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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding

De gemeente is voornemens om het gebied ten zuiden van de woonwijk Diepsloot in Vries te ontwikkelen
tot een woonwijk van maximaal 75 woningen. De doelstelling voor de ontwikkeling is te komen tot een
aantrekkelijke woonwijk die tegemoet komt aan de actuele vraag en toekomstige behoefte aan woningen in
Vries. Een woonwijk die door zijn ruimtelijke en landschappelijke inpassing blijvende en duurzame
meerwaarde biedt aan het dorp. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de opgave van de
toekomst op het gebied van landschap, verduurzaming en klimaatadaptatie.
In de periode 2008 – 2014 is de gemeente reeds actief geweest met de ontwikkeling van een woonwijk aan
de oost- en zuidoostzijde van Vries, genaamd De Bronnen. In dit gebied was de ontwikkeling beoogd van
circa 550 woningen in meerdere fasen. Het huidige ontwikkelgebied van het plan Vries Zuid betreft fase 3
van het plan De Bronnen en was destijds als laatste ontwikkelingsdeel aangemerkt in de Structuurvisie De
Bronnen. Met het onderhavig bestemmingsplan wordt gedeeltelijk invulling gegeven aan deze
Structuurvisie.
Op grond van de vigerende beheersverordening Vries is de ontwikkeling van maximaal 75 woningen niet
toegestaan. Door dit bestemmingsplan wordt de vigerende woonbestemming gewijzigd waardoor de extra
woningen mogelijk worden gemaakt.

1.2

Ligging plangebied

Het plangebied heeft een omvang van circa 5,75 hectare en ligt aan de zuidzijde van het dorp Vries. Het
plangebied bestaat voor het grootste gedeelte uit grasland met een aantal bomensingels. In het noorden
van het plangebied zijn een aantal tuintjes gesitueerd. Ten noorden en westen van het plangebied zijn
woonwijken gelegen. Aan de westelijke zijde van het plangebied is tevens een dierenartsenpraktijk
gevestigd. Voor de overige zijden wordt het bestemmingsplan omsloten door agrarische gronden. De
ligging en begrenzing van het plangebied is aangegeven op de onderstaande afbeelding.

Afbeelding 1. Ligging en begrenzing plangebied (bron: pdokviewer.pdok.nl, d.d. 05 -03-2020)
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1.3

Geldend bestemmingsplan

De vigerende planologisch-juridische regeling voor het plangebied is neergelegd in de beheersverordening
Vries (vastgesteld op 21 maart 2017). Het plangebied heeft op basis van deze beheersverordening de
enkelbestemming 'Woongebied'.
Binnen de huidige planologisch-juridische regeling is het niet mogelijk om de voorgenomen ontwikkeling te
realiseren. Om medewerking te kunnen verlenen aan de ontwikkeling, dienen de bijbehorende bouwregels
en de aantallen woningen van de enkelbestemming te worden aangepast.

1.4

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk wordt de huidige en toekomstige situatie van het plangebied omschreven.
Vervolgens komt in hoofdstuk 3 het ruimtelijk beleid van het Rijk, de provincie Drenthe en gemeente
Tynaarlo aan de orde. De resultaten van diverse onderzoeken komen in hoofdstuk 4 aan bod. Hoofdstuk 5
gaat in op de juridische vormgeving van het plan. Ten slotte gaat hoofdstuk 6 kort in op de economische en
maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.
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Hoofdstuk 2
2.1

Planbeschrijving

Huidige situatie plangebied

Alle gronden binnen het plangebied zijn eigendom van de gemeente. Het grootste deel van het plangebied
is nu in gebruik als agrarische grond. Op een aantal gemeentelijke percelen is bebouwing aanwezig. Dit
betreft een aantal schuren, waarvan de grond door de gemeente is verpacht of in bruikleen gegeven.
Verder is er nog een transformatorhuis aanwezig.
Stedenbouwkundige analyse Vries
Vries is van origine een esdorp, dat ligt op de rug van Rolde. De route via de Taarloseweg, de oude
Asserstraat en de Westerstraat, evenals de weg naar Donderen liggen op één van de hoogtelijnen van deze
rug. Deze wegen zijn tevens onderdeel van het oudste verkeersnetwerk in het gebied. Naar het oosten
bevindt zich eveneens een oude route, de Tynaarlosestraat. Deze weg verbond Vries met Tynaarlo, via
Zeegse en Schipborg naar Zuidlaren. Eind 18e eeuw verbonden de troepen van Napoleon Vries direct met
aan de zuidzijde Assen en aan de Noordzijde de Punt.
Nieuwe woningen verschenen in het oude dorp steeds geleidelijk. Meestal werd een nieuwe woning langs
één van de uitvalswegen gebouwd. Pas in de 20e eeuw werd nieuwbouw op een gestructureerde en grotere
schaal aangepakt. In de jaren ‘30 werd de nieuwe Rijksweg aangelegd om de verbinding tussen Assen en de
Punt niet meer door het dorp Vries te laten lopen. Langs deze nieuwe weg werden kavels uitgegeven. Na de
tweede wereldoorlog volgde de bouw van enkele nieuwe woningen langs de Eikenlaan. In de jaren ‘60 werd
Vries richting het oosten grootschaliger uitgebreid. Dit plan “Esveen” werd ontworpen door de PPD, de
Provinciale Planologische Dienst. Parallel aan dit proces vond de ruilverkaveling Vries plaats. Hierin werden
diverse beplantingen aangelegd om de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit van het gebied te
verbeteren. Oude landschapselementen zoals houtwallen werden nauwkeurig in het plan opgenomen. De
dorpsrand van Vries, rand bij het plan “Esveen”, is één van de beste voorbeelden uit deze periode. Voor
grote delen van Vries ontstond een nieuw landschappelijk casco zodat het dorp ook naar de toekomst toe
kon groeien en mooie overgangen zou hebben naar het landschap.
De woonwijk de Fledders werd in de periode ’70 - ‘90 ontwikkeld. De besloten zandpaden die ooit het dorp
verbonden richting Zeijen vormden een van de randen van deze ontwikkeling. Net als de Asserstraat, toen
nog met hoog opgaande beukenbomen.
Centraal in de Fledders liggen diverse houtwallen, die deels stammen uit de heideontginningsperiode,
tweede helft 19e eeuw. Ook andere houtwallen en zandpaden maken deel uit van deze woonwijk. Het plan
bevat verschillende woonomgevingen gesitueerd in een reeks van erven. De wijk Diepsloot ontstond vanaf
de jaren ‘90. Ook hier werd dankbaar gebruik gemaakt van de aanwezige houtwallen en zandpaden. Nabij
de entree van het gebied zijn houtwallen bewaard gebleven en gecombineerd met een waterpartij. De
houtwallen en zandpaden uit het begin van de 19e eeuw vormen voor deze wijk een belangrijke begrenzing
van de woonwijk.
De bestaande verkavelingsstructuur, een deel van de beplantingen en zelfs één van de wegen van het
plangebied hebben zoals gezegd hun oorsprong in de tweede helft 19e eeuw. De Asserstraat maakt, zoals
gezegd, deel uit van een Napoleonsroute. Deze route werd recent opnieuw voorzien van beukenbomen. De
bebouwing langs deze weg verscheen vanaf circa 1900. De Taarloseweg, een belangrijke hoogtelijn in de
omgeving, werd al in de prehistorie gebruikt. De aanwezige bebouwing langs de Taarloseweg stamt deels
uit de jaren '30 en gedeeltelijk uit de jaren '60. Noordelijk van het plangebied ligt de woonwijk Diepsloot.
Deze ontwikkeling is in de loop van de jaren '90 ontstaan.
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2.2

Toekomstige situatie plangebied

Zoals in de inleiding reeds staat omschreven bestaat het voornemen om aan de zuidzijde van Vries een
nieuwe aantrekkelijke woonwijk die tegemoetkomt aan de actuele vraag en toekomstige behoefte aan
woningen in Vries te ontwikkelen. Hierbij is flexibiliteit van groot belang.
Uitgangspunten
LANDSCHAPPELIJKE INPASSING EN NIEUWE DORPSRAND
In het stedenbouwkundig plan, zie Bijlage 1 Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan, ligt grote
nadruk op de inpassing in en de overgangen naar de omgeving. Het gaat daarbij om overgangen naar de
westelijk gelegen Asserstraat met bijbehorende bebouwing, de bebouwing aan de Graskampen aan de
noordkant en de groene Taarloseweg die het plangebied aan de oostkant begrenst. Qua karakter
verschillen deze randen fundamenteel van elkaar. In het algemeen staan de dorpsranden van Vries bekend
om hun hoge kwaliteit. De Fledders en Vries West zijn daar hooggewaardeerde voorbeelden van. Deze
hoge kwaliteit is nu wederom van belang omdat aan de zuidkant van het plangebied een nieuwe dorpsrand
zal ontstaan.
OPENBARE RUIMTE
Uitgangspunt bij het ontwerp van het plangebied is dat de ontwikkeling een dorpse sfeer uitademt. Hierbij is
het van belang dat de wijk zal worden ingericht als 30 kilometer zone en zal worden ontsloten op de
Asserstraat en de Graskampen.
GROEN
De structuur van de Taarloseweg, die langs de oostkant van Vries loopt, is aangeduid als ‘cultuurhistorisch
en landschappelijk groen’. Dat betekent dat specifieke aandacht uitgaat naar de landschappelijke inpassing
en dan vooral de overgang van woonwijk naar landschap.
WATERBERGING
Tussen de bestaande bebouwing aan de Graskampen en de nieuw te bouwen woningen zal een parkachtige
waterbuffer worden gerealiseerd.
DUURZAAMHEID
Uit de Duurzaamheidsvisie 2015-2025 'Dorp van de toekomst' blijkt dat de gemeente Tynaarlo grote
waarde hecht aan een duurzame leefomgeving. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de te bouwen
woningen en de woonomgeving. Voorwaarden aan de te bouwen woningen zijn onder andere: zo
energiezuinig mogelijk, het aandeel hernieuwbare energie is waar mogelijk 100 procent en het
materiaalgebruik is zo duurzaam mogelijk. Bij de realisatie van de woonomgeving dient nadrukkelijk
gekeken te worden naar: ruimte voor duurzame woonvormen, waterberging en duurzame mobiliteit.
Verkavelingen en overgangen
De ambitie is om van Vries Zuid een woonbuurt te maken waar het prettig wonen is, in een dorpse setting
en ingebed in het bestaande landschappelijke casco. Derhalve worden de nieuwe verkavelingen
gepositioneerd binnen de slagen van het bestaande verkavelingspatroon. Zo ontstaan drie opeenvolgende
gebieden van noord naar zuid. Tussen en aan het bestaande casco van houtwalstructuren, zandpaden en
de Asserstraat ontstaan deelgebieden waarin het dorpse karakter van Vries wordt voortgezet. Licht
meanderende straten, verspringende rooilijnen, gedraaide configuratie van bouwvolumes en ruimte voor
groene aders zorgen voor een ontspannen geheel. Onderstaand is het verkavelingsplan opgenomen.
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Afbeelding 2. Voorbeeldverkaveling (bron: Gemeente Tynaarlo)

