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Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Herontwikkeling Landgoed de Groote Scheere' 

DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 

• Het bestemmingsplan 'Herontwikkeling Landgoed de Groote Scheere' ongewijzigd vast te 
stellen, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en 
toelichting en overeenkomstig de elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00263-VG01). 

• Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten van de grondexploitatie 
over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is. 

Op 24 mei 2011 heeft uw gemeenteraad het bestemmingsplan 'Landgoed de Groote Scheere' 
vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt o.a. de bouw van 12 woningen op 9 locaties op het landgoed 
mogelijk. De opbrengsten van deze woningen worden gebruikt voor investeringen in groen en water. 
Inmiddels is een groot deel van de geplande kwaliteitsinvesteringen uitgevoerd. De bouw van de 
woningen blijft echter achter. Er is slechts één kavel ontwikkeld. In opdracht van de eigenaar van het 
landgoed, ASR Levensverzekeringen N.V., is onderzoek gedaan naar de oorzaken hiervan. Op basis van 
de resultaten van dit onderzoek is gekozen voor een nieuwe aanpak. 

Beoogd effect 

Het in planologische zin mogelijk maken dat de geplande veranderingen uitgevoerd kunnen worden. 

Argumenten 

Oorzaken moeizame verkoop 
Uit het door ASR, buro SRO en een makelaar uitgevoerde onderzoek is gebleken dat de 
ontwikkeling/verkoop van de locaties om een drietal redenen moeizaam verloopt: 

Inleiding 
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1. Weinig flexibiliteit 
De manier van (gebieds)ontwikkeling is totaal veranderd. Waar eerst een eindbeeld werd ontworpen, 
gebouwd en vervolgens kant- en-klaar zonder veel flexibiliteit aan potentiele kopers werd verkocht, is 
dit nu totaal veranderd. De huidige kopers verlangen en verkrijgen keuze en bepalen in toenemende 
mate zelf waar en hoe ze wonen en werken. De regels in bestemmingsplannen spelen daarin 
toenemende mate op in door minder eindbeelden vast te leggen en meer flexibiliteit te bieden in 
omvang, functie en uitstraling. Het huidige bestemmingsplan voor het landgoed biedt te weinig 
flexibiliteit voor de koper van nu. 

2. Moeilijke locaties 
Bij de keuze voor de te ontwikkelen locaties stond de relatie met en de verdeling over het landgoed 
centraal. Door gebruik te maken van bijzondere beeldkwaliteit is er in de planvorming een 
bijzondere laag (bijzondere woningen op bijzondere locaties) toegevoegd aan het landgoed. Deze 
bijzondere laag is echter niet zo gemakkelijk te ontsluiten. De kosten voor ontsluiting zorgen ervoor 
dat een aantal kavelprijzen zo hoog wordt, dat daar in de huidige markt geen behoefte meer voor is. 
Daarnaast zijn er locaties die door de ontwikkeling van natuurwaarden bij nader inzien minder 
geschikt zijn voor bebouwing. 

3. Bestemmingsregels sluiten niet aan op gewenste beeldkwaliteit 
De conclusie die uit het moeilijke verkooptraject van de eerste 'nul'-woning getrokken kan worden, 
is dat naar de conceptuele architectonische vormgeving in deze regio geen vraag is. De 
geïnteresseerden voor de andere kavels hebben allen meer interesse getoond in de meer klassieke 
bebouwing. Op dit moment is het binnen de huidige bestemmingsplanregels echter moeilijk ook 
streekeigen bebouwing te realiseren. De maximale inhoudsmaten leiden zonder aanpassing tot 
eenvormigheid en 'boerderette'-vormen. 

Nieuwe aanpak 
Op basis van de bovenstaande conclusies komt buro SRO nu met een voorstel voor een nieuwe 
aanpak die recht doet aan de vraag om flexibiliteit, terwijl ondertussen de landschappelijke 
kwaliteiten van De Groote Scheere behouden blijven en ontwikkeld worden. Basis uitgangspunt is 
dat er meer keuze komt voor wat betreft locatie, functie en bebouwingstype. 

Meerdere locaties 
In de nieuwe aanpak worden naast de bestaande ook nieuwe locaties aangeboden. Deze locaties zijn 
zowel landschappelijk als milieutechnisch geschikt. Door het opnemen van een bijzondere 
voorwaardelijke verplichting wordt voorkomen dat er ook daadwerkelijk meerdere locaties worden 
gerealiseerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat van de 15 locaties er maximaal 9 bebouwd kunnen 
worden. Op deze manier bestaat er meer keuze voor een koper en kunnen moeilijke locaties 
vermeden worden. Omdat een aantal van deze moeilijke locaties wel heel bijzonder is, blijven deze 
wel aangeboden. Het is niet de bedoeling dat er meer bouwlocaties komen dan in het 
oorspronkelijke plan. 

