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In onze brief van 19 november 2021 hebben wij u geïnformeerd over ons principebesluit om 
medewerking te verlenen aan het verzoek tot functiewijziging van de percelen aan de gelegen aan de 
Schapedrift 7-9 in Zeegse. Na het principebesluit heeft de initiatiefnemer de voorbereiding voor het 
bestemmingsplan gestart. Door middel van deze brief willen wij u informeren over de voortgang van het 
bestemmingsplan omdat de gemeenteraad uiteindelijk de bevoegdheid heeft om het definitieve 
bestemmingsplan vast te stellen.  
 
Inhoud van het plan 
Bijgaand treft u het ontwerp bestemmingsplan ‘Zeegse, Schapedrift 7-9’ aan. Het bestemmingsplan 
maakt een functiewijziging mogelijk waarbij de groepsaccommodatie wordt gewijzigd in een zelfstandige 
woning en het conferentieoord geschikt wordt gemaakt voor bewoning door een woongroep bestaande uit 
drie wooneenheden.  
 
In het huidige bestemmingsplan is op het perceel een groot bouwvlak opgenomen met 
bouwmogelijkheden ten behoeve van de bestemming ‘Kantoor – Conferentieoord’. In voorliggend plan is 
dit bouwvlak verwijderd en hebben de percelen grotendeels de bestemming bos gekregen. Hierdoor 
ontstaat (planologisch) een betere situatie voor de omgeving.  
  
Participatie en vooroverleg 
Eind november 2021 is de initiatiefnemer bij direct omwonenden langs gegaan om het plan te 
presenteren. Er is een document overlegd waaruit blijkt dat alle direct omwonenden kunnen instemmen 
met het plan. 
 
Het concept bestemmingsplan is ten behoeve van het wettelijk verplichte vooroverleg toegestuurd aan 
het waterschap Hunze en Aa's en de provincie Drenthe. Het waterschap heeft ons laten weten dat zij 
kunnen instemmen met het plan zoals dat nu voorligt. De provincie heeft het niet nodig geacht om een 
reactie te geven.   
 
Procedure  
Het ontwerp bestemmingsplan ligt binnenkort ter inzage voor zienswijzen. De terinzagelegging van het 
ontwerp bestemmingsplan wordt via het digitale gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl) 
kenbaar gemaakt. Gedurende een termijn van zes weken kan een ieder zienswijzen indienen. Het 
bestemmingsplan is tijdens deze termijn digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl, via IMRO code 
NL.IMRO.1730.BPSchapedrift7en9-0301.  

http://www.officielebekendmakingen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1730.BPSchapedrift7en9-0301
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Vervolgens kan de gemeenteraad, met inachtneming van eventueel ingediende zienswijzen, besluiten 
over de vaststelling van het bestemmingsplan. Wanneer er geen zienswijzen worden ingediend kan het 
bestemmingsplan naar verwachting direct na het zomerreces ter vaststelling aan uw raad worden 
voorgelegd. 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 

 
Deze brief is digitaal geparafeerd en daarom niet ondertekend. 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen aan de Schapedrift 7 en 9 te Zeegse in de 
gemeente Tynaarlo. Kadastraal staan de percelen bekend als gemeente Vries, sectie W, perceelnummers 2261 
en 2263.  

Ter plaatse bevindt zich het bedrijf ‘De Clinge’. Het pand aan de Schapedrift 9 werd tot op heden gebruikt als 
conferentieoord. De bovenetage was in gebruik als bovenwoning voor de eigenaren van De Clinge. Het 
naastgelegen pand aan de Schapedrift 7 werd gebruikt als groepsaccommodatie of bij afwezigheid van 
groepen ook wel als Bed & Breakfast voor individuele gasten. Het plangebied ligt in het natuurgebied 
Nationaal Park Drentsche Aa.  

In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en mede versneld door de 
coronamaatregelen, heeft het bedrijf de ontvangst van groepen sinds kort praktisch beëindigd. 
Initiatiefnemers hebben het voornemen om het bestemmingsplan op korte termijn formeel te wijzigen, 
waarbij de functie van het conferentieoord aan de Schapedrift 9 zal worden gewijzigd naar een woonfunctie 
voor een woongroep met drie wooneenheden.  

Op basis van het geldende bestemmingsplan is de locatie voorzien van de bestemming ‘Kantoor – 
Conferentieoord’. Om deze locatie te kunnen gebruiken voor reguliere bewoning, is daarom een herziening 
van het bestemmingsplan benodigd.  

De gemeente Tynaarlo heeft op 18 november 2021 aangegeven in principe medewerking te willen verlenen 
aan de gewenste ontwikkeling. Voorwaarde voor deze medewerking is om het huidige ruime bouwvlak 
aanzienlijk te verkleinen om zo te komen tot een betere planologische inpassing. Voorliggend 
bestemmingsplan voorziet in de gewenste planologische wijziging. Daarnaast wordt aangetoond dat de in dit 
bestemmingsplan besloten ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en vanuit 
ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord is.  

1.2 Ligging van het plangebied 

Het plangebied ligt aan de Schapedrift te Zeegse, in de gemeente Tynaarlo. In afbeelding 1.1 is de ligging van 
het plangebied ten opzichte van Zeegse, Tynaarlo en de (directe) omgeving weergegeven. Het plangebied is 
hierin aangegeven met de rode ster en rode contour. Voor de exacte begrenzing van het plangebied wordt 
verwezen naar de bij dit bestemmingsplan behorende verbeelding.  
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Afbeelding 1.1 Ligging van het plangebied ten opzichte van Zeegse, Tynaarlo en de directe omgeving (Bron: PDOK, bewerkt) 

1.3 De bij het plan behorende stukken 

Het bestemmingsplan “Zeegse, Schapedrift 7 en 9” bestaat uit de volgende stukken: 

▪ verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.1730.BPSchapedrift7en9-0301) en een renvooi;  
▪ regels (inclusief bijlagen); 
▪ toelichting (inclusief bijlagen). 

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden weergegeven. In de regels zijn 
bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een 
toelichting. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten grondslag 
liggende gedachten maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. 

1.4 Geldend planologisch regime 

1.4.1 Algemeen 

Het plangebied is gelegen binnen de begrenzing van het “Bestemmingsplan Kleinere Kernen”, die op 27 april is 
vastgesteld door de gemeenteraad van Tynaarlo. Op basis van dit bestemmingsplan is het plangebied voorzien 
van de bestemming ‘Kantoor – Conferentieoord’ met bouwvlak. In afbeelding 1.2 is een uitsnede van de 
verbeelding van het geldende bestemmingsplan opgenomen. Het plangebied is hierin met de rode omlijning 
aangegeven. Voor de exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar de bij dit bestemmingsplan 
behorende verbeelding.  
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Afbeelding 1.2 Uitsnede verbeelding “Bestemmingsplan Kleinere Kernen” (Bron:www.ruimtelijkeplannen.nl)  

1.4.2 Bestemmingsomschrijvingen 

De voor 'kantoor-conferentieoord' aangewezen gronden zijn bestemd voor een conferentieoord inclusief 
logies, verkeers- en verblijfsvoorzieningen, groenvoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen en bestaande 
dienstwoningen. De bescherming van archeologische waarden is in de bestemming begrepen.  

In de bouwregels is bepaald dat gebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak mogen worden gebouwd, waarbij 
niet meer dan 35% van het bouwperceel mag worden bebouwd.  

1.4.3 Strijdigheid 

De voorliggende ontwikkeling voorziet in de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van het conferentieoord 
aan de Schapedrift 9 en het realiseren van een woonfunctie voor een woongroep met drie wooneenheden. 
Tevens wordt de bebouwing aan de Schapedrift 7 omgezet naar een reguliere woning, met kamers voor Bed 
and Breakfast. Deze ontwikkelingen zijn op basis van het geldende planologisch regime niet mogelijk, 
aangezien binnen de bestemming ‘Kantoor – Conferentieoord’ de gebruiksmogelijkheden ontbreken om een 
reguliere woonfunctie mogelijk te maken. Hiervoor is een herziening van het bestemmingsplan benodigd. 
Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin.  

1.5 Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 de ruimtelijk functionele structuur van de omgeving en de huidige 
situatie van het plangebied beschreven. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op de gewenste ontwikkeling. In 
hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de provincie Drenthe en 
de gemeente Tynaarlo beschreven. In hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieuthema’s de revue. Hoofdstuk 
6 gaat in op de wateraspecten. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording. 
Hoofdstuk 8 gaat in op de economische uitvoerbaarheid. Hoofdstuk 9 gaat in op het vooroverleg, inspraak en 
de zienswijzen. 
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HOOFDSTUK 2  HUIDIGE SITUATIE 

2.1 Huidige situatie plangebied en omgeving  

Het plangebied betreft de percelen aan de Schapedrift 7 en 9 te Zeegse. Zeegse is een klein brinkdorp in de 
gemeente Tynaarlo en bevindt zich in een bosrijke omgeving in het Nationaal Park Drentsche Aa. Het 
plangebied maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De directe omgeving van het 
plangebied wordt daarom voornamelijk gekenmerkt door de aanwezigheid van bos. Verder bevinden zich in de 
directe omgeving agrarische cultuurlandschappen en verspreid liggende woonpercelen.  

In afbeelding 2.1 is de ligging van het plangebied ten opzichte van de directe omgeving weergegeven. Het 
plangebied is aangeduid met de rode omlijning.  
 

Afbeelding 2.1 Luchtfoto plangebied ten opzichte van de directe omgeving (Bron: PDOK, bewerkt) 

 
Het plangebied zelf bestaat uit de bebouwing behorende bij het bedrijf ‘De Clinge’. Het noordelijke gebouw 
betreft het gebouw aan de Schapedrift 7 en werd in het verleden gebruikt als groepsaccommodatie of bij 
afwezigheid van groepen ook wel als Bed & Breakfast voor individuele gasten. Het pand aan de Schapedrift 9 
werd tot op heden gebruikt als conferentieoord. De bovenetage was in gebruik als bovenwoning voor de 
eigenaren van De Clinge. De Clinge beschikt voor het terrein over meerdere vergunningen, waaronder:  

▪ Conferentieoord/vergaderlocatie met horeca-exploitatievergunning (Schapedrift 9); 
▪ Bedrijfswoning (tot op heden bevond deze zich op de bovenetage van Schapedrift 9, maar zou ook 

elders op het perceel kunnen worden gebouwd); 
▪ Een Groepsaccommodatie/B&B. In de accommodatie was overnachtingsmogelijkheid met 

kookgelegenheid voor 24 personen.  
▪ Een door de gemeente afgegeven goedkeuring voor een nieuw te realiseren groepsaccommodatie op 

het achtergelegen terrein.  

In afbeelding 2.2 is een straatbeeldfoto van het conferentieoord opgenomen.  
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Afbeelding 2.2 Straatbeeldfoto De Clinge (Bron: declinge.nl) 
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HOOFDSTUK 3  PLANBESCHRIJVING 

3.1 Het voornemen 

In verband met het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van De Clinge, betreft het concrete voornemen om 
de panden aan de Schapedrift 7 en 9 geschikt te maken voor reguliere bewoning. De percelen zijn kadastraal 
inmiddels gesplitst in twee percelen. Beide panden zullen worden voorzien van de bestemming ‘Wonen – 
Landhuis’. Het ruime bouwvlak komt hierbij te vervallen en wordt voorzien van de bestemming ‘Bos’. Hiermee 
komen eveneens de door de gemeente goedgekeurde plannen voor de nieuwbouw van een 
groepsaccommodatie te vervallen. Hierna wordt per pand ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen.  

3.1.1 Schapedrift 7 

De eigenaren van De Clinge verhuizen zelf van de bovenetage van Schapedrift 9 naar het naastgelegen pand 
aan Schapedrift 7. In dit pand zal de functie van groepsaccommodatie met 24 bedden, op basis van 
zelfverzorging, grotendeels komen te vervallen. Twee gastenkamers met elk 2 bedden zullen net als voorheen 
incidenteel gebruikt blijven worden als kleinschalige B&B voor natuurliefhebbers. De hoofdfunctie van 
Schapedrift 7 zal een woonhuis zijn voor de huidige eigenaars van De Clinge. Ten behoeve van opslag en 
onderhoud zal een zwaar vervallen schuurtje worden afgebroken en vervangen door een nieuwe schuur van 
maximaal 50 m². Deze zal uitsluitend worden gebruikt voor opslag door de bewoners van de Schapedrift 7.  

3.1.2 Schapedrift 9 

Het gebruik van het pand aan de Schapedrift 9 als conferentieoord is inmiddels beëindigd. Met voorliggende 
bestemmingsplan wordt dit pand geschikt gemaakt ten behoeve van reguliere bewoning. Er worden 
uitsluitend inpandige werkzaamheden verricht om het voormalig conferentieoord geschikt maken voor het 
beoogd gebruikt. Voor het pand zijn reeds kopers gevonden in de vorm van een woongroep met drie 
huishoudens. Onder een woongroep wordt verstaan: 

▪ een groep van twee of meer personen; 
▪ die de bedoeling hebben om bestendig, voor onbepaalde tijd, een met een gezinsverband 

vergelijkbaar samenlevingsverband met elkaar aan te gaan en; 
▪ georganiseerd is in één formele rechtspersoon (opgericht bij notariële akte en met inschrijving bij de 

Kamer van Koophandel).  

De Schapedrift 9 zal hierdoor fungeren als een landhuis met maximaal drie huishoudens, maar er blijft sprake 
van één gezamenlijke woongroep.  

3.2 Verkeer en parkeren  

3.2.1 Algemeen 

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte en 
verkeersgeneratie die ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. Op basis van de CROW-publicatie 
‘Toekomstbestendig parkeren, publicatie 381 (december 2018)’ kan per functie de parkeerbehoefte en 
verkeersgeneratie als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen worden berekend. Bij iedere functie wordt in de 
CROW-publicatie een maximum en minimum genoemd. Dit is de bandbreedte. 

3.2.2 Situatie plangebied 

In de gewenste situatie worden één vrijstaande woning met twee kamers voor B&B en één vrijstaande woning 
voor een woongroep gerealiseerd, tot een maximum van drie wooneenheden.  
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Onder een woongroep wordt verstaan “een groep van twee of meer personen die de bedoeling hebben om 
bestendig, voor onbepaalde tijd, een met een gezinsverband vergelijkbaar samenlevingsverband met elkaar 
aan te gaan en is georganiseerd in een formele rechtspersoon (opgericht bij notariële akte en met inschrijving 
bij de Kamer van Koophandel)”. Een dergelijke woonvorm komt niet zo specifiek naar voren in de CROW-
publicatie. Om die reden wordt aangesloten bij de meest vergelijkbare functie, te weten die van ‘koop, 
appartement, duur’.  

Om de bijbehorende parkeernormen en verkeersgeneratie te berekenen, dienen ten eerste de 
stedelijkheidsgraad en de stedelijke zone te worden bepaald. De stedelijkheidsgraad van een gebied is van 
invloed op het aanbod en de kwaliteit van alternatieve vervoerswijzen en daarmee ook van invloed op de 
behoefte aan parkeerplaatsen. Functies in centra hebben een lagere parkeervraag dan functies van dezelfde 
aard elders in de bebouwde kom. De mate van stedelijkheid is gebaseerd op de omgevingadressendichtheid 
(oad) van het CBS. De oad wordt uitgedrukt in het aantal adressen per vierkante kilometer. Op basis van de 
‘Demografische kerncijfers per gemeente 2015’ wordt de gemeente Tynaarlo, met een oad van 495, getypeerd 
als niet stedelijk gebied (< 500 adressen per km²). Het plangebied ligt daarnaast binnen de kern van Zeegse, 
waardoor kan worden uitgegaan van de stedelijke zone ‘rest bebouwde kom’.  

Samengevat worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

▪ Type: Koop, huis, vrijstaand (1x) / Kamerverhuur, zelfstandig (2x) / Koop, appartement, duur (3x); 
▪ Verstedelijkingsgraad: niet stedelijk; 
▪ Stedelijke zone: rest bebouwde kom. 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten wordt de parkeerbehoefte en de verkeersgeneratie als volgt 
berekend:  

De woonfuncties brengen een parkeerbehoefte van 10 parkeerplaatsen met zich mee. Op eigen terrein is hier 
meer dan voldoende ruimte voor. Verder brengt de ontwikkeling een verkeersgeneratie van 35 
verkeersbewegingen per dag met zich mee. Deze bewegingen worden via de verharde oprijlaan van en naar 
het plangebied afgewikkeld op de Hoofdweg. Deze wegen zijn van ruim voldoende capaciteit om de 
verkeersbewegingen veilig en eenvoudig af te wikkelen.  

3.2.3 Conclusie 

Er wordt geconcludeerd dat het aspect ‘verkeer en parkeren’ geen belemmering vormt voor de voorliggende 
ontwikkeling. Daarbij wordt opgemerkt dat de ontwikkeling voorziet in een functieverandering van een 
conferentieoord en groepsaccommodatie naar een reguliere woonfunctie. De ontwikkeling heeft daarmee een 
positieve invloed op de verkeerssituatie, aangezien de parkeerbehoefte en verkeersgeneratie van een 
conferentieoord en een groepsaccommodatie vele malen hoger ligt dan een reguliere woonfunctie.   

Parkeren 

Functie Parkeerkencijfer  Aantal te realiseren woningen Totale parkeerbehoefte 

Koop, huis, vrijstaand 2,3 1 2,3 

Kamerverhuur, zelfstandig 0,7 2 1,4 

Koop, appartement, duur 2,1 3 6,3 

Totaal 10 

Verkeersgeneratie 

Functie Verkeersbewegingen Aantal te realiseren woningen Totale verkeersgeneratie 

Koop, huis, vrijstaand 8,2 1 8,2 

Kamerverhuur, zelfstandig 2,1 2 4,2 

Koop, appartement, duur 7,4 3 22,2 

Totaal 34,6 (35) 
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HOOFDSTUK 4  BELEIDSKADER 

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de 
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit projectgebied geldende uitgangspunten 
weergegeven. 