Woonsferen
Het plan is op te delen in vijf deelgebieden. In deelgebied één wordt de sfeer aan de Asserstraat (een
landelijke sfeer van vrijstaande woningen met ruimte tot de weg) overgenomen. Deelgebied twee zet de
sfeer en de structuur van de Graskampen door. Dit behelst strakke rooilijnen met een wisseling van
vrijstaande en ongeschakelde twee-onder-een-kappers. Mensen die wonen in deelgebied drie, wonen op
een veld. Hier is ruimte voor bijzonder programma, met lagere nokhoogten, zodat er een getrapte
overgang ontstaat naar de overburen die eveneens aan het veld wonen. Deelgebied vier haalt de hoogste
dichtheden met een dorpse sfeer. Als laatst biedt deelgebied vijf een transparante rand naar het open
landschap. Onderstaand is een afbeelding van de verschillende deelgebieden opgenomen.
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Afbeelding 3. Deelgebieden Vries Zuid (bron: stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan, LAOS Landschapsarchitectuur)

Programmamix
Het bestemmingsplan maakt een gemêleerd woonprogramma mogelijk. In het stedenbouwkundig plan is
aangegeven hoe deze verdeling zou kunnen worden gerealiseerd. Onderstaand is hier een afbeelding van
opgenomen. Randen van het plangebied bieden voornamelijk plaats aan een afwisseling van vrijstaande
woningen en twee-onder-één-kap woningen. Het middengebied vormt een dichtere kern, met een
afwisseling van vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijwoningen. De noordrand biedt
plaats aan een bijzonder woonprogramma.
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Afbeelding 4. Programmamix Vries Zuid (bron: stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan, LAOS Landschapsarchitectuur)

13

Vries Zuid

14

Vries Zuid

Hoofdstuk 3

Beleid

3.1

Rijksbeleid

3.1.1

Structuurvisie infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk en
mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke
consequenties. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de
Mobiliteits-Aanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het de ruimtelijke
doelen en uitspraken in de volgende documenten: PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de
agenda landschap, de agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta.
In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar
en veilig. Het ruimtelijke- en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en gemeenten overgelaten.
Hieronder valt bijvoorbeeld het landschapsbeleid. De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals
een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid. Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR
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.
De provincies en gemeenten krijgen in het nieuwe ruimtelijke beleid en mobiliteitsbeleid meer
bevoegdheden. Bijvoorbeeld op het gebied van landschappen, verstedelijking en het behoud van groene
ruimte. Provincies en gemeenten zijn volgens het kabinet beter op de hoogte van de situatie in de regio en
de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties. Daardoor kunnen zij beter afwegen wat er in een gebied
moet gebeuren. Het opstellen van dit bestemmingsplan past in die lijn.
3.1.2

Ladder voor duurzame verstedelijking

De Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: Ladder) is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik,
met een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch
mogelijk worden gemaakt. Bij besluit van 28 augustus 2012 is de Ladder toegevoegd aan artikel 3.1.6 van
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en vervolgens op 1 oktober 2012 in werking getreden. Op 1 juli 2017 is
het Bro gewijzigd, waarbij een nieuwe Laddersystematiek geldt.
De Ladder staat als instrument niet op zichzelf, maar geeft mede vorm aan de
systeem-verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor een goede ruimtelijke
ordening. Deze verantwoordelijkheid brengt met zich mee, dat de minister er voor zorgt dat decentrale
overheden over de juiste instrumenten kunnen beschikken voor een zorgvuldige benutting van de ruimte.
Hieronder wordt begrepen het voorkomen van overprogrammering, het faciliteren van groei, het
anticiperen op stagnatie en het leefbaar houden van krimpregio's.
De Ladder is onder andere van toepassing op bouwplannen die worden aangemerkt als nieuwe stedelijke
ontwikkeling. Bij het bepalen óf en hoe de Ladder moet worden toegepast zijn de volgende aspecten van
belang:
1.
2.
3.
4.
5.

Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling?
Is de stedelijke ontwikkeling nieuw?
Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied?
Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling?
Ligt de ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied?

In hoofdstuk 4 wordt deze Ladder verder uitgewerkt.
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3.2

Provinciaal beleid

3.2.1

Omgevingsvisie en Provinciale Omgevingsverordening Drenthe

Provinciale Staten hebben op 3 oktober 2018 de Omgevingsvisie Drenthe 2018 vastgesteld. Dit betreft een
revisie van de Omgevingsvisie 2014. Voor de revisie is een nadere verkenning en duiding voor de thema's
energie, stedelijke ontwikkeling en vrijetijdseconomie uitgevoerd. Daarnaast zijn de teksten (beperkt)
aangepast, vanwege voortschrijdend inzicht, waar dit de werkbaarheid van het document ten goede komt of
waar thematische uitwerking van beleid is vastgesteld.
De Omgevingsvisie is hét kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. De provincie
beschrijft hierin wat de gewenste ruimtelijk-economische ontwikkeling tot 2030 is.
De missie uit de Omgevingsvisie is het koesteren van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van
een bruisend Drenthe passend bij deze kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten zijn rust, ruimte, natuur en
landschap, oorspronkelijkheid, naoberschap, menselijke maat, veiligheid en kleinschaligheid (Drentse
schaal). In de Omgevingsverordening zijn deze kernkwaliteiten doorvertaald in de thema's: archeologie,
aardkundige waarden, cultuurhistorie, landschap, rust en natuur. Om de missie te bereiken, wil de provincie
vier robuuste systemen ontwikkelen. Deze vier systemen zijn: het sociaaleconomisch systeem, het
watersysteem, het landbouwsysteem en het natuursysteem. Binnen deze systemen staat de ontwikkeling
van de hoofdfunctie (respectievelijk wonen en werken, water, landbouw en natuur) voorop. Een robuust
systeem wil zeggen dat een verstoring als gevolg van een ontwikkeling geen significante gevolgen heeft
voor het functioneren van het systeem. Daarnaast is voor het bereiken van de missie de ruimtelijke kwaliteit
van belang. De provincie wil ontwikkelingen stimuleren die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit.
Deze kwaliteit zit voor de provincie in zorgvuldig gebruikmaken van de ruimte, het behouden en waar
mogelijk versterken van kernkwaliteiten en het waarborgen van de kwaliteit van het milieu en de
leefomgeving. In de Omgevingsverordening is daarom opgenomen dat uit een ruimtelijk plan moet blijken
hoe wordt bijgedragen aan het behoud en de ontwikkeling van de betrokken kernkwaliteiten. Het plan mag
daarbij geen activiteiten mogelijk maken die deze kernkwaliteiten significant aantasten. De kernkwaliteiten
binnen het plangebied worden hieronder besproken.
Archeologie
De provinciale doelstellingen voor archeologie zijn:
het in de bodem bewaren (behoud ‘in situ’) van waardevol Drents archeologische erfgoed of - als dat
niet mogelijk is - het opgraven en duurzaam veiligstellen (behoud ‘ex situ’) van het erfgoed in het
Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis;
het op goede wijze uitvoeren van archeologisch onderzoek in het kader van ruimtelijke plannen;
het vergroten van het draagvlak voor het archeologisch erfgoed;
het ontsluiten van de ‘archeologische verhalen van Drenthe’.
Voor het gehele plangebied geldt het beschermingsniveau 'generiek'. Het beschermingsniveau Generiek
richt zich op het algemene uitgangspunt dat alle behoudenswaardig archeologische vindplaatsen (waarden)
die op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) van Drenthe staan en de nieuw ontdekte
behoudenswaardige vindplaatsen niet ongezien kunnen verdwijnen. Op dit punt wordt verwezen naar
paragraaf 4.2.1.
Aardkundige waarden
Aardkundige waarden zijn natuurlijke variaties in het aardoppervlak van geomorfologische, geologische,
bodemkundige verschijnselen en/of processen die onder andere onder invloed van wind en water
gebeuren. Onder aardkundige waarden vallen bijvoorbeeld veentjes, pingoruïnes, stuwwallen, zandkoppen
en (micro en macro)reliëf. Aardkundige waarden die bijdragen aan het specifieke Drentse karakter wil de
provincie behouden en waar mogelijk herstellen zonder daarbij het normale landbouwkundig gebruik te
belemmeren. Voor de aardkundige waarden worden drie beschermingsniveaus onderscheiden die
verschillen in de mate van inzet van de provincie. Het hoge en gemiddelde beschermingsniveau zijn van
provinciaal belang. Voor het plangebied geldt een 'generiek beschermingsniveau'.
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Op grond van het provinciaal beleid is de initiatiefnemer verantwoordelijk om vroegtijdig in het planproces
inzichtelijk te maken op welke wijze de aardkundige kwaliteiten voor nieuwe plannen worden benut. In
paragraaf 4.2.1 wordt hier nader op ingegaan.
Cultuurhistorie
Het provinciale beleid ten aanzien van cultuurhistorie is beschreven in het Cultuurhistorisch Kompas. Hierin
staan twee doelstellingen centraal: het herkenbaar houden van de cultuurhistorie en het versterken van de
ruimtelijke identiteit. Wat de provincie tot de cultuurhistorie rekent, is vastgelegd in de Cultuurhistorische
Hoofdstructuur, zoals deze is weergegeven op de Kernkwaliteitenkaart van de Omgevingsvisie.
Om de cultuurhistorische waarden veilig te stellen en tegelijkertijd ruimte voor ontwikkelingen te bieden, is
gekozen voor drie sturingsniveaus. Deze zijn gebiedsgericht toegepast.
1.

2.

3.

Respecteren: het waarborgen van de cultuurhistorische samenhang voor de toekomst. Plannen en
initiatieven worden beoordeeld op het benutten van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur als
inspiratiebron.
Voorwaarden verbinden: de cultuurhistorische samenhang geldt als randvoorwaarde. Vroegtijdig in het
planproces moet inzichtelijk worden gemaakt op welke wijze de cultuurhistorische samenhang als een
van de (ruimtelijke) onderleggers voor nieuwe plannen wordt benut.
Eisen stellen: de provincie bedingt vanaf het begin een plek in het plan-vormingsproces en stuurt de
ontwikkelingen in de gewenste richting.