Meerdere functies 
Veel potentiele kopers hebben geïnformeerd naar bedrijfsmatige mogelijkheden voor de 
locatie, waarbij aspecten als zorg, recreatie en kleinschalige bedrijvigheid de revue zijn 
gepasseerd. In de nieuwe aanpak wil men op een aantal locaties ook andere functies mogelijk 
maken. Deze andere functies moeten qua maat en schaal passen op het landgoed. Door het 
opnemen van een goede regeling kunnen ondernemende kopers direct zien wat de 
mogelijkheden zijn. 
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Verschillende types 
Het belangrijkste aandachtspunt in de aanpak is het aanbieden van een breder pallet aan woningtypen. 
Voor elke locatie is een voorkeurstype en een alternatief beschreven, gebaseerd op de ligging van de 
locatie in het landschap en de afstand tot de oude kern van het landgoed. Bij elke typologie hoort een 
andere inhoudsmaat, erfinrichting en beeldkwaliteit. Op die manier wordt meer keuze geboden, wordt 
eenvormigheid voorkomen en kan er een grotere groep kopers bediend worden. In een inrichtingsplan 
is dit principe nader uitgewerkt. Dit inrichtingsplan is ambtelijk akkoord bevonden. 

Beoordeling van het verzoek 

Meerdere locaties 
In het geldende bestemmingsplan voor het landgoed zijn 9 woonlocaties aangewezen waarop in totaal 
maximaal 12 woningen gebouwd mogen worden. Er bestaan geen direct bezwaren tegen het 
verplaatsen van een aantal woonlocaties. Van belang is dan wel dat deze locaties in milieutechnische en 
landschappelijke zin inpasbaar zijn. In een ambtelijk overleg zijn een aantal potentiele locaties 
besproken en bekeken. Deze locaties zijn inpasbaar. Dit is nader uitgewerkt in een 
landschapsplan/inrichtingsplan en in een bestemmingsplan. De regeling waarbij een voorwaardelijke 
verplichting wordt opgenomen om te voorkomen dat meer woningen worden gebouwd is juridisch 
aanvaardbaar. Het enige nadeel dat dit met zich meebrengt is dat er voor omwonenden onzekerheid 
bestaat of een beoogde bouwlocatie ook daadwerkelijk ooit bebouwd wordt. Echter, gelet op het feit 
dat ASR eigenaar is van het gehele landgoed worden op dit punt geen grote problemen verwacht. Van 
belang is dat een en ander goed gecommuniceerd wordt. 

Meerdere functies 
Wat betreft de gewenste functies wordt aansluiting gezocht bij de gehanteerde regeling in het 
bestemmingsplan Buitengebied. Dit bestemmingsplan maakt bij woningen bij recht o.a. een bed & 
breakfast en boerderijkamers mogelijk, almede statische opslag. Een kleinschalige bedrijfsactiviteit 
kan via een afwijking worden toegestaan (onder voorwaarden). Anderen typen bedrijvigheid horen 
in het buitengebied niet thuis. 

Verschillende types 
Er bestaat geen bezwaartegen het aanbieden van verschillende typen woningen. Er is 
overeenstemming over de te realiseren beeldkwaliteit. 

Nieuw bestemmingsplan 
De plannen van ASR Levensverzekeringen zijn vertaald in een nieuw bestemmingsplan. In de regels 
behorende bij het bestemmingsplan zijn waarborgen opgenomen wat betreft het maximaal te 
bouwen aantal woningen en de typologieën. Dit bestemmingsplan 'Herontwikkeling Landgoed de 
Groote Scheere' heeft gedurende een periode van zes weken als ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn 
géén zienswijzen kenbaar gemaakt. Het bestemmingsplan kan daarom nu ongewijzigd vastgesteld 
worden. 

Risico's 

De gebruikelijke risico's bij een planologische procedure. Er kan beroep worden ingesteld bij de Raad 
van State, al wordt die kans minimaal geacht omdat er geen zienswijzen op het 
ontwerpbestemmingsplan kenbaar zijn gemaakt. 
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Financiën 

De initiatiefnemer betaalt de kosten van de planologische procedure op basis van de gemeentelijke 
legesverordening. 

Bijlage 
• Bestemmingsplan "herontwikkeling Landgoed de Groote Scheere' 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 

Secretaris, Burgemeester, 

J.M.G. Waaijer P.H. Snijders 
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Hardenberg 

Raadsbesluit 

Zaakkenmerk: 1650659 
Documentkenmerk: 1650661 

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Herontwikkeling Landgoed de Groote Scheere'. 

De raad van de gemeente Hardenberg; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.26 januari 2016; 

Besluit: 

• Het bestemmingsplan 'Herontwikkeling Landgoed de Groote Scheere' ongewijzigd vast te 
stellen, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en 
toelichting en overeenkomstig de elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00263-VG01). 

• Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten van de grondexploitatie 
over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg 
d.d. 23 februari 2016 

De raad voornoemd, 
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