4.1 Rijksbeleid 

4.1.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is op 11 september 2020 vastgesteld. De NOVI brengt de 
langetermijnvisie van het Rijk aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 in beeld. Het Rijk wil op 
nationale belangen sturen en richting geven. Daarbij worden vier prioriteiten onderscheiden, namelijk: ruimte 
voor klimaatadaptie en energietransitie, duurzaam economisch groeipotentieel, sterke en gezonde steden en 
regio’s en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Gezien de aard en omvang van de 
voorliggende ontwikkeling wordt een verdere behandeling van rijksdoelen en regionale opgaven niet 
noodzakelijk geacht. Wel wordt kort ingegaan op de ontwikkeling in relatie tot de ‘Ladder voor duurzame 
verstedelijking’, die is geïntroduceerd in de voorloper van de NOVI: de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(SVIR).  

4.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking  
De Ladder voor duurzame verstedelijking is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke 
ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in het Besluit ruimtelijke ordening 
gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde knelpunten bij de uitvoering van 
de Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigd en geoptimaliseerd instrument. 

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale 
benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag 
als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. 

Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de 
begrippen ‘bestaand stedelijk gebied’ en ‘stedelijke ontwikkeling’. 

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:  

bestaand stedelijk gebied: ‘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’. 

stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.´ 

Bij het beschrijven van de behoefte dient te worden uitgegaan van het saldo van de aantoonbare vraag naar 
de voorgenomen ontwikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het bestemmingsplan) verminderd 
met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd (harde plancapaciteit).  

4.1.3 Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten in het rijksbeleid 

Wat betreft de “Ladder voor duurzame verstedelijking” wordt opgemerkt dat toetsing noodzakelijk is bij 
nieuwe stedelijke ontwikkelingen (3.1.6 Bro). 

Het begrip ‘stedelijke ontwikkeling’ wordt in Bro 1.1.1 als volgt gedefinieerd: ruimtelijke ontwikkeling van een 
bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 
voorzieningen. Uit Afdelingsjurisprudentie blijkt dat de vraag wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling in grote mate casuïstisch wordt beantwoord. Om te bepalen of er sprake is van een nieuwe 
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stedelijke ontwikkeling, moet eerst duidelijk worden of er überhaupt sprake is van een stedelijke ontwikkeling. 
Zo heeft de Afdeling uitgemaakt dat de bouw van 11 woningen niet als stedelijke ontwikkeling wordt gezien. 

Voorliggende ontwikkeling voorziet in de toevoeging van drie wooneenheden in het voormalige 
conferentieoord. Daarnaast wordt de voormalige groepsaccommodatie getransformeerd tot een woning met 
maximaal twee kamers ten behoeve van B&B. Aangezien er hiermee geen sprake is van een toevoeging van 11 
of meer woningen, wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling.  

4.1.4 Conclusie toetsing aan het rijksbeleid 

Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid. 

4.2  Provinciaal beleid 

Het provinciaal beleid behelst een doorvertaling van rijksbeleid en is verwoord in tal van plannen. De 
belangrijkste betreffen de Omgevingsvisie Drenthe 2018 en de bijbehorende Provinciale 
Omgevingsverordening Drenthe 2018. 

4.2.1  Omgevingsvisie Drenthe 2018 

4.2.1.1 Algemeen 

Op 3 oktober 2018 is de Omgevingsvisie Drenthe 2018 en de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 
vastgesteld. Met de vaststelling is het proces van de revisie van de omgevingsvisie afgerond. 

De Omgevingsvisie beschrijft de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe in de periode tot 2030, met 
in sommige gevallen een doorkijk naar de periode daarna. In de komende jaren zullen er provinciaal een vijftal 
belangrijke ontwikkelingen gaan spelen: 

• de demografische ontwikkeling;  

• de klimaatverandering;  

• de afname van de biodiversiteit;  

• de transitie naar een kennis- en netwerkeconomie;  

• de transitie naar een duurzame energievoorziening. 

4.2.1.2 Ruimtelijke kwaliteit 

De ruimtelijke kwaliteit van Drenthe is hoog en de ruimtelijke identiteit is herkenbaar en beleefbaar. Het tot 
dusver gevoerde ruimtelijk beleid heeft ertoe geleid dat ontwikkelingen altijd in samenhang met de 
ondergrond en met besef van de cultuurhistorie hebben plaatsgevonden. Er is evenwicht en onderscheid 
tussen stad en platteland, tussen rust en dynamiek, tussen historie en het heden. Het Drentsche landschap is 
rijk aan herinneringen aan vroegere bewoning, kent karakteristieke bebouwingspatronen, heeft hoge 
natuurwaarden en is beleefbaar. In Drenthe kan nog steeds openheid, rust, ruimte en duisternis worden 
ervaren. Deze aspecten worden in de rest van het land steeds zeldzamer en wordt door de samenleving steeds 
meer gewaardeerd. 

Omdat niet alle kernkwaliteiten goed te duiden zijn in het fysiek-ruimtelijk domein, zijn ze vertaald naar 
indicatoren. Rust is vertaald naar stilte en duisternis. Ruimte staat voor de openheid van het landschap. De 
kernkwaliteit natuur is uitgewerkt in het kunnen beleven en benutten van de natuur die Drenthe rijk is en 
daarnaast het beschermen om de biodiversiteit in stand te houden en te versterken. Oorspronkelijkheid is 
concreet gemaakt in de kernkwaliteiten cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden. Veiligheid 
staat voor sociale, externe en verkeersveiligheid. De kernkwaliteiten noaberschap, menselijke maat en 
kleinschaligheid zijn lastig ruimtelijk te duiden, maar zijn meegenomen in de begrippen ‘leefbaarheid en 
‘passend bij Drenthe’. 

De verschillende kernkwaliteiten zijn de basis van de kernkwaliteit landschap. Er is immers een duidelijke 
relatie tussen de ondergrond, de historische ontwikkeling, leefbaarheid, ‘passend bij Drenthe’ en het 
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landschap. Daar komt bij dat de gaafheid en de diversiteit van het Drentse landschap overal beleefbaar is 
binnen Drenthe. Daarmee vormt de kernkwaliteit landschap de kapstok voor de kernkwaliteiten. 

De kernkwaliteiten landschap, natuur, cultuurhistorie, archeologie en aardkundige waarden zijn middels 
kaartlagen inzichtelijk gemaakt. In afbeelding 4.1 is inzichtelijk gemaakt welke kernkwaliteiten voor het 
plangebied (rode contour) van toepassing zijn. In subparagraaf 4.2.1.3 wordt het plan aan de kernkwaliteiten 
getoetst. 

 

 
Afbeelding 4.1 Ligging plangebied binnen de kernkwaliteiten landschap, natuur, cultuurhistorie, archeologie en aardkundige 
waarden (Bron: Provincie Drenthe) 

4.2.1.3 Toetsing van de ontwikkeling aan de kernkwaliteiten 

Landschap 
Binnen de kernkwaliteiten landschap is het plangebied aangewezen als esdorpenlandschap en Nationaal Park 
Drentsche Aa. Het provinciaal beleid is in dit landschap gericht op het behoud van de open ruimte en het 
versterken van esrandbeplanting, het behoud van het onbebouwde karakter en het versterken van 
karakteristieke beekdal(rand)beplanting. Tevens is als doelstelling geformuleerd om het Nationaal Beek- en 
esdorpenlandschap Drentsche Aa te behouden waar mogelijk te ontwikkelen.  
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Met de voorliggende ontwikkeling wordt een conferentieoord omgezet naar reguliere wooneenheden. 
Onderdeel van deze bestemmingswijziging is een aanzienlijke verkleining van het bouwvlak. Hiermee wordt de 
mogelijkheid om bebouwing toe te voegen in dit landschap drastisch verkleind, wat aansluit bij de 
doelstellingen voor dit landschap. Tevens is een woonfunctie meer passend in dit landschap, aangezien deze 
tot dusdanig minder verkeersbewegingen leidt dan een conferentieoord waar 70 tot 100 mensen per dag 
aanwezig kunnen zijn.  

Natuur 
Het plangebied ligt in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit is een samenhangende structuur van gebieden 
met een speciale natuurkwaliteit. Het NNN vormt de ruggengraat van het Drentse natuurnetwerk en 
waarborgt biodiversiteit en duurzame natuur. Voor de ruimtelijke identiteit van Drenthe is de belevingswaarde 
en de mogelijkheid tot benutten van de natuur van groot belang.  

Met de voorliggende ontwikkeling wordt een groot deel van het bestaande bouwvlak wegbestemd en voorzien 
van de bestemming ‘Bos’. Hiermee wordt juridisch-planologisch geborgd dat op deze gronden geen bebouwing 
kan worden gebouwd, wat een positieve ontwikkeling is voor het NNN.  

Cultuurhistorie 
Voorliggende ontwikkeling voorziet uitsluitend in een functiewijziging van een bestaand conferentieoord. De 
uitpandige uitstraling blijft daarmee hetzelfde, waarmee de ontwikkeling niet gepaard gaat met enige effecten 
die tot een aantasting van de cultuurhistorische kwaliteit van de Drentsche Aa zal leiden.  

Archeologie 
Het plangebied ligt in een gebied dat is voorzien van het beschermingsniveau 4, waarmee wordt geregeld dat 
ruimtelijke ontwikkeling van meer dan 1.000 m² dienen te worden vergezeld van een archeologisch onderzoek. 
Aangezien de voorliggende ontwikkeling geen grondwerkzaamheden worden uitgevoerd, leidt deze 
ontwikkeling niet tot enige aantasting van de mogelijk aanwezige archeologische waarden.  

Aardkundige waarden 
De Hondsrug is een markant en dominerend onderdeel van het Drents Plateau. Het landschappelijk contrast 
met het naastgelegen Hunzedal is beeldbepalend. De bijzondere geologie van de Hondsrug is de inspiratie 
geweest voor het ontwikkelen van een geopark. De Hondsrug is het eerste gebied in Nederland dat is erkend 
als UNESCO Global Geopark. Dat is een gebied met bijzondere geologische kwaliteiten en, daarmee 
samenhangende, cultuurhistorische en ecologische waarden.  

De voorliggende ontwikkeling voorziet in een functiewijziging van de bestaande bebouwing aan de 
Schapedrift, waarmee enige aantasting van de aardkundige waarden van de Hondsrug niet aan de orde is.  

4.2.2  Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 

4.2.2.1 Algemeen 

De Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV) is een belangrijk instrument om het omgevingsbeleid, 
zoals dat is opgenomen in de Omgevingsvisie Drenthe, uit te voeren. Omdat de Omgevingsvisie in 2018 is 
geactualiseerd, is het ook noodzakelijk de POV te actualiseren. Het actualiseren van de Omgevingsverordening 
is erop gericht om de rollen die de Omgevingsverordening vervult bij de uitwerking van het omgevingsbeleid te 
staven, te waarborgen en (waar nodig) te verbeteren. Deze aanpassingen zijn uiteindelijk zodanig ingrijpend en 
omvangrijk geworden, dat is besloten om niet te werken met een wijzigingstranche, maar de 
Omgevingsverordening in zijn geheel opnieuw vast te stellen. Provinciale staten hebben de 
Omgevingsverordening Drenthe op 3 oktober 2018 vastgesteld. Op 29 september 2021 is de verordening op 
onderdelen gewijzigd.  

In voorliggend geval is het artikel 2.6 (Werken met kernkwaliteiten) en 3.15 (toepassen van ladder voor 
duurzame verstedelijking) relevant. Hierna wordt nader op het artikel ingegaan. 

Artikel 2.6 Werken met kernkwaliteiten 

1. Als kernkwaliteiten worden aangewezen de thema’s en gebieden zoals die zijn neergelegd op de bij 
deze verordening behorende kaart A (kaartlaag stilte), kaart D3 (kaartlaag Natuurnetwerk Nederland), 
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kaarten D4 t/m D7 waarbij voor de kaart D7 (Kernkwaliteit landschap) geldt dat van een provinciaal 
belang alleen sprake is in de situaties zoals in de omgevingsvisie omschreven. 

2. In het ruimtelijk plan wordt uiteengezet hoe het desbetreffende plan zich verhoudt tot het behoud en 
de ontwikkeling van de bij het plan betrokken kernkwaliteiten conform het provinciaal beleid, en de 
strategische opgaven en de sturingsniveaus zoals die zijn verwoord in de omgevingsvisie; 

3. Het desbetreffende ruimtelijk plan maakt geen nieuwe activiteiten dan wel wijziging van bestaande 
activiteiten mogelijk die deze kernkwaliteiten significant aantasten. 

 

Artikel 3.15 Toepassen ladder voor duurzame verstedelijking 

Een ruimtelijk plan kan slechts in ruimtevragende ontwikkelingen voorzien op het gebied van woon-
werklocaties, verblijfsrecreatie, detailhandel en infrastructuur indien uit het desbetreffende ruimtelijk plan 
blijkt dat dit op basis van de Ladder voor duurzame verstedelijking gerechtvaardigd is. 

4.2.2.2 Toetsing van het initiatief de Omgevingsverordening Drenthe 

In subparagraaf 4.2.1 is reeds ingegaan op de ter plaatse van het plangebied geldende kernkwaliteiten. 
Inzichtelijk is gemaakt hoe het plan zich verhoudt tot het behoud en de ontwikkeling van de bij het plan 
betrokken kernkwaliteiten conform het provinciaal beleid zoals verwoord in de omgevingsvisie. Het plan 
maakt geen nieuwe activiteiten dan wel wijziging van bestaande activiteiten mogelijk die deze kernkwaliteiten 
significant aantasten. Voor wat betreft de ladder voor duurzame verstedelijking is in paragraaf 4.1.2 reeds 
onderbouwd dat het plan niet in strijd is met de ladder.  

Het voornemen is niet in strijd met de provinciale omgevingsverordening. 

4.2.3 Conclusie 

Er wordt geconcludeerd dat de voorliggende ontwikkeling in overeenstemming is met het provinciale beleid.  

4.3 Gemeentelijk beleid 

4.3.1 Structuurvisie Wonen 2013 

4.3.1.1 Algemeen 

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: 

• tegemoetkomt 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. 

4.3.1.2 Toetsing van de ontwikkeling aan de Structuurvisie Wonen 2013 

De voorliggende ontwikkeling voorziet in de functiewijziging van een groepsaccommodatie/B&B en een 
conferentieoord naar een woonfunctie voor een woongroep met drie wooneenheden. De bedrijfsactiviteiten 
behorende bij de huidige functie zijn grotendeels beëindigd, waardoor er een behoefte is om de bestaande 
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bebouwing te gebruiken voor reguliere bewoning. Voor de te realiseren wooneenheden is reeds een 
woongroep gevonden. De ontwikkeling voorziet daarmee al in een lokale woonbehoefte. De ontwikkeling sluit, 
gelet op bovenstaande goed aan bij de Structuurvisie Wonen 2013.  

4.3.2  Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 

4.3.2.1 Algemeen 

De gemeente Tynaarlo is zeer rijk bedeeld met cultuurhistorisch erfgoed. Dit loopt uiteen van de brinken van 
Zuidlaren tot een bunker en landgoederen in Eelde-Paterswolde, van twee hunebedden in Midlaren tot een 
romaanse kerk in Vries. De gemeente kan niet alles borgen, er moeten keuzes gemaakt worden. Met deze 
structuurvisie wordt duidelijk gemaakt op welke wijze met de cultuurhistorische elementen kan c.q. moet 
worden omgegaan. 

Met de Erfgoedatlas ‘Tynaarlo in kaart en beeld’ is een eerste stap gezet om deze rijkdom voor iedereen 
overzichtelijk in beeld te brengen. De atlas heeft een vervolg gekregen. Begin 2013 is de cultuurhistorische 
waardenkaart opgeleverd. Dit is een overzicht van het geïnventariseerde cultuurhistorische erfgoed van het 
gemeentelijk grondgebied uitgewerkt in een rapport en een waarderingskaart. De kaart representeert de 
cultuurlandschappelijke waarden van het gemeentelijk grondgebied.  

In de eerste plaats wil de gemeente deze waarden koesteren en zorgen voor een belangrijke basis voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast is de kaart opgesteld omdat het sinds 1 januari 2012 een wettelijke 
verplichting is in de ruimtelijke planvorming rekening te houden met cultuurhistorische waarden.  

In deze structuurvisie legt de gemeente vast wat de belangrijke cultuurhistorische aspecten binnen haar 
grondgebied zijn en hoe zij deze in de toekomst wil benutten. De structuurvisie schept vooraf duidelijkheid 
voor inwoners, ontwikkelaars en andere belanghebbenden. De beleidskaart vormt de visuele weergave van dit 
beleid. Voor de periode 2014-2024 wordt aangegeven hoe de gemeente in deze periode met cultuurhistorie 
om wil gaan. Een dergelijke uitwerking legt de basis voor een zorgvuldige afweging van belangen en een 
verdere wettelijke verankering in bestemmingsplannen. 

De cultuurhistorische waarde wordt in de structuurvisie in vijf waardebegrippen gevat namelijk:  

▪ Historische waarde; 
▪ Duurzaamheidswaarde; 
▪ Sociale waarde; 
▪ Economische waarde; 
▪ Educatieve waarde. 

4.3.2.2 Toetsing van de ontwikkeling aan de Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 

Het plangebied ligt in Geopark ‘De Hondsrug’, waar met name de historische, sociale en educatieve waarden 
van belang zijn. De voorliggende ontwikkeling tast deze waarden niet aan, aangezien het hier gaat om een 
functiewijziging van bestaande bebouwing. De ontwikkeling kan juist als een positieve ontwikkeling worden 
beschouwd in het kader van cultuurhistorie. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5.7.  

4.3.3 Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid 

Gelet op vorenstaande wordt geconcludeerd dat voorliggend initiatief past binnen de gemeentelijke 

beleidskaders. 
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HOOFDSTUK 5  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan 
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde 
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor 
afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de thema’s geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, 
milieuzonering, ecologie, archeologie & cultuurhistorie en het besluit milieueffectrapportage. 

5.1 Geluid 

5.1.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als 
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek 
moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van 
een omgevingsvergunning indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone 
van een bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch 
onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke voorkeurswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt overschreden 
en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeurswaarde te voldoen.  

