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Assen, 16 december 2021
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Behandeld door mevrouw D. Hutten (0592) 36 58 21
Onderwerp: Bestemmingsplan Hoofdweg 278 Paterswolde

Geacht college,

U hebt ons gevraagd advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan Hoofdweg 278 
Paterswolde.

Provinciaal belang
Op basis van de Omgevingsvisie Drenthe (vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juni 2010) 
zijn in het bovengenoemde voorontwerpbestemmingsplan de volgende aspecten van provinciaal 
belang:

Cultuurhistorie 
Landschap 
Aardkundige waarden

Advies
Cultuurhistorie
In het plangebied geldt de hoogste sturingscategorie wat betreft het provinciaal belang cultuurhistorie: 
'eisen stellen'. In de toelichting mist een omschrijving en toetsing van het provinciaal beleid 
cultuurhistorie. We adviseren om dit toe te voegen aan het definitieve ontwerp.
Vanwege de hoge cultuurhistorische waarde van het perceel heeft het onze voorkeur om de entreeroute 
onverhard aan te leggen.
De provinciale ambitie voor het plangebied zoals benoemd in het cultuurhistorische kompas is het 
herkenbaar houden van het oud cultuurlandschap gekenmerkt door de tuin- en parkaanleg. Om de 
historische lijnen van het perceel te respecteren adviseren wij om het gastenverblijf enkele meters naar 
voren te plaatsen.

Landschap
De landschappelijke inpassing is goed uitgedacht en onderbouwd. We venwachten dat in het definitieve 
ontwerp een detailprofiel over de beplanting en de sloot met de poel worden toegevoegd. Bij het 
opstellen van het detailprofiel over de beplanting geven we suggestie mee om aandacht te besteden 
aan de keuze om voornamelijk acacia's te planten. Vanwege de kwetsbaarheid van monoculturen.
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Aardkundige waarden
In de toelichting mist een analyse en beschrijving van de aardkundige waarden, in het plangebied geldt 
een hoog beschermingsniveau aardkundige waarden. We adviseren om een analyse van de kernwaarde 
aardkundige waarden op te nemen in de toelichting. Hierbij hoort ook een omschrijving van de poel 
waarvan de aanleg beoogd wordt. Belangrijk hierbij is om de aardkundige waarden van het plangebied 
te behouden door de poel aan te sluiten op de bestaande greppel en de kleileemlaag niet te doorboren.

Overige opmerkingen
Er speel geen provinciaal belang archeologie in het plangebied. Toch willen we meegeven dat er binnen 
het plangebied een AMK-terrein (=terrein geregistreerd op de Archeologische Monumenten Kaarten) ligt. 
We vragen u hier aandacht aan te besteden.

Inzet instrumenten
Gelet op de inhoud van het plan en bovenstaande aspecten zijn wij van mening dat het plan nog 
aanvulling behoeft op het vlak van cultuurhistorie, aardkundige waarden en landschep. Wij adviseren u 
het voorontwerp bestemmingsplan aan te passen alvorens verder in procedure te brengen. Hiermee is, 
wat ons betreft, voldaan aan het vooroverleg als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening.

Voor vragen of overleg inzake dit advies kunt u contact opnemen met Danique Hutten, telefoon 
0592 36 58 21 ofd.hutten@drenthe.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen.
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J. de Boer,
Teammanager Ruimte, Energie en Wonen