Voor het plangebied geldt het niveau 'eisen stellen'. Het Cultuurhistorisch Kompas geeft aan dat het
plangebied deel uit maakt van het deelgebied 'Kop van Drenthe'. Bepalend voor dit deelgebied is een gaaf
en kleinschalig cultuurlandschap met een duidelijke samenhang in tijd en ruimte. De volgende ambities zijn
opgenomen in het Cultuurhistorisch Kompas en relevant voor het plangebied:
Het in stand houden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap. Deze karakteristiek uit zich in
een zichtbare ruimtelijke samenhang tussen esdorp, es, beekdal en veld met bijbehorend microreliëf
en beplantingselementen als houtwallen en esrandbosjes. Bovendien kent het esdorpenlandschap een
grote tijdsdiepte, wat blijkt uit vele zichtbare en onzichtbare (pre)historische bewoningssporen als
nederzettingen, grafmonumenten en celtic fields;
Het vasthouden en zorgvuldig doorzetten van de ruimtelijke opzet van de esdorpen. Deze opzet wordt
getypeerd door een vrije ordening van bebouwing en boerderijen, afwisseling tussen bebouwde
plekken en open ruimtes (in het bijzonder de brinken) en doorzichten naar het omliggende
buitengebied;
Het behouden van de openheid van de brede beekdalen, als contrast met hun scherpe begrenzingen in
de vorm van houtwallen en bossen;
Het veiligstellen van de karakteristiek van de randveenontginningen, door het behouden van licht
slingerende wegdorpen en verder versterken van de houtwalpatronen en de opstrekkende verkaveling
in het buitengebied.
Verwezen wordt naar paragraaf 2.2 van deze toelichting. Daarin is de toekomstige inrichting van het
plangebied beschreven. Hiernaast is in de bijlagen van de regels een stedenbouwkundig plan en een
beeldkwaliteitsplan opgenomen waarbij nadrukkelijk rekening is gehouden met de ruimtelijke opzet van de
cultuurhistorische waarden en de stedenbouwkundige structuur. De cultuurhistorische kernkwaliteiten zijn
derhalve voldoende geborgd.
Landschap
De kwaliteit en de diversiteit van het Drentse landschap dragen sterk bij aan een aantrekkelijk milieu om in
te wonen, te werken en te recreëren. De identiteit van het Drents landschap wordt bepaald door de
ontstaansgeschiedenis van de diversiteit aan landschapstypen. De provincie richt zich op het in stand
houden en versterken van het landschap als economisch, ecologisch en cultureel kapitaal.
De provinciale ambitie is een Drents landschap waarin de verscheidenheid in landschapstypen zich blijvend
manifesteert. Landschapstypen met de bijbehorende landschapskenmerken moeten in samenhang
behouden en versterkt worden. Daarmee wordt gestreefd naar een Drents landschap waarin het
grondgebruik, het type natuur en het landschapsbeeld passen bij de ontwikkelingsgeschiedenis van het
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landschap.
Het plangebied maakt deel uit van het esdorpenlandschap. Van provinciaal belang zijn:
De essen: deze voor het esdorpenlandschap kenmerkende open ruimtes zijn veelal omgeven met
esrandbeplanting;
De beekdalen: onbebouwd gebied met kleinschalige beplantingsstructuren en beekdal(rand)beplanting;
De macrogradiënten: reliëfrijke overgangen versterken het contrast tussen landschapstypen en
vertegenwoordigen landschappelijke diversiteit.
Het provinciaal beleid is gericht op behoud van de open ruimte en het versterken van esrandbeplanting, het
behoud van het onbebouwde karakter, het versterken van karakteristiek beekdal(rand)beplanting en het
behoud en versterken van de macrogradiënten.
Het onderhavig bestemmingsplan maakt een nieuwe ontwikkeling aan de rand van het dorp Vries mogelijk.
Aangezien de nieuwe ontwikkeling geen invloed heeft op de bovengenoemde provinciale belangen en door
middel van een stedenbouwkundig plan zorgvuldig wordt ingepast, heeft de ontwikkeling geen significant
negatief effect op het Drentse landschap.
Naast de kernkwaliteiten geldt op basis van artikel 2.17 Woningbouw uit de provinciale
Omgevingsverordening dat een ruimtelijk plan alleen kan voorzien in nieuwe woningbouw mits de behoefte
op basis van de gemeentelijke woonvisie kan worden aangetoond en aansluit bij bestaand stedelijk gebied.
Daarbij geldt voor de gemeentelijke woonvisie ten aanzien van de woningvoorraad:
draagt bij aan balans tussen vraag en aanbod in de gehele Drentse woningvoorraad op de lange ter
mijn en is hiertoe afgestemd binnen de woningmarktregio’s;
benoemt tenminste de kwaliteit, kwantiteit, doelgroepen, duurzaamheid, kernenstructuur;
schetst de opgaven in de bestaande woningvoorraad;
geeft aan op welk wijze balans op lange termijn wordt gerealiseerd;
geeft een lange termijn beeld.
De ontwikkeling van Vries Zuid is in overeenstemming met de gemeentelijke woonvisie, welke voldoet aan
bovengenoemde aspecten van de provinciale Omgevingsverordening.
Conclusie
De kernkwaliteiten worden met de ontwikkeling van het plangebied niet aangetast. Hiernaast is de
ontwikkeling in overeenstemming met de gemeentelijke woonvisie. Het voornemen past dan ook binnen het
provinciale beleid.

3.3

Regionaal beleid

3.3.1

Woningbouwafspraken Regio Groningen-Assen

In 2012 zijn er binnen de RGA afspraken gemaakt over woningbouw om ervoor te zorgen dat de vraag en
het aanbod van locaties in goede balans kwam. In 2015 is besloten om onderzoek te doen naar de actuele
trends en ontwikkelingen en zijn nieuwe prognoses opgesteld. Dit onderzoek bevestigde de enorme
populariteit van het stedelijke wonen in Groningen. Tevens gaf het een geactualiseerd en genuanceerder
beeld van de om de stad heen liggende regio. In het vervolg op dit onderzoek is tevens de vraag gesteld of
de afspraken uit 2012, tot stand gekomen ten tijde van crisis op de woningmarkt en sterk gericht op
aantallen, ook niet herijkt zouden moeten worden. Hiertoe is een “Regionale woningmarktanalyse regio
Groningen Assen 2017-2030” opgesteld. Deze analyse bevestigde dat de opgave op de woningmarkt anno
2017 anders is dan in 2012. In 2012 moest drastisch in het aantal nieuwbouwwoningen worden gesnoeid.
Deze recente woningmarktmonitor liet zien dat er in 2017 weer een sterk toegenomen vraag naar
woningen was. Deze vraag landt met name in de stad Groningen en de regio ten zuidwesten van de stad,
waaronder de gemeente Tynaarlo valt. In de gemeente Tynaarlo zal naar verwachting een gemiddelde
uitbreidingbehoefte van 1.550 woningen gelden.
De huidige planningslijst voor het woningbouwprogramma in de gemeente Tynaarlo (weliswaar met enkele
tussentijdse aanpassingen) is gebaseerd op de woningbouwafspraken binnen de Regio Groningen-Assen uit
2012. Een deel van het programma is ingegeven vanuit een regionale woningbouwopgave. Deze regionale
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woningbouwopgave is er nog steeds, echter zijn marktomstandigheden en actuele marktvraag aanzienlijk
verandert ten opzichte van enkele jaren geleden.
Op 26 juni 2020 heeft de stuurgroep van de Regio Groningen-Assen een nieuw regionaal Woningmarkt
onderzoek 2020-2030 vastgesteld. Doel van het onderzoek is om in navolging van de onderzoeken die
eerder zijn uitgevoerd in 2015 en 2017 een update te geven van het beeld van de woningmarkt in de regio
Groningen–Assen, in het licht van de waargenomen druk op de woningmarkt in de regio Groningen – Assen.
De gebiedsontwikkeling Vries Zuid in de voorgestelde omvang past binnen de Regio Groningen-Assen
gemaakte woningbouwafspraken. De nadruk binnen de regionale afstemming ligt op de kwalitatieve
invulling van het programma, toegespitst op de lokale vraag en behoefte. De verwachting is dat in 2020
nieuwe regionale afspraken gemaakt worden.

3.4

Gemeentelijk beleid

3.4.1

Structuurplan

Structuurplan Tynaarlo
De gemeente Tynaarlo heeft voor haar grondgebied een structuurplan opgesteld (vastgesteld 10 oktober
2006). Het Structuurplan is kaderstellend en initiërend voor het ruimtelijk beleid. Tevens dient het als
communicatiemiddel richting de bevolking inzake toekomstige veranderingen en koersbepaling.
Binnen de beleidsterreinen wonen, archeologie, cultuurhistorie, natuur en landschap en
omgevingsveiligheid zijn inmiddels afzonderlijke visies opgesteld. Wat nog relevant is voor het plangebied,
komt in het navolgende aan bod.
Wat betreft het thema natuur zet de gemeente in op het in standhouden en versterken van de
samenhangende natuurgebieden met een veelheid aan ecologische relaties en uitwisselingen. In paragraaf
4.4 wordt nader ingegaan op het aspect natuur.
Naast het thema natuur wordt voor de ontwikkeling van het onderhavig bestemmingsplan gekeken naar de
eerder beoogde ontwikkeling van de woonwijk De Bronnen. Dit aangezien het onderhavig bestemmingsplan
het laatste en meest zuidelijke ontwikkelingsdeel van de eerder beoogde ontwikkeling van De Bronnen
betreft. De locatiekeuze van De Bronnen als uitbreidingslocatie wordt ruimtelijke en landschappelijk als
volgt onderbouwd:
“Bij de keuze van nieuwe woningbouwlocaties in Vries spelen de volgende overwegingen een rol. Aan de
westzijde van het dorp is sprake van een waardevol es- en beekdallandschap, dat in de ruilverkaveling eind
jaren ‘50 door landschapsarchitect De Vroome is ingericht. Dit gebied mag niet worden aangetast. Dezelfde
waarden doen zich voor langs de westzijde van de Groningerstraat. Ook de westrand van het woongebied
De Fledders heeft ongekende landschappelijke kwaliteiten. Aan de noordzijde wordt Vries begrensd door de
Noordenveldweg (N386), die het dorp op vlotte wijze aansluit op de A28, maar tevens een zware barrière
voor woningbouw vormt. Zowel oversteekbaarheid als geluidhinder spelen hierbij een rol. Aan de zuidkant
is ervoor gekozen om een bebouwingsvrije buffer met Assen te behouden, waarin ook ruimte is voor een
ecologische verbindingszone. Blijft over de oostzijde. Hier liggen betere mogelijkheden, namelijk in het
gebied tussen het huidige dorp en de A28. Eind jaren ‘50 heeft in dit gebied een ruilverkaveling
plaatsgevonden. Landschappelijk is het daardoor nog redelijk jong. Het gebied sluit logisch aan op de
landschappelijke structuur van Vries en de recente uitbreidingen”.
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet is de gemeente Tynaarlo inmiddels
gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe Omgevingsvisie. Dit document zal de nieuwe
beleidskaders gaan vormen voor de fysieke leefomgeving.
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3.4.2

Structuurvisie Wonen

In augustus 2013 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo de Structuurvisie Wonen 2013 vastgesteld. Hierin
wordt de visie geschetst op het wonen in de gemeente Tynaarlo tot 2020. Het woonplan beschrijft dan ook
de inzet voor regionale samenwerking, zowel binnen de regio Groningen-Assen als met de buurgemeenten
in de regio Noord Drenthe (regionale woonvisie). Binnen de regio Groningen-Assen worden regionale
bouwprojecten, zoals het in uitvoering zijnde plan Ter Borch in Eelderwolde, gefaciliteerd. De ambitie van
deze structuurvisie wonen is om op basis van een goede marktanalyse de bestaande speerpunten van
beleid te vertalen naar de huidige marktsituatie. Gestuurd wordt op het tot stand brengen van een
evenwichtige toekomstbestendige woningvoorraad die:
tegemoet komt aan de woonbehoeften van de vergrijzende bevolking;
goede voorwaarden schept voor het binden van jonge huishoudens voor een zo gemêleerd mogelijke
bevolkingssamenstelling in dorpen en wijken;
bijdraagt tot een goede (omgevings)kwaliteit van woonwijken en dorpscentra met voorzieningen;
bijdraagt tot een duurzame samenleving.
Het plan behelst het realiseren van maximaal 75 woningen in verschillende typen. Deze ontwikkeling
voorziet in de woonbehoefte van de vergrijzende bevolking en jonge huishoudens, draagt bij aan goede
omgevingskwaliteit en zorgt voor een duurzamere samenleving. In deze is het voornemen in
overeenstemming met de gemeentelijke structuurvisie Wonen.
3.4.3