5.1.2  Situatie projectgebied 

De in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling voorziet in de realisatie van geluidgevoelige objecten, 
namelijk woningen. De woningen worden gerealiseerd in een voormalig conferentieoord en een 
groepsaccommodatie/B&B. Dit zijn objecten waar bewoning is toegestaan op basis van het vigerende 
planologische regime. Er is daarmee reeds sprake van een geluidgevoelig object. Wel is er sprake van de 
toevoeging van geluidgevoelige objecten, aangezien het aantal wooneenheden toeneemt. In het kader van 
een goede ruimtelijke ordening wordt daarom kort op de aspecten railverkeers-, industrie- en 
wegverkeerslawaai ingegaan.  

Railverkeers- en industrielawaai 
In de nabijheid van het plangebied zijn geen spoorwegen en industrieterreinen aanwezig. De aspecten 
railverkeers- en industrielawaai zijn dan ook niet van toepassing.  

Wegverkeerslawaai 
In artikel 74 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone 
hebben. De grootte van de bij het type weg horende geluidszone is opgenomen in onderstaande tabel.  

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken 200 m 250 m 

3 of 4 rijstroken 350 m 400 m 

5 of meer rijstroken 350 m 600 m 

De zones uit de tabel gelden niet voor: 

• wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2); 
• wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2). 

In voorliggend geval ligt het plangebied in de wettelijke geluidszone van de Hoofdweg. De Hoofdweg en 
omliggende wegen betreffen verkeersluwe wegen waarbij hoofdzakelijk sprake is van bestemmingsverkeer. 
Gelet op het vorenstaande wordt gesteld dat de geluidsbelasting LDEN op de gevels van de toe te voegen 
wooneenheden lager ligt dan de ambitie/voorkeurswaarde van 48 dB. Ten aanzien van het aspect 
wegverkeerslawaai kan dan ook worden aangenomen dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat. 
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5.1.3 Conclusie 

De Wet geluidhinder vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het initiatief.  

5.2 Bodemkwaliteit 

5.2.1 Algemeen 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. 
Om hierin inzicht te krijgen, dient doorgaans een bodemonderzoek te worden verricht conform de richtlijnen 
NEN 5740. 

5.2.2 Situatie plangebied  

De voorliggende ontwikkeling voorziet uitsluitend in een functieverandering van bestaande bebouwing waar 
reeds bewoning is toegestaan. Een bodemonderzoek kan daarmee achterwege blijven.  

5.2.3 Conclusie  

Het aspect ‘bodem’ vormt geen belemmering voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling. 

5.3 Luchtkwaliteit 

5.3.1  Beoordelingskader 

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese Unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit. 

In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende 
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen: 

▪ Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 
▪ Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen); 

5.3.1.1  Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtverontreiniging van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip “niet in 
betekenende mate” is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij 
uitsluitend om stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit 
de Wet luchtkwaliteit vindt niet plaats.  

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn: 

▪ woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg; 
▪ woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen; 
▪ kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg. 

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de 
grenswaarden.  
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5.3.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen 

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze ‘gevoelige bestemmingen’ zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. 

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden 
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 
50 meter. Bij realisatie van ‘gevoelige bestemmingen’ binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig. 

5.3.2  Situatie plangebied 

In paragraaf 5.3.1.1 is een lijst met categorieën van gevallen beschreven, die niet in betekende mate bijdragen 
aan de luchtverontreiniging. Gelet op de aard en omvang van voorliggende ontwikkeling, in vergelijking met 
voorgenoemde voorbeelden van categorieën, kan worden aangenomen dat voorliggende ontwikkeling ‘niet in 
betekende mate bijdraagt’ aan de luchtverontreiniging. Daarnaast heeft de ontwikkeling een positief effect op 
het aantal verkeersbewegingen, aangezien een woonfunctie minder verkeersbewegingen met zich meebrengt 
dan een conferentieoord en een groepsaccommodatie, zie hiervoor ook paragraaf 3.2. Tevens wordt 
opgemerkt dat deze ontwikkeling niet leidt tot de toevoeging van een gevoelige bestemming in het kader van 
het Besluit gevoelige bestemmingen.  

5.3.3 Conclusie  

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan.  

5.4 Externe veiligheid 

5.4.1 Algemeen 

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe 
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

▪ het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
▪ de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi); 
▪ het Registratiebesluit externe veiligheid; 
▪ het Besluit risico's Zware Ongevallen 2015 (Brzo 2015); 
▪ het Vuurwerkbesluit. 

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de ‘Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ (Wet Basisnet). Dat 
vervoer gaat over water, spoor, wegen of door de lucht. De regels van het Basisnet voor ruimtelijke ordening 
zijn vastgelegd in:  

▪ het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt); 
▪ de Regeling basisnet; 
▪ de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied). 

Voor het transport van gevaarlijke stoffen per buisleiding geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
(Bevb). 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving 
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te 
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beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

5.4.2 Situatie in en bij het plangebied 

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen aanwezig. Eveneens liggen er in de 
nabijheid geen wegen waarover transport van gevaarlijke stoffen, aangezien de dichtstbijzijnde provinciale 
weg (N34) zich op ruim 2,5 kilometer van het plangebied bevindt. plaatsvindt. Het plangebied ligt daarnaast 
buiten de invloedssfeer van risicovolle buisleidingen.  

5.4.3 Conclusie 

Een en ander brengt met zich mee dat het aspect externe veiligheid voor dit project geen belemmeringen 
oplevert. 

5.5 Milieuzonering 

5.5.1 Algemeen 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu 
te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering 
verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of 
inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding 
bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige 
functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker 
belast. Milieuzonering heeft twee doelen:  

▪ het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 
functies;  

▪ het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.  

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” uit 
2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten 
(naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst 
geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van 
de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie 
en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne 
bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden 
uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden 
worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en 
anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het 
bestemmingsplan/wijzigingsplan mogelijk is. Hoewel deze richtafstanden indicatief zijn, volgt uit jurisprudentie 
dat deze afstanden als harde eis gezien worden door de Raad van State bij de beoordeling of woningen op een 
passende afstand van bedrijven worden gesitueerd.  

5.5.2 Gebiedstypen  

Volgens de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” dient eerst te worden beoordeeld of in de omgeving 
sprake is van een ‘rustige woonwijk’ of een ‘gemengd gebied’.  

Een ‘rustige woonwijk’ is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Overige 
functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. In de VNG-uitgave wordt 
het buitengebied gerekend tot een met het omgevingstype ‘rustige woonwijk’ vergelijkbaar omgevingstype. 

Een ‘gemengd gebied’ is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen 
andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met 
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overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die 
direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier 
kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. 
Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.  

Het plangebied is gelegen in het bebouwingslint van Ter Idzard, aan de rand van het buitengebied van de 
gemeente Weststellingwerf. Er wordt in dit geval dan ook uitgegaan van het omgevingstype ‘rustige 
woonwijk’. 

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype ‘rustige 
woonwijk/rustig buitengebied’ 

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd 
gebied 

1 10 m 0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6 1.500 m 1.000 m 

5.5.3  Situatie plangebied  

5.5.3.1 Algemeen 

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. De VNG-uitgave 
“Bedrijven en Milieuzonering” geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen.  

Zoals reeds hiervoor genoemd, wordt bij het realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken naar de omgeving 
waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen en rol:  

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);  
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking). 

5.5.3.2 Externe werking 

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die, 
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake 
als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast.  

Een woning is geen milieubelastende functie voor de omgeving. Er is dan ook geen sprake van een aantasting 
van het woon- en leefklimaat van omwonenden.  

5.5.3.3 Interne werking 

Hierbij gaat het om de vraag of nieuwe functie(s) binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande 
functies in de omgeving en andersom of de nieuwe functie(s) de bedrijfsvoering of 
ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende bedrijven aantasten.  

In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen milieubelastende functies. De dichtstbijzijnde 
milieubelastende functies betreffen een agrarisch bedrijf op ruim 500 meter en een horecafunctie op ruim 400 
meter afstand. Geconcludeerd wordt dat er ter plaatse van het plangebied een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat wordt verwacht en dat omliggende bedrijven niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden wordt 
beperkt.  

5.5.4 Conclusie milieuzonering 

Het aspect milieuzonering levert geen belemmering op voor de in dit plan besloten ontwikkeling. 
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5.6 Ecologie 

5.6.1 Algemeen 

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de 
Wet natuurbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met Natura 2000-gebieden en het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en 
plantensoorten. 

5.6.2 Gebiedsbescherming 

5.6.2.1  Natura 2000-gebieden  

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden 
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld 
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de 
Wet natuurbescherming beschermd. 

Het plangebied bevindt zich op circa 470 meter van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied “Drentsche Aa-
gebied”. De ligging van het plangebied ten opzichte van dit Natura 2000-gebied is weergegeven in de 
linkerafbeelding op afbeelding 5.1. Gelet op de onderlinge afstand is directe hinder (bijvoorbeeld door geluid, 
verstrooiing van licht etc.) niet aan de orde. Naast directe hinder dient tevens te worden gekeken naar de 
stikstofdepositie op kwetsbare habitattypen binnen Natura 2000-gebieden. Om dit te beoordelen is door 
BJZ.nu een stikstofberekening gemaakt met gebruik van de AERIUS calculator. De volledige rapportage is 
opgenomen in bijlage 1 bij deze toelichting. Hierna wordt nader ingegaan op de resultaten van dit onderzoek.  

 
Afbeelding 5.1 Ligging van het plangebied t.o.v. Natura 2000 (l) en het NNN (r) (Bronnen: AERIUS.nl & Atlas Leefomgeving) 

AERIUS berekening 

In de AERIUS-berekening is een verschilberekening gemaakt tussen de bestaande en de nieuwe emitterende 
bronnen. De bestaande bronnen bestaan uit het gasverbruik van de bestaande bebouwing en de bijbehorende 
verkeersgeneratie. De nieuwe emitterende bronnen bestaan uit het gasverbruik van de te realiseren woningen 
en de nieuwe bijbehorende verkeersgeneratie. Uit de resultaten blijkt dat er als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling geen sprake is van een toename, maar juist van een afname van de stikstofdepositie. Er is 
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hiermee geen sprake van significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-
gebieden. Het project is in het kader van de Wnb, ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie op Natura 
2000-gebieden, niet vergunningplichtig.  

5.6.2.2  Natuurnetwerk Nederland  

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vormt de kern van het Nederlandse natuurbeleid. Het NNN is in 
provinciale structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het 'nee, tenzij'- 
principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van 
het gebied aantasten.  

Op de rechterafbeelding in afbeelding 5.1 is te zien dat het plangebied zich bevindt in het concreet begrensde 
NNN. Op basis van de provinciale Omgevingsverordening dient bij een ruimtelijk plan dat voorziet in een 
nieuwe activiteit binnen het NNN, te worden aangetoond dat er sprake is van een groot maatschappelijk 
belang, alternatieven ontbreken en eventuele negatieve effecten voor het NNN worden gecompenseerd. 

Voorliggende ontwikkeling voorziet in een functiewijziging van bestaande bebouwing. Met deze 
functiewijziging wordt het momenteel omvangrijke bouwvlak aanzienlijk verkleind. Het te verwijderen deel 
van het bouwvlak wordt voorzien van de bestemming ‘Bos’, waardoor de mogelijkheden om dit deel te 
bebouwen komen te vervallen. Tevens nemen de verkeersbewegingen van en naar het plangebied als gevolg 
van de voorliggende ontwikkeling aanzienlijk af.  

Gelet op vorenstaande wordt geconcludeerd dat als gevolg van voorliggend initiatief geen aantasting 
plaatsvindt van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN.  

5.6.3  Soortenbescherming 

5.6.3.1 Algemeen 

Wat betreft de soortbescherming is de Wet natuurbescherming van toepassing. Hierin wordt onder andere de 
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of 
er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of 
vrijstelling worden gevraagd. 

5.6.3.2 Situatie plangebied 

Voorliggende ontwikkeling voorziet in een functieverandering van bestaande bebouwing. Ten behoeve van de 
woning in de voormalige groepsaccommodatie wordt een vervallen schuurtje gesloopt en vervangen door een 
kwalitatief hoogstaandere schuur die als bergingsruimte zal gaan dienen. Gezien het feit dat met de sloop van 
het vervallen schuurtje overtreding van de Wet Natuurbescherming niet valt uit te sluiten, is door Natuurbank 
Overijssel een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten 
van deze quickscan. De volledige rapportage is opgenomen in bijlage 2 bij deze toelichting. 

Quickscan flora en fauna 

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
bezetten verschillende grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten er een vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats en nestelen er vogels.  

Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de schuur gesloopt wordt tijdens de voortplantingsperiode, wordt 
geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te 
kunnen sluiten.  

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd 
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grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren 
amfibieënsoorten, die een vaste (winter)rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een 
vrijstelling van de verbodsbepaling ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. Er geldt 
geen vrijstelling voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën. Om te voorkomen 
dat beschermde dieren gedood worden dienen ze weggejaagd te worden of weggevangen te worden (en 
elders losgelaten). Indien niet voorkomen kan worden dat een beschermd dier gedood wordt, dient een 
ontheffing aangevraagd te worden of dient gewerkt te worden volgens een goedgekeurde en toepasbare 
gedragscode.  

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor de foeragerende diersoorten niet af. 

5.6.4 Conclusie 

Het aspect ‘ecologie’ vormt geen belemmering voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling. 

5.7 Archeologie & Cultuurhistorie 

5.7.1 Archeologie 

5.7.1.1 Algemeen 

De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan naar 
de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar 
de Omgevingswet, wanneer deze in 2023 in werking treedt. Vooruitlopend op de datum van ingang van de 
Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van 
toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. 

Als blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 
initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de 
plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van 
de resultaten. 

5.7.1.2 Situatie plangebied 

De gemeente Tynaarlo heeft de archeologische verwachtingen in haar grondgebied vastgelegd in de 
‘Archeologische beleidskaart Gemeente Tynaarlo’. Op basis van deze kaart geldt ter plaatse van het plangebied 
een hoge tot middelhoge archeologische verwachting. Bij ruimtelijke ontwikkelingen met een oppervlakte van 
1.000 m² of groter en een diepte van 30 centimeter onder maaiveld dient op deze gronden een 
inventariserend archeologisch veldonderzoek te worden uitgevoerd. In afbeelding 5.2 is een uitsnede van de 
archeologische beleidskaart opgenomen. Het plangebied is hierin indicatief aangeduid met de blauwe contour.  
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Afbeelding 5.2 Uitsnede archeologische beleidskaart Gemeente Tynaarlo (Bron: Gemeente Tynaarlo) 

De voorliggende ontwikkeling voorziet in een functiewijziging van de reeds aanwezige bebouwing. Hierbij 
vinden geen bodemingrepen plaats. Daarnaast wordt een bestaand schuurtje gesloopt en vervangen. De 
oppervlakte van deze ingreep blijft ruim onder de 1.000 m², waardoor een archeologisch onderzoek 
achterwege kan blijven. Om de mogelijk aanwezige archeologische verwachtingen ook in de toekomst te 
beschermen, wordt de archeologische verwachting doorvertaald in de regels behorende bij dit 
bestemmingsplan. Hiervoor wordt de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologische Verwachting 2’ 
opgenomen.  

5.7.2 Cultuurhistorie 

5.7.2.1 Algemeen 

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die 
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse 
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten.  

In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan 
“een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten.  

5.7.2.2 Situatie plangebied 

Het plangebied bevindt zich in het Geopark ‘De Hondsrug’. De Hondsrug is het eerste gebied in Nederland dat 
is erkend als UNESCO Global Geopark. Dat is een gebied met bijzondere geologische kwaliteiten en, daarmee 
samenhangende, cultuurhistorische en ecologische waarden.  

De voorliggende ontwikkeling voorziet niet in een aantasting van de waarden van het Geopark, aangezien de 
ontwikkeling voorziet in een functiewijziging van de reeds aanwezige bebouwing aan de Schapedrift. 
Daarnaast wordt een vervallen schuurtje gesloopt en vervangen door een kwalitatief hoogstaander schuurtje. 
Aangezien het huidige ruime bouwvlak aanzienlijk wordt verkleind en de ontwikkeling gepaard gaat met een 
sterke daling van het aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied, kan zelfs gesteld worden dat de 
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ontwikkeling een positieve bijdrage levert aan de (cultuurhistorische) beleving van het plangebied en de 
directe omgeving hiervan.  

Verder bevinden zich geen rijks- danwel gemeentelijke monumenten in het plangebied of in de directe 
nabijheid van het plangebied. Van enige aantasting van cultuurhistorische waarden is geen sprake.  

5.7.3 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat een archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk is. Tevens is er geen sprake 
van negatieve effecten op de cultuurhistorische waarden.  

5.8 Besluit milieueffectrapportage  

5.8.1 Algemeen  

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in 
deze integrale afweging te geven. Een ruimtelijk besluit kan op drie manieren met milieueffectrapportage in 
aanraking komen: 

▪ Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet 
natuurbescherming nodig is. 

▪ Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage 
van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen). 

▪ Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4);  
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D 
van de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten). 

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd 
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze 
gevallen voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is 
afhankelijk van de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit 
eerst één of meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 
'kaderstellend voor' en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of 
gedeeltelijk als eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit. 

Een belangrijk element in het Besluit m.e.r., is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de 
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de 
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de 
activiteit onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu 
geldende regeling moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-
beoordeling gehanteerd. 

5.8.2 Situatie projectgebied 

5.8.2.1 Artikel 2.8 lid 1 van de Wet Natuurbescherming 

Het projectgebied ligt niet binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde (stikstofgevoelige) Natura 
2000-gebied ‘Drentsche Aa-gebied’ ligt op een afstand van circa 470 meter. In paragraaf 5.6 is reeds ingegaan 
op de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling op Natura 2000-gebieden. Hier is geconcludeerd dat als 
gevolg van voorliggend project geen significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van 
Natura 2000-gebieden worden verwacht. Er is juist sprake van een verbetering, aangezien de functiewijziging 
van een conferentieoord naar een reguliere woonbestemming een aanzienlijke afname van het aantal 
verkeersbewegingen met zich meebrengt. Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten 
aanzien van effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningplichtig. 
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5.8.2.2 Drempelwaarde Besluit m.e.r. 

