd om nieuwe woningen toe te staan in het
buitengebied van de gemeente. Wel is dit mogelijk op grond van onder andere de Ruimte voor
ruimte regeling. Recreatieterreinen maken alleen geen deel uit van het planologische regime van het
buitengebied.
Na afweging van de ruimtelijke belangen is er door burgemeester en wethouders een positieve
beoordeling gegeven aan het ingediende woningbouwplan. Onderdeel van de besluitvorming is ook
een onafhankelijke en onpartijdige toetsing van alle zienswijzen. De gemeenteraad heeft de
bevoegdheid voor de besluitvorming om het bestemmingsplan definitief vast te stellen.

Beantwoording
Binnen het geldende bestemmingsplan mogen er maximaal 75 recreatiewoningen worden
gerealiseerd. Dat is een planologisch recht, waarvan door de grondeigenaren gebruik kan worden
gemaakt. Dat is nu niet aan de orde en het is in dit kader niet relevant om te speculeren in welke
vorm dat eventueel zal kunnen gebeuren.
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Beantwoording
De intentie van het beeldkwaliteitsplan is om een woningtypologie toe te staan die op een ingetogen
en tegelijk eigentijdse manier in het buitengebied opgaat. Het ontwerp van de zogenaamde
schuurwoning komt tegemoet aan deze intentie. Dit ontwerp kenmerkt zich door een sobere,
doelmatige detaillering, passend bij agrarische volumes. De woningen worden terughoudend van
kleur uitgevoerd en worden niet gesitueerd aan de randen van het plangebied. De toegestane
bouwhoogte van 9 meter en bouwoppervlakte is niet afwijkend van hetgeen elders mogelijk is in de
omgeving. Binnen de speelruimte van het beeldkwaliteitsplan kunnen de woningen variëren qua
ontwerp. Er zullen niet 10 dezelfde woningen worden ontworpen.

Beantwoording
In het geval er sprake is van waardevermindering kan een verzoek voor planschadevergoeding bij
burgmeester en wethouders worden ingediend. Wel moet er aan verschillende criteria worden
voldaan om in aanmerking te komen voor vergoeding van planschade.

Beantwoording
De initiatiefnemer heeft een voorstel ingediend om permanente woningbouw toe te staan. De
lopende procedure is er voor bedoeld om dit mogelijk te maken. Alleen als definitief wordt besloten
dat woningbouw hier niet mogelijk is, kunnen andere plannen aan de orde komen.
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Beantwoording
Iedere grondeigenaar heeft het recht om bij de gemeente een verzoek in te dienen voor het wijzigen
van de bestemming. Elk verzoek zal op basis van een goede ruimtelijke ordening aan diverse criteria
worden getoetst. Daarna zal middels bestuurlijke besluitvorming al dan niet medewerking worden
verleend aan het verzoek.
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3. Zienswijze 3 – 9765 TH Paterswolde

Beantwoording
We nemen kennis van deze zienswijze. Voor de volledigheid hebben we uw bijlagen ook toegevoegd
aan deze nota vanaf bladzijde 19. Deze bevat geen aanvullende dan wel nieuwe ruimtelijke
argumenten ten opzichte van hetgeen eerder als inspraakreactie tijdens de voorontwerpfase is
ingediend. Opties voor een alternatieve planinrichting kunnen alleen in behandeling worden
genomen als deze door de grondeigenaren/initiatiefnemers van het plangebied worden ingediend.
Tot op heden maken andere opties voor invulling van het plangebied geen deel uit van de lopende
procedure en zijn geen onderdeel van de besluitvorming.
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4. Zienswijze 4 – meerdere bewoners 9765 TD

Beantwoording
Voor het aantal verkeersbewegingen is het van belang om de huidige planologische bestemming te
vergelijken met de beoogde planologische bestemming. Dat is een vergelijking tussen 75
recreatiewoningen en 10 permanente woningen. Op basis van cijfers van het CBS zal de laagste
bezettingsgraad van 75 recreatiewoningen variëren tussen 18 huisjes in het laagseizoen tot 45
huisjes in het hoogseizoen. Op grond hiervan is de conclusie gerechtvaardigd dat de beoogde
woningbouwontwikkeling leidt tot een lager aantal verkeersbewegingen in het gebied in vergelijking
met de geldende recreatiebestemming. Ook is er bij recreatiewoningen sprake van terugkerende
piekmomenten in het verkeer als gevolg van de zogenaamde wisseldagen. Tot slot is het relevant op
te merken dat niet alle bestemmingsverkeer gebruikt maakt van het kruispunt op de Groningerweg,
want verkeer uit richting Eelde/Paterswolde zal ook gebruik maken van de zuidelijk gelegen
aansluiting via de Hooiweg en Boterdijk.