Notitie Sociale Volkshuisvesting Tynaarlo 2017

In de Notitie Sociale Volkshuisvesting Tynaarlo 2017 wordt specifiek ingegaan op de beoogde ontwikkeling
van Vries Zuid: “Wij vinden de realisatie van eengezinswoningen in de sociale huursector in de beoogde
uitbreidingslocatie wenselijk. Een beperkte toevoeging van sociale huurwoningen is volgens ons mogelijk,
als dit wordt beschouwd in relatie tot transformatie en de kwalitatieve opgave in de sociale huursector.”
Tevens is hierbij aangegeven dat de realisatie van sociale huurwoningen bijdraagt aan een evenwichtige en
gemêleerde opbouw van onze woonwijken. Als concrete opgave is benoemd dat een beperkte nieuwbouw
van sociale huurwoningen (10 à 20) wordt nagestreefd op de beoogde uitbreidingslocatie Diepsloot-Zuid en
omgeving.
Het plan is in overeenstemming met de Notitie Sociale Volkshuisvesting Tynaarlo 2017.
3.4.4

Woningmarktonderzoek gemeente Tynaarlo 2018

Het door Companen uitgevoerde woningmarktonderzoek geeft blijk van (beperkte) ruimte voor nieuwbouw
in Vries. Qua aantallen kan worden aangesloten bij de uitgangspunten zoals benoemd in de dorpsvisie
Vries, mits hierbij wordt uitgegaan van geleidelijke of gefaseerde ontwikkeling.
Companen geeft aan dat het wenselijk lijkt om voor deze plancapaciteit in te zetten op levensloopgeschikte
woningen. Daarnaast is in de Dorpsagenda Vries de ambitie uitgesproken om te komen tot gemêleerde
woonwijken met een variatie aan woningtypen. Aangezien er in Vries geen specifieke segmenten zijn waar
een sterk tekort aan is, lijkt een gevarieerde nieuwbouwopgave dan ook realistisch. Beoogd wordt dat met
de langverwachte nieuwbouw ook daadwerkelijk vestigers van buiten de kern/ gemeente worden
aangetrokken (zoals beschreven in de Dorpsagenda). Dit sluit overigens aan bij hetgeen in de paragraaf
3.3.1 Woningbouwafspraken Regio Groningen-Assen is aangegeven.
Het plan is in overeenstemming met het woningmarktonderzoek gemeente Tynaarlo 2018.
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3.4.5

Dorpsagenda Vries

In de dorpsagenda Vries is aangegeven dat de inwoners van Vries over het algemeen redelijk tevreden zijn
over hun dorp. Het dorp is altijd behoorlijk in trek geweest. In de vorige eeuw is Vries fors gegroeid. De
uitbreidingswijken hebben zich altijd vrij eenvoudig gevuld met bewoners uit het dorp en de regio. De
laatste 20 jaar is Vries echter qua uitbreiding tot stilstand gekomen. Er zijn weinig nieuwe woningen
gerealiseerd. Dit heeft zijn weerslag op de het dorp (o.a. vergrijzing en voorzieningen onder druk). Er is
daarom de opgave om Vries als woondorp aantrekkelijk te houden. Dit kan ondermeer door een gerichte
uitbreiding van de woningvoorraad. Doel hiervan is dat bestaande en nieuwe inwoners er prettig kunnen
(blijven) wonen. Net zoals in de meeste andere dorpen in de gemeente Tynaarlo zet de gemeente hierbij in
op een gemengde uitbreiding.
Het plan is in overeenstemming met de dorpsagenda Vries.
3.4.6

Structuurvisie Archeologie

In de Structuurvisie Archeologie, welke vastgesteld is op 28 mei 2013, is vastgelegd op welke wijze de
gemeente Tynaarlo wil omgaan met het archeologisch erfgoed. De Structuurvisie Archeologie
inventariseert de bekende en verwachte archeologische waarden en geeft invulling aan het ruimtelijke
beleid. Het belangrijkste instrument daarbij zijn de bestemmingsplannen. In deze bestemmingsplannen
zullen te beschermen zones worden aangewezen en van op maat gesneden bestemmingsregels worden
voorzien.
In paragraaf 4.2.1 wordt nader ingegaan op het aspect archeologie.
3.4.7

Structuurvisie Cultuurhistorie

De gemeente heeft ten behoeve van het aspect cultuurhistorie de Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024
vastgesteld. Het doel van deze visie is het borgen van cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente heeft het
waarborgen van het erfgoed en de ruimtelijke identiteit van Tynaarlo samengevat in één centrale
boodschap: de gemeente wil historische structuren en karakteristieken herkenbaar houden, de kwaliteit
bewaken en de historische gelaagdheid in acht nemen.
In paragraaf 4.2.2 wordt nader ingegaan op het aspect cultuurhistorie.
3.4.8

Water- en rioleringsplan

Aanleg en beheer van riolering is een gemeentelijke taak die zijn wettelijke basis vindt in de Wet
milieubeheer (2013). De gemeentelijke zorgplicht is geformuleerd als “zorgen voor een doelmatige
inzameling en een doelmatig transport van het stedelijke afvalwater”. Met afvalwater wordt hier al het
water bedoeld waarvan men zich wenst te ontdoen. Het kan dus ook gaan om afvloeiend hemelwater en
overtollig grondwater. De gemeentelijke rioleringszorg heeft betrekking op het geheel van gemeentelijke
voorzieningen voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.
Essentie van de gemeentelijke rioleringszorg is een gezonde, prettige en veilige leefomgeving.
Huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater wordt ingezameld en afgevoerd naar de
rioolwaterzuiveringsinrichting. Overtollig regenwater wordt afgevoerd uit de directe woonomgeving om
wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Waar mogelijk houdt de gemeente hemelwater vast om
verdroging tegen te gaan. De gemeente zorgt ervoor dat onze rioolstelsels en de daaraan gekoppelde
watersystemen klimaatbestendig blijven. Dat betekent niet dat de gemeente nooit (kortstondig) water op
straat accepteert.
3.4.9

Duurzaamheidsvisie 2015-2025 "Dorp van de Toekomst"

Het uitgangspunt in de duurzaamheidsvisie is dat in 2030 Tynaarlo bestaat uit 18 krachtige en
zelfvoorzienende dorpen. Met andere woorden volledig energieneutraal wonen.
De kernopgave (energieneutraal 2030) is geen blauwdruk van hoe deze opgave precies gerealiseerd dient
te worden. De insteek is een richting waarin de gemeente met verschillende partijen (inwoners, aannemers,
etc.) en op verschillende beleidsterreinen met elkaar bewegen, passend bij een nieuwe organisatie en
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nieuwe overheid. Deze onderlinge beweging is ondergebracht in 4 pijlers:
Tynaarlo tintelt van energie (duurzaam opwekken energie; opslag van duurzame energie,
energiebesparing, etc.);
toekomst bestendig wonen en ondernemen (duurzame nieuwbouw, sustainability, natuurlijke en
groene leefomgeving);
mobiliteit & bereikbaarheid (fietsroutes woon-werkverkeer, elektrisch rijden);
afval is grondstof (hergebruik bouwmaterialen bij aanleg/bouw).
3.4.10

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

Het verkeers- en vervoersplan (GVVP) uit 2007 geeft het actuele verkeersbeleid van Tynaarlo weer. Ten
aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen is hierin bepaald dat de ontsluiting van woningbouwlocaties op het
hoofdwegennet en de interne wegenstructuur op orde dient te zijn. De volgende uitgangspunten van het
GVVP Tynaarlo zijn voor de ontwikkeling van de woonwijk Vries Zuid relevant:
het verbeteren van de leefbaarheid door het realiseren van (grote) verblijfsgebieden, waarbij in
beginsel wordt uitgegaan van 30 km zone binnen de bebouwde kom;
het weren van doorgaand verkeer in verblijfsgebieden;
specifieke aandacht voor de kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers en mindervaliden).
3.4.11

Groene Dorpenplan/Bomenstructuurplan

Het Groene Dorpenplan omschrijft en benoemt de groene structuren van de kernen en legt verbanden
tussen deze structuren. Het stelt daarmee kaders voor toekomstige groene ontwikkelingen in kernen. De
doelstellingen uit het Groene Dorpenplan zijn het bevorderen van verwevenheid van bewoond gebied en
landschap; benoemen en verbinden van de groene structuren in de kernen; benoemen en waarderen
(groene) cultuurhistorische aspecten en bevorderen van de diversiteit in opbouw en sortiment van het
groen. De structuur van de Taarloseweg is als Cultuurhistorisch en landschappelijk groen aangeduid.
In het bomenstructuurplan wordt eveneens de Taarloseweg benoemd. De Taarloseweg is met name
beplant met berken en wordt aangemerkt als een secundaire structuur.
3.4.12

Speelruimtebeleid

In het Speelruimtebeleid gemeente Tynaarlo (vastgesteld 10 februari 2010) staat het als volgt omschreven:
“De gemeente is zich bewust van het belang van buiten spelen voor kinderen en wil zorg dragen voor
voldoende aanbod van veilige speelruimte in de openbare ruimte voor alle kinderen, zonder en met
beperkingen. De gemeente stelt zich hiermee ook verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer en
onderhoud van speelplekken. Speelruimte is meer dan alleen locaties met speeltoestellen en
sportvoorzieningen. De speelruimte, waarbij jong en oud elkaar kan ontmoeten, bevordert de sociale
cohesie en leefbaarheid in de wijk".
Ten aanzien nieuwe woningbouwlocaties is concreet aangegeven: “De visie is om bij nieuwbouwlocaties te
streven naar een totale oppervlakte formele speelruimte van 3% van de bebouwde oppervlakte. De
gemeente vindt het hierbij van belang dat het natuurlijk spelen ook een plek krijgt binnen het brede
groenaanbod. Bij (nieuw)bouwprojecten moet het als vast onderdeel worden meegenomen als te
reserveren ruimte voor spel en/of sport voor kinderen en jongeren".
Een landelijke tendens is om de Openbare Ruimte beweegvriendelijk in te richten. Binnen de nog verder uit
te werken Omgevingsvisie van de gemeente Tynaarlo is er aandacht voor Beweegvriendelijke Inrichting
Openbare Ruimte (BIOR) binnen het hoofdstuk Landschap, paragraaf Bewegen in het groen. Een groene en
aantrekkelijke leefomgeving nodigt uit tot bewegen en tot het ontmoeten van dorpsgenoten. Bij de
inrichting van de openbare ruimte buiten maar ook binnen de bebouwde kom wil de gemeente daar
rekening mee houden. De gemeente zoekt steeds naar alternatieven om inwoners te stimuleren meer in
beweging te komen.
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3.4.13

Beleidsvisie Omgevingsveiligheid

In de Beleidsvisie Omgevingsveiligheid, welke is vastgesteld op 26 februari 2019, wordt een visie en ambitie
gegeven op welke wijze wordt omgegaan met het aspect veiligheid. Om zowel ruimte te bieden aan de
ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente als ervoor te zorgen dat er geen onnodige of onacceptabele
veiligheidsrisico’s worden gelopen is het wenselijk om sturing te geven aan de situering van bedrijven met
een risicocontour en aan ruimtelijke ontwikkelingen binnen bestaande risicocontouren of
aandachtsgebieden. Door onderscheid te maken in verschillende gebieden met verschillende ruimtelijke
functies en daaraan gebiedsgerichte ambities te koppelen, combineert de gemeente Tynaarlo de gewenste
veiligheidsniveaus optimaal met de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.
In deze omgevingsveiligheidvisie worden de volgende gebieden onderscheiden:
woonwijken;
bedrijventerreinen;
buitengebied.
Het plangebied is gelegen in het deelgebied woonwijken. Voor woonwijken kiest de gemeente in nieuwe
situaties voor een maximaal veiligheidsniveau. In paragraaf 4.5 wordt nader ingegaan op het aspect
externe veiligheid.
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Hoofdstuk 4
4.1

Omgevingsaspecten

Ladder voor duurzame verstedelijking

Om zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren, hanteert het Rijk de ladder voor duurzame verstedelijking.
Zoals in hoofdstuk 3 ook al omschreven is bestaat de ladder uit de volgende aspecten:
1.
2.
3.
4.
5.

Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling?
Is de stedelijke ontwikkeling nieuw?
Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied?
Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling?
Ligt de ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied?

In het navolgende worden de hierboven genoemde aspecten beschreven en afgewogen.
Ad 1.
De realisatie van maximaal 75 woningen wordt beschouwd als een 'stedelijke ontwikkeling' zoals bedoeld in
artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening. Gelet op het voorgaande is onderhavig bestemmingsplan
aan te merken als een stedelijke ontwikkeling.
Ad 2.
De Laddertoets geldt alleen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Beoordeeld moet worden of sprake is
van een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in het beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit
meer bebouwing mogelijk maakt dan er op grond van het voorheen geldende planologische regime
aanwezig was, of kon worden gerealiseerd.
Ten opzichte van de vigerende beheersverordening wordt met onderhavig bestemmingsplan meer
bebouwing mogelijk gemaakt. Er is aldus sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling.
Ad 3.
Wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, moet de behoefte aan die ontwikkeling worden
gemotiveerd. De behoefte moet worden bepaald binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied van de
ontwikkeling. De aard en omvang van de ontwikkeling zijn leidend voor het schaalniveau waarop de
ruimtebehoefte moet worden afgewogen.
Voor wonen kan dit schaalniveau de gemeentegrens overstijgen. Verhuisbewegingen geven hiervoor een
goede indicatie. Het ruimtelijk verzorgingsgebied is in onderhavig bestemmingsplan beperkt tot de regio
Groningen-Assen. De vraag naar woningen in de steden Assen en Groningen is groot. Derhalve wijken veel
mensen uit naar de omliggende gemeenten.
Ad 4.
Zoals hiervoor al staat vermeld, dient de behoefte aan de nieuwe stedelijke ontwikkeling die mogelijk wordt
gemaakt, te worden beschreven.
Zoals reeds in paragraaf 3.3 en 3.4.4 is besproken bevestigen de “Regionale woningmarktanalyse regio
Groningen Assen 2017-2030” en het "woningmarktonderzoek gemeente Tynaarlo 2018" de sterk
toegenomen vraag naar woningen in de regio. Voor de gehele regio Groningen-Assen landt de vraag met
name in de steden Groningen en Assen en in de regio ten zuidwesten van de stad Groningen, waaronder de
gemeente Tynaarlo valt. Op basis van de “Regionale woningmarktanalyse regio Groningen Assen
2017-2030” zal naar verwachting een gemiddelde uitbreidingsbehoefte van 1.550 woningen gelden. In het
"woningmarktonderzoek gemeente Tynaarlo 2018" wordt dit bevestigd. Hier wordt aangegeven dat met de
nieuwe instroom van mensen uit de regio er ruimte is voor ongeveer 770 extra woningen in de periode van
2018-2028.
Naast de extra aantallen woningen blijkt uit het "woningmarktonderzoek gemeente Tynaarlo 2018" dat het
wenselijk lijkt om voor deze plancapaciteit in te zetten op levensloopgeschikte woningen. Daarnaast is in de
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Dorpsagenda Vries de ambitie uitgesproken om te komen tot gemêleerde woonwijken met een variatie aan
woningtypen. Aangezien er in Vries geen specifieke segmenten zijn waar een sterk tekort aan is, lijkt een
gevarieerde nieuwbouwopgave dan ook realistisch. Voorwaarde bij dit alles is uiteraard dat met de
langverwachte nieuwbouw ook daadwerkelijk vestigers van buiten de kern worden aangetrokken (zoals
beoogd in de Dorpsagenda). Dit sluit overigens aan bij hetgeen in de paragraaf 3.3.1
Woningbouwafspraken Regio Groningen-Assen.
Ad 5.
In artikel 1.1.1 onder h van het Bro is een nadere omschrijving van het begrip 'bestaand stedelijk gebied'
vastgelegd. Als bestaand stedelijk gebied wordt aangemerkt: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van
bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de
daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'.
Het plangebied ligt aan de zuidelijke rand van het dorp Vries en wordt aan de noord- en westzijde omringd
door een woonwijk. Geconcludeerd kan worden dat het plangebied aan de rand van het bestaand stedelijk
gebied gelegen is.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat het plan voldoet aan de Ladder van duurzame verstedelijking. Het plan
voorziet in een behoefte. Deze behoefte wordt opgevangen aan de rand van het bestaand stedelijk gebied.
Derhalve voorziet de ontwikkeling in een zorgvuldige benutting van de ruimte.

4.2

Archeologie en cultuurhistorie

4.2.1

Archeologie

Door ondertekening van het verdrag van Malta (1992) heeft Nederland zich verplicht om bij ruimtelijke
planvorming nadrukkelijk rekening te houden met het niet zichtbare deel van het cultuurhistorisch erfgoed,
te weten de archeologische waarden. De Monumentenwet en haar opvolger, de Erfgoedwet, regelen hoe
met archeologische vindplaatsen en zichtbare monumenten moet worden omgegaan. Het streven is om
deze belangen tijdig bij de planvorming te betrekken. Het streven is om deze belangen tijdig bij de
planvorming te betrekken.
Ten behoeve van het voormalige woningbouwplan De Bronnen is archeologisch onderzoek gedaan. Ook de
gronden ten zuiden van Vries, welke nu voorzien zijn om te ontwikkelen, maakten deel uit van het
onderzoeksgebied. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er zowel op de dekzandrug als in het
beekdal geen archeologische waarden zijn gevonden. Verder onderzoek is dan ook niet noodzakelijk. Het
opnemen van een dubbelbestemming ter bescherming van de archeologische waarden is dan ook niet
noodzakelijk.
In mei 2013 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Archeologie vastgesteld. Op de Archeologische
beleidskaart van de gemeente Tynaarlo is het gebied met de volgende verwachting aangeduid: "verstoord
of archeologisch onderzocht en vrijgegeven". Vanuit de Structuurvisie Archeologie zijn er derhalve geen
belemmeringen of aandachtspunten voor de realisatie van woningbouw in het plangebied.
4.2.2

Cultuurhistorie

Cultuurhistorie gaat over de geschiedenis van de gebouwde omgeving, de landschappen, tradities en de
verhalen die erbij horen. Sinds 1 januari 2012 is de gemeente wettelijk verplicht om cultuurhistorische
belangen mee te wegen in ruimtelijke vraagstukken.
De gemeente heeft ten behoeve van het aspect cultuurhistorie de Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024
opgesteld. Het doel van deze visie is het borgen van cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente heeft het
waarborgen van het erfgoed en de ruimtelijke identiteit van Tynaarlo samengevat in één centrale
boodschap: de gemeente wil historische structuren en karakteristieken herkenbaar houden, de kwaliteit
bewaken en de historische gelaagdheid in acht nemen.
In de Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 valt te lezen dat het plangebied Vries Zuid wordt gekenmerkt
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door landbouwontginning en als droog gebied. Het oostelijk gelegen pad (de huidige Taarloseweg) is
aangeduid als een historische weg van vóór 1832. Voor het overige zijn er geen cultuurhistorische waarden
binnen het gebied of de in directe omgeving waar rekening mee dient te worden gehouden.
Het aspect cultuurhistorie levert geen belemmeringen op voor het onderhavig bestemmingsplan.

4.3

Bodem

Voor de bodemkwaliteit geldt de Wet bodembescherming (Wbb) en het (bijbehorende) besluit
bodemkwaliteit. Gestreefd wordt naar een duurzaam gebruik van de bodem. Bij een ruimtelijk plan dient de
bodemkwaliteit van het betreffende gebied inzichtelijk te worden gemaakt. Het uitgangspunt wat betreft de
bodem in het plangebied is, dat de kwaliteit ervan zodanig moet zijn dat er geen risico's zijn voor de
volksgezondheid bij het gebruik van het plangebied voor de voorgenomen functie en dat het de financiële
haalbaarheid van het plan niet in gevaar brengt.
Ten behoeve van de ontwikkeling is door Lievense Milieu B.V. een verkennend milieukundig
bodemonderzoek uitgevoerd (projectnummer: SOL010926, d.d. 02-03-2020, bijlage 2). Uit het onderzoek
blijkt het volgende:
ter hoogte van het onverdachte terreindeel zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen die kunnen
duiden op het voorkomen van een bodemverontreiniging. Het pad tussen de Asserstraat 27 en 29 is
verhard met een laag van 30 tot 50 cm puin en ter hoogte van de beide erfverhardingen is de
bovengrond plaatselijk matig puin- en/of plastichoudend. In de sloten en greppels is geen slib of een
slibbijmenging aangetroffen;
in de boven- en ondergrond en in de waterbodem zijn geen gehalten boven de achtergrondwaarde
aangetroffen;
in de bovengrond en in de waterbodem liggen de gehalten aan PFAS beneden de achtergrondwaarde,
maar overschrijden de gehalten aan PFOA en PFOS wel de detectiegrens; in de ondergrond ligt het
gehalte aan PFAS beneden de detectiegrens;
in het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties barium en/of zink gemeten; ter hoogte
van de beide erfverhardingen zijn in de bovengrond maximaal licht verhoogde gehalten aan zware
metalen, PAK en/of minerale olie gemeten. Het gehalte aan asbest in de matig puinhoudende
bovengrond blijft op beide deellocaties beneden de detectiegrens;
in de puinverharding van het puinpad blijft het gehalte aan asbest (gemeten in de fijne fractie) beneden
de grens voor verder onderzoek. In de onderliggende zandlaag zijn geen gehalten boven de
achtergrondwaarde gemeten.
De hypothese "niet verdacht" voor het niet verdachte terreindeel dient te worden verworpen. De gemeten
overschrijdingen van de streefwaarde zijn echter dermate gering en bovendien zeer waarschijnlijk van
natuurlijke oorsprong (barium en zink in grondwater), dat zij vanuit milieukundig oogpunt geen bezwaar
vormen. Nader onderzoek is daarom niet noodzakelijk.
Voor wat betreft de verdachte punten zijn de verwachte stoffen niet aangetroffen in zodanige concentraties
dat nader onderzoek noodzakelijk is.
De vooraf opgestelde hypothese ‘verdachte locatie’ voor wat betreft de aanwezigheid van asbest ter hoogte
van de beide erfverhardingen en het puinpad, kan worden verworpen. In de puinhoudende bovengrond en
in de puinverharding is geen asbest boven de 50 mg/kg d.s. aangetoond. De onderzoeksresultaten geven
geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend onderzoek.
Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek is de locatie zonder verder onderzoek en/of
sanerende maatregelen, geschikt voor de voorgenomen bestemmingswijziging (woningbouw). Het aspect
bodem levert geen belemmeringen op voor het onderhavig bestemmingsplan.