De voorgenomen functieverandering is niet als activiteit opgenomen in de C-lijst van het Besluit MER. In de D-
lijst is de volgende activiteit opgenomen: ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’. Het transformeren van 
een bestaand pand naar meerdere wooneenheden is als een stedelijk ontwikkelingsproject aan te merken, 
waardoor toetsing aan de drempelwaarden dient plaats te vinden. 

De drempelwaarden zijn ten aanzien van de hiervoor genoemde activiteit als volgt: 

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
2. een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of, 
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer. 

Gezien de drempelwaarden kan worden geconcludeerd dat voor dit bestemmingsplan geen sprake is van een 
m.e.r.-beoordelingsplicht. Echter, zoals ook in het voorgaande aangegeven, dient ook wanneer ontwikkelingen 
onder drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er van te vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke 
milieugevolgen kunnen hebben. 

De in dit kader relevante vraag die eerst beantwoord dient te worden, is of met de ontwikkeling sprake is van 
een 'stedelijk ontwikkelingsproject' als bedoeld in onderdeel D 11.2 van het Bestluit milieueffectrapportage. 
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij onder meer 
aan de hand van aspecten als de aard en de omvang van de voorziene ontwikkeling moet worden beoordeeld 
of sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject. Niet relevant is of per saldo aanzienlijke negatieve 
gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan. 

Uit jurisprudentie (ABRvS, 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1253) volgt dat een gebruikswijziging van 
bestaande bebouwing niet kan worden aangemerkt als een stedelijk ontwikkelingsproject. Daarbij is specifiek 
van belang dat het ruimtebeslag van de bestaande bebouwing beperkt is en dat de bebouwing niet wordt 
uitgebreid. De in het voorliggend bestemmingsplan besloten ontwikkeling bestaat uit een functiewijziging van 
de groepsaccommodatie/B&B aan de Schapedrift 7 naar een reguliere woning met twee kamers voor B&B en 
de functiewijziging van het conferentieoord aan de Schapedrift 9 naar een woonfunctie voor een woongroep 
met drie wooneenheden. De ontwikkeling vindt plaats in bestaande bebouwing, waarbij het ruimtebeslag niet 
toeneemt. Gelet op het vorenstaande, wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een stedelijk 
ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit m.e.r.. Een vormvrije m.e.r. kan dan ook achterwege blijven.  

5.8.3 Conclusie  

De in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling is niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig. Tevens zijn geen 
significant negatieve effecten te verwachten als gevolg van dit project. 
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HOOFDSTUK 6  WATERASPECTEN 

6.1 Vigerend beleid 

6.1.1  Europees beleid  

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om 
in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn 
Water omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren 
(waaronder estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Streefdatum voor het bereiken van 
gewenste waterkwaliteit is 2015. Eventueel kan er, mits goed onderbouwd, uitstel (derogatie) verleend 
worden tot uiteindelijk 2027. Voor het uitwerken van de doelstellingen worden er op (deel)stroomgebied 
plannen opgesteld. In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de ambities en maatregelen beschreven 
voor de verschillende (deel)stroomgebieden. Met name de ecologische ambities worden op het niveau van de 
deelstroomgebieden bepaald.  

6.1.2  Rijksbeleid  

Het Rijksbeleid op het gebied van het waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021 
(vastgesteld 17 december 2015). Met de vaststelling van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is het NWP 2016-
2021 op enkele onderdelen gewijzigd. Tezamen geven beide documenten op hoofdlijnen de ambities weer van 
het Rijk ten aanzien van het nationale waterbeleid en het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De 
belangrijkste ambities richten zich op waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de 
Deltabeslissingen en enkele waterafhankelijke thema's als natuur en duurzame energie hebben in het plan een 
plek gekregen. De doorwerking van de beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in 
het Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009). In relatie tot de NOVI wordt de doorwerking 
geregeld in de Omgevingswet. 

6.1.3  Provinciaal beleid 

In de Omgevingsvisie Drenthe wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De ambities zijn, naast de 
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de kleinere wateren, de 
veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit van grond- en 
oppervlakte water en waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied. 

6.1.4  Waterschap Hunze en Aa’s  

Het beleid van het Waterschap Hunze en Aa's staat beschreven in het beheerprogramma 2016-2021. In het 
beheerprogramma staat met welke ambities en maatregelen het waterschap de ontwikkelingen en opgaven 
op het gebied van veiligheid, voldoende en schoon water oppakken. Het waterschap speelt onder andere in op 
klimaatverandering en Europese normen voor schoon en gezond water. 

Voor wat betreft het onderdeel ‘Water en ruimtelijke ordening’ is de ambitie om vroegtijdig betrokken te zijn 
bij alle ruimtelijke ontwikkelingen en water gerelateerde keuzen. Klimaatbestendigheid en waterveiligheid zijn 
volwaardig ingebed in alle ruimtelijke visies en plannen die het beheergebied raken. Tevens is er samen met 
de provincies bepaald in welke situaties het principe van ‘functie volgt peil’ wordt gehanteerd in plaats van 
‘peil volgt functie’. 
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6.2 Waterparagraaf  

6.2.1 Algemeen  

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) 
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of 
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke 
plannen is verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden 
opgenomen. Hierin wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het 
plan voor de waterhuishoudkundige situatie (watertoets).  

Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een 
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel 
de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang 
met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater). 

6.2.2 Watertoetsproces  

De effecten van de voorliggende ontwikkeling op de waterhuishouding is inzichtelijk gemaakt door gebruik te 
maken van de digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat er geen 
waterschapsbelang is. Het resultaat van de watertoets is opgenomen als bijlage 3 bij deze toelichting. 

De wijziging van de bestemming heeft geen gevolgen voor de waterhuishouding in het plangebied. De 
ontwikkeling vindt plaats binnen bestaande bebouwing, waarmee er geen sprake is van een toevoeging van 
verharding. Tevens wordt een aanzienlijk deel van het bestaande bouwvlak verwijderd, waarmee juridisch-
planologisch wordt geborgd dat een groot deel van het plangebied niet meer kan worden bebouwd.  

In de bestaande situatie is tevens geen sprake van wateroverlast. De bebouwing bevindt zich namelijk op een 
hoger gelegen deel van de Schapedrift, waarmee hemelwater naar het lager gelegen deel van de oprijlaan 
wordt afgevoerd. De oprijlaan is verhard danwel halfverhard, waarmee het verkeer van en naar het plangebied 
geen hinder ondervindt in tijden van hevige buien.  

Het aspect ‘water’ vormt geen belemmering voor de voorliggende ontwikkeling.  
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HOOFDSTUK 7  JURIDISCHE ASPECTEN EN PLANVERANTWOORDING 

7.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en 
omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes te maken bij het maken van 
het juridische deel van het bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. In dit hoofdstuk wordt dieper 
ingegaan op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte 
keuzes op de verbeelding en in de regels.  

7.2 Opzet van de regels 

7.2.1 Algemeen 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen 
om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari 
2010. In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. 
Naast de SVBP zijn ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid 
Ruimtelijke Instrumenten normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.  

De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012. 

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding 
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden 
bekeken.  

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:  

1. Inleidende regels; 
2. Bestemmingsregels; 
3. Algemene regels; 
4. Overgangs- en slotregels.  

7.2.2 Inleidende regels 

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten:  

▪ Begrippen (Artikel 1)  
In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een 
eenduidige interpretatie van deze begrippen vastgelegd 

▪ Wijze van meten (Artikel 2)  
In dit artikel is bepaald hoe de verschillende meetvoorschriften dienen te worden geïnterpreteerd.  

7.2.3 Bestemmingsregels 

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen. 
De regels zijn onderverdeeld in o.a.:  

▪ Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan;  
▪ Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bouwhoogte, goothoogte, etc.); 
▪ Afwijken van de bouwregels: onder welke voorwaarde(n) mag afgeweken worden van de aangegeven 

bouwmogelijkheden; 
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▪ Nadere eisen: Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van o.a. de situering en de 
afmetingen van bouwwerken; 

▪ Specifieke gebruiksregels: welk gebruik van gronden en opstallen in ieder geval strijdig/toegestaan is;  
▪ Afwijken van de gebruiksregels: onder welke voorwaarde(n) mag afgeweken worden van de 

aangegeven gebruiksmogelijkheden; 
▪ Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden: voor welke werken of werkzaamheden is (in ieder geval) een omgevingsvergunning 
benodigd. 

In paragraaf 7.3 worden de bestemmingen nader toegelicht en wordt ook per bestemming aangegeven 
waarom voor bepaalde gronden voor deze is gekozen. 

7.2.4 Algemene regels 

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is 
bestaat uit:  

▪ Anti-dubbeltelregel (Artikel 6) 
Deze regel is opgenomen om te voorkomen dat een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één 
keer betrokken wordt bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage.  

▪ Algemene afwijkingsregels (Artikel 7) 
Deze bepaling bevat diverse afwijkingsbevoegdheden. Aan de bevoegdheid zijn diverse 
beoordelingscriteria gekoppeld.  

▪ Algemene wijzigingsregels (Artikel 8) 
In de algemene wijzigingsregels zijn diverse bepalingen omtrent het wijzigen van dit bestemmingsplan 
opgenomen.  

▪ Overige regels (Artikel 9) 
In de overige regels is o.a. een regeling omtrent parkeren en laden/lossen opgenomen.  

7.2.5 Overgangs- en slotregels 

In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is aangegeven wat de 
juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregel 
wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd. 

7.3 Verantwoording van de regels 

Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van 
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing 
mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies 
waar worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.  

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische 
toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie 
voor het plangebied is.  

In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd.  

Bos (Artikel 3) 

Het grootste gedeelte van het plangebied is voorzien van de bestemming ‘Bos’. Met dit bestemmingsplan 
wordt het aanzienlijke bouwvlak, behorende bij de voormalige kantoorbestemming, in zijn geheel verwijderd. 
De voor ‘Bos’ aangewezen gronden zijn voornamelijk bestemd voor bos, en tevens voor tuinen ten dienste van 
de aanliggende bestemming ‘Wonen – Landhuis’. Binnen de bestemming zijn bestaande voorzieningen in de 
vorm van speelplaatsen, fiets- en voetpaden, ontsluitingswegen en overige verhardingen begrepen. 
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Wonen - Landhuis (Artikel 4) 

De reeds aanwezige bebouwing in het plangebied is in overeenstemming met de omliggende woonpercelen 
voorzien van de bestemming ‘Wonen – Landhuis’. De gronden zijn bestemd voor wonen, aan huis verbonden 
beroepen en een bed and breakfast. Het zuidelijke woonperceel (het voormalige conferentieoord) is tevens 
voorzien van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden – 3’, waarmee het gewenste aantal van drie 
wooneenheden juridisch-planologisch wordt geborgd.  

In de specifieke gebruiksregels is opgenomen onder welke voorwaarden de bed and breakfast als toegestaan 
gebruik kan worden beschouwd. Deze regeling is conform het bestemmingsplan “Zuidlaren Centrum” 
opgenomen. De bijbehorende mogelijkheid om af te wijken van de gebruiksregels ten behoeve van een 
grotere bed and breakfast en/of een bed and breakfast in bijgebouwen is eveneens conform het 
bestemmingsplan “Zuidlaren Centrum” opgenomen.  

Waarde – Archeologische verwachting 2 (Artikel 5) 

De dubbelbestemming 'Waarde – Archeologische verwachting 2' is conform het bestemmingsplan “Zuidlaren 
Centrum” opgenomen. Deze dubbelbestemming is naast de andere daar voorkomende bestemmingen 
opgenomen. In deze dubbelbestemming zijn bouwregels en een omgevingsvergunningstelsel opgenomen voor 
behoud en de bescherming van te verwachten archeologische waarden in de bodem.  
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HOOFDSTUK 8  ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het 
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is 
mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt 
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van 
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.  

De gemeentelijke kosten worden verhaald op de initiatiefnemer middels de gemeentelijke legesverordening. 
Eventuele planschade komt voor rekening van de initiatiefnemer. Dit is opgenomen in de 
planschadeovereenkomst die is afgesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente. Hiermee is het 
kostenverhaal anderszins verzekerd en is op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan nodig. 
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HOOFDSTUK 9  VOOROVERLEG, INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN 

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is vooroverleg vereist met het waterschap en met de diensten van de provincie 
en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van 
belangen welke in het plan in het geding zijn. 

9.1 Vooroverleg 

9.1.1  Het Rijk  

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom 
is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.  

9.1.2 Provincie Drenthe  

In het kader van het wettelijk vooroverleg is de provincie Drenthe om een reactie gevraagd. De provincie heeft 
het niet nodig geacht om een reactie uit te brengen op het plan. Het ontwerpbestemmingsplan is dan ook niet 
aangepast.    

9.1.3  Watertoets Hunze en Aa’s 

In het kader van de watertoets heeft er een digitale watertoets plaatsgevonden via de website 
www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets raakt het plan geen waterschapsbelangen. Het waterschap 
Hunze en Aa’s heeft in het vooroverleg aangegeven te kunnen instemmen met het plan.  

9.2 Zienswijzen 

Deze paragraaf wordt ingevuld nadat het ontwerpbestemmingsplan voor een ieder ter inzage heeft gelegen.  
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BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING 

Bijlage 1 AERIUS berekening 
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Bijlage 2 Quickscan flora en fauna 
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Bijlage 3 Watertoets 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

Voorliggende AERIUS-berekening heeft betrekking op de percelen aan de Schapedrift 7 en 9 te Zeegse in de 
gemeente Tynaarlo. Ter plaatse bevindt zich het voormalig conferentieoord ‘De Clinge’. In het verleden werd 
deze locatie gebruikt als vergaderlocatie en cursuslocatie, met naastgelegen groepsaccommodatie en kamers 
voor Bed&Breakfast.  

De bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn inmiddels beëindigd. Initiatiefnemers hebben het voornemen om het 
conferentieoord en de groepsaccommodatie te transformeren tot reguliere wooneenheden. Het voornemen is 
om de groepsaccommodatie aan de Schapedrift 7 te transformeren naar een reguliere woning met kamers 
voor Bed&Breakfast. De functie van het conferentieoord aan de Schapedrift 9 zal worden gewijzigd naar een 
woonfunctie voor een woongroep met drie wooneenheden.  

In afbeelding 1.1 is de ligging van het plangebied ten opzichte van Zeegse, Tynaarlo en de (directe) omgeving 
weergegeven. Het plangebied is hierin aangegeven met de rode ster en rode contour. 

Afbeelding 1.1 Ligging projectgebied ten opzichte van Zeegse, Tynaarlo en de directe omgeving (Bron: PDOK, bewerkt) 

Om de voorliggende ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. In het kader van 
het bestemmingsplan dienen de te verwachten effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden in kaart te 
worden gebracht. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.  

De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2021. In 
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS-berekening gegeven. 
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HOOFDSTUK 2  VOORGENOMEN ONTWIKKELING 

Het voornemen heeft betrekking op het conferentieoord ‘De Clinge’ en de groepsaccommodatie/B&B aan de 
Schapedrift 7 en 9 te Zeegse. Het conferentieoord aan de Schapedrift 9 zal worden getransformeerd tot een 
reguliere woonfunctie. In het pand worden drie wooneenheden gerealiseerd. Er worden uitsluitend inpandige 
werkzaamheden verricht om het voormalig conferentieoord geschikt maken voor het beoogd gebruikt. Het 
pand is in zijn geheel aangesloten op het gasnet. Het gasverbruik van het pand is daarom meegenomen in de 
voorliggende AERIUS-berekening.  

Het voornemen bestaat verder om de naastgelegen groepsaccommodatie/B&B aan de Schapedrift 7 in gebruik 
te nemen als een reguliere woning met maximaal twee kamers voor B&B. Aangezien dit pand tevens op het 
gasnet is aangesloten, wordt in voorliggend geval aangenomen dat de woning en de kamers voor B&B ook op 
het gasnet blijven aangesloten.  
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HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN 

3.1 Algemeen 

Het projectgebied bevindt zich op circa 470 meter van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied “Drentsche Aa-
gebied”. Overige Natura 2000-gebieden bevinden zich op ruim 5,5 kilometer afstand van het projectgebied.  

In het kader van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), die op 1 juli 2021 in werking is getreden, 
is de aanlegfase van de ontwikkeling achterwege gelaten. In de Wsn is namelijk een partiële vrijstelling voor de 
bouwsector opgenomen. Dit houdt in dat de door de bouw mogelijke veroorzaakte stikstofdepositie op Natura 
2000-gebieden buiten beschouwing worden gelaten bij een natuurvergunning. De vrijstelling geldt slechts voor 
tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw-, sloop en aanleg en ander werkzaamheden en niet voor structurele 
stikstofemissies in de gebruiksfase van het bouwwerk of werk als gevolg van bijvoorbeeld bewoning, gebruik 
van utiliteitsbouw of verkeer dat over een weg rijdt. 

Concreet betekent dit dat de aanlegfase sinds het in werking treden van de Wet stikstofreductie en 
natuurverbetering niet meer berekend hoeft te worden. Hieronder worden de uitgangspunten van de 
berekening ten aanzien van de gebruiksfase toegelicht. 

3.2 Gebruiksfase 

In de gebruiksfase wordt inzicht gegeven in de te verwachten NOx en NH3 emissie. Om dit te bepalen zijn alle 
mogelijke emitterende bronnen geanalyseerd. In voorliggend geval betreffen dit de onderstaande bronnen: 

• Gasverbruik bestaande bebouwing; 

• Bestaande verkeersgeneratie; 

• Gasverbruik nieuwe woningen; 

• Nieuwe verkeersgeneratie. 

De bovenstaande emitterende bronnen worden in deze paragraaf nader onderzocht en toegelicht. 

