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In het kader van het gebiedsontwikkelingsproces van de Hunze van de provincie Drenthe, wordt een 
inrichtingsplan opgesteld voor het gebied Noordma. Het laatste ontbrekende perceel in de Noordma kan 
nu door Stichting Het Drentse Landschap aangekocht worden door een grondruil met twee percelen nabij 
de Groeve. Om de grondruil definitief te kunnen maken moet de huidige bestemming Natuur van de beide 
percelen worden gewijzigd in de bestemming Agrarisch, zodat de nieuwe eigenaar ze voor 
landbouwdoeleinden kan gebruiken. Daarom heeft Prolander ons college, namens Stichting Het Drentse 
Landschap en de provincie Drenthe, verzocht om de bestemming van deze percelen te wijzigen. Het 
verzoek is als bijlage bij deze brief gevoegd. 
 
Ons college heeft besloten medewerking te verlenen aan dit verzoek. Een agrarische bestemming voor 
deze percelen is op voorhand ruimtelijk aanvaardbaar. De percelen zijn omringd door andere agrarische 
percelen en woon- en bedrijfsbestemmingen, en inrichting als natuurgebied ligt niet voor de hand. De 
provincie Drenthe zal de status natuur waarschijnlijk laten vervallen in het Natuurbeheerplan 2021. Een 
ecologische quickscan moet aantonen dat er op gebied van flora en fauna geen belemmeringen zijn voor 
agrarisch gebruik.  
 
Omdat de bestemmingswijzing van de twee percelen geringe impact heeft, hebben wij besloten om te 
kiezen voor de eenvoudige werkwijze. Dit betekent dat de voorontwerpfase overgeslagen wordt, ons 
college het ontwerpbestemmingsplan ter inzage legt, en uw raad enkel een besluit neemt over de 
vaststelling van het plan. Wij gaan ervan uit dat u met deze werkwijze kunt instemmen. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact 
opnemen met Hanneke Planting van het team Ruimte en Ontwikkeling, te bereiken via 0592-266805 of 
h.planting@tynaarlo.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 

 

mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Datum: 17 april 2020 
Betreft: Verzoek bestemmingswijziging percelen 
 
 
 
Geacht College, 
 
Het Drentse Landschap is eigenaresse van twee percelen, nabij de Groeve, kadastraal 
bekend gemeente Zuidlaren, sectie K, nummer 928 en 985. Deze percelen liggen 
respectievelijk in het bestemmingsplan Tusschenwater en Buitengebied Tynaarlo van uw 
gemeente. 
 
Genoemde percelen zijn in het Natuurbeheerplan van de provincie Drenthe begrensd als 
nieuwe natuur in het kader van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en in voornoemde 
bestemmingsplannen bestemd als natuur. 
 
In het kader van het gebiedsontwikkelingsproces van de Hunze van de provincie Drenthe, 
is een inrichtingsplan opgesteld voor het gebied de Noordma. U bent als gemeente nauw 
betrokken bij deze planontwikkeling. Voor dit project is Europese subsidie (POP) 
toegekend. Om de uitvoering binnen de voor deze POP subsidie gestelde termijn te 
kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat alle benodigde grond binnen het projectgebied is 
verworven. Het laatste ontbrekende perceel lijkt nu te kunnen worden aangekocht door 
een grondruil met de hierboven genoemde percelen. 
 
De provincie Drenthe is voornemens om in het licht van deze ruiling beide percelen uit de 
NNN-begrenzing van het Natuurbeheerplan 2021 te halen. Dit mede gelet op het feit dat 
het geïsoleerd gelegen percelen natuur zijn (en blijven) omgeven door percelen met een 
agrarische bestemming. De Stichting Het Drentse Landschap heeft hiertoe bij de 
tervisielegging van het Natuurbeheerplan een zienswijze ingediend.   
 
Om bovengenoemde grondruil en daarmee het inrichtingsplan van de Noordma mogelijk 
te maken willen de Provincie Drenthe en de Stichting Het Drentse Landschap u hierbij 
verzoeken de bestemming van de percelen, Zuidlaren, sectie K, nummer 928 en 985  te 
wijzigen van "Natuurgebied" in "Agrarische Gebied".  
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De heer M.H. Buruma van Het Drentse Landschap en de heer M. Dames van Prolander 
hebben over de mogelijkheid van een bestemmingswijziging voor beide percelen reeds 
eerder contact gehad met de heer E. Zijlstra van het Team Ruimte en Ontwikkeling van 
uw gemeente. 
 
Mocht u nog vragen of aanvullende informatie nodig hebben naar aanleiding van dit 
verzoek, dan kunt u contact opnemen met de heer M. Dames van Prolander of de heer 
M.H. Buruma van Het Drentse Landschap (tel:0592-304134). 
 
Een afschrift van deze brief is gestuurd aan mevrouw T. Jonker van het Team 
Plattelandsontwikkeling van de provincie Drenthe.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE      Stichting Het Drentse Landschap 
Voor deze;      Voor deze; 
Prolander,       

        
        
 
 
Ing. E. Bos MSc. mcd.      Drs. S. van der Meer, 
Programmamanager      Directeur-bestuurder 
 

 