4.4

Ecologie

Om de uitvoerbaarheid van het planvoornemen te toetsen, is door Bureau Waardenburg B.V. een
natuurtoets, een stikstofberekening en een nader onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd. De onderzoeken
zijn als bijlage 3, 4 en 5 opgenomen.
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4.4.1

Soortenbescherming

Het plangebied vormt (geschikt) leefgebied van algemeen voorkomende soorten zoogdieren van het
‘Beschermingsregime andere soorten’ waarvoor een vrijstelling geldt voor overtreding van
verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen. In het plangebied zijn sporen aangetroffen van veldmuis, die in
kleine aantallen aanwezig is. Tevens is spitsmuis in het gebied aangetroffen. De schuurtjes die in het
plangebied staan hebben geen functie voor steenmarter als verblijfplaats, ze zijn namelijk niet toegankelijk
voor steenmarter. Ecogroen heeft in 2010 nesten van eekhoorn aangetroffen in het bos nabij het
plangebied, deze is in 2019 op min of meer dezelfde plek weer aangetroffen. Op grond van
verspreidingsgegevens (NDFF) en het veldonderzoek wordt geconcludeerd dat het plangebied géén
betekenis heeft voor andere beschermde soorten grondgebonden zoogdieren.
Geschikt voorplantingswater voor amfibieën ontbreekt in het plangebied. Vlak buiten het plangebied bevindt
zich echter wel water waar mogelijk algemeen voorkomende soorten in voorkomen. Delen van het
plangebied, zoals bijvoorbeeld het bos en de houtwallen, kunnen deel uit maken van het landhabitat van
amfibieën. In een klein heide gebied ten zuidoosten van het plangebied is levendbarende hagedis
aangetroffen. Het ontbreekt echter aan geschikt habitat voor deze soort in het plangebied zelf. Hij wordt
hier niet verwacht.
In het plangebied staan geen gebouwen, enkel een paar schuurtjes die geen geschikte invliegopeningen
hebben. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied is echter niet uitgesloten.
Er is één boom met loszittend schors aangetroffen die mogelijk geschikt is als verblijfplaats voor
vleermuizen. Het plangebied maakt potentieel onderdeel uit van het foerageergebied van vleermuizen. Zo
biedt de houtwal in het noordelijk deel een geschikt foerageergebied voor onder andere gewone
dwergvleermuizen en laatvliegers. Het betreft – op basis van de aard en omvang en de omgeving - geen
essentieel foerageergebied (d.w.z. essentieel voor het functioneren van een verblijfplaats). In het
plangebied zijn mogelijk wel (essentiële) vliegroutes van vleermuizen aanwezig. Dit betreft onder andere de
hiervoor genoemde houtwal en de laanstructuur die zich in het oosten van het plangebied bevindt.
Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten van vogels met een jaarrond beschermde nestplaats vastgesteld in
de mogelijk te kappen bomen in het plangebied. Op grond hiervan wordt de aanwezigheid van nesten van
vogels met een jaarrond beschermde nestplaats uitgesloten. Het plangebied vormt wel geschikt
broedbiotoop van algemeen voorkomende vogels waarvan de nestplaats niet jaarrond beschermd is. Zo
zijn onder andere houtduif, merel, koolmees, roodborst en winterkoninkje aangetroffen.
Naar aanleiding van het bovenstaande is een nader vleermuizenonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek
blijkt dat er geen essentiële vliegroutes en verblijfplaatsen van vleermuizen zijn aangetroffen. Het
eventueel kappen van de bomen heeft niet tot gevolg dat verbodsbepalingen van de Wet
natuurbescherming overtreden worden. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt geen ontheffing
van de Wet natuurbescherming nodig geacht.
Werkzaamheden in het broedseizoen kunnen er toe leiden dat nesten van vogelsoorten die in gebruik zijn
beschadigd raken of verlaten worden door de oudervogels als gevolg van verstoring. Effecten van de
voorgenomen ingreep op soorten met een jaarrond beschermd nest zijn uitgesloten. Voor deze soorten
heeft het plangebied namelijk geen betekenis.
4.4.2

Gebiedsbescherming

Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. In de directe omgeving van het
plangebied bevindt zich het Natura 2000-gebied Drentse Aa gebied (3,2 km). Zandverstuivingen (H2330),
stuifzandheiden (H2310), Kraaiheibegroeiingen (H2320) en Jeneverbesstruwelen (H5130) behoren samen
met oude eikenbossen (H9190) tot de belangrijke habitattypen in de droge delen van het Drentse Aa
gebied. Bij de eerdere onderzoeken is reeds een voortoets uitgevoerd (Ecogroen advies 2013). Destijds
werd geoordeeld dat er geen significante effecten zijn te verwachten op (het meest nabijgelegen)
Natura-2000 gebied.
Echter neemt door de realisatie van de woonwijk de emissie van de verbrandingsgassen toe. Derhalve zijn
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er voor de aanlegfase en de gebruiksfase stikstofberekeningen uitgevoerd. De AERIUS berekeningen leiden
tot de volgende uitkomst: de netto depositie in de aanlegfase en de gebruiksfase is 0 of iets lager dan de
huidige situatie. Dit betekent dat als gevolg van de aanleg en het gebruik van de woningen in Vries Zuid
geen sprake is van een verhoogde stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in de omliggende
Natura 2000 gebieden. Hiermee is voldoende onderbouwd dat de Wet natuurbescherming de uitwerking
van het plan niet in de weg staat.
4.4.3

Conclusie

Op basis van de uitgevoerde ecologische onderzoeken is gezien de aangetroffen terreinomstandigheden
en de aard van de ontwikkeling een voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan.
Uit de onderzoeken komt naar voren dat bij uitvoering van het plan rekening te worden gehouden met het
broedseizoen van vogels.
Een nadere analyse in het kader van de gebiedenbescherming van de Wnb of het provinciaal ruimtelijk
natuurbeleid is niet noodzakelijk. Het plan heeft geen negatieve gevolgen voor de
instandhoudingsdoelstellingen van natuurlijke habitats en soorten. Voor deze activiteit is daarom geen
vergunning op grond van de Wnb nodig. De ontwikkeling is daarnaast op het punt van provinciaal ruimtelijk
natuurbeleid niet in strijd met de provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

4.5

Externe veiligheid

Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet bij de activiteit
betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen en beheersen van risicovolle
bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport (onder andere van gevaarlijke stoffen). Het gaat daarbij om de
bescherming van individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen of
omstandigheden. Risicobronnen kunnen onderscheiden worden in risicovolle inrichtingen (onder andere
lpg-tankstations), vervoer van gevaarlijke stoffen (via wegen, spoorwegen, waterwegen) en leidingen (onder
andere aardgas, vloeibare brandstof en elektriciteit).
Om voldoende ruimte te scheppen tussen risicobron en de personen of objecten die risico lopen (kwetsbare
of beperkt kwetsbare objecten), moeten vaak afstanden in acht worden genomen. Ook
ontwikkelingsmogelijkheden die ingrijpen in de personendichtheid kunnen om onderzoek vragen.
Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico
(GR). Het PR is de kans dat een persoon die (onafgebroken aanwezig en onbeschermd) op een bepaalde
plaats overlijdt als gevolg van een calamiteit met een inrichting of een transportmodaliteit. Het GR bestaat
uit de cumulatieve kans per jaar dat een groep van een bepaalde omvang overlijdt als gevolg van een
calamiteit met een inrichting of een transportmodaliteit.
Ten behoeve van de ontwikkeling is door de RUD Drenthe een onderzoek Externe Veiligheid opgesteld. Dit
onderzoek (d.d. 8 oktober 2019) is als bijlage 6 opgenomen. Onderstaand zijn de belangrijkste punten van
dit onderzoek weergegeven.
Inrichtingen
In de directe nabijheid van het plangebied zijn geen bedrijven aanwezig die onder de werking van het
Besluit externe veiligheid inrichtingen vallen (bron: Risicokaart).
Buisleidingen
In de directe nabijheid van het plangebied is de aardgastransportleiding N-507-30 gelegen waardoor
transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De buisleiding heeft ter hoogte van de planlocatie geen PR
10-6 per jaar. Hierdoor wordt de grenswaarde van het plaatsgebonden risico 10-6 per jaar niet
overschreden. De belemmeringenstrook voor de buisleiding met een druk van maximaal 40 bar bedraagt 4
meter. In onderhavig geval valt de buisleiding N-507-30 met bijbehorende belemmeringenstrook niet
binnen het onderhavig bestemmingsplan. De hoge druk aardgasleiding heeft een invloedsgebied van 70
meter. Het invloedsgebied wordt niet op de verbeelding van het bestemmingsplan geplaatst. Ten opzicht
van de gasleiding N-507-30 ligt een klein deel van het plangebied, waar zich mensen bevinden, binnen de
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100% letaliteitszone van deze buisleiding.
Voor een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van het
onderzoek Externe Veiligheid van de RUD. Uit dit hoofdstuk blijkt dat het groepsrisico binnen het plangebied
niet toeneemt. Omdat het groepsrisico niet toe neemt en ruim onder de oriënterende waarde van het
groepsrisico blijft, zijn geen milieumaatregelen en nadere onderzoeken die kunnen leiden tot een lager
groepsrisico noodzakelijk.
Transport
Het plangebied valt buiten de effectafstand van wegen waarover transport van gevaarlijke stoffen
plaatsvindt (bron: Risicokaart).
Conclusie
Uit het onderzoek Externe Veiligheid van de RUD blijkt dat het aspect externe veiligheid geen
belemmeringen voor het onderhavig bestemmingsplan oplevert. Vorenstaande brengt met zich mee dat
het bestemmingsplan in overeenstemming is met wet- en regelgeving wat betreft externe veiligheid.

4.6

Geluid

Het planvoornemen voorziet in de realisatie van maximaal 75 woningen. De Wet geluidhinder beschouwt
een woning als zogenaamd geluidsgevoelige gebouw. Onderzocht dient derhalve te worden of toetsing aan
de Wet geluidhinder dient plaats te vinden.
In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones, met uitzondering van wegen die
zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid van
30 km/uur geldt. Binnen de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor twee-strookswegen die aan
weerszijden van de weg, gerekend vanuit de wegas, in acht moet worden genomen 200 meter. Buiten de
bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor twee-strookswegen die aan weerszijden van de weg,
gerekend vanuit de wegas, in acht moet worden genomen 250 meter. In geval van het realiseren van
geluidsgevoelige bebouwing binnen deze zone dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden.
Het plangebied is gelegen aan de Asserstraat en de Taarloseweg. De Asserstraat en de Taarloseweg
kennen ter plaatse van het plangebied respectievelijk een maximum snelheid van 50 km/uur en 60 km/uur.
In de zin van de Wet geluidhinder kent de Asserstraat een zone van 200 meter en de Taarloseweg een zone
van 250 meter. Derhalve heeft de gemeente een indicatief akoestisch onderzoek uitgevoerd.
Uit dit onderzoek blijkt dat de 48 dB-contour van de Asserstaat op circa 75 meter uit de as van de weg ligt.
De 48 dB-contour van de ontsluitingsweg en de Taarloseweg liggen op circa 7 meter uit de as van de weg.
Voor de woningen binnen de contour van de Asserstraat zijn hogere waarden nodig. De maximale waarde
van 63dB ligt op het fietspad langs de Asserstraat. Bij woningen met een hogere waarde dient extra
aandacht te zijn voor de gevelisolatie om aan het Bouwbesluit te voldoen.