3.2.1 Gasverbruik bestaande bebouwing 

De bestaande bebouwing is volgens de Warmte Atlas aangesloten op het gasnet. afbeelding 3.1 zijn de 
desbetreffende gebouwen in het rood omkaderd. 
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Afbeelding 3.1 Gaslevering Schapedrift 7-9 (Bron: Warmte Atlas) 

Om de NOx emissie voor het conferentieoord en de groepsaccommodatie te bepalen is gebruik gemaakt van 
de energiekentallen afkomstig van het CBS1. De tabel bevat cijfers over het gemiddelde verbruik van 
elektriciteit en aardgas per m2 gebruiksoppervlakte voor verschillende type utiliteitsbouw in de dienstensector. 
Het aardgasverbruik is gecorrigeerd voor temperatuureffecten. In voorliggende berekening is de bebouwing, 
ook gelet op de bestemming in het bestemmingsplan, geschaard onder de functie ‘kantoor: overig’. 

Bij de berekening van de stikstofemissie als gevolg van het gasverbruik zijn de onderstaande uitgangspunten 
gebruikt: 

• Calorische onderwaarde aardgas: 31,65*106 J/m³; 

• NOx emissie factor HR-ketel 2006: 24 g/GJ2; 

• Gasintensiteit Kantoor: Overig 1.000 tot 2.500 m2: 13,3 m3/m2; 

• Bruto vloeroppervlak (bvo): 1.266 m2. 

Het vorenstaande resulteert in een emissie NOx van 12,79 kg NOx/j3. 

Naast de bovenstaande NOx emissies, zijn de emissiehoogte en de warmte-inhoud van invloed op de 
rekenresultaten. Naast de bovenstaande NOx en NH3 emissies zijn de emissiehoogte, spreiding en de 
warmteinhoud van invloed op de rekenresultaten. Conform het rapport ‘Emissiekentallen NOx en NH3 voor 
PAS / AERIUS, Tauw, 31 augustus 2018’ is voor de emissiehoogte het volgende aangehouden: 1) hanteer in de 
modelberekening voor de uitstoothoogte de maximale bouwhoogte en 2) hanteer voor de spreiding de helft 
van de maximale bouwhoogte. De spreiding geeft de mate aan waarin de uitstoothoogte kan afwijken van de 
ingevoerde uitstoothoogte. 

Op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Kleinere kernen” bedraagt de maximale 
bouwhoogte in voorliggend geval 10 meter. Voor de uitstoothoogte is dus 10 meter aangehouden en voor de 

                                                                 
1 https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83374NED?q=utiliteitsbouw 
2 Kok, H.J.G., Update NOx-emissiefactoren kleine vuurhaarden, glastuinbouw en huishoudens, TNO, 2014 
3 24*13,3*1266*31,65*10^6*10^-12 = 7,46 
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spreiding is daarom 5 meter aangehouden. Voor de warmte-inhoud is aangesloten op de default-waarde 
vanuit AERIUS voor ‘kantoren en winkels’, namelijk 0,014 MW. 

3.2.2 Bestaande verkeersgeneratie 

Om het aantal verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Toekomstbestendig 
parkeren, publicatie 381 (december 2018)’ van CROW. In deze publicatie is een conferentieoord niet als 
functie opgenomen. Daarom wordt aangesloten bij de meest vergelijkbare functie uit de CROW-publicatie, te 
weten ‘commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie).  

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

• Functie: Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie) 

• Verstedelijkingsgraad: niet stedelijk / gemeente Tynaarlo (Bron: CBS Statline) 

• Stedelijke zone: rest bebouwde kom 

In de CROW publicatie is de verkeersgeneratie per functie uiteengezet met een minimum en een maximaal 
aantal verkeersbewegingen. In voorliggend geval is uitgegaan van het gemiddelde. 

Op basis van de vorenstaande uitgangspunten ontstaat qua verkeersgeneratie als gevolg van het project het 
volgende beeld: 

Functie Verkeersgeneratie 
per 100 m2 bvo 

Oppervlakte bvo in 
m2 

Totale 
verkeersgeneratie 

Commerciële dienstverlening 
(kantoor met baliefunctie) 

16,55 1.266 209,5 

Totaal 210 

De totale bestaande verkeersgeneratie voor de te realiseren woningen komt afgerond neer op 210 
verkeersbewegingen per weekdag.  

De verkeersbewegingen zijn gemodelleerd over twee verschillende routes. De eerste route beweegt zich 
vanuit het projectgebied naar de Hoofdweg, waarna het verkeer zich in noordelijke richting beweegt. Na circa 
100 meter op de Hoofdweg gaat het verkeer op in het heersende verkeersbeeld4. De tweede route beweegt 
zich vanaf de hoofdweg in zuidelijke richting. In de AERIUS-berekening is het verkeer circa 100 meter op deze 
weg gemodelleerd, alvorens het verkeer is opgegaan in het heersende verkeersbeeld.   

3.2.3 Gasverbruik nieuwe woningen 

Zoals reeds in hoofdstuk 2 is aangegeven is de huidige bebouwing momenteel op het gas aangesloten. 
Aangenomen wordt daarom dat de te realiseren functies ook op het gasnet blijven aangesloten. Ten aanzien 
van het gebruik van het pand is daarmee sprake van stikstofemissies en mogelijke depositie op Natura 2000-
gebieden. Concreet gaat het in voorliggend geval om de realisatie van drie wooneenheden in het voormalige 
conferentieoord en het gebruik van de groepsaccommodatie als vrijstaande woning. Binnen de woning 
worden twee kamers gebruikt ten behoeve van B&B. Aangezien dit een inpandige functie betreft, wordt het 
gehele pand in voorliggende berekening behandeld als zijnde één vrijstaande woning.  

Voor de berekening van de bijbehorende stikstofemissie is aangesloten op de ‘Factsheet Ruimtelijke plannen – 
emissiefactoren, versie 5 juli 2018’. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

Woning Aantal woningen NOx/jaar per woning 

Appartement 3 1,25 

Vrijstaande woning 1 3,59 

Totale emissie 7,34 

Naast de bovenstaande NOx en NH3emissies zijn de emissiehoogte, spreiding en de warmteinhoud van invloed 
op de rekenresultaten. Conform het rapport ‘Emissiekentallen NOx en NH3 voor PAS / AERIUS, Tauw, 31 
augustus 2018’ is voor de emissiehoogte het volgende aangehouden: 1) hanteer in de modelberekening voor 

                                                                 
4 Het verkeer gaat op in het heersende verkeersbeeld op het moment dat het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en 

stopgedrag nog niet dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevinden. 
(https://www.infomil.nl/vaste-onderdelen/uitgebreid-zoeken/@89887/wanneer_is_het/) 
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de uitstoothoogte de maximale bouwhoogte en 2) hanteer voor de spreiding de helft van de maximale 
bouwhoogte. De spreiding geeft de mate aan waarin de uitstoothoogte kan afwijken van de ingevoerde 
uitstoothoogte. 

Op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Kleinere kernen” bedraagt de maximale 
bouwhoogte in voorliggend geval 10 meter. Voor de uitstoothoogte is dus 10 meter aangehouden en voor de 
spreiding is daarom 5 meter aangehouden. Voor de warmteinhoud is aangesloten op de default-waarde vanuit 
AERIUS voor woningen, namelijk 0,000 MW. 

3.2.4 Nieuwe verkeersgeneratie 

De te realiseren woning brengt een bepaald aantal verkeersbewegingen met zich mee. Het aantal 
verkeersbewegingen heeft invloed op de AERIUS-berekening en moet in ogenschouw worden genomen. Om 
het aantal verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren, 
publicatie 381 (december 2018)’ van het CROW. 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

▪ Type: Koop, huis, vrijstaand (1x) / Kamerverhuur, zelfstandig (2x) / Koop, appartement, duur (3x); 
▪ Verstedelijkingsgraad: niet stedelijk; 
▪ Stedelijke zone: rest bebouwde kom. 

In de publicatie van het CROW wordt de verkeersgeneratie per functie uiteengezet. Daarnaast wordt een 
minimaal en maximaal aantal verkeersbewegingen aangegeven. In voorliggend geval is van het gemiddelde 
uitgegaan.  

Op basis van de vorenstaande uitgangspunten ontstaat qua verkeersgeneratie het volgende beeld: 

De totale verkeersgeneratie voor de te realiseren woningen komt afgerond neer op 35 verkeersbewegingen 
per weekdag.  

De verkeersbewegingen zijn gemodelleerd over twee verschillende routes. De eerste route beweegt zich 
vanuit het projectgebied naar de Hoofdweg, waarna het verkeer zich in noordelijke richting beweegt. Na circa 
100 meter op de Hoofdweg gaat het verkeer op in het heersende verkeersbeeld5. De tweede route beweegt 
zich vanaf de hoofdweg in zuidelijke richting. In de AERIUS-berekening is het verkeer circa 100 meter op deze 
weg gemodelleerd, alvorens het verkeer is opgegaan in het heersende verkeersbeeld.   

Om een uiterst worst-case scenario te berekenen is 100% van de verkeersbewegingen op beide routes 
gemodelleerd. Zodoende is met twee keer zoveel verkeer gerekend dan wordt verwacht. 

 

  

                                                                 
5 Het verkeer gaat op in het heersende verkeersbeeld op het moment dat het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en 

stopgedrag nog niet dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevinden. 
(https://www.infomil.nl/vaste-onderdelen/uitgebreid-zoeken/@89887/wanneer_is_het/) 

Functie Verkeersbewegingen Aantal te realiseren woningen Totale verkeersgeneratie 

Koop, huis, vrijstaand 8,2 1 8,2 

Kamerverhuur, zelfstandig 2,1 2 4,2 

Koop, appartement, duur 7,4 3 22,2 

Totaal 34,6 (35) 
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN & CONCLUSIE 

In de voorliggende AERIUS-berekening is de stikstofdepositie van de gebruiksfase van de ontwikkeling aan de 
Schapedrift 7-9 te Zeegse in kaart gebracht. In de gebruiksfase wordt inzicht gegeven in de te verwachten NOx 
en NH3 emissie. De onderstaande emitterende bronnen zijn in de AERIUS-Calculator ingevoerd. 

• Gasverbruik bestaande bebouwing; 

• Bestaande verkeersgeneratie; 

• Gasverbruik nieuwe woningen; 

• Nieuwe verkeersgeneratie. 

In de voorliggende AERIUS-berekening is een verschilberekening gemaakt tussen de bestaande en de nieuwe 
emitterende bronnen. Uit de resultaten blijkt dat in de gebruiksfase van de voorgenomen ontwikkeling geen 
sprake is van een toename, maar juist van een afname van de stikstofdepositie ten aanzien van 
stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden. In bijlage 1 zijn de rekenresultaten van de gebruiksfase en de 
referentiesituatie bijgevoegd. 

Er is hiermee geen sprake van significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstelling van Natura 
2000-gebieden. Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van 
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningplichtig. 
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BIJLAGE BIJ DE STIKSTOFBEREKENING  

Bijlage 1 Rekenresultaten Gebruiksfase 
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Gewenstesituatie-Beoogd 2022 <0,1ton/j <0,1ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Referentiesituatie-Referentie
2.576,16mol/ha/j 7618745

DrentscheAa-

gebied

Gewenstesituatie-Beoogd
2.576,15mol/ha/j 7618745

DrentscheAa-

gebied

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 15,41ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,02mol/ha/j

Projectberekening

2/8RcCZeMjhDsmD (28 januari 2022)



Gewenstesituatie(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

1 WonenenWerken|Woningen|Gasverbruikwoningen - <0,1ton/j

 Verkeersnetwerk <0,1ton/j <0,1ton/j

Projectberekening

3/8RcCZeMjhDsmD (28 januari 2022)



Referentiesituatie(Referentie),rekenjaar2021

Emissiebronnen
Emissie

NH3

Emissie

NOx

1
WonenenWerken|Kantorenenwinkels|Gasverbruikbestaande

bebouwing
- <0,1ton/j

 Verkeersnetwerk <0,1ton/j <0,1ton/j

Projectberekening
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m

Projectberekening
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Gewenstesituatie"

(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 15,41 2.576,14 0,00 0,00 15,41 0,02

Pergebied Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Drentsche

Aa-gebied

(25)

15,41 2.576,14 0,00 0,00 15,41 0,02

Projectberekening

6/8RcCZeMjhDsmD (28 januari 2022)



Gewenstesituatie,Rekenjaar2022

1 WonenenWerken|Woningen

Naam Gasverbruik
woningen

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 10,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx <0,1ton/j

Projectberekening

7/8RcCZeMjhDsmD (28 januari 2022)



Referentiesituatie,Rekenjaar2021

1 WonenenWerken|Kantorenenwinkels

Naam Gasverbruik
bestaande
bebouwing

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 10,0m
Warmteinhoud 0,014MW

NOx <0,1ton/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021_20220120_17�380b1e

Databaseversie 2021_17�380b1e

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening
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SAMENVATTING   
Er zijn concrete plannen voor het uitvoeren van enkele bouwkundige werkzaamheden aan een bestaand 

gebouw op het adres Schapedrift 7-9 te Zeegse, gemeente Tynaarlo. Ook wordt een schuurtje gesloopt. Als 

gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet 

uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de 

voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend 

rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van 

het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 

consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  

 

Op 25 januari 2022 is een verkennend onderzoek uitgevoerd in het plangebied. Daarbij is gekeken naar de 

(potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en 

voortplantingslocaties. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op 

beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en het Natuurnetwerk Nederland.   

 

Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:   

Het plangebied ligt binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland, maar op enige afstand van Natura 

2000-gebied. Omdat de kernkwaliteiten van het Natuurnetwerk Nederland niet aangetast worden, is 

voorgenomen initiatief niet strijdig met provinciale regels voor de bescherming van het Natuurnetwerk 

Nederland. Verdere toetsing aan beleidsregels is daarom niet aan de orde. Gelet op de aard van de 

voorgenomen activiteiten en de afstand tussen plangebied en Natura 2000-gebied, kan een negatief effect op 

Natura 2000-gebied uitgesloten worden. Nader onderzoek of het opstellen van een effectbeoordeling of 

passende beoordeling is niet aan de orde.      

 

Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:   

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
bezetten verschillende grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten er een vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats en nestelen er vogels.  
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 

nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 

Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 

vernielen van bezette vogelnesten. Indien de schuur gesloopt wordt tijdens de voortplantingsperiode, wordt 

geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te 

kunnen sluiten. 

 

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en 

amfibieën gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd 

grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren 

amfibieënsoorten, die een vaste (winter)rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een 

vrijstelling van de verbodsbepaling ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. Er geldt 

geen vrijstelling voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën. Om te voorkomen 

dat beschermde dieren gedood worden dienen ze weggejaagd te worden of weggevangen te worden (en 

elders losgelaten). Indien niet voorkomen kan worden dat een beschermd dier gedood wordt, dient een 



 

  

5  

  

ontheffing aangevraagd te worden of dient gewerkt te worden volgens een goedgekeurde en toepasbare 

gedragscode. 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor de foeragerende diersoorten niet af.       
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HOOFDSTUK  1 INLEIDING  
Er zijn concrete plannen voor het uitvoeren van enkele bouwkundige werkzaamheden aan een bestaand 
gebouw op het adres Schapedrift 7-9 te Zeegse, gemeente Tynaarlo. Ook wordt een schuurtje gesloopt. Als 
gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet 
uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend 
rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van 
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  
  
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren 
en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. Ook is 
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.   
  
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura 2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Drenthe (Natuurnetwerk Nederland).  
  
  
Doel van deze rapportage:  
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in het 
kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het bestemmingsplan) 
of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven 
op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen activiteit uitvoerbaar?). Het 
is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te voorkomen dat de Wet 
natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. De Wet natuurbescherming 
is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en het is aan de uitvoerende partijen 
om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.   
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de planning 
in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, materiaalgebruik etc.      
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HOOFDSTUK 2 HET PLANGEBIED  
  

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd aan de Schapedrift 7-9 te Zeegse, gemeente Tynaarlo. Het plangebied ligt ten 
zuiden van de woonkern Zeegse. Het plangebied wordt omgeven door bos. Op onderstaande afbeelding wordt 
de globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische kaart.  
 

 
Globale ligging plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de pointer aangegeven (bron kaart: Ruimtelijkeplannen.nl)  

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied vormt een deel van een erf en bestaat uit bebouwing, erfverharding en beplanting. In het 
plangebied staan meerdere gebouwen waaronder een kantoorgebouw. Dit gebouw bestaat uit meerdere aan 
elkaar gebouwde gebouwen. De gebouwen beschikken over een gemetselde buitengevels met een 
luchtspouw.  De oorspronkelijke woning, waar de kantoren tegenaan gebouwd zijn, beschikt over een met 
dakpannen gedekt zadeldak. De kantoorgebouwen hebben een met dakleer gedekt plat dak. Een deel van de 
gevels is begroeid met klimop. Tevens staat in het plangebied een vervallen bijgebouwtje, welke grotendeels 
begroeid is met hedera. Dit gebouwtje heeft bakstenen buitengevels en een met dakpannen gedekt dak 
(zonder dakbeschot). Op onderstaande luchtfoto wordt het plangebied weergegeven.  
 

 
Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele cirkel aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl).  
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HOOFDSTUK 3 VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 
3.1 Algemeen 
Er zijn plannen om wijzigingen aan te brengen in de buitengevels van het gebouw. Er worden geen wijzigingen 
aangebracht aan de oorspronkelijke woning. Op een aantal plekken worden bestaande raamkozijnen 
dichtgemetseld, terwijl op andere plekken nieuwe raamkozijnen aangebracht worden. Ook worden de platte 
daken geïsoleerd. Tevens wordt er op het terrein een oud vervallen gebouwtje gesloopt. Op onderstaande 
wordt het wenselijke eindbeeld weergegeven.  
 

 
Wenselijk eindbeeld  (bron: Uw tekenaar). 