Beantwoording
Meerdere malen is aangegeven dat er een planologisch recht bestaat om maximaal 75
recreatiewoningen te realiseren in het gebied. De besluitvorming om te komen tot het beoogde plan
van 10 woningen is gebaseerd op een planologische toetsing aan diverse omgevingsaspecten en
relevante beleidsvelden.

Beantwoording
Bij ons antwoord in de inspraaknota van het voorontwerp bestemmingsplan zijn we hier reeds
voldoende op ingegaan.
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Beantwoording
Wij hebben de diverse milieueffecten grondig onderzocht. De resultaten zijn terug te lezen in de
toelichting van het ontwerpbestemmingsplan, onder hoofdstuk 4 van de Omgevingsaspecten. De
uitkomsten geven geen belemmering voor het toestaan van de beoogde bestemming.

Beantwoording
Opties voor een andere planinrichting kunnen alleen in behandeling worden genomen als deze door
de grondeigenaren/initiatiefnemers van het plangebied worden ingediend.

17

3. Ambtshalve wijzigingen
De ambtshalve wijzigingen, welke in het definitieve bestemmingsplan worden doorgevoerd, zijn
hieronder toegelicht. In het beeldkwaliteitsplan zijn geen wijzigingen aangebracht.
Toelichting bestemmingsplan
• Op meerdere plaatsen staat vermeld dat er in de huidige situatie 77 recreatiewoningen zijn
toegestaan; dat aantal behoort volgens het vigerende bestemmingsplan 75 stuks te zijn. De 2
gebouwde modelwoningen maken deel uit van het aantal van 75 stuks.
• In paragraaf 4.5 is de uitkomst van het ecologische vervolgonderzoek opgenomen dat is
uitgevoerd naar jaarrond beschermde diersoorten. Dit rapport is op 10 december 2018
opgeleverd door het milieuadviesbureau Eco Reest en is onderdeel van de bijlagen bij de
toelichting van het bestemmingsplan. Uit dit rapport blijkt dat er geen jaarrond beschermde
nesten zijn aangetroffen, zodat geconcludeerd is dat ten aanzien van de voorgenomen
werkzaamheden geen ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is.
• In paragraaf 6.1 is de uitkomst van de ter inzage legging opgenomen.
• Diverse taal- en tekstcorrecties als gevolg van onduidelijkheden en onvolkomenheden.
Regels bestemmingsplan
• Artikel 4.1: het begrip ‘bijbehorende bouwwerken’ moet zijn ‘bijgebouwen en
overkappingen’.
• Artikel 4.2.1 lid c.: hieraan is het woord ‘minimaal’ toegevoegd, hetgeen overeenkomt met
het ontwerpbeeldkwaliteitsplan.
Verbeelding bestemmingsplan
• Een aantal woonvlakken zijn zeer beperkt (minder dan 10 m) verschoven op de
verbeeldingskaart. Dit vindt zijn oorzaak in de ligging van de nog te dempen watergang en
om een betere aansluiting te verkrijgen met bestaande houtwallen en niveauverschillen op
het terrein.

4. Conclusie
Op grond van de ruimtelijke invalshoek, bevatten de ingediende zienswijzen geen nieuwe
gezichtspunten ten opzichte van hetgeen eerder als inspraakreactie is ingediend in de fase van het
voorontwerp. De zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan en/of
het beeldkwaliteitsplan ten behoeve van de vaststelling door de gemeenteraad.
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Handtekeningenlijst ondertekend door 12 bewoners, woonachtig op 9 verschillende
woonadressen, waaronder het woonadres van de indiener.
Vanwege de wet bescherming persoonsgegevens is deze lijst geanonimiseerd weergegeven.
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