4.7

Luchtkwaliteit

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet
milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een arbeidsplaats
(hierop is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing).
Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en
hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met
nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in dit
programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De
ministerraad heeft op voorstel van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
ingestemd met het NSL. Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden.
Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven niet meer
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te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er
voor een project sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is vastgelegd dat
een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 µg/m³ NO2 of PM10 )
als 'niet in betekenende mate' wordt beschouwd.
Voor woningbouwlocaties met minder dan 1.500 woningen (met één ontsluitingsweg) of 3.000 woningen
(met twee gelijke ontsluitingswegen), geldt dat deze niet in betekenende mate bijdragen en dat geen
nadere beoordeling van de gevolgen voor luchtkwaliteit hoeft plaats te vinden.
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot de realisatie van maximaal 75 woningen. Derhalve is de
verkeersgeneratie zodanig laag dat de luchtkwaliteit niet in betekenende mate verslechtert.
Uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening moet op de beoogde woningbouwlocatie voldaan worden
aan de geldende luchtkwaliteitsgrenswaarden. Op basis van de Atlas voor de leefomgeving kan worden
geconcludeerd dat ter plaatse wordt voldaan aan de wettelijke luchtkwaliteitsgrenswaarden en ook aan de
WHO-advieswaarden voor luchtkwaliteit.
Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven.

4.8

Milieuzonering

Milieuaspecten worden in principe geregeld via de daartoe geëigende wetgeving. Daar waar het de
ruimtelijke ordening raakt, dient met deze aspecten echter ook rekening te worden gehouden. Het gaat dan
met name om de situering van milieugevoelige functies ten opzichte van milieuhinderlijke inrichtingen.
Om te bepalen welke afstanden dienen te worden aangehouden, wordt de VNG-publicatie 'Bedrijven en
milieuzonering' gehanteerd. In deze handreiking zijn richtafstanden van bedrijven tot bebouwing
aangegeven. Deze richtafstanden hebben betrekking op de aspecten geluid, stof, geur en gevaar. De
gegeven afstanden zijn richtafstanden en geen harde eisen. Dit betekent dat afwijken van de afstanden,
mits goed gemotiveerd, is toegestaan. De afstand wordt gerekend van de grens van de bestemming die
milieubelastende functies toelaat tot de gevel van de milieugevoelige functies. Naast het omgevingstype
'rustige woonwijk of buitengebied' wordt het omgevingstype 'gemengd gebied' onderscheiden.
De woningen betreffen milieugevoelige functies in een rustige woonwijk. In de nabijheid van het plangebied
is een dierenartsenpraktijk en een melkveehouderij gelegen. Op basis van de VNG-publicatie 'Bedrijven en
milieuzonering' heeft een dierenartsenpraktijk een richtafstand van 30 meter en een melkveehouderij een
richtafstand van 100 meter. Aangezien de milieuhinderlijke functies ten opzichte van de gevels van de
nieuw te bouwen woningen op een grotere afstand gelegen zijn, vormen de milieuhinderlijke functies geen
beperking voor de nieuw te bouwen woningen. Andersom hebben omliggende bedrijven reeds op kortere
afstand woningen liggen waardoor ze door de komst van de nieuwe woningen niet in de bedrijfsvoering
worden beperkt.
Het aspect milieuzonering levert geen belemmeringen op voor het onderhavig bestemmingsplan.

4.9

Water

Algemeen
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting op ruimtelijke plannen
een waterparagraaf te worden opgenomen. Deze waterparagraaf doet verslag van de wijze waarop
rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie, dat wil zeggen
voor het grondwater en het oppervlaktewater.
Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele proces van vroegtijdig informeren,
adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in
ruimtelijke plannen en besluiten’.
Op 5 maart 2020 is de digitale watertoets doorlopen. Hieruit blijkt dat de normale procedure dient te
worden doorlopen. Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het
waterschap verder te betrekken en rekening te houden met de afgegeven adviezen. Het
'watertoetsdocument' is als bijlage 7 bij dit bestemmingsplan opgenomen. Voor de ruimtelijke ontwikkeling
is de gemeente bezig met het opstellen van een water- en rioleringsplan.
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In het plan gaat veel aandacht uit naar zaken als klimaatadaptatie en mitigatie. Er zal voor de ontwikkeling
van het gebied Vries Zuid een robuust en klimaatbestendig water- en rioleringssysteem worden
gerealiseerd dat voorbereid is op de opgaven van de toekomst. Dit betekent onder meer: uitgaan van de
trits vasthouden, opvangen en afvoeren. Maar ook meer groen, minder verharding en meer onverhard
terrein. Daarnaast zal er aandacht zijn voor zaken als hitte en droogte.
Opgave is om de berging van hemelwater zo veel mogelijk binnen het plangebied op te lossen. Is dit niet
mogelijk, dan kan eventueel worden uitgeweken naar het buitengebied, echter heeft dit niet de voorkeur.
Daar waar mogelijk worden zowel DWA, als HWA aangesloten op het bestaande stelsels in de wijk
Diepsloot. Aandachtspunt hierbij is dat de bergingscapaciteiten van de vijvers in Diepsloot reeds maximaal
worden benut. Evenals bij de wijk Diepsloot geldt als aandachtspunt het tijdig ledigen van het HWA-stelsel
om voldoende bergingscapaciteit te behouden. Er wordt uitgegaan van een gescheiden rioolstelsel. Het
rioleringsstelsel zal worden ontworpen conform de vereisten van de Leidraad Riolering
Uitgangspunten bij de waterberging in Vries Zuid
Er wordt gescheiden riolering aangelegd in Vries Zuid.
Het hemelwater van Vries Zuid wat op de verharde oppervlakten valt (wegen, daken en tuinen), zal
grotendeels worden opgevangen in de nog aan te leggen wadi. Als voorbeeld hieronder een wadi hoe
deze eruit zou kunnen komen te zien.

(bron: website Jonkershoveniers.nl)
Deze wadi kan circa 1.125 m3 water bergen, met een noodoverloop richting vijver Diepsloot. De vijver
Diepsloot watert door middel van een stuwtje vertraagd af naar de volgende vijver in Diepsloot voordat
deze afwatert via een knijpconstructie naar een hoofdwatergang van het waterschap Noorderzijlvest.
De voet- en fietspaden wateren af op de groene bermen waar het water zal infiltreren in de
ondergrond.
In het water- en rioleringsplan wordt nog bekeken of er grondverbetering plaats moet vinden bij de
wadi of niet in verband met maximale infiltratie van opgevangen hemelwater in de bodem. Dit heeft
een beperkte invloed op de grootte van de nog aan te leggen wadi.
De wegen kunnen worden uitgevoerd met waterdoorlatende verharding en voor de zekerheid worden
hier enkele kolken bij geplaatst in geval van hevige regen zodat de wegen niet onder water komen te
staan. Van deze oppervlakten wordt gerekend dat het water eerst wordt opgevangen en geborgen in de
groenstroken/bermen. Bij extreme neerslag is er een mogelijkheid om het teveel aan water af te
voeren via HWA naar de wadi. Dit is optioneel, wanneer dit wordt toegepast zal de berging in de wadi
minder groot hoeven te zijn.

32

Vries Zuid

In het water- en rioleringsplan wordt de waterberging en afwatering van het hemelwater verder uitgewerkt.
Uitgangspunt is dat al het hemelwater wordt opgevangen, zoveel als mogelijk infiltreert en het restant in
het plangebied zelf wordt geborgen. Een globale berekening geeft aan dat de berging van het water in de
wadi mogelijk is. De grootte van de wadi is afhankelijk van verder te maken keuzes zoals waterdoorlatende
verharding etc.
Het advies van drooglegging uit de watertoets van het waterschap wordt overgenomen en als
uitgangspunten gebruikt in het nog op te stellen water- en rioleringsplan.

4.10 Verkeer en parkeren
Ontsluiting
De ontsluiting van het plangebied loopt via de ontsluitingsweg naar de Asserstraat en naar de Graskampen.
Deze straten hebben een voldoende capaciteit om de extra verkeersbewegingen die gepaard gaan met de
ontwikkeling op te vangen.
Parkeren
Binnen het plangebied worden maximaal 75 woningen mogelijk gemaakt. Op basis van de CROW-publicatie
nr. 318 'Kencijfers wonen, werken en voorzieningen' ontstaat voor de ruimtelijke ontwikkeling een
parkeerbehoefte van afgerond 142 parkeerplaatsen. Dit aantal parkeerplaatsen is in de onderstaande tabel
nader onderbouwd. Het uitgangspunt bestaat dat de parkeerbehoefte op eigen terrein wordt opgelost.
Mocht dit niet voldoen dan kunnen parkeerplaatsen in de openbare ruimte worden aangewezen.
Type woning

Aantal

Parkeernorm

Parkeerbehoefte

Vrijstaand

23

2,3

52,9

Twee-onder-een-kap

20

2,2

44

Rij

16

1,6

25,6

Bijzondere woonvorm

16

1,2

19,2

Totaal

141,7

Tabel 1. Onderbouwing parkeerbehoefte

Het aspect verkeer en parkeren levert geen belemmeringen op voor het onderhavig bestemmingsplan.

4.11 M.e.r.-beoordeling
Op 1 april 2011 is het (gewijzigde) Besluit m.e.r. in werking getreden. Een belangrijke wijziging betreft het
indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D (betreft de m.e.r.-beoordeling) van de bijlage bij
het Besluit m.e.r. Concreet betekent dit dat, ook wanneer ontwikkelingen onder de in lijst D opgenomen
drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er nog steeds van moet vergewissen of activiteiten geen
aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben, de zogenaamde 'vergewisplicht'. Daarbij zijn in het bijzonder
de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EU-richtlijn van belang. Deze omstandigheden betreffen
onder andere de kenmerken van de potentiële effecten en cumulatie. Op grond van artikel 3:46 van de
Algemene wet bestuursrecht dient het bevoegd gezag zijn eventuele keuze voor géén m.e.r.-beoordeling
voor een activiteit die beneden de drempelwaarde valt, te motiveren in de overwegingen van het
moederbesluit. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Op basis van de
vormvrije m.e.r. blijkt of al dan niet een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is.
Vervolgens is het Besluit m.e.r. op 7 juli 2017 gewijzigd. De wijziging is het gevolg van de implementatie van
Richtlijn 2014/52/EU die ziet op het wijzigen van Richtlijn 2011/92/EU. Het gewijzigde Besluit m.e.r. geldt
vanaf 16 mei 2017 voor alle lopende vergunningaanvragen en bestemmingsplannen waarover nog geen
besluit is genomen.
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om maximaal 75 woningen te realiseren. De activiteit die
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mogelijk wordt gemaakt, valt onder onderdeel D 11.2 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.
Onderdeel D 11.2 betreft: 'uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van
winkelcentra of parkeerterreinen'.
De drempelwaarden van de betreffende categorie worden niet overschreden of zijn niet van toepassing
(oppervlakte van 200 ha of meer, 2.000 of meer woningen en bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of
meer). Dit betekent dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te worden uitgevoerd. Uit de vormvrije
m.e.r.-beoordeling zal blijken of niet alsnog een m.e.r.-procedure op grond van het Besluit m.e.r. moet
worden doorlopen. In het navolgende is de vormvrije m.e.r.-beoordeling behandeld.
Conform bijlage III van de EU-richtlijn dienen de volgende aspecten in overweging te worden genomen:
Kenmerken van de ruimtelijke ontwikkeling
Criteria

Beschrijving van de mogelijke
effecten

Omvang van het project

Het plangebied heeft een
Nee
oppervlakte van circa 5,75 hectare
en is gelegen aan de zuidzijde van
Vries.
Binnen het plangebied worden
maximaal 75 woningen met de
daarbij behorende terreininrichting
mogelijk gemaakt.
De bestemming van het
plangebied blijft hetzelfde.

Cumulatie met andere projecten

In de omgeving van het plangebied Nee
zijn geen grootschalige
ontwikkelingen bekend die kunnen
leiden tot een stapeling (cumulatie)
van milieueffecten.