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming:  

• Aanpassen gevels; 

• Sloop bebouwing; 

 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –gebieden  
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en beschermd 

(natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 

 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden; 

 

Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer  
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep. In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering 
van de fysieke werkzaamheden, zoals sloop- en bouwwerkzaamheden.   
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Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit:  
Om de effecten van een voorgenomen activiteiten goed in beeld te kunnen brengen, is het soms van belang 
ook buiten het plangebied te kijken. In het voorliggend geval grenst het plangebied aan bos. Het is niet 
aannemelijk dat verstoringseffecten waarneembaar zijn buiten het plangebied. De invloedsfeer is lokaal.  
 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied  
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.   
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Hoofdstuk 4 TOETSINGSKADER  

4.1 Algemeen   
In dit Hoofdstuk worden de diverse toetsingskaders toegelicht waaraan het initiatief getoetst wordt.   

  

4.2 Wet natuurbescherming; Natura 2000   
Het gebiedsbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura 2000-
gebieden (Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten die significante gevolgen 
voor deze gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel – zonder vergunning – niet toegestaan. Ook het vaststellen 
van plannen zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan is niet toegestaan, indien het betreffende plan 
significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Naast directe effecten (bijv. ruimtebeslag), 
dient ook gekeken te worden naar indirecte effecten als gevolg van externe werking (bijv. door geluid, licht en 
stikstofdepositie). De eerste stap in de toetsing is vaak een voortoets. Als significante gevolgen in de voortoets 
niet op voorhand met zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling noodzakelijk. 
In dat geval is voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet natuurbescherming.  

  

4.3 Wet natuurbescherming; Soortenbescherming   
In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de wet zijn lijsten 
opgenomen met beschermde soorten. In de Wet natuurbescherming worden drie verschillende 
beschermingsregimes gehanteerd waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld:  
  
Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.) o lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild 

levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;   
o lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste 

lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;   
o lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te 

hebben;   

o lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;   

o lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.   
  

Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.) o lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, 
genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij 
het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;   
o lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;   

o lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te 
vernielen of te rapen;   

o lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste 
lid te beschadigen of te vernielen;   

o lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn 
of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.   

  
Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.) o lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en 

vijfde lid, is het verboden:   
o onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en 

kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te 
vangen;   

o onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of   
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o onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen 
of te vernielen.  
  

Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie van 
LNV) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit 
ontheffingsplicht artikel 3.10 uit de Wet natuurbescherming. Voor beschermde soorten die niet zijn vrijgesteld 
dient bij overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wn een ontheffing te worden aangevraagd. Voor vogels 
geldt in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de gunstige staat van 
instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide categorie soorten te werken volgens 
een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de Wet natuurbescherming. Er is dan geen ontheffing 
nodig.  

  
4.4 Beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland   
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau 
vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)/Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) is verankerd. De EHS werd officieel geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan en is daarna 
opgenomen in de Nota Ruimte, welke inmiddels vervangen is door de Nationale omgevingsvisie (NOVI). 
Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. NNN/EHS zijn opgenomen in het Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die binnen het NNN/EHS vallen moet het belang van de 
natuurbescherming worden afgewogen tegen andere belangen, indien de voorgenomen ingreep negatief 
uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. De kern van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. Dit wil 
zeggen dat schadelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep 
rechtvaardigen. In dat geval zijn compenserende maatregelen voorgeschreven. Concrete beleidsregels ten 
aanzien van de NNN in Drenthe zijn opgenomen in de vigerende provinciale ruimtelijke verordening van de 
provincie Drenthe.  
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Hoofdstuk 5  GEBIEDSBESCHERMING  

5.1 Algemeen   
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura-2000 
gebied en het Natuurnetwerk Nederland.  

  

5.2 Natuurnetwerk Nederland   
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 

Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de verplichting 
tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de verordening is het "nee, 
tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan 
indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Er kan echter aanleiding 
zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een uitzondering te maken op de algemene lijn 
van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden 
gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de 
principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het 
ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken 
en waarden van het NNN’ waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen 
die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, saldering 
van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en de overige 
spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is door toepassing 
van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een betere manier 
kunnen worden bereikt. 
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Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland   
Het plangebied ligt binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland. Op de onderstaande afbeelding 
wordt de ligging van het plangebied in Natuurnetwerk Nederland weergegeven.   
 

 
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de 
zwarte lijn aangeduid. Gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren, worden met de groene kleur aangeduid  (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl).    
  
De kernkwaliteiten van het NNN zijn: 

• Natuurkwaliteit 

• Landschappelijke kwaliteiten 

• Beleving van rust 

• Ruimte  

• Oorspronkelijkheid 

• Naoberschap 

• Menselijke maat 

• Veiligheid 

• Kleinschaligheid (Drentsche schaal) 
 
Toetsing aan provinciaal beleid  
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, saldering 
van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en de overige 
spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Drenthe. Er is door toepassing 
van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een betere manier 
kunnen worden bereikt.  
 

Het plangebied ligt binnen het Natuurnetwerk Nederland, maar de kernkwaliteiten van het Natuurnetwerk 
Nederland worden niet aangetast door uitvoering van de voorgenomen plannen. Verdere toetsing aan de 
provinciale beleidsregels t.a.v. de bescherming van het NNN is daarom niet aan de orde.  

 

5.3 Natura 2000  
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en fauna 
is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om 
natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in 
Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20070101
http://minez.nederlandsesoorten.nl/soorten
http://minez.nederlandsesoorten.nl/soorten
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onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De Nederlandse 
bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 gebieden.  

  
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000   
Het plangebied ligt buiten de begrenzing van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen Natura 2000-
gebied ligt op minimaal 500 meter afstand van het plangebied. Dit betreft Natura 2000-gebied  
Drentsche Aa. Op de onderstaande afbeelding wordt de ligging van het plangebied ten opzichte van het 
Natura-2000 gebied weergegeven. Het plangebied wordt met een blauwe marker weergegeven.   
 

 
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de blauwe stip 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de groene of okergele kleur aangeduid (bron: pdok.nl).  

      
Effectbeoordeling  
  
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten  
Het plangebied is niet zichtbaar vanuit Natura 2000-gebied en de invloedsfeer van de voorgenomen 
activiteiten is lokaal. Het is niet aannemelijk dat verstoringseffecten, zoals geluid, optische verstoring, 
kunstlicht een negatief effect hebben op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied. Nader onderzoek 
of een effectenbeoordeling is niet nodig.   
  
Beoordeling stikstof (ontwikkelfase)  
Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering van kracht. Dat houdt in dat stikstofemissie 
welke ontstaat tijdens de ontwikkelfase, niet beoordeeld hoeft te worden op mogelijk negatieve effecten op 
Natura 2000-gebied. Wel dient de gebruiksfase beoordeeld te worden.  

  
Beoordeling stikstof (gebruiksfase)   
Er is sprake van het verbouwen van een pand tot woning. Het aantal woningen in het plangebied blijft gelijk. 
Er is geen sprake van toename van het aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied. Ook ontstaan 
geen andere stikstofbronnen. Er is geen sprake van toename van emissie van stikstof in de gebruiksfase. 
Daarom kan geen sprake zijn van toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied als gevolg van 
voorgenomen activiteiten.  

  

5.5 Slotconclusie  
Het plangebied ligt binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland, maar op enige afstand van Natura 
2000-gebied. Omdat de kernkwaliteiten van het Natuurnetwerk Nederland niet aangetast worden, is 
voorgenomen initiatief niet strijdig met provinciale regels voor de bescherming van het Natuurnetwerk 
Nederland. Gelet op de aard van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen plangebied en Natura 
2000-gebied, kan een negatief effect op Natura 2000-gebied uitgesloten worden. Nader onderzoek of het 
opstellen van een effectbeoordeling of passende beoordeling is niet aan de orde.      
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HOOFDSTUK 6 SOORTENBESCHERMING  
 

6.1 Verwachting en bureauonderzoek  
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek & NDFF) zijn geen veldbiologische gegevens naar voren gekomen die 
bruikbaar zijn voor deze studie.  
 
Het plangebied bestaat uit bebouwing, omgeven door bos. De inrichting maakt het plangebied niet tot een 
geschikte groeiplaats voor beschermde planten, maar wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied 
voor verschillende beschermde diersoorten. Gelet op de inrichting behoort het plangebied mogelijk tot 
functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande 
soortgroepen:   

• vogels 

• vleermuizen 

• grondgebonden zoogdieren 

• amfibieën 

  
Overige soorten  
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als libellen, vissen, 
dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het onderzoeksgebied 
geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het normale 
verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of soortgroepen, die 
(soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale verspreidingsgebied 
vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, reptielen en voor planten.   

  

6.2 Methode  
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 25 januari 2022 tijdens de daglichtperiode 
bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële aanwezigheid van 
beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. Tijdens het veldbezoek is 
gebruik gemaakt van een verrekijker en fotocamera.   

  
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen:  

• veldbezoek door ervaren ecoloog 

• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet) 

• NDFF 
  
Vogels  
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Sommige vogels vertonen in deze tijd van het jaar 
territorium-indicerend gedrag (zingen/balts), maar slechts enkele vogelsoorten kunnen een bezet nest 
hebben in deze tijd van het jaar (o.a. nijlgans, kerkuil, Turkse tortel). Zomergasten houden zich in deze tijd van 
het jaar nog op in de overwinteringsgebieden. Standvogels, zoals steenuil en huismus bevinden zich meestal 
nog wel in de directe omgeving van de nestplaats. 

 
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken kan 
een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels. 
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Grondgebonden zoogdieren  

Het plangebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren. De 
onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek, maar matig geschikt voor onderzoek naar 
voortplantingslocaties. Grondgebonden diersoorten hebben geen zogende jongen in deze tijd van het jaar. 
Wel benutten veel grondgebonden zoogdieren de voortplantingsplaats als vaste rustplaats buiten de 
voortplantingsperiode. 
 
Er is in het plangebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de 
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het plangebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en 
bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. De beplanting is specifiek beoordeeld als 
potentiële verblijfplaats voor egel en steenmarter.  
  
Vleermuizen 

De onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen omdat 
vleermuizen in deze tijd van het jaar de winterverblijfplaats bezetten. Sommige vleermuissoorten bezetten de 
winterverblijfplaats op enige afstand (>100km) van de zomerverblijfplaats, terwijl de gewone dwergvleermuis 
soms de zomerverblijfplaats blijft bezetten in de wintermaanden, totdat de koude intreed en dan soms alsnog 
een winterverblijfplaats in de regio gaat opzoeken. Sommige vleermuizen in winterrust zitten diep 
weggekropen in gebouwen of bomen, maar er zijn ook vleermuizen die open en bloot aan de binnenzijde van 
gebouwen hangen, zoals op tochtvrije zolders. 
 

Er is in het plangebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen. 
Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen niet foerageren en geen lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute. De mogelijke betekenis van het plangebied als foerageergebied 
en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de landschappelijke 
karakteristieken van het plangebied.   
 
Amfibieën 
De onderzoeksperiode is ongeschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en ongeschikt voor 
onderzoek naar voortplantingswateren. Amfibieën bezetten de winterrustplaats in deze tijd van het jaar en 
zitten dan weggekropen in de sliblaag van open water of diep weggekropen in holen en gaten in de grond, of 
onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen. 
 

Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het plangebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde 
eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het 
plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
   
 

6.3 Resultaten   
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.    

 
Vogels  
Het plangebied vormt functioneel leefgebied van vogels. Vogels benutten de buitenruimte als foerageergebied 
en vermoedelijk nestelen er jaarlijks vogels in het plangebied. Vogels kunnen nestelen in de vervallen schuur 
of de klimop aan de schuur. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, zanglijster, 
winterkoning, roodborst en grauwe vliegenvanger. Rust- of nestplaatsen van roofvogels of uilen zijn niet 
vastgesteld in het plangebied. Ook vormt het een ongeschikte nestplaats voor huismussen en gierzwaluwen.  
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Door het verwijderen van beplanting tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een vogel gedood en 
een bezet vogelnest beschadigd of vernield. Als gevolg van het verwijderen van beplanting neemt de betekenis 
van het plangebied als foerageergebied voor vogels niet af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen beplanting tijdens de voortplantingsperiode; 
  
 
Vleermuizen 
 

• Verblijfplaatsen  
Potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen ontbreken in het plangebied. Met uitzondering van het kleine 
schuurtje, beschikken de gebouwen over bakstenen buitengevels met luchtspouw. In de gevels met 
luchtspouw zijn slechts enkele smalle open stootvoegen in de buitengevel waargenomen. Deze zaten tijdens 
het veldbezoek vol met (oud) spinrag. Dit is een aanwijzing dat de openingen niet benut worden als 
invliegopening.  Er zijn geen potentiële verblijfplaatsen in het plangebied waargenomen, zoals een holle 
ruimte achter een windveen, gevelbetimmering, loodslab, dakpan of vensterluik.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.    
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren. Op basis van een 
beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als geschikt foerageergebied 
voor verschillende vleermuizen beschouwd.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet 
aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:  

- Geen;  
 

• Vliegroute  
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
gevels van woningen. 
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Echter heeft de uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:  

- Geen; 
 
Grondgebonden zoogdieren  
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied 
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende beschermde grondgebonden 
zoogdiersoorten als  das, egel, eekhoorn, steenmarter, bosmuis, gewone bosspitsmuis en huisspitsmuis. 
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Voorgenoemde soorten benutten het plangebied  als foerageergebied en mogelijk bezetten bosmuizen en 
huisspitsmuizen er ook een vaste rust- en voortplantingsplaats. Deze soorten kunnen een rust- en 
voortplantingsplaats bezetten in holen en gaten in de grond. Een geschikte plek voor egel en steenmarter om 
een vaste rust- of voortplantingsplaats te bezetten, ontbreekt in het plangebied. Gelet op de inrichting en het 
gevoerde beheer, wordt het plangebied niet als functioneel leefgebied van wezel of hermelijn beschouwd. 
Ook zijn geen nesten van eekhoorns in het plangebied waargenomen. 
 
Door het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een grondgebonden zoogdier gedood en wordt mogelijk 
een vaste rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd en vernield. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten 
neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor grondgebonden zoogdieren niet af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Uitvoeren grondverzet; 
 

Amfibieën   
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige beschermde amfibieënsoorten 
beschouwd. Amfibieën als bruine kikker en gewone pad benutten de buitenruimte in het plangebied mogelijk 
als foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een (winter)rustplaats. Amfibieën kunnen een winterrustplaats 
bezetten in holen en gaten in de grond en onder strooisel en rommel.  Geschikt voortplantingshabitat 
ontbreekt in het plangebied.  
     
Door het verwijderen van strooisel en het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een amfibie gedood en 
wordt mogelijk een  (winter)rustplaats beschadigd en vernield. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten 
neemt de geschiktheid van het plangebied als foerageergebied van amfibieën niet af.   
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen strooisel en opgeslagen spullen/rommel; 
- Uitvoeren grondverzet; 

  
Overige soorten  
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen.  
  
 
 

6.4 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep  
  
Vogels  
Als gevolg van het slopen van het bijgebouw tijdens de voortplantingsperiode wordt mogelijk een bezet 
vogelnest beschadigd en vernield. Van de in het plangebied nestelende soort is uitsluitend het bezette nest 
beschermd, niet het oude nest of de nestplaats.  Voor het beschadigen/vernielen van een bezet nest (eieren) 
of het doden van een vogel kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de 
voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd.      
 
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 
activiteiten uit te voeren is augustus-februari.  De functie van het plangebied als foerageergebied, is voor de 
in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:  

- Bebouwing slopen buiten de voortplantingsperiode; 
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Vleermuizen  
 

• Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:  

- Geen; 
 

• Essentieel foerageergebied   
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van vleermuizen 
aangetast. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van 
dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen.  Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te 
worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen 
activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.   
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:   

 -  Geen;  
  

• Essentiële Vliegroute  
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes1 van 
vleermuizen.  Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft 
geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.   
 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:   
 -  Geen;  
 
Grondgebonden zoogdieren  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd grondgebonden 
zoogdier gedood en wordt mogelijk een vaste rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd 
grondgebonden zoogdier beschadigd en vernield.  
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren die mogelijk gedood worden en waarvan mogelijk de vaste 
rust- en voortplantingsplaats beschadigd en/of vernield wordt, geldt een vrijstelling voor het 
beschadigen/vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats, maar er geldt geen vrijstelling voor het 
doden van beschermde dieren. Om te voorkomen dat beschermde dieren gedood worden, dienen ze verjaagd 
te worden of dient het werkterrein ongeschikt gemaakt te worden, zodat de dieren zelfstandig verkassen.   
 
Mits geen beschermde dieren gedood worden, leidt uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet tot 
wettelijke consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren (opzettelijk) gedood 
worden, als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling, dient een  ontheffing aangevraagd te worden of dient 
gewerkt te worden volgens een toepasbare en door de Minister goedgekeurde gedragscode.  
 

 

 
1 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.   
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De functie van het plangebied als foerageergebied, is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet 
beschermd.    
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen, mits er geen beschermde dieren gedood worden; 
 
 
Amfibieën  
Door uitvoering van grondverzet en het verwijderen van strooisel wordt mogelijk een beschermde amfibie 
gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rustplaats beschadigd en vernield. De in het plangebied 
voorkomende amfibieën mogen niet gedood worden. Voor het beschadigen/vernielen van de 
(winter)rustplaats geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen.   
   
Voor de beschermde amfibieën die mogelijk gedood worden en waarvan mogelijk de vaste (winter)rustplaats 
beschadigd en/of vernield wordt, geldt een vrijstelling voor het beschadigen/vernielen van de vaste 
(winter)rustplaats, maar er geldt geen vrijstelling voor het doden van beschermde dieren. Om te voorkomen 
dat beschermde dieren gedood worden, dienen ze verjaagd te worden of dient het werkterrein ongeschikt 
gemaakt te worden, zodat de dieren zelfstandig verkassen.   
 
