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1 1  I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  

Aan de Bosweg 2 bevindt zich een agrarisch bedrijf met daarbij een kleinscha-

lig kampeerterrein. De initiatiefnemer heeft het plan om het kampeerterrein 

te verplaatsen naar het perceel direct ten oosten van het perceel Bosweg 1 

(kadastrale aanduiding BGR01 M 992). De gemeente heeft aangegeven mee te 

willen werken aan deze ontwikkeling.  

 

Daarbij is door de gemeente opgemerkt dat het perceel Bosweg 1 een agrari-

sche bestemming heeft, maar niet meer als zodanig in gebruik is en enkel een 

woonfunctie heeft. Voorliggend plan vormt daarom het juridisch-planologisch 

kader voor zowel de wijziging van de agrarische bestemming naar een woonbe-

stemming van de Bosweg 1 als de verplaatsing van het kampeerterrein. 

 

 
L u c h t f o t o  m e t  g l o b a l e  b e g r e n z i n g  p l a n g e b i e d  

1 . 2   

L i g g i n g  p l a n g e b i e d  

Het plangebied aan de Bosweg ligt in het westelijk deel van de gemeente