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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

In de Oostermoerse Vaart te De Groeve liggen op dit moment vijf woonboten. Deze woonboten zijn op 

grond van het geldend bestemmingsplan niet toegestaan. De boten in de Oostermoerse Vaart hebben een 

gedoogbeschikking gekregen waarin een persoonlijk recht aan de bewoners is toegekend om ter plaatse te 

blijven liggen. Voorliggend bestemmingsplan bevat de planologisch-juridische regeling voor deze vijf 

woonboten. 

1.2  Plangebied en huidig bestemmingsplan

De globale ligging en begrenzing van het plangebied is aangegeven op de onderstaande overzichtskaart 

(zie de verbeelding voor de exacte begrenzing). Het plangebied is grotendeels omgeven door 

weidegronden. Aan de oostzijde ligt het bebouwingslint van de Hunzeweg, waarin zowel woningen als 

bedrijven zijn gelegen. Op dit moment maakt het plangebied deel uit van het bestemmingsplan ‘Zuidoevers 

Zuidlaardermeer’ (vastgesteld 13 december 2005). Op grond van dit vigerend plan is de beoogde functie 

niet toegestaan.

Afbeelding 1. Overzichtskaart plangebied (bron: pdokviewer.pdok.nl)

1.3  Leeswijzer

Het volgende hoofdstuk gaat in op het provinciaal en gemeentelijk beleid. Hoofdstuk 3 laat zien op welke 

wijze het plangebied wordt ingericht en hoe dat juridisch is vormgegeven. In hoofdstuk 4 wordt verslag 

gedaan van de toets aan allerlei wet- en regelgeving (onder andere op het gebied van natuur en milieu). In 

de laatste twee hoofdstukken komen achtereenvolgens de economische en maatschappelijke 

uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan aan de orde.
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Hoofdstuk 2  Beleid

2.1  Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk en 

mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke 

consequenties. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de 

Mobiliteits-Aanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het de ruimtelijke 

doelen en uitspraken in de volgende documenten: PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de 

agenda landschap, de agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta.

In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar 

en veilig. Het ruimtelijke- en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en gemeenten overgelaten. 

Hieronder valt bijvoorbeeld het landschapsbeleid. De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals 

een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid. Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR 

drie Rijksdoelen geformuleerd:

de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te 

versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat;

de bereikbaarheid verbeteren;

zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden.

De provincies en gemeenten krijgen in het nieuwe ruimtelijke beleid en mobiliteitsbeleid meer 

bevoegdheden. Bijvoorbeeld op het gebied van landschappen, verstedelijking en het behoud van groene 

ruimte. Provincies en gemeenten zijn volgens het kabinet beter op de hoogte van de situatie in de regio en 

de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties. Daardoor kunnen zij beter afwegen wat er in een gebied 

moet gebeuren. Het opstellen van dit bestemmingsplan past in die lijn.

Ladder voor duurzame verstedelijking

De Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: Ladder) is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik, 

met een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch 

mogelijk worden gemaakt. Bij besluit van 28 augustus 2012 is de Ladder toegevoegd aan artikel 3.1.6 van 

het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en vervolgens op 1 oktober 2012 in werking getreden. Op 1 juli 2017 is 

het Bro gewijzigd, waarbij een nieuwe Laddersystematiek geldt. 

De Ladder staat als instrument niet op zichzelf, maar geeft mede vorm aan de 

systeemverantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor een goede ruimtelijke 

ordening. Deze verantwoordelijkheid brengt met zich mee, dat de minister er voor zorgt dat decentrale 

overheden over de juiste instrumenten kunnen beschikken voor een zorgvuldige benutting van de ruimte. 

Hieronder wordt begrepen het voorkomen van overprogrammering, het faciliteren van groei, het 

anticiperen op stagnatie en het leefbaar houden van krimpregio's.

In dit bestemmingsplan is er vanuit gegaan dat een dergelijke 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' zoals bedoeld 

in het Bro zich hier niet voordoet. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beschouwt het 

mogelijk maken van vijf woningen (woonboten) niet als een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling'. Een nadere 

toets aan de Ladder is derhalve niet aan de orde.

2.2  Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Drenthe 2018

Op 3 oktober 2018 zijn door Provinciale Staten de Omgevingsvisie Drenthe en de Provinciale 

omgevingsverordening Drenthe geactualiseerd en vastgesteld. De Omgevingsvisie is het belangrijkste 

beleidsdocument van de provincie. Met deze actualisatie krijgen gemeenten meer handvatten om met 

kernkwaliteiten om te gaan. Tegelijkertijd heeft de provincie een nadere verkenning en duiding voor de 
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thema's energie, stedelijke ontwikkeling en vrijetijdseconomie uitgevoerd. De provincie wil bovenal 

‘ontwikkelen met ruimtelijke kwaliteit’, mede vanuit de wetenschap dat landschapskwaliteit een belangrijke 

vestigingsfactor is. In de Omgevingsvisie worden zes kernkwaliteiten benoemd die inhoud geven aan de 

ruimtelijke kwaliteit. Deze kernkwaliteiten zijn: 

rust, ruimte, natuur en landschap; 

oorspronkelijkheid; 

naoberschap; 

kleinschaligheid (Drentse schaal);

menselijke maat; 

veiligheid.

Provinciale omgevingsverordening Drenthe 2018

In de Provinciale omgevingsverordening zijn deze Drentse kernkwaliteiten doorvertaald als archeologie, 

aardkundige waarden, cultuurhistorie, landschap, rust en natuur.

De provincie heeft het voornemen om vier robuuste systemen te ontwikkelen. Deze vier systemen zijn: het 

sociaal-economisch systeem, het watersysteem, het landbouwsysteem en het natuursysteem. Binnen deze 

systemen staat de ontwikkeling van de hoofdfunctie (respectievelijk wonen en werken, water, landbouw en 

natuur) voorop. Een robuust systeem wil zeggen dat een verstoring als gevolg van een ontwikkeling geen 

significante gevolgen heeft voor het functioneren van het systeem.

RUIMTELIJKE KWALITEIT 

De provincie wil ontwikkelingen stimuleren die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit. Deze 

kwaliteit zit voor de provincie in het zorgvuldig gebruikmaken van de ruimte, het behouden en waar 

mogelijk versterken van de kernkwaliteiten en het waarborgen van de kwaliteit van het milieu en de 

leefomgeving.

In de Omgevingsverordening is daarom opgenomen dat in een bestemmingsplan uiteengezet wordt dat 

met het desbetreffende plan wordt bijgedragen aan behoud en ontwikkeling van de bij het plan betrokken 

kernkwaliteiten conform het provinciaal beleid en de sturingsniveaus zoals die zijn verwoord in de 

Omgevingsvisie. Daarnaast mag een bestemmingsplan geen nieuwe activiteiten dan wel een wijziging van 

bestaande activiteiten mogelijk maken die de kernkwaliteiten significant aantasten. 

KERNKWALITEITEN 

In het navolgende is aangegeven welke specifieke waarden of kenmerken van invloed zijn op dit 

bestemmingsplan. 

Op grond van de kernkwaliteit Aardkundige waarden is voor het plangebied een generiek 

beschermingsniveau van toepassing. Op grond van het provinciaal beleid is de initiatiefnemer 

verantwoordelijk om vroegtijdig in het planproces inzichtelijk te maken op welke wijze de aardkundige 

kwaliteiten voor nieuwe plannen worden benut. In paragraaf 4.1 wordt hier nader op ingegaan.