Mits geen beschermde dieren gedood worden, leidt uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet tot 
wettelijke consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren (opzettelijk) gedood 
worden, als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling, dient een  ontheffing aangevraagd te worden of dient 
gewerkt te worden volgens een toepasbare en door de Minister goedgekeurde gedragscode.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen, mits er geen beschermde dieren gedood worden; 
 
 
Overige soorten  
Het plangebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of faunasoorten. Tevens 
heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het 
aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk.  
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  

 

Soortgroep Functie  Beschermde 

soorten 

planlocatie 

Verbodsbepalingen  

(Wet natuurbescherming) 

 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 

zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten  Niet van toepassing; functie 

wordt niet aangetast 

Geen  

Grondgebonden 

zoogdieren  

Vaste rust- en 

voortplantingsplaats  

Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling 

i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling  

Geen  

Grondgebonden 

zoogdieren 

Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.10 lid 1a Geen dieren doden of 

ontheffing aanvragen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 

wordt niet aangetast 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 

jaarrond beschermd) 

Diverse soorten Art. 3.1 lid 2 Geen bezette nesten 

negatief beïnvloeden of 

ontheffing aanvragen 

Vogels  Jaarrond beschermde 

nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.1 lid 1 Geen bezette nesten 

negatief beïnvloeden of 

ontheffing aanvragen 

Vleermuizen   Rust- of 

voortplantingsplaats  

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen  Foerageergebied  Diverse soorten Niet van toepassing; functie 

wordt niet aangetast 

Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Niet van 

toepassing 
Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 

wordt niet aangetast 

Geen  

Amfibieën  Vaste rustplaats  Diverse soorten  Niet van toepassing; vrijstelling 

i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.10 lid 1a Geen dieren doden of 

ontheffing aanvragen 

Overige soorten 

 
Dieren en overige 

functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 

Soortgroep  Vaste rust- 

plaats  
Voortplan-

tingsplaats   
Vliegroute 

(vleermuizen)  
Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  

consequenties  
Nader 

onderzoek 

vereist  

Ontheffing 

vereist 

Grondgebonden 

zoogdieren   
Ja Ja n.v.t.  Nee  Ja Nee Nee, tenzij dieren 

gedood worden 

Vogels   Nee Ja n.v.t.  Nee Ja Nee Nee, tenzij vogels 

gedood, bezette 

nesten verstoord, 

beschadigd of 

vernield worden 

Vleermuizen    Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Amfibieën  Ja Nee n.v.t.  Nee Ja Nee Nee, tenzij dieren 

gedood worden 

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  
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6.5 Historische gegevens en overige bronnen  

Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

  

6.6 Volledigheid van het onderzoek  

Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.    
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HOOFDSTUK 7   CONCLUSIES  
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Drenthe een vrijstelling van de verbodsbepaling ‘het opzettelijk 

beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van werkzaamheden die in het kader 

van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde soorten die niet op deze 

vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verstoren en om opzettelijk de vaste rust- en 

voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. Voor het doden van beschermde diersoorten 

geldt geen vrijstelling van de verbodsbepalingen. Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan 

soms ook gewerkt worden conform een door de Minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, 

gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied 

aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, 

waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.   

  

Het plangebied ligt binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland, maar op enige afstand van Natura 

2000-gebied. Omdat de kernkwaliteiten van het Natuurnetwerk Nederland niet aangetast worden, is 

voorgenomen initiatief niet strijdig met provinciale regels voor de bescherming van het Natuurnetwerk 

Nederland. Gelet op de aard van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen plangebied en Natura 

2000-gebied, kan een negatief effect op Natura 2000-gebied uitgesloten worden. Nader onderzoek of het 

opstellen van een effectbeoordeling of passende beoordeling is niet aan de orde.      

  

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
bezetten verschillende grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten er een vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats en nestelen er vogels.  
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 

nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 

Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 

vernielen van bezette vogelnesten. Indien de schuur gesloopt wordt tijdens de voortplantingsperiode, wordt 

geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te 

kunnen sluiten. 

 

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en 

amfibieën gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd 

grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren 

amfibieënsoorten, die een vaste (winter)rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een 

vrijstelling van de verbodsbepaling ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. Er geldt 

geen vrijstelling voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën. Om te voorkomen 

dat beschermde dieren gedood worden dienen ze weggejaagd te worden of weggevangen te worden (en 

elders losgelaten). Indien niet voorkomen kan worden dat een beschermd dier gedood wordt, dient een 

ontheffing aangevraagd te worden of dient gewerkt te worden volgens een goedgekeurde en toepasbare 

gedragscode. 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor de foeragerende diersoorten niet af.       
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Bijlagen  

  

Bijlagen:  

Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht) 

Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming   

Bijlage 3. Fotobijlage  

Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:  

  

  
 

Bijlage 2 Toelichting Wet Natuurbescherming   
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Drie beschermingsregimes   

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart 

beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en 

een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk van 

deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van 

de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige 

Europese en nationale soorten beschermd.  

  

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn 

voldaan:  

  

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 

oplossing voor de handeling mogelijk is.   

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 

wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 

volksgezondheid of openbare veiligheid.  

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.   

  
Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn 

bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 

gedragscode.  

  

Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’  

De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel één 

op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn gericht op 

de bescherming van individuen van soorten.  

  

Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal oogpunt 

beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing verleend kan 

worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de soort.  

  

Zorgplicht voor dieren en planten   

Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 

met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke 

waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht houdt in dat 

eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor 

hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door 

toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”.  

  

Vrijstelling regelgeving   

Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 

beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een vrijstelling 

is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren bepaalde categorie 

van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten mogelijk. Een 

bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. In de Wet 

natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling geïntroduceerd, zoals 
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door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening. Overigens is ook een 

vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk.  

  

Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 

provinciale verordening.   

  

Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 

soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- en 

faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft ook 

onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de gedragscode voor 

goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming.  

Welke soorten zijn beschermd?  

De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:   

  

1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 

beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.   

2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn.   

3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 

nationaal oogpunt bescherming behoeven.   

  

  
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming   
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Vrijgestelde soorten  

In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande soorten 

te ‘vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te beschadigen of 

te vernielen’ wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Het opzettelijk ‘doden’ van 

onderstaande soorten is niet toegestaan. De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt 

met de volgende activiteiten:  

  

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 

gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 

natuurbeheer.  
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van een 

ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.   
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Bijlage 3 Foto’s van het plangebied  
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Bijlage 4 Geraadpleegde bronnen  

  

Voor hoofdstuk 2  

Ruimtelijkeplannen.nl. (z.d.). Dammenseweg Koudum. Geraadpleegd op 5 januari 2022, van 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/  

  

Voor hoofdstuk 5  

Natuurnetwerk Nederland. (2021, 19 maart). Natuer mei de Mienskip. Geraadpleegd op 10 januari 2022, van 

https://natuermeidemienskip.nl/nnn/  

  

Natura 2000 gebieden | natura 2000. (z.d.). Natura 2000 gebieden. Geraadpleegd op 11 januari 2022, van 

https://www.natura2000.nl/gebieden  
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De	watertoets	helpt	u	om	aan	de	hand	van	de	locatie	van	uw	ruimtelijke	plan	en	een
aantal	vragen	te	toetsen	of	u	de	belangen	van	het	Waterschap	raakt.	Indien	dit	het
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VRAGEN	EN	ANTWOORDEN	UIT	DE	CHECK

1.	 Betreft	uw	plan	één	van	de	volgende	planvormen:	uits luitend	een	wijziging	van	de
bestemmingsfunctie	zonder	fysieke	aanpassingen	OF	een	M.E.R.	procedure	OF	een
bestemmingsplan	Buitengebied	OF	een	Structuurvis ie?

ja

2.	 Neemt	in	het	plan	het	totale	verharde	oppervlak	van	bebouwing	en	bestrating	toe
met	meer	dan	150	m2	binnen	de	bebouwde	kom,	een	uitbreidingsplan	of	in	een
glastuinbouwgebied,	of	met	meer	dan	1500	m2	in	het	buitengebied?

nee

3.	 Worden	in	het	plan	fysieke	veranderingen	aan	het	oppervlaktewatersysteem
uitgevoerd,	zoals	het	dempen	of	verleggen	van	watergangen	of	het	verwijderen	of
verplaatsen	van	kunstwerken	(zoals	duikers)?

nee

4.	 Verandert	de	afvoer	van	hemelwater	binnen	het	plan	ten	opzichte	van	de	huidige
situatie	(bijvoorbeeld	door	afkoppeling	van	het	gemengde	rioolstelsel	naar	een
gescheiden	stelsel	of	door	afvoer	op	een	andere	watergang)?

nee

5.	 Is 	het	blijvend	aanpassen	van	waterpeilen	voor	het	plan	gewenst?

nee



Digitale	Watertoets
	

23-12-2021,	14:46 Pagina	3	van	3 https://dewatertoets.nl

1.	 Geen	belang	procedure

Wat	moet	ik	doen?

Waar	moet	ik	op	letten?

Achtergrondinformatie

DETAILS



Zeegse, Schapedrift 7 en 9



  Zeegse, Schapedrift 7 en 9

  ontwerp

 

Inhoudsopgave

Regels            3

Hoofdstuk 1  Inleidende regels        4

Artikel 1  Begrippen        4

Artikel 2  Wijze van meten        8

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels       9

Artikel 3  Bos         9

Artikel 4  Wonen - Landhuis       12

Artikel 5  Waarde - Archeologische verwachting 2     15

Hoofdstuk 3  Algemene regels        17

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel       17

Artikel 7  Algemene afwijkingsregels      18

Artikel 8  Algemene wijzigingsregels       19

Artikel 9  Overige regels        20

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels       21

Artikel 10  Overgangsrecht        21

Artikel 11  Slotregel        22

 

BJZ.nu   2

Bestemmingsplannen



  Zeegse, Schapedrift 7 en 9

  ontwerp

 

Regels

 

BJZ.nu   3

Bestemmingsplannen



  Zeegse, Schapedrift 7 en 9

  ontwerp

 

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan 'Zeegse, Schapedrift 7 en 9' met identificatienummer 

NL.IMRO.1730.BPSchapedrift7en9-0301 van de gemeente Tynaarlo;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3  aan huis verbonden beroep

het beroepsmatig verlenen van administratieve, juridische, medische, therapeutische, kunstzinnige, 

ontwerptechnische diensten zoals in de bijlage weergegeven lijst van aanvaardbare vormen van aan huis 

verbonden bedrijvigheid, dan wel een naar de aard daarmee gelijk te stellen beroepsmatige activiteit. De 

ruimtelijke uitstraling van het aan huis verbonden beroep dient in overeenstemming te zijn met de 

woonfunctie;

1.4  aan huis verbonden bedrijf

het verrichten van werkzaamheden van dienstverlenende en/of ambachtelijk productieve aard zoals in de 

bijlage weergegeven lijst van aanvaardbare vormen van aan huis verbonden bedrijvigheid, dan wel een naar 

de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsmatige activiteit. De ruimtelijke uitstraling van het aan huis 

verbonden bedrijf dient in overeenstemming te zijn met de woonfunctie;

1.5  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de planregels 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.6  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7  agrarisch bedrijf

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of 

door middel van het houden van dieren, waaronder worden begrepen opfokbedrijven;

1.8  archeologische waarde

de waarde die van belang is voor de archeologie en voor de kennis van de beschavingsgeschiedenis;

1.9  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouw zijnde;

1.10  bed and breakfast

een kleinschalige aan de woonfunctie ondergeschikte accommodatie voor uitsluitend logies en ontbijt;

1.11  beeldbepalend

een te beschermen bouwwerk of object van vroege cultuur, bewoning of nijverheid, dat niet onder de 

Erfgoedwet valt of als gemeentelijk monument is aangewezen;

1.12  bestaande

1. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is en/of 
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bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een 

bouwvergunning;

2. het onder 1 bedoelde geldt niet voorzover sprake was van strijd met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, de voorheen geldende Beheersverordening, daaronder mede begrepen het 

overgangsrecht van het bestemmingsplan of de Beheersverordening, of een ontheffing als bedoeld in 

artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);

1.13  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.14  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.15  bijgebouw

een gebouw dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel 

gelegen hoofdgebouw;

1.16  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.17  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing 

is toegelaten;

1.18  bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;

1.19  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.20  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect 

met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.21  dagrecreatieve voorzieningen

voorzieningen ten behoeve van activiteiten, zoals wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, kanoën, spelen en 

natuurobservatie in de vorm van bijvoorbeeld visvlonders, kano-opstappunten, speelvoorzieningen, 

picknickplaatsen, observatiepunten, informatieborden en banken;

1.22  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 

leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan 

in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.23  dobbe

voormalige drinkplaats voor vee of bluswatervijver op een brink;
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1.24  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 

ruimte vormt;

1.25  hoofdgebouw

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet op de bestemming als 

belangrijkste gebouw valt aan te merken;

1.26  horeca

een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig alcoholische dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse 

worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt;

1.27  huishouden

een zelfstandig dan wel samenwonend persoon of personen die binnen een complex van ruimten gebruik 

maken van dezelfde voorzieningen, zoals keuken, sanitaire voorzieningen en entree, waarbij sprake is van 

onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan.

1.28  kleinschalige verblijfsrecreatie

verblijfsrecreatieterrein, geheel of gedeeltelijk ingericht en blijkens die inrichting bestemd, om daarop 

gedurende de periode tussen 15 maart en 31 oktober van elk jaar gelegenheid te geven tot het plaatsen of 

geplaatst houden van ten hoogste 15 standplaatsen ten behoeve van recreatief dag- en/of nachtverblijf, 

hieronder niet begrepen stacaravans;

1.29  natuurlijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde gekenmerkt door geologische, geomorfologische, bodemkundige en 

biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang;

1.30  peil

1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdingang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse 

van de hoofdtoegang;

2. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter 

plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

1.31  recreatiewoning

een permanent ter plaatse aanwezig gebouw, bestemd om uitsluitend door gebruikers die hun hoofdverblijf 

elders hebben, een gedeelte van het jaar te worden bewoond voor recreatieve doeleinden;

1.32  seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch/pornografische aard 

plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, 

sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens is begrepen een erotische 

massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.33  woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.34  wooneenheid

een zelfstandig gedeelte van een gebouw dat bedoeld is voor de huisvesting van personen.
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1.35  woongroep

een groep van twee of meer personen die de bedoeling hebben om bestendig, voor onbepaalde tijd, een met 

met een gezinsverband vergelijkbaar samenlevingsverband met elkaar aan te gaan en georganiseerd is in één 

formele rechtspersoon (opgericht bij notariële akte en met inschrijving bij de Kamer van Koophandel). 
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen 

constructiedeel;

2.3  de inhoud van een bouwwerk

boven peil tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee 

gelijk te stellen bouwonderdelen alsmede dakopbouwen op woningen, voor zover de hoogte daarvan niet 

meer dan 115% van de bouwhoogte van de woning is;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 

gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.6  de oppervlakte van een overkapping

tussen de buitenwerkse constructiedelen, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het 

afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.7  de afstand tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel;

2.8  lessenaarsdak

In afwijking van het bepaalde onder 2.2 en 2.4 wordt bij een woning met een lessenaarsdak het hoogste punt 

van dak aangemerkt als bouwhoogte en het laagste punt van de goot c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel als goothoogte.

2.9  Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van de plaatsing van gebouwen worden ondergeschikte 

bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, rookkanalen, gevel- en 

kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de 

overschrijding niet meer dan 1 m bedraagt.

Voorzover in de regels een goothoogte of dakhelling is voorgeschreven, is het bepaalde onder 2.1 en 2.2 niet 

van toepassing op dakkapellen, dakopbouwen en op dakvlakken die niet evenwijdig aan de noklijn zijn 

gelegen.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bos

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bos;

b. groenvoorzieningen en water;

c. openbare nutsvoorzieningen;

en tevens voor:

d. tuinen, uitsluitend ten dienste van de aanliggende bestemming ‘Wonen - Landhuis’.

Binnen de bestemming zijn bestaande voorzieningen in de vorm van speelplaatsen, fiets- en voetpaden, 

ontsluitingswegen en overige verhardingen begrepen.

Ter plaatse van of in de omgeving van de aanduiding 'specifieke vorm van bos -corso-opbouwplaats' mogen 

de gronden worden gebruikt ten behoeve van één opbouwplaats voor corsowagens waarbij de oppervlakte 

niet meer dan 300 m² mag bedragen.

De bestaande beplanting dient zoveel mogelijk te worden gehandhaafd.

Bij de afweging om een verzoek om een kapvergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening, 

wordt de betekenis voor het ruimtelijk beeld van de aanwezige boombeplanting op de gronden betrokken.

3.2  Bouwregels

a. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen geldt dat de inhoud per 

gebouwtje niet meer dan 50 m³ bedraagt.

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

1. de bouwhoogte van de bouwwerken bedraagt niet meer dan 5 m;

2. de bouw van erf- en terreinafscheidingen is niet toegestaan.

3.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan, met oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

de verkeersveiligheid;

nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.4  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;

ontheffing verlenen van het bepaalde in:

a. lid 3.1 en 3.2: 

 

BJZ.nu   9

Bestemmingsplannen



  Zeegse, Schapedrift 7 en 9

  ontwerp

 

voor de uitbreiding van een landhuis buiten de bestemmingsgrens van de bestemming Wonen - Landhuis, 

met dien verstande dat:

de maximale oppervlakte van een landhuis 120 m² bedraagt;

de goothoogte ten minste 2,5 m en ten hoogste 4,5 m bedraagt en de dakhelling ten minste 30° en 

ten hoogste 60° bedraagt;

ondergronds bouwen ten behoeve van de stalling van motorvoertuigen niet is toegestaan;

b. lid 3.1 en 3.2: 

voor het bouwen van een bijgebouw bij een landhuis buiten de bestemmingsgrens van de bestemming 

Wonen - Landhuis, met dien verstande dat:

per landhuis maximaal één bijgebouw mag worden gebouwd;

de maximale oppervlakte van een bijgebouw 50 m² bedraagt;

de goothoogte van een bijgebouw ten hoogste 2,5 m bedraagt;

de afstand van een bijgebouw tot het landhuis ten hoogste 4 m bedraagt;

c. lid 3.1 en 3.2: 

voor de bouw van gebouwen ten behoeve van het algemene beheer en onderhoud met een maximale 

oppervlakte van 50 m²;

d. lid 3.2, sub b: 

voor de bouw van dagrecreatieve voorzieningen;

e. lid 3.2, sub b: 

voor de bouw van erf- en terreinafscheidingen met een maximum bouwhoogte van 1 m.