Gebruik van natuurlijke
hulpbronnen

Het gebruik van natuurlijke
Nee
hulpbronnen ten behoeve van
realisatie van de gebouwde
omgeving zal plaatsvinden op een
conventionele manier en geeft
geen aanleiding aanzienlijke
gevolgen voor het milieu te
veronderstellen, zodanig dat
daarvoor een MER dient te worden
uitgevoerd.
De bebouwing wordt immers
gerealiseerd met steenachtige
materialen, staal en hout;
grondstoffen die niet bijzonder
schaars zijn.

Productie van afvalstoffen

Door het gebruik van de woningen Nee
komen er geen afvalstoffen vrij.
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Verontreiniging en hinder

Verontreiniging en hinder kunnen
vrijkomen en/of ontstaan als
gevolg van de bedrijfsvoering van
bedrijven. Zowel bestaande als
nieuwe bedrijven moeten voldoen
aan de vigerende milieuwet- en
regelgeving en best beschikbare
technieken.
Aangezien de ruimtelijke
ontwikkeling de realisatie van
woningen betreft zal het gebruik
van het perceel geen
verontreiniging of hinder
veroorzaken.

Nee

Risico van ongevallen

Binnen en nabij het plangebied zijn Nee
geen risicovolle transportroutes en
inrichtingen gelegen waarvan het
plaatsgebonden risicocontour of
invloedsgebied is gelegen over het
plangebied.
Wel is er een risicovolle buisleiding
nabij het plangebied gelegen. Op
basis van onderzoek van de RUD
blijkt echter dat deze buisleiding
geen extra risico's veroorzaakt.

Plaats van de ruimtelijke ontwikkeling
Criteria

Beschrijving van de mogelijke
effecten

Doorlopen van een
m.e.r.-procedure noodzakelijk?

Het bestaande grondgebruik

Het plangebied is nu bestemd voor Nee
wonen maar wordt gebruikt voor
voornamelijk agrarische
doeleinden. Het plangebied
kenmerkt zich door veel grasland
met opgaande beplanting.

Relatieve rijkdom aan en de
kwaliteit en het
regeneratievermogen van de
natuurlijke hulpbronnen van het
gebied

De nieuwe inrichting van het
gebied heeft geen effect op
natuurlijke hulpbronnen, zoals
mineralen, ertsen of fossiele
brandstoffen.

Het opnamevermogen van het
natuurlijke milieu

Naar aanleiding van de ruimtelijke Nee
ontwikkeling is ecologische
onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt
dat er geen natuurwaarden in en
rond het projectgebied negatief
worden beïnvloed.

Nee

Kenmerken van het potentiële effect
Criteria

Beschrijving van de mogelijke
effecten
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Het bereik van het effect

De activiteiten die door het
Nee
bestemmingsplan mogelijk worden
gemaakt hebben een bereik tot
buiten het plangebied.

Het grensoverschrijdende
karakter van het effect

Aangezien er in de eerder
Nee
besproken onderzoeken geen
nadelige effecten naar voren zijn
gekomen, heeft het bereik van het
initiatief geen nadelige effecten.

De waarschijnlijkheid van het
effect

Op basis van het bovenstaande
kan worden gesteld dat de
ruimtelijke ontwikkeling geen
negatieve effecten met zich
meebrengt.

Nee

Uit de uitgevoerde analyse blijkt dat er geen relevante effecten zijn die het doorlopen van de
m.e.r.-procedure zinvol maken. Om bovenstaande reden is het doorlopen van een m.e.r.-procedure niet
noodzakelijk.
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Hoofdstuk 5
5.1

Juridische vormgeving

Algemeen

Dit hoofdstuk bespreekt de juridische vormgeving van het bestemmingsplan. Het voorliggende
bestemmingsplan bestaat uit regels en een verbeelding. Daarnaast is het bestemmingsplan voorzien van
een toelichting omdat het krachtens artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) verplicht is om
een bestemmingsplan te vergezellen met een toelichting. Deze toelichting geeft aan welke gedachten aan
het plan ten grondslag liggen, wat de uitkomsten van verrichtte onderzoeken zijn, wat het resultaat is van
de overleggen en tot slot doet het verslag van de georganiseerde inspraak bij het plan. Hiermee voldoet het
bestemmingsplan aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Bro.
Inherent hieraan is de toepassing van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. De
SVBP maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en
op een zelfde manier worden verbeeld. De SVBP 2012 is toegespitst op de regels die voorschrijven hoe
bestemmingsplannen volgens de Wro en het Bro moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende
standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als analoog. De
regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld volgens deze standaarden. Een bestemmingsplan bestaat
uit een verbeelding met regels en gaat vergezeld met een toelichting. De regels bepalen op welke manier
gronden gebruikt kunnen worden, wat de bouwmogelijkheden zijn en hoe bebouwing gebruikt mag worden.
De opbouw van de regels sluit aan bij de eisen van de SVBP2012. De regels van het bestemmingsplan zijn
opgedeeld in inleidende regels, bestemmingsregels, algemene regels en de overgangs- en slotregels.
Hieronder worden de aanwezige regels puntsgewijs besproken.

5.2

Plansystematiek

Het navolgende stelt de algemeen gehanteerde opbouw van de regels aan de orde.
5.2.1

Inleidende regels

Dit onderdeel bestaat uit de begrippen (Begrippen) en de wijze van meten (Wijze van meten). Deze
artikelen geven aan wat in de regels onder bepaalde begrippen moet worden verstaan en hoe moet worden
gemeten bij de toepassing van de bouwregels of sommige gebruiksregels van het plan.
5.2.2

Bestemmingsregels

Een bestemming is een omschrijving van aan de grond toegekende functies, zoals wonen, bedrijven,
groenvoorzieningen enzovoorts. De aard van de toegelaten inrichting van de gronden (bouwwerken en
werken, geen bouwwerken zijnde) vloeit dan voort uit de toegelaten functies. In de bestemmingsplannen
worden meerdere bestemmingen onderscheiden. Aan deze bestemmingen zijn regelingen als de
bestemmingsomschrijving, bebouwingsmogelijkheden en gebruiksmogelijkheden gekoppeld.
Per bestemming hanteert men de indeling volgens de SVBP 2012. Deze volgorde en de naamgeving zijn
standaard en moet in principe worden gevolgd. Het bestemmingsplan kent de volgende bestemmingen:
Groen
Woongebied
Groen
De groenvoorzieningen in het openbaar gebied zijn bestemd als Groen. Naast groenvoorzieningen,
nutsvoorzieningen en speelvoorzieningen zijn in de bestemming onder andere voorzieningen in de vorm
van water, oeverstroken en verkeers- en verblijfsvoorzieningen begrepen.
Binnen de bestemming is het bouwen van gebouwen niet toegestaan. Wel zijn gebouwen ten behoeve van
nutsvoorzieningen toegestaan.
Woongebied
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De als Woongebied aangewezen gronden zijn bestemd voor woningen en tuinen en erven en daarnaast
voor verkeers- en verblijfsvoorzieningen, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen.
Op de verbeelding zijn in deze bestemming geen bouwvlakken opgenomen waarbinnen de gebouwen
moeten worden opgericht. Daarvoor in de plaats is in de regels een zogenaamde verbale regeling
opgenomen. Deze schrijft onder andere afstanden tot de voorgevelrooilijn en de zijdelingse
perceelsgrenzen voor.
Het onderscheid tussen de 5 deelgebieden is doorvertaald op de verbeelding en in de regels wat betreft
maatvoering.
In de bouwregels wordt onderscheid gemaakt tussen het hoofdgebouw (inclusief aan- en uitbouwen) en
bijgebouwen/overkappingen.
Binnen de
woonfunctie
zijn aan huis
verbonden beroepen en/of een kleinschalige
kinderopvang/gastouderschap toegelaten voor zover de woonfunctie in overwegende mate blijft
gehandhaafd. Voor aan huis verbonden bedrijven is een afwijkingsbepaling opgenomen. Het maximale
ruimtebeslag is gelijk aan de regeling voor aan huis verbonden beroepen.
Binnen de woonfunctie mag ook een bed and breakfast worden gerealiseerd. Als voorwaarde geldt onder
andere dat aan maximaal vier personen nachtverblijf mag worden verschaft en dat het aantal slaapkamers
niet meer dan twee bedraagt. Met een afwijkingsbepaling mag een bed and breakfast worden uitgebreid.
5.2.3

Algemene regels

Hieronder zijn begrepen de anti-dubbeltelregel, algemene bouwregels, algemene aanduidingsregels,
algemene afwijkingsregels en overige regels.
5.2.4

Overgangs- en slotregels

In dit hoofdstuk zijn het overgangsrecht en de slotregel opgenomen. Voor de redactie van het
overgangsrecht geldt het Bro. Bebouwing die niet voldoet aan de bepalingen van dit bestemmingsplan is
onder het overgangsrecht gebracht. Een geringe uitbreiding van de bebouwing met 10% is mogelijk door
middel van de algemene bouwregels.
Het gebruik van gronden en bebouwing dat in strijd is met dit nieuwe bestemmingsplan op het tijdstip van
inwerkingtreding, mag in beginsel worden voortgezet. Wijziging van dit strijdige gebruik is verboden, indien
de afwijking van het plan wordt vergroot. Indien het strijdige gebruik, na het tijdstip van inwerkingtreding
van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te
hervatten of te laten hervatten.
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Hoofdstuk 6
6.1

Uitvoerbaarheid

Economische uitvoerbaarheid

Voor de realisatie van Vries Zuid is een exploitatieopzet opgesteld. De exploitatieopzet is kostendekkend.
Verder zijn de benodigde gronden in eigendom van de gemeente, waarmee het kostenverhaal anderszins is
verzekerd. Het is daarom niet noodzakelijk een exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12
van de Wet ruimtelijke ordening.

6.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1

Inspraak en vooroverleg

Het voorontwerpbestemmingsplan Vries Zuid heeft van vrijdag 3 april 2020 tot en met donderdag 30 april
(vier weken) voor een ieder ter inzage gelegen. Dat heeft geresulteerd in 6 schriftelijke inspraakreacties.
Tevens is het wettelijk vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening gevoerd.
Van het Waterschap Noorderzijlvest en de Veiligheidsregio Drenthe is een reactie op het voor ontwerp
bestemmingsplan ontvangen.
In de Nota inspraak en vooroverleg zijn alle reacties samengevat en voorzien van een reactie. Tevens is
aangegeven of de reactie aanleiding geeft om het voorontwerpbestemmingsplan aan te passen. De Nota
inspraak en vooroverleg is als bijlage 8 bij dit bestemmingsplan opgenomen.
6.2.2

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan Vries Zuid en het Stedenbouwkundig en Beeldkwaliteitsplan hebben van
vrijdag 24 juli 2020 tot en met donderdag 3 september 2020 gedurende zes weken ter visie gelegen.
Binnen deze periode zijn acht schriftelijk zienswijzen ingediend.
In de Nota Zienswijzen zijn alle zienswijzen samengevat en voorzien van een reactie. Tevens is aangegeven
of de zienswijze aanleiding geeft om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. De Nota Zienswijzen is
als bijlage ... bij dit bestemmingsplan opgenomen.
6.2.3

Participatie

De planvorming is tot stand gekomen na diverse participatieavonden met omwonenden en
belanghebbenden, waarbij iedereen input kon leveren. Tevens heeft afstemming met diverse stakeholders
plaatsgevonden.
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