Op grond van de kernkwaliteit Landschap ligt het plangebied in het esdorpenlandschap. In dit landschap zijn 

met name de essen en beekdalen van provinciaal belang. Het plangebied ligt in een beekdal. Echter, 

aangezien het hier gaat om de legalisatie van vijf woonboten, is er geen sprake van aantasting van het 

Landschap. De kernkwaliteit is dan ook niet in het geding.

Met betrekking tot de kernkwaliteit Cultuurhistorie ligt het plangebied in de cultuurhistorische 

hoofdstructuur van het deelgebied 'Hondsrug en Hunzedal' waar de provincie vraagt om de 

cultuurhistorische samenhang als belangrijkste vertrekpunt te nemen. De provinciale ambitie richt zich op 

'het herkenbaar houden van de overgangen en de grenzen tussen de drie parallelle structuren van de 

Hondsrug, het Hunzedal en het lint van de randveenontginningen'. Het voornemen houdt rekening met de 
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huidige beplanting en de bestaande cultuurhistorische waarden van de omgeving. Omdat er geen grote 

aanpassingen plaatsvinden, is geen sprake van aantasting van deze kernkwaliteit.

Op grond van de kernkwaliteit Natuur maakt het plangebied onderdeel uit van het Natuur Netwerk 

Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). In paragraaf 4.8 wordt hierop nader ingegaan. 

Ten slotte geldt op grond van de kernkwaliteit Archeologie voor het plangebied het beschermingsniveau 4. 

Uitgangspunt is daarbij dat wordt gestuurd op een goede uitvoering archeologisch onderzoek conform de 

archeologische beroepsgroep geldende kwaliteitseisen. In paragraaf 4.1 wordt hier nader op ingegaan.

Ligplaatsenbesluit provinciale vaarwegen 2016

De provincie gaat in de Omgevingsvisie niet specifiek op woonboten in. Daarop is het Ligplaatsenbesluit 

provinciale vaarwegen 2016 van toepassing. Dit besluit is op 3 november 2016 in werking getreden en is op 

27 november 2018 geactualiseerd. In dit besluit zijn alle afmeerlocaties langs provinciale vaarwegen 

vastgelegd. De provincie limiteert daarmee het aantal en de omvang van afmeerlocaties vanwege 

nautische, waterhuishoudkundige, landschappelijke, ecologische en recreatieve belangen.

2.3  Gemeentelijk beleid

Structuurplan Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo heeft voor haar grondgebied een structuurplan opgesteld (vastgesteld 10 oktober 

2006). Het Structuurplan is kaderstellend en initiërend voor het ruimtelijk beleid. Tevens dient het als 

communicatiemiddel richting de bevolking inzake toekomstige veranderingen en koersbepaling.

Binnen de beleidsterreinen wonen, archeologie, cultuurhistorie, natuur en landschap en 

omgevingsveiligheid zijn inmiddels afzonderlijke visies opgesteld. Wat nog relevant is voor het plangebied, 

komt in het navolgende aan bod.

Wat betreft het thema natuur zet de gemeente in op het instandhouden en versterken van de 

samenhangende natuurgebieden met een veelheid aan ecologische relaties en uitwisselingen. In paragraaf 

4.8 wordt nader ingegaan op het aspect natuur.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet is de gemeente Tynaarlo inmiddels 

gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe Omgevingsvisie. Dit document zal de nieuwe 

beleidskaders gaan vormen voor de fysieke leefomgeving.

Structuurvisie Wonen

In augustus 2013 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo de Structuurvisie Wonen 2013 vastgesteld. Hierin 

wordt de visie geschetst op het wonen in de gemeente Tynaarlo tot 2020. Het woonplan is dan ook onze 

inzet voor regionale samenwerking, zowel binnen de regio Groningen-Assen als met de buurgemeenten in 

de regio Noord Drenthe (regionale woonvisie). Binnen de regio Groningen-Assen worden regionale 

bouwprojecten, zoals het in uitvoering zijnde plan Ter Borch in Eelderwolde, gefaciliteerd. De ambitie van 

deze structuurvisie wonen is om op basis van een goede marktanalyse de bestaande speerpunten van 

beleid te vertalen naar de huidige marktsituatie. Gestuurd wordt op het tot stand brengen van een 

evenwichtige toekomstbestendige woningvoorraad die:

tegemoet komt aan de woonbehoeften van de vergrijzende bevolking;

goede voorwaarden schept voor het binden van jonge huishoudens voor een zo gemêleerd mogelijke 

bevolkingssamenstelling in dorpen en wijken;

bijdraagt tot een goede (omgevings-) kwaliteit van woonwijken en dorpscentra met voorzieningen;

bijdraagt tot een duurzame samenleving.
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Met betrekking tot de kleine kernen, waartoe De Groeve wordt gerekend, stelt de structuurvisie dat in deze 

kernen op het gebied van woningvoorraad en nieuwbouw geen ingrijpende ontwikkelingen voorzien. Deze 

kernen kenmerken zich door landelijk wonen en ontlenen daaraan ook hun kracht. Aangezien het 

bestemmingsplan de reeds bestaande woonboten planologisch-juridische mogelijk maakt, is het 

bestemmingsplan in overeenstemming met de Structuurvisie wonen.

Structuurvisie Archeologie

In de Structuurvisie Archeologie, welke vastgesteld is op 28 mei 2013, is vastgelegd op welke wijze de 

gemeente Tynaarlo wil omgaan met het archeologisch erfgoed. De Structuurvisie Archeologie 

inventariseert de bekende en verwachte archeologische waarden en geeft invulling aan het ruimtelijke 

beleid. Het belangrijkste instrument daarbij zijn de bestemmingsplannen. In deze bestemmingsplannen 

zullen te beschermen zones worden aangewezen en van op maat gesneden bestemmingsregels worden 

voorzien.

In paragraaf 4.1.1 wordt nader ingegaan op het aspect archeologie.

Structuurvisie Cultuurhistorie

De gemeente heeft ten behoeve van het aspect cultuurhistorie de Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 

vastgesteld. Het doel van deze visie is het borgen van cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente heeft het 

waarborgen van het erfgoed en de ruimtelijke identiteit van Tynaarlo samengevat in één centrale 

boodschap: de gemeente wil historische structuren en karakteristieken herkenbaar houden, de kwaliteit 

bewaken en de historische gelaagdheid in acht nemen. 

In paragraaf 4.1.2 wordt nader ingegaan op het aspect cultuurhistorie.

Beleidsvisie Omgevingsveiligheid 

In de Beleidsvisie Omgevingsveiligheid, welke is vastgesteld op 26 februari 2019, wordt een visie en ambitie 

gegeven op welke wijze wordt omgegaan met het aspect veiligheid. Om zowel ruimte te bieden aan de 

ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente als ervoor te zorgen dat er geen onnodige of onacceptabele 

veiligheidsrisico’s worden gelopen is het wenselijk om sturing te geven aan de situering van bedrijven met 

een risicocontour en aan ruimtelijke ontwikkelingen binnen bestaande risicocontouren of 

aandachtsgebieden. Door onderscheid te maken in verschillende gebieden met verschillende ruimtelijke 

functies en daaraan gebiedsgerichte ambities te koppelen, combineert de gemeente Tynaarlo de gewenste 

veiligheidsniveaus optimaal met de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

In deze Beleidsvisie Omgevingsveiligheid worden de volgende gebieden onderscheiden:

woonwijken;

bedrijventerreinen;

buitengebied.

Het plangebied is gelegen in het deelgebied buitengebied. Voor het buitengebied van het gemeentelijk 

grondgebied kiest de gemeente Tynaarlo voor een veiligheidsniveau dat voor een groot deel gelijk is aan 

dat van bedrijventerreinen. In paragraaf 4.4 wordt nader ingegaan op het aspect externe veiligheid.

Landschapsontwikkelingsplan

Als vervolg op het structuurplan is in 2009 het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor de gemeente 

Tynaarlo vastgesteld. Het LOP bevat een integrale visie voor de ontwikkeling van het landschap van 

Tynaarlo voor de komende 15 jaar; een uitwerking en aanscherping van het structuurplan. Het LOP is de 

centrale spil voor het stroomlijnen van beleid, plannen en ideeën op het gebied van landschap. Het 

Landschapsontwikkelingsplan heeft de status van een structuurvisie.

In het LOP is het plangebied, conform de Omgevingsvisie en het structuurplan, aangeduid als ‘robuuste EHS' 

(huidig NNN), 'natte as van Noord’ en ‘bruto EHS’ (huidig NNN). Qua landschap is het plangebied ingedeeld 

bij ‘historische beeklopen met beekdalen’ en ‘esdorpenlandschap’. Daarnaast gelden de typeringen: 

‘openheid/leegte van het Hunzedal met lange zuidnoord gerichte structuren en karakteristiek 

verkavelingspatroon’ en ‘markeren verbinding Zuidlaardermeer-Hunzedal’ (betreft Oostermoerse Vaart). In 
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de komende hoofdstukken wordt ingegaan op de beoogde inrichting van het plangebied in relatie tot deze 

waarden.
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving

3.1  Huidige situatie

Het plangebied bestaat uit de Oostermoerse Vaart en de noordelijk gelegen oever. Zoals is aangegeven in 

de inleiding liggen er op dit moment vijf woonboten. Dit is tevens te zien op de onderstaande afbeelding. 

Deze woonboten zijn ontsloten via de De Voorde. De noordelijke over bestaat voornamelijk uit grasland met 

opgaand groen.

Afbeelding 2. Luchtfoto huidige situatie (bron: pdokviewer.pdok.nl)

3.2  Toekomstige situatie

Woonbotenlocatie

Binnen het plangebied komen, zoals aangegeven in de inleiding, maximaal vijf woonboten te liggen. Op de 

onderstaande afbeelding zijn de ligplaatsen ingetekend. Alle boten zijn gesitueerd aan de noordzijde van de 

Oostermoerse Vaart.
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Afbeelding 3. Inrichtingsplan

Het inrichtingsplan geeft de huidige situatie weer. De woonboten zijn vanaf de oever toegankelijk via kleine 

steigers. Op de oever is bij elke ligplaats een inrit met (half)verharding aanwezig. Ook zijn op de oever her 

en der kleine schuurtjes en tuinhuisjes aanwezig. In de tuinen is opgaande beplanting aanwezig in de vorm 

van hagen en enkele relatief jonge bomen. Deze elementen zijn in verhouding tot de omgeving dusdanig 

klein dat dit geen significante invloed heeft op het landschap en de cultuurhistorische hoofdstructuur van 

het deelgebied 'Hondsrug en Hunzedal'. De overgangen en grenzen tussen de drie parallelle structuren van 

het deelgebied blijven herkenbaar. Hiernaast versterkt het voornemen de bestaande beplanting.

Verkeer en parkeren

De woonboten worden ontsloten op de De Voorde. De structuur van de De Voorde heeft voldoende 

capaciteit om de verkeersbewegingen die gepaard gaan met deze ontwikkeling op te vangen. 

Het parkeren wordt volledig op eigen terrein opgelost. In de huidige situatie zijn 10 parkeerplaatsen 

aanwezig. Hiermee wordt voldaan aan de CROW normen.

3.3  Juridische vormgeving

3.3.1  Plansystematiek

Dit hoofdstuk bespreekt de juridische vormgeving van het bestemmingsplan. De Wro bevat de regeling voor 

de opzet en de inhoud van een bestemmingsplan. In het Bro is deze regeling verder uitgewerkt. Het 

bestemmingsplan bestaat uit:

een verbeelding van het bestemmingsplangebied zowel analoog (bestaande uit een kaartblad, schaal 

1:1.000 met bijbehorende legenda en verklaring) als digitaal, waarin alle bestemmingen van de 

gronden worden aangewezen;

de regels waarin de bestemmingen worden beschreven en waarbij per bestemming het doel wordt of 

de doeleinden worden genoemd.

Daarnaast is het bestemmingsplan voorzien van een toelichting omdat het op grond van artikel 3.1.6 van 

het Bro verplicht is om een bestemmingsplan te vergezellen met een toelichting. Deze toelichting geeft aan 

welke gedachten aan het plan ten grondslag liggen, wat de uitkomsten van verrichtte onderzoeken zijn, wat 

het resultaat is van de overleggen en tot slot doet het verslag van de georganiseerde inspraak bij het plan. 
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Hiermee voldoet het bestemmingsplan aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wro en het Bro. 

Inherent hieraan is de toepassing van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. De 

SVBP maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en 

op een zelfde manier worden verbeeld. De SVBP 2012 is toegespitst op de regels die voorschrijven hoe 

bestemmingsplannen volgens de Wro en het Bro moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende 

standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als analoog. De 

regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld volgens deze standaarden.

Het bestemmingsplan met de daarbij behorende toelichting wordt langs elektronische weg vastgelegd en 

ook in die vorm vastgesteld, tegelijk met een analoge versie van het bestemmingsplan. Als de digitale en 

analoge versie tot interpretatieverschillen leiden, is de digitale versie leidend. Hieronder worden de 

aanwezige bestemmingsregels puntsgewijs besproken.

3.3.2  Toelichting op de regels

In het navolgende wordt de algemeen gehanteerde opbouw van de bestemmingsregels toegelicht. Deze 

ziet er als volgt uit:

Inleidende regels;

Bestemmingsregels;

Algemene regels;

Overgangs- en slotregels.

De tekst hieronder bespreekt deze hoofdstukken puntsgewijs.

3.3.2.1  Inleidende regels

Dit onderdeel bestaat uit de begrippen (Begrippen) en de wijze van meten (Wijze van meten). Deze 

artikelen geven aan wat in de regels onder bepaalde begrippen moet worden verstaan en hoe moet worden 

gemeten bij de toepassing van de bouwregels of sommige gebruiksregels van het plan. Dit is alleen het 

geval wanneer begrippen niet op voorhand voor een eenduidige uitleg, in overeenstemming met normaal 

spraakgebruik, vatbaar zijn. Alle begrippen worden in alfabetische volgorde opgenomen, met uitzondering 

van de eerste begrippen 'plan' en 'bestemmingsplan'.

3.3.2.2  Bestemmingsregels

Dit hoofdstuk bestaat uit een drietal regels:

1. Groen;

2. Water

3. Leiding - Gas.

De navolgende tekst bespreekt de bestemmingen afzonderlijk.

'Groen'

De noordzijde van de kade langs de Oostermoerse Vaart heeft in dit bestemmingsplan de bestemming 

'Groen'. Binnen de bestemming zijn de volgende functies toegestaan:

a. groenvoorzieningen;

b. water;

1. ter plaatste van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woonbotenligplaats':

2. aanlegsteigers ten behoeve van woonboten;

3. bijgebouwen bij woonboten;

4. groenvoorzieningen en tuinen bij woonboten;

c. openbare nutsvoorzieningen;

d. voet- en fietspaden;

e. dagrecreatieve voorzieningen.

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

en overige verhardingen begrepen.

'Water'
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Binnen de bestemming 'Water' zijn een vijftal woonboten toegestaan. Hiervoor is de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - woonbotenligplaats' opgenomen. Deze aanduiding bevindt zich in deze bestemming 

echter niet daar waar ook de bestemming 'Leiding - Gas' zich bevindt. De aanduiding en de 

dubbelbestemming 'Leiding - Gas' overlappen dus niet. In de bestemming zijn tevens kunstwerken 

(bruggen, duikers en dergelijke), oeverstroken, aanlegsteigers en groenvoorzieningen begrepen.

'Leiding - Gas'

Uit overleg met de Gasunie blijkt dat de ligging van woonboten gelegen boven de aanwezige gasleiding niet 

de voorkeur heeft. Dit met name in verband met de toegankelijkheid van de gasleiding. Met het oog hierop 

is de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woonbotenligplaats' niet opgenomen boven deze gasleiding. 

Omdat de woonboot ter plaatse al jaren aanwezig is, deze boot vanwege de voorzieningen aan de wal ook 

niet heel eenvoudig te verplaatsen is en de risico's ter plaatse niet onacceptabel worden geacht door de 

gemeente Tynaarlo en leidingbeheerder Gasunie, is een acute verplaatsing naar een andere plek binnen de 

aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woonbotenligplaats' van de bestemming 'Water' (en 'Groen') niet 

noodzakelijk. In de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' is daarom in verband met de ligging van deze 

woonboot boven de hogedruk gasleiding een zogenoemd persoonlijk overgangsrecht opgenomen. Dit 

overgangsrecht voorziet in een geleidelijke opheffing van de ruimtelijk ongewenste situering van de 

woonboot en de bijbehorende voorzieningen aan de wal.

3.3.2.3  Algemene regels

De algemene regels bestaan uit een zevental regels:

1. Anti-dubbeltelregel;

2. Algemene gebruiksregels;

3. Algemene afwijkingsregels;

4. Algemene wijzigingsregels;

5. Overige regels.

De Anti-dubbeltelregel is op basis van artikel 3.2.4 van het Bro. Het betreffende besluit schrijft voor dat de 

tekst van artikel 3.2.4 van het Bro één op één in een bestemmingsplan wordt overgenomen. De Algemene 

gebruiksregels, Algemene afwijkingsregels, Algemene wijzigingsregels en de Overige regels zijn ontleend 

aan het 'Bestemmingsplan Kleinere kernen'. Regels die niet van toepassing zijn in het plangebied zijn uit de 

artikelen verwijderd.

3.3.2.4  Overgangs- en slotregels

In dit hoofdstuk zijn het overgangsrecht en de slotregel opgenomen. Voor de redactie van het 

overgangsrecht geldt het Bro. Dit besluit schrijft dwingend voor hoe het overgangsrecht moet luiden. 

Bebouwing die niet voldoet aan de regels van dit bestemmingsplan is onder het overgangsrecht gebracht. 

Een geringe uitbreiding van de bebouwing met 10% wordt mogelijk gemaakt.

Het gebruik van gronden en bebouwing dat in strijd is met dit nieuwe bestemmingsplan op het tijdstip van 

inwerkingtreding, mag in beginsel worden voortgezet. Wijziging van dit strijdige gebruik is verboden, indien 

de afwijking van het plan wordt vergroot. Indien het strijdige gebruik, na het tijdstip van inwerkingtreding 

van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten.

Tot slot bevat hoofdstuk 4 de slotregel waarin is aangegeven hoe het bestemmingsplan kan worden 

aangehaald.
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Hoofdstuk 4  Toets aan wet- en regelgeving

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan een aantal zaken waarmee rekening dient te worden 

gehouden in het proces van planvoorbereiding en planuitvoering.

4.1  Archeologie en cultuurhistorie

4.1.1  Archeologie

Door ondertekening van het verdrag van Malta (1992) heeft Nederland zich verplicht om bij ruimtelijke 

planvorming nadrukkelijk rekening te houden met het niet zichtbare deel van het cultuurhistorisch erfgoed, 

te weten de archeologische waarden. In de Monumentenwet is geregeld hoe met archeologische 

vindplaatsen en zichtbare monumenten moet worden omgegaan. Het streven is om deze belangen tijdig bij 

de planvorming te betrekken.

In mei 2013 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Archeologie vastgesteld. Op de archeologische 

beleidskaart heeft het plangebied de aanduidingen 'water' en 'verstoord of archeologisch onderzocht en 

vrijgegeven'. Derhalve is geen archeologisch onderzoek noodzakelijk. Het bestemmingsplan is qua 

archeologie uitvoerbaar.

4.1.2  Cultuurhistorie

Cultuurhistorie gaat over de geschiedenis van de gebouwde omgeving, de landschappen, tradities en de 

verhalen die erbij horen. Sinds 1 januari 2012 is de gemeente wettelijk verplicht om cultuurhistorische 

belangen mee te wegen in ruimtelijke vraagstukken.

De gemeente heeft ten behoeve van het aspect cultuurhistorie de Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 

opgesteld. Het doel van deze visie is het borgen van cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente heeft het 

waarborgen van het erfgoed en de ruimtelijke identiteit van Tynaarlo samengevat in één centrale 

boodschap: de gemeente wil historische structuren en karakteristieken herkenbaar houden, de kwaliteit 

bewaken en de historische gelaagdheid in acht nemen.

Op de cultuurhistorische beleidswaardenkaart is het plangebied aangeduid als 'beekdal met overwegend 

blokvormige verkaveling', 'beek' en 'eendenkooi'. De ambities voor dit landschapstype zijn:

behoud of versterking van de blokvormige verkavelingsstructuur en de daarmee samenhangende 

beplanting;

behoud of versterking van de beplanting langs de randen van het beekdal;

tegengaan van bebouwing en verrommeling (incidenteel toestaan indien cultuurhistorisch inpasbaar).

Voorliggend plan respecteert de bestaande verkavelingsstructuur en versterkt de beplanting binnen het 

plangebied. Dit is in paragraaf 3.2 nader beschreven.

Op grond van het bovenstaande is nadrukkelijk rekening gehouden met de ruimtelijke opzet van het 

landschap en worden de historische waarden en karakteristieken van het landschap verbeterd. Het aspect 

cultuurhistorie levert geen belemmeringen op voor het onderhavig bestemmingsplan.

4.2  Wegverkeerslawaai

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones, met uitzondering van wegen die 

zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid van 

30 km/uur geldt. Binnen de bebouwde kom (stedelijk gebied) bedraagt de zonebreedte voor 

tweestrookswegen 200 meter (aan weerszijden van de weg, gerekend vanuit de wegas). Indien 

geluidsgevoelige bebouwing binnen deze zone wordt gerealiseerd, dient akoestisch onderzoek plaats te 

vinden. Aangezien de wet woonboten ziet als ‘geluidsgevoelige object’ en de afstand van de Hunzeweg tot 

de woobotenlocatie minder dan 200 meter bedraagt, is onderzoek noodzakelijk.

Onderzoek
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In het plangebied is door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) onderzoek verricht naar de 

geluidsbelasting op de te realiseren woonboten. In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van de realisatie 

van een 'geluidgevoelig object'. Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van de 

verkeersgegevens van de gemeente Tynaarlo en is uitgegaan van een wegdek type SMA NL8 met een 

snelheidsregime van 50 km/uur.

Uit het onderzoek blijkt dat de locatie van de te verplaatsen woonboot niet voldoet aan de ten hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting van 48 db. Het betreft hier de woonboot die in de toekomst het meest nabij de 

Hunzeweg gelegen is. Voor de ligplaatsen van de boten is de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

woonbotenligplaats' opgenomen. Derhalve bedraagt de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare 

geluidsbelasting maximaal 5 dB.

Om de beschreven ontwikkeling mogelijk te maken dient het College van Burgemeester en Wethouders van 

de gemeente Tynaarlo een hogere waarde te verlenen. Gemotiveerd dient te worden waarom maatregelen 

aan de bron of in het overdrachtsgebied niet mogelijk zijn. Daarbij dient te worden getoetst aan de 

landelijke wetgeving. 

4.3  Milieuzonering

Bedrijven worden ingedeeld in categorieën met behulp van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering 

(2009). Deze publicatie biedt een handreiking ten behoeve van de afstemming tussen ruimtelijke ordening 

en milieu op lokaal niveau en geeft informatie over de milieukenmerken van verschillende typen bedrijven. 

Op basis van de milieukenmerken van de verschillende typen bedrijven en inrichtingen wordt een indicatie 

van de afstanden gegeven, die als gevolg van deze kenmerken moeten worden aangehouden tussen de 

diverse typen bedrijven en een rustige woonwijk. Deze afstanden hebben uitdrukkelijk niet het karakter van 

een norm.

De informatie heeft geen betrekking op individuele bedrijven, maar op bedrijfstypen. Dit betekent dat een 

concrete situatie altijd in de context moet worden bekeken:

binnen bepaalde bedrijfstypen kunnen zich grote verschillen voordoen;

concrete milieu-informatie over een specifiek bedrijf heeft meer waarde dan algemene informatie;

de afstanden hebben betrekking op de afstand tot een rustige woonwijk; bij andere gebiedsfuncties 

kunnen dus andere afstanden mogelijk zijn;

afdoende milieuhygiënische maatregelen bij de bron, bij de overdracht of bij de ontvanger, kunnen een 

kortere afstand eventueel mogelijk maken.

In de omgeving van het plangebied zijn een aantal bedrijven gesitueerd. Ten zuiden van het plangebied 

liggen een autogarage (Hunzeweg 18-20) en een horecabedrijf (Hunzeweg 26). Het is niet geheel duidelijk 

of de autogarage nog werkzaamheden verricht, maar op basis van het vigerend bestemmingsplan is op 

deze locatie een bedrijf met een milieucategorie 2 zondermeer toegestaan. Voor deze bedrijven gelden - op 

grond van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering - zones van maximaal 30 m. De woonboten vallen 

buiten deze zones. De woonboten vormen derhalve geen beperking voor de bedrijfsvoering. Het aspect 

milieuzonering levert geen belemmeringen op voor het onderhavig bestemmingsplan.

4.4  Externe veiligheid

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) verplicht gemeenten en provincies die milieuvergunningen 

verlenen of een bestemmingsplan maken, rekening te houden met externe veiligheid. Doel van het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen is individuele en groepen burgers een minimum beschermingsniveau te 

garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen.

Wettelijk kader

Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet bij de activiteit 

betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen en beheersen van risicovolle 

bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport (onder andere van gevaarlijke stoffen). Het gaat daarbij om de 

bescherming van individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen of 

omstandigheden. Risicobronnen kunnen onderscheiden worden in risicovolle inrichtingen (onder andere 
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lpg-tankstations), vervoer van gevaarlijke stoffen (via wegen, spoorwegen, waterwegen) en leidingen (onder 

andere aardgas, vloeibare brandstof en elektriciteit). 

Om voldoende ruimte te scheppen tussen risicobron en de personen of objecten die risico lopen (kwetsbare 

of beperkt kwetsbare objecten), moeten vaak afstanden in acht worden genomen. Ook 

ontwikkelingsmogelijkheden die ingrijpen in de personendichtheid kunnen om onderzoek vragen.

Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico 

(GR). Het PR is de kans dat een persoon die (onafgebroken aanwezig en onbeschermd) op een bepaalde 

plaats overlijdt als gevolg van een calamiteit met een inrichting of een transportmodaliteit. Het GR bestaat 

uit de cumulatieve kans per jaar dat een groep van een bepaalde omvang overlijdt als gevolg van een 

calamiteit met een inrichting of een transportmodaliteit.

Inrichtingen

In de directe nabijheid van het plangebied zijn geen bedrijven aanwezig die onder de werking van het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen vallen (bron: Risicokaart).

Buisleidingen

Binnen het plangebied zijn twee aardgastransportleidingen gelegen (bron: Risicokaart). Deze is op de 

verbeelding bestemd als Leiding – Gas. De gemeente heeft de Regionale Uitvoeringdienst Drenthe 

gevraagd om een risicoanalyse uit te voeren. Deze risicoanalyse is als bijlage 1 opgenomen. Hierbij dient te 

worden vermeld dat deze risicoanalyse is uitgevoerd voor de legalisatie van vijf woonboten en de realisatie 

van een camperkampeerplaats met 25 plaatsen. Aangezien de kampeerplaatsen geen onderdeel meer zijn 

van dit bestemmingsplan kan worden geconcludeerd dat een aantal conclusies positiever uitvallen dan in 

de risicoanalyse is beschreven. De conclusies van de risicoanalyse zijn onderstaand weergegeven.

PLAATSGEBONDEN RISICO

Uit de risicoanalyse blijkt dat binnen de plaatsgebonden risicocontour 10-6 geen (beperkt) kwetsbare 

objecten aanwezig zijn. 

GROEPSRISICO

In de bestaande situatie (zonder woonboten) ligt het groepsrisico (GR) ruim onder de oriënterende waarde. 

Met de legalisatie van de vijf woonboten neemt het GR (t.o.v. fN-curve) iets toe en blijft het GR dus ruim 

onder de oriënterende waarde van het GR. Er is dus sprake van een acceptabele situatie qua hoogte 

groepsrisico.

VERANTWOORDINGSPLICHT GROEPSRISICO

Omdat er sprake is van toename van het aantal mensen in de nieuwe situatie, zal er o.a. aandacht moeten 

worden geschonken aan de zelfredzaamheid en hulpverlening. De Veiligheidsregio Drenthe zal inhoudelijk 

in haar advies dit item uiteenzetten.

AANWEZIGHEID MENSEN BINNEN DE 100% LETALITEITSGRENS

De betreffende gasleidingen hebben een zogenaamde 100% letaliteitszone van respectievelijk 170 en 430 

meter aan weerszijden van de gasleiding, waar de kans bestaat dat alle aanwezigen kunnen komen te 

overlijden bij een ongeval met de gasleiding. Het plangebied valt binnen deze 100% letaliteitszone. Het 

landelijk externe veiligheidsbeleid is erop gericht om in principe geen nieuwe kwetsbare objecten zodanig 

dichtbij een risicovol object/transportmodaliteit te situeren.

BELEMMERENDE STROOK

Voor wat betreft één geprojecteerde woonbootligplek is er wel een knelpunt, gezien de wetgeving, omdat 

deze ligplek in zijn geheel binnen de belemmerende strook van de 2 gasleidingen valt. Voor 4 woonboten 

aan de Oostermoerse Vaart is in 1984 een gedoogbeschikking afgegeven waarin een persoonlijk recht aan 

de bewoners is toegekend om ter plaatse te mogen blijven liggen. Met onderhavige herziening van twee 
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vigerende bestemmingsplannen wordt in elk geval de ligging van de woonboten gelegaliseerd. Echter een 

deel van deze locatie is niet wenselijk, omdat wetgeving aangeeft dat er binnen de belemmerende strook 

geen bebouwingen/bouwobjecten mogen liggen. Nu ligt er vanaf de jaren tachtig al een woonboot boven de 

belemmerende strook van beide gasleidingen. Om dit knelpunt in de toekomst opgelost te krijgen zijn 

regels opgesteld. Dat houdt in dat als de huidige eigenaar geen eigenaar meer is van de desbetreffende 

woonboot, deze woonboot verplaatst zal moeten worden en daardoor deze woonboot niet meer boven de 

gasleidingen zal liggen.

Transport

Het plangebied valt buiten de effectafstand van wegen waarover transport van gevaarlijke stoffen 

plaatsvindt. 

Conclusie

Volgens de Risicokaart (risicokaart.nl) zijn er in of nabij het plangebied geen risicovolle inrichtingen of 

transportroutes aanwezig. Op basis van de risicoanalyse zijn regels opgesteld waardoor de buisleidingen 

geen significatie negatieve effecten veroorzaken. Het aspect externe veiligheid levert geen belemmeringen 

op voor het onderhavig bestemmingsplan.

4.5  Luchtkwaliteit

Regelgeving

Nederland heeft de regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. De in 

deze wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de 

Arbeidsomstandighedenwet van toepassing) en locaties waartoe leden van het publiek gewoonlijk geen 

toegang hebben’.

Op 15 november 2007 is dit deel van de Wet milieubeheer in werking getreden. Kern van de wet is het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen 

van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe 

ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in dit 

programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. Het 

NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden.

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven niet meer 

te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er 

voor een project sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is vastgelegd dat 

na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens van 3% verslechtering van de 

luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 ìg/m3 NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt 

beschouwd.

Het plan omhelst de legalisatie van 5 woonboten. Op basis van de CROW-publicatie 318 ‘Kencijfers parkeren 

en verkeersgeneratie’ geldt een verkeersgeneratie van 8,6 per woonboot. De totale ritproductie bedraagt 

derhalve 43 ritten.

Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit heeft het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met InfoMil de nibm-tool maart 2019 ontwikkeld. 

Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden bepaald of een plan niet in betekenende mate 

bijdraagt aan luchtverontreiniging. Met behulp van deze rekentool is de toename van de stoffen NO2 en 

PM10 bepaald.
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Uit de berekeningen met de nibm-tool blijkt dat het plan de grens van 3% (een toename van 1,2 ìg/m3 NO2 

of PM10) niet overschrijdt. Het project moet derhalve worden beschouwd als een nibm-project. Een nader 

onderzoek naar luchtkwaliteit kan daarmee achterwege blijven. Het planvoornemen is op dit punt 

uitvoerbaar. 

4.6  Bodem

Voor de bodemkwaliteit geldt de Wet bodembescherming (Wbb) en het (bijbehorende) besluit 

bodemkwaliteit. Gestreefd wordt naar een duurzaam gebruik van de bodem. Bij een ruimtelijk plan dient de 

bodemkwaliteit van het betreffende gebied inzichtelijk worden gemaakt. Het uitgangspunt wat betreft de 

bodem in het plangebied is, dat de kwaliteit ervan zodanig moet zijn dat er geen risico's zijn voor de 

volksgezondheid bij het gebruik van het plangebied voor de voorgenomen functie en dat het de financiële 

haalbaarheid van het plan niet in gevaar brengt.

Ten behoeve van het planvoornemen is door SIGMA Bouw & Milieu een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd. Dit verkennend bodemonderzoek is als bijlage 2 opgenomen. Uit het verkennend 

bodemonderzoek (d.d. 18 september 2019, projectnummer 19-M9032) komt naar voren dat in de 

onderzochte grondmonsters van het terrein geen verhoogde gehalten ten opzichte van de 

achtergrondwaarden zijn aangetroffen. Wel wordt aanbevolen om een verkennend onderzoek asbest uit te 

voeren. Dit onderzoek is uitgezet en loopt nog.

Het aspect bodem levert geen belemmeringen op voor het onderhavig bestemmingsplan.

4.7  Water

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting op ruimtelijke plannen 

een waterparagraaf te worden opgenomen. Deze waterparagraaf doet verslag van de wijze waarop 

rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie, dat wil zeggen 

voor het grondwater en het oppervlaktewater.

Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele proces van vroegtijdig informeren, 

adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in 

ruimtelijke plannen en besluiten’.

Op 8 mei 2019 is de digitale watertoets doorlopen. Hieruit blijkt dat de normale procedure dient te worden 

doorlopen. Dit betekent dat het waterschap binnen 6 weken een reactie op het bestemmingsplan zal geven. 

Het 'watertoetsdocument' is als bijlage 3 opgenomen.
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Op 14 juni heeft het waterschap Hunze en Aa's aangegeven dat de voorlopige uitgangspuntennotitie 

(bijlage 3) als definitieve uitgangspuntennotitie kan worden beschouwd. Wat betreft het aspect water levert 

het bestemmingsplan geen bijzonderheden op. Indien aan de in de uitgangspuntennotitie gestelde 

aandachtspunten wordt voldaan, is het planvoornemen uitvoerbaar.

4.8  Ecologie

Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een bureau-inventarisatie van natuurwaarden uitgevoerd. 

Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming 

(Wnb) of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. De bureau-inventarisatie is uitgevoerd op 

basis van recente foto's (van 13 mei 2019) die door de opdrachtgever zijn verstrekt en op basis van 

bronnenonderzoek. Daartoe is soortinformatie opgevraagd bij de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF). Ten behoeve van de inventarisatie is geen veldbezoek uitgevoerd, omdat het plan de legalisatie van 

de bestaande situatie beoogt, zodat geen sprake is van de sloop van bebouwing, de kap van opgaande 

beplanting of het dempen van watergangen.

Plangebied

Het plangebied betreft de noordelijke oever van de Oostermoerse Vaart bij De Groeve ten westen van de 

N386 en ten zuiden van De Voorde. Hier zijn vijf ligplaatsen voor woonboten aanwezig. Het plan bestaat uit 

het juridisch bestendigen van een vijftal woonboten in een bestemmingsplan. Dit betekent dat er als het 

gevolg van het plan geen bouw- of aanlegwerkzaamheden hoeven te worden uitgevoerd, zodat geen 

bebouwing wordt gesloopt, vegetatie wordt verwijderd of de watergang wordt vergraven. Het is niet 

mogelijk om achteraf te bepalen wat het effect is geweest van de aanlegwerkzaamheden op beschermde 

natuurwaarden. Daarom beperkt deze bureau-inventarisatie zich grotendeels tot de effecten in de 

gebruiksfase.
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Afbeelding 4. Impressie van het plangebied met de oever van de Oostermoerse vaart (bron: foto initiatiefnemer, 13 mei 2019)

Afbeelding 5. De tuinen bij de ligplaatsen van de woonboten (bron: foto initiatiefnemer, 13 mei 2019)

4.8.1  Soortenbescherming

Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen:

alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn (Wnb art. 

3.1-3.4);

dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern 

en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9);

nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb art. 3.10-3.11).

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde 'lijst met 

vrijstellingen' opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de verboden 

genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb.

Inventarisatie

Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) via Quickscanhulp.nl (© NDFF - 

quickscanhulp.nl 24-05-2019 10:31:46) blijkt dat binnen een straal van een kilometer rond het plangebied 

diverse beschermde diersoorten bekend zijn. Het gaat voornamelijk om amfibieën, vogels met jaarrond 

beschermde nesten en zoogdieren. Daarnaast zijn de vissoort grote modderkruiper en de libellensoort 

beekrombout bekend uit de directe omgeving. Relevante soorten worden in onderstaande tekst behandeld. 

Uit de omgeving van het plangebied (0-5 kilometer) zijn geen beschermde plantensoorten bekend 

(Quickscanhulp.nl). De vegetatie in het plangebied bestaat uit de oevervegetatie van de Oostermoerse 

vaart met de aangrenzende tuinen. Geschikt biotoop voor beschermde plantensoorten ontbreekt in het 

plangebied. Deze zijn dan ook niet in het plangebied te verwachten.

De relatief jonge bomen in het plangebied zijn weinig geschikt als broedlocatie voor vogels met jaarrond 

beschermde nesten. Hetzelfde geldt voor de schuurtjes en woonboten, al is een broedgeval van huismus 

niet helemaal uit te sluiten. Mogelijk vormt het plangebied een klein onderdeel van het foerageergebied van 

soorten als huismus, ransuil en sperwer.

Het plangebied vormt geschikt broedbiotoop voor enkele algemene vogels van tuinen en parken, zoals 

houtduif, merel en heggenmus en voor watervogels als meerkoet en wilde eend. De nesten van deze 

soorten zijn alleen in de broedperiode beschermd.

De woonboten, schuurtjes en relatief jonge bomen zijn weinig geschikt voor vleermuizen, maar een 
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verblijfplaats van soorten als gewone en ruige dwergvleermuis is niet helemaal uit te sluiten. Het 

plangebied zal naar verwachting onderdeel vormen van het foerageergebied van vleermuizen. Behalve 

gewone en ruige dwergvleermuis zijn soorten als laatvlieger, watervleermuis en rosse vleermuis te 

verwachten die uit de directe omgeving bekend zijn (Quickscanhulp.nl). De Oostermoerse vaart kan 

onderdeel vormen van een belangrijke vliegroute van vleermuizen, zoals gewone dwergvleermuis, 

watervleermuis en meervleermuis. 

In het plangebied komen mogelijk een aantal algemene grondgebonden zoogdiersoorten voor, zoals 

huisspitsmuis en egel. Voor deze soorten geldt in de provincie Drenthe een vrijstelling van de 

verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen. Van de niet-vrijgestelde grondgebonden 

zoogdiersoorten zijn bever, eekhoorn, waterspitsmuis en steenmarter bekend uit de directe omgeving van 

het plangebied (Quickscanhulp.nl). Voor eekhoorn is geen geschikt leefgebied aanwezig in het plangebied 

door de weinige bomen en door de geïsoleerde ligging ten opzichte van bossen en andere locaties met veel 

bomen. De oever van de Oostermoerse vaart is in het plangebied steil en een goed ontwikkelde 

(riet)ruigtevegetatie langs de oevers in het plangebied ontbreekt. Verblijfplaatsen van bever, 

waterspitsmuis en otter worden zodoende niet verwacht. Deze soorten kunnen wel voorkomen in de 

omgeving van het plangebied. Zo is ten westen van het plangebied geschikt biotoop aanwezig rond het 

Zuidlaardermeer. Het is niet uitgesloten dat steenmarter voorkomt in het plangebied.

In de watergangen in en nabij het plangebied kunnen enkele algemene amfibieën, zoals gewone pad, 

bastaardkikker en bruine kikker worden verwacht. Het is niet uitgesloten dat enkele individuen van deze 

soorten in het plangebied aanwezig zijn. Voor deze soorten geldt in de provincie Drenthe een vrijstelling van 

de verbodsartikelen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Geschikt leefgebied voor de meer kritische 

niet-vrijgestelde amfibieënsoorten, zoals de uit de wijdere omgeving (1-5 kilometer) bekende heikikker en 

poelkikker (Quickscanhulp.nl), ontbreekt in en direct om het plangebied.

Beschermde reptielen, vissen en ongewervelden kunnen worden uitgesloten vanwege het ontbreken van 

waarnemingen uit de wijdere omgeving (0-5 kilometer) van het plangebied (Quickscanhulp.nl) en/of 

vanwege het ontbreken van geschikt biotoop voor beschermde soorten van deze soortgroepen in het 

plangebied. 

Toetsing

In het kader van het plan wordt geen bebouwing gesloopt of bomen gekapt. Eventueel aanwezige nesten 

van vogels met een jaarrond beschermde nestplaats en verblijfplaatsen van vleermuizen en steenmarter 

blijven daardoor behouden. Doordat de inrichting van het plangebied niet verandert, blijft het plangebied 

geschikt als foerageergebied voor vleermuizen, vogels met jaarrond beschermde nesten en steenmarter. 

In verband met de aanwezigheid van een mogelijke vliegroute van vleermuizen over de Oostermoerse 

vaart wordt wel geadviseerd om geen buitenverlichting te plaatsen die lichtuitstraling veroorzaakt op het 

oppervlaktewater van de vaart. Sommige vleermuissoorten, waaronder watervleermuis en meervleermuis 

zijn gevoelig voor lichtverstoring langs de vliegroutes.

Het plan omvat geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die kunnen leiden tot negatieve effecten op 

broedvogels. Voor onderhoudswerkzaamheden in het plangebied adviseren wij echter om rekening te 

houden met het broedseizoen om verstoring of vernietiging van in gebruik zijnde nesten van vogels te 

voorkomen. Dit is bij wet verboden. Om vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen te 

voorkomen, dient bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden daarom voldoende rekening te 

worden gehouden met het broedseizoen of dient voorafgaand aan de werkzaamheden te worden 

vastgesteld dat geen broedgevallen aanwezig zijn. De Wnb kent geen standaardperiode voor het 

broedseizoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels 

geldt echter dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt.

Doordat het plan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, zijn eveneens geen negatieve effecten op 

beschermde amfibieën en grondgebonden zoogdieren aan de orde.
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4.8.2  Gebiedsbescherming

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming 

relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en verordening.

WET NATUURBESCHERMING

In de Wnb is de bescherming van Natura 2000-gebieden, geregeld. Plannen en projecten met negatieve 

effecten op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking 

kent. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de 

natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.

NATUURNETWERK NEDERLAND

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voormalig Ecologische Hoofdstructuur) is een samenhangend 

netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis 

voor het natuurbeleid. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 

De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing, ontwikkeling en bescherming van het NNN. De 

begrenzing en ruimtelijke bescherming van het NNN is voor provincie Drenthe uitgewerkt in de 

Omgevingsvisie Drenthe en de bijbehorende Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. Het NNN in 

Drenthe kent geen externe werking.

Inventarisatie

Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een in het kader van de Wnb beschermd gebied. Het meest 

nabijgelegen beschermde gebied betreft het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied dat is gelegen op 

circa 280 meter afstand ten westen van het plangebied. Het Zuidlaardermeergebied is een 

vogelrichtlijngebied waarvoor 3 kwalificerende broedvogels (roerdomp, porseleinhoen en rietzanger) en 5 

kwalificerende niet-broedvogels zijn aangewezen (kleine zwaan, toendrarietgans, kolgans, smient en 

slobeend). De Oostermoerse vaart, inclusief de ligplaatsen van de woonboten, is aangewezen als NNN. Ook 

het grootste deel van de tuinen aan de oever van de Oostermoerse vaart zijn aangewezen als NNN.

Toetsing

Doordat het plan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt en doordat het plangebied op ruime afstand 

van Natura 2000-gebieden ligt, kunnen de meeste van de potentiële effecten op kwalificerende soorten of 

habitattypen op voorhand uitgesloten worden. Stikstofdepositie tijdens de gebruiksfase zou echter in 

theorie kunnen leiden tot verzuring en vermesting in Natura 2000-gebieden. Het meest nabijgelegen 

Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied is echter geen stikstofgevoelig Natura 2000-gebied. Het 

dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied (Drentsche Aa-gebied) ligt op 3 kilometer ten westen 

van het plangebied. Gezien de aard van het plan en de grote afstand tot stikstofgevoelige Natura 

2000-gebieden, kunnen ook negatieve effecten door stikstofdepositie op voorhand uitgesloten worden. Het 

plan leidt dan ook niet tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden en is 

daarmee niet in strijd met de gebiedenbescherming van de Wnb.

De Oostermoerse Vaart is samen met de naastgelegen oever aangewezen als NNN. De Oostermoerse 

vaart in en om het plangebied was echter al in gebruik als ligplaats voor boten en bovendien grenst het 

plangebied aan de bebouwing van De Groeve en de N386. Het plangebied was en is door de verstoring die 

hiervan uitgaat van weinig waarde voor verstoringsgevoelige natuurwaarden. Bovendien zijn de 

natuurwaarden langs de oever in het plangebied relatief laag door het steile talud en de huidige verstoring. 

Door dit alles zal de aanleg van de ligplaatsen voor de woonboten niet of nauwelijks effect hebben gehad op 

de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN in en direct om het plangebied. Ook leent het 

plangebied zich niet goed voor de aanleg van hoogwaardige natuur door de hiervoor genoemde in en om 

het plangebied aanwezige verstoringsbronnen. In verband met een mogelijke vliegroute van vleermuizen 

over de Oostermoerse vaart, wordt wel geadviseerd om in de gebruiksfase geen verlichting langs de vaart 

te plaatsen die lichtuitstraling veroorzaakt op het oppervlaktewater van de vaart, een maatregel die ook in 

het kader van de soortenbescherming wordt geadviseerd. Indien hieraan gehoor wordt gegeven, mag 
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worden verwacht dat het plan geen negatieve effecten heeft (gehad) op het NNN, ook al kunnen de exacte 

effecten op het NNN bij de aanlegfase achteraf niet meer worden vastgesteld. 

4.8.3  Conclusie

Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de terreinomstandigheden en de aard van 

het plan een voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan. Mits rekening wordt gehouden met het 

broedseizoen van vogels en mits het gebruik van verlichting die lichtuitstraling veroorzaakt op de 

Oostermoerse vaart achterwege blijft, is aanvullend onderzoek in het kader van de Wnb en het provinciaal 

ruimtelijk natuurbeleid niet noodzakelijk. 

Een ontheffing van de Wnb voor soorten of een vergunning op grond van de Wnb voor gebieden is niet 

nodig voor de beoogde activiteiten. Het plan is daarnaast op het punt van het provinciaal ruimtelijk 

natuurbeleid niet in strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

Op voorhand kan in redelijkheid worden gesteld dat natuurwet en -regelgeving de uitvoerbaarheid van het 

plan niet in de weg staat.

4.9  M.e.r.-beoordeling

In het Besluit m.e.r. onder 11.2 in de D-lijst staat dat een m.e.r-beoordeling moet plaatsvinden in gevallen 

waarin de activiteit betrekking heeft op:

een oppervlakte van 100 ha of meer;

een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat;

een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

Zoals blijkt uit de planbeschrijving in hoofdstuk 3, is de realisatie van een nieuwe woning qua aard, omvang 

en ligging niet gelijk te stellen aan de betreffende activiteit, zoals bedoeld in het Besluit m.e.r. Maar sinds de 

wijziging van het Besluit op 1 april 2011 is een beoordeling van een activiteit die op de D-lijst voorkomt 

noodzakelijk, ook al ligt de omvang van de activiteit (ver) onder de drempelwaarde. 

Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst die beneden de 

drempelwaarden vallen moet een toets (vormvrije m.e.r.-beoordeling) worden uitgevoerd of belangrijke 

nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Deze zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling kan 

tot twee conclusies leiden:

belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk;

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.-beoordeling 

plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r.

In bijlage III van de EU richtlijn m.e.r. staan de criteria genoemd waarna gekeken moet worden bij de 

beoordeling. In dit geval is gekeken naar deze Europese criteria. 

De resultaten van de onderzoeken zoals deze zijn samengevat in dit hoofdstuk, laten zien dat er geen 

belangrijke nadelige gevolgen zijn voor de omgeving en het milieu. Beschermde gebieden ondervinden 

geen belangrijke nadelige gevolgen van het plangebied. De locatie en de omgeving hebben geen bijzondere 

kenmerken waardoor er een verwaarloosbare kans is op belangrijke nadelige effecten. Gezien de aard van 

de ingrepen zijn geen negatieve effecten te verwachten. 

Op grond hiervan is het verrichten van een (nadere vormvrije) m.e.r.-beoordeling verder niet noodzakelijk.
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Hoofdstuk 5  Economische uitvoerbaarheid

Voor de locatie van de woonboten is een verkennende exploitatie opgesteld. Deze exploitatie is sluitend, 

zodat het project financieel uitvoerbaar is.
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Hoofdstuk 6  Inspraak en overleg

Dit bestemmingsplan wordt voor de duur van zes weken ter inzage gelegd en ter beoordeling voorgelegd 

aan betrokken instanties. De resultaten van deze zogeheten inspraak- en overlegronde worden te zijner tijd 

in dit hoofdstuk verwerkt.
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