3.5  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving. Als strijdig gebruik wordt in ieder geval aangemerkt:

het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als recreatiewoning;

3.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders 

(aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

het uitvoeren van bodembewerkingen dieper dan 0,3 m, met een breedte van meer dan 1 m en 

een oppervlakte groter dan 60 m²;

b. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders 

(aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

het aanbrengen of verwijderen van boom- en struikbeplanting;

het ontgronden, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden;

het aanleggen van ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen;

het dempen van dobben;

het verwijderen van onverharde wegen;

het aanleggen van ruiterpaden en zandwegen en het aanbrengen van oppervlakteverhardingen 

met een oppervlak van meer dan 100 m²;

het rooien en vellen van houtopstanden.

c. Het onder a bedoelde verbod is niet van toepassing op:

werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en het beheer van het gebied betreffen;

die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit bestemmingsplan.

d. De onder b bedoelde vergunning wordt niet verleend, indien onherstelbare schade aan de natuurlijke en 
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beeldbepalende karakteristieke waarde van de betreffende beplanting of het gebied wordt aangebracht.
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Artikel 4  Wonen - Landhuis

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Landhuis' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, met dien verstande dat het aantal wooneenheden per bouwperceel niet meer mag bedragen dan 

het ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' aangegeven aantal;

b. wonen ten behoeve van een woongroep, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 

woongroep'; 

c. aan huis verbonden beroepen;

d. een bed and breakfast.

4.2  Bouwregels

a. Voor het bouwen van landhuizen gelden de volgende regels:

1. de maximale oppervlakte van een landhuis bedraagt 120 m², dan wel niet meer dan het bestaande 

oppervlakte indien dat meer bedraagt;

2. per bouwperceel is maximaal één landhuis toegestaan;

3. de goothoogte bedraagt ten minste 2,5 m en ten hoogste 4,5 m, dan wel niet meer dan de bestaande 

goothoogte indien deze meer bedraagt;

4. de dakhelling bedraagt ten minste 30° en ten hoogste 60°, dan wel niet meer dan de bestaande 

dakhelling indien deze meer bedraagt;

5. ondergronds bouwen ten behoeve van stalling voor motorvoertuigen is niet toegestaan.

b. Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende regels:

1. per landhuis mag maximaal één bijgebouw worden gebouwd;

2. de maximale oppervlakte van een bijgebouw bedraagt niet meer dan 50 m², dan wel niet meer dan de 

bestaande oppervlakte, indien deze meer bedraagt;

3. de goothoogte van een bijgebouw bedraagt ten hoogste 2,5 m, dan wel niet meer dan de bestaande 

goothoogte indien deze meer bedraagt;

4. de afstand van een bijgebouw tot het landhuis bedraagt ten hoogste 4 m, dan wel niet meer dan de 

bestaande afstand indien deze meer bedraagt.

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat:

1. de bouwhoogte van de bouwwerken bedraagt niet meer dan 5 m;

2. de bouw van de erf- en terreinafscheidingen is niet toegestaan.

4.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;

ontheffing verlenen van het bepaalde in:

a. lid 4.2, sub c, onder 2: 

voor de bouw van erf- en terreinafscheidingen met een maximum bouwhoogte van 1 m.

4.4  Specifieke gebruiksregels

4.4.1  Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
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het wonen in een andere vorm dan ten behoeve van een woongroep ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van wonen - woongroep';

het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van kleinschalige verblijfsrecreatie.

4.4.2  Toegestaan gebruik

In overeenstemming met deze bestemming is:

a. aan huis verbonden beroepen, voorzover wordt voldaan aan de volgende criteria:

1. de woonfunctie moet in ruimtelijke en visuele zin primair blijven;

2. de aan huis verbonden activiteiten ten behoeve van het beroep mogen zowel in het hoofdgebouw als 

in een al dan niet vrijstaand bijgebouw worden verricht;

3. het beroep dient te worden uitgeoefend door de bewoner van de woning

4. het deel van de voor uitoefening van een aan huis verbonden beroep mag tot 30% van de met 

bouwvergunning gerealiseerde oppervlakte van het hoofd- en bijgebouw met een maximum van 45 

m2 bedragen, met dien verstande dat de aan huis verbonden activiteiten plaatsvinden in een 

afgebakend en/of helder begrensd deel van het hoofdgebouw- en/of bijgebouw;

5. vanuit de woning mag geen detailhandel, horeca en groothandel plaatsvinden, ook mag geen 

prostitutie- of seksinrichting worden opgericht;

6. er dient te worden geparkeerd op eigen terrein;

7. het aanbrengen van reclame-uitingen van beperkte omvang in de tuin of aan het pand zijn slechts 

toegestaan indien deze niet hoger zijn dan 1 m en geen grotere oppervlakte hebben dan 0,5 m². 

Lichtreclame is niet toegestaan;

8. buitenopslag is niet toegestaan.

b. Het gebruik van de gebouwen voor een bed and breakfast voorziening, uitsluitend indien wordt voldaan 

aan de volgende voorwaarden:

1. de vestiging van een bed and breakfast wordt gerealiseerd binnen de woning, waarbij geen 

afzonderlijke entree en/of oprit wordt aangelegd;

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

3. het aantal slaapkamers bedraagt niet meer dan twee;

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

vloeroppervlak van de woning waarbij de totale oppervlakte ten hoogste 45 m² bedraagt;

5. een bed and breakfast mag geen tekenen van een wooneenheid vertonen, zoals een keuken. Eigen 

sanitaire voorzieningen zijn wel toegestaan;

6. een bed and breakfast dient te worden geëxploiteerd door de bewoner van de woning;

7. het aanbrengen van reclame-uitingen van beperkte omvang in de tuin of aan het pand is slechts 

toegestaan indien deze niet hoger zijn dan 1 m en geen grotere oppervlakte hebben dan 0,5 m². 

Lichtreclame is niet toegestaan;

8. er dient te worden geparkeerd op eigen terrein.

4.5  Afwijken van de gebruiksregels

a. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de gebruiksregels voor het gebruik ten 

behoeve van een aan huis verbonden bedrijf, met dien verstande dat voor het gebruik van een deel van de 

woning voor de uitoefening van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten de volgende criteria in acht 

dienen te worden genomen;

1. de woonfunctie moet in ruimtelijke en visuele zin primair blijven;

2. de aan huis verbonden activiteiten ten behoeve van het bedrijf mogen zowel in het hoofdgebouw als 

in een al dan niet vrijstaand bijgebouw worden verricht;

3. het bedrijf dient te worden uitgeoefend door de bewoner van de woning;

4. het deel van de voor uitoefening van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten mag tot 30% van de met 

bouwvergunning gerealiseerde oppervlakte van het hoofd- en bijgebouw bedragen, met een 

maximum oppervlakte van 45 m², met dien verstande dat de aan huis verbonden activiteiten 

plaatsvinden in een afgebakend en/of helder begrensd deel van het hoofdgebouw- en/of bijgebouw;

5. er mogen geen milieuvergunningplichtige of meldingplichtige activiteiten plaatsvinden;
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6. vanuit de woning mag geen detailhandel, horeca en groothandel plaatsvinden, ook mag geen 

prostitutie- of seksinrichting worden opgericht;

7. er dient te worden geparkeerd op eigen terrein;

8. er mag geen onevenredige aantasting van het woonklimaat optreden door overlast van gebruikte 

apparatuur (geluidsoverlast, geuroverlast et cetera);

9. uitsluitend bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan indien deze voorkomen in, of gelijk te stellen zijn aan 

de in de lijst van aanvaardbare vormen van aan huis verbonden bedrijvigheid genoemde aan huis 

verbonden bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in deze regels;

10. buitenopslag is niet toegestaan;

11. het aanbrengen van reclame-uitingen van beperkte omvang in de tuin of aan het pand zijn slechts 

toegestaan indien deze niet hoger zijn dan 1 m en geen grotere oppervlakte hebben dan 0,5 m². 

Lichtreclame is niet toegestaan.

b. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de gebruiksregels voor een grotere bed and 

breakfast en/of een bed and breakfast in bijgebouwen, met dien verstande dat:

1. de vestiging van een bed and breakfast wordt gerealiseerd binnen de woning en/of in bijgebouwen, 

waarbij geen afzonderlijke entree en/of oprit worden aangelegd;

2. per bouwperceel aan maximaal acht personen nachtverblijf wordt verschaft;

3. per bouwperceel het aantal slaapkamers niet meer bedraagt dan vier;

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

vloeroppervlak van de woning en bijgebouwen en de na vaststelling van dit bestemmingsplan met 

omgevingsvergunning en vergunningvrij gerealiseerde vloeroppervlakte, waarbij de totale 

vloeroppervlakte ten behoeve van een bed and breakfast per bouwperceel ten hoogste 100 m² 

bedraagt;

5. een bed and breakfast geen tekenen vertoont van een wooneenheid, zoals een keuken. Eigen sanitaire 

voorzieningen zijn wel toegestaan;

6. een bed and breakfast wordt geëxploiteerd door de bewoner van de woning;

7. het aanbrengen van reclame-uitingen van beperkte omvang in de tuin of aan het pand is toegestaan 

indien deze niet hoger zijn dan 1 m en geen grotere oppervlakte hebben dan 0,5 m² en lichtreclame 

niet is toegestaan;

8. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de verkeersafwikkeling en de parkeersituatie ter plaatse; 

ten aanzien van het laatste geldt als uitgangspunt dat er dient te worden geparkeerd op eigen terrein;

9. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden, waaronder onder meer belemmeringen voor de ontwikkeling van omliggende (agrarische) 

bedrijven worden verstaan.

4.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders 

(aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

het uitvoeren van bodembewerkingen dieper dan 0,3 m, met een breedte van meer dan 1 m en 

een oppervlakte groter dan 60 m².

b. Het onder a bedoelde verbod is niet van toepassing op:

werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en het beheer van het gebied betreffen;

die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit bestemmingsplan.
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Artikel 5  Waarde - Archeologische verwachting 2

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van te verwachten 

archeologische waarden in de bodem.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen

Voor het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 1.000 

m² en de bodemingrepen dieper gaan dan 0,3 m onder het maaiveld moet de aanvrager een onderzoek 

overleggen, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft 

voldoende is vastgesteld;

b. als uit het onder a genoemde onderzoek blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het 

oprichten van het vergunde bouwwerk worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de 

volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van een 

bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals 

alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere 

voorzieningen die op dit doel zijn gericht; of

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd 

Programma van Eisen; of

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden 

door een archeologisch deskundige; en/of

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk verslag uit te 

brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan;

c. het overleggen van een onderzoek is niet nodig als de archeologisch deskundige van de gemeente 

bevestigt dat de archeologische waarde van de gronden in andere beschikbare informatie voldoende is 

vastgesteld. Als de beschikbare informatie hiertoe aanleiding geeft, kan het bevoegd gezag voorwaarden 

verbinden aan de omgevingsvergunning conform het bepaalde in artikel 5.2.1, onder b.

5.2.2  Uitzondering bouwregels

Het bepaalde onder 5.2.1, onder a geldt niet als:

a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische 

waarden (meer) aanwezig zijn; of

b. gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot.

5.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de afmetingen van bouwwerken, 

de inrichting en het gebruik van gronden, als uit archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse behoudens- 

en beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op 

gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te behouden.

5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende andere werken of 
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werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

1. grondwerkzaamheden, waartoe worden gerekend diepploegen, mengwoelen, egaliseren van 

natuurlijk reliëf, ontginnen, aanleggen of vergraven van sloten;

2. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande funderingen) van gronden 

waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;

3. het aanplanten van bomen of een houtig gewas voor zover het gaat om planten waarvan zeker is dat 

bij de oogst van de plant, dan wel het verwijderen van de gehele plant, de bodem dieper dan 0,3 m 

onder het maaiveld zal worden geroerd;

4. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

b. Het onder 5.4, sub a opgenomen verbod geldt niet:

1. voor werken en werkzaamheden die niet dieper reiken dan 0,3 m onder het bestaande maaiveld;

2. voor werken en werkzaamheden waarbij het totaal aan nieuwe bodemverstoringen niet groter is dan 

1000 m²;

3. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met inbegrip van 

onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen of binnen 

bestaande tracés van kabels en leidingen;

4. voor het uitvoeren van niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve van het oplossen van een 

verdichte bodemstructuur (woelen) tot maximaal 0,4 m onder het maaiveld;

5. ingeval op grond van de Erfgoedwet een vergunning nodig is, dan wel overige bepalingen van de 

Erfgoedwet van toepassing zijn;

6. voor werkzaamheden die plaatsvinden in relatie tot archeologisch onderzoek, uitgevoerd op basis 

van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen;

7. voor werken en werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn of aanwezig zijn op het tijdstip van het 

van kracht worden van dit plan;

8. voor werken en werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende 

omgevingsvergunning;

9. het aanleggen van kabels en leidingen in sleuven van maximaal 0,5 m breed en 0,6 m onder 

maaiveld;

10. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande 

fundering van een bestaand bouwwerk;

11. het aanbrengen van drainage.

c. Voor de onder a genoemde vergunning gelden de volgende beoordelingscriteria:

1. de vergunning kan slechts worden verleend voor zover de archeologische waarden niet onevenredig 

worden aangetast, wat moet blijken uit een onderzoek dat de aanvrager bij de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning als bedoeld in sub a moet overleggen. In het onderzoek moeten de 

archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar het oordeel van 

het bevoegd gezag voldoende zijn vastgesteld. Als het onderzoek daarvoor aanleiding geeft, moet op 

advies van de erkend archeoloog zo nodig een opgraving plaatsvinden;

2. het overleggen van een onderzoek is niet nodig als naar het oordeel van het bevoegd gezag de 

archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie voldoende is vastgesteld.

d. Overeenkomstig het in artikel 2.22, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

bepaalde kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden, waaronder:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de uitvoering van een 

bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, zoals het 

aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht, 

of;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd 

Programma van Eisen, of;

3. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van 

Eisen.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

a. het bepaalde in het plan voor de aanleg van een paardenbak in die gevallen waarin de functie niet 

passend is binnen de bestemming, mits:

de oppervlakte van het perceel ten minste 1.500 m² bedraagt;

de afstand tussen de paardenbak en een bestaande woning van derden ten minste 20 m 

bedraagt;

de oppervlakte van de paardenbak niet meer dan 800 m² bedraagt;

een open omheining wordt toegepast met een maximale hoogte van 2 m;

de paardenbak niet is voorzien van bestrating of andere verharding;

de hoogte van lichtmasten niet meer bedraagt dan 3,5 m;

een goede landschappelijke inpassing is gewaarborgd, ten behoeve waarvan burgemeester en 

wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de oppervlakte en de verschijningsvorm en 

ter voorkoming van lichthinder;

b. de in het plan gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, 

afmetingen en percentages voorzover dit gelet op het gebruik en/of de constructie noodzakelijk is;

c. het bepaalde in het plan en toestaan dat wordt gebouwd ten behoeve van een jongeren 

ontmoetingsplaats (JOP), mits de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3,5 m en de oppervlakte niet meer 

bedraagt dan 30 m²;

d. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden overschreden, indien een 

meetverschil daartoe aanleiding geeft;

e. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het 

openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, 

toiletgebouwtjes en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, mits:

de inhoud per gebouwtje niet meer dan 50 m³ bedraagt.

De onder a bedoelde ontheffingen mogen niet leiden tot een onevenredige aantasting van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bouwwerken;

de verkeersveiligheid;

het bebouwingsbeeld.
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Artikel 8  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van:

a. de bouw van een transformatorstation, gasdrukmeet- en regelstation, rioolgemaal en naar de aard 

daarmee gelijk te stellen bouwwerken van openbaar nut tot een maximum inhoud van 400 m³ en een 

maximum bouwhoogte van 4 m;

b. de herinrichting en de verbetering van de woningkwaliteit, mits:

van de hoofdgebouwen het aantal bouwlagen met niet meer dan één toeneemt;

het bebouwde oppervlak per door wegen omsloten gebied met niet meer dan 10% toeneemt en 

het aantal woningen binnen dat gebied met niet meer dan 10% wijzigt;

van de ontsluiting voor motorvoertuigen de begrenzing van de rijbaan, behoudens bij 

aansluiting op andere wegen, met niet meer dan 2 m wordt verlegd.

De onder a en b bedoelde wijzigingen mogen niet leiden tot een onevenredige aantasting van de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

De onder b bedoelde wijziging is bedoeld voor herstructureringsgebieden. Deze wijziging moet passen binnen 

het provinciaal en gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid.
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Artikel 9  Overige regels

9.1  Uitsluiting seksinrichting

Het bestemmingsplan verzet zich tegen het gebruik van de gronden als seksinrichting.

9.2  Afstemming Algemene Plaatselijke Verordening

Het bestemmingsplan verzet zich niet tegen het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

evenementen als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening waarvoor op basis van deze verordening 

een evenementenvergunning kan worden verleend.

9.3  Parkeergelegenheid en los- en laadmogelijkheden

a. Bij de verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen of een omgevingsvergunning voor een 

gebruiksverandering moet, indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, 

ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's, (motor)fietsen of andere voertuigen in voldoende 

mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het bijbehorend 

bouwperceel. Dit betekent dat moet worden voldaan aan de normen in de parkeerkencijfers in de 

CROW-publicatie 318 'Toekomstbestendig parkeren' en dat indien deze beleidsregels gedurende de 

planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging.

b. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor 

het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder 

dat gebouw, dan wel op of onder het bijbehorend bouwperceel.

c. Gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in sub a en b dienen na de realisering in stand te worden 

gehouden.

d. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in sub a en b:

1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren 

stuit, of;

2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt 

voorzien.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, 

mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is 

tenietgegaan.

2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid voor het vergroten 

van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.

10.2  Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of 

te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking 

naar aard en omvang wordt verkleind.

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de 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.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.
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Artikel 11  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 

"Regels van het bestemmingsplan Zeegse, Schapedrift 7 en 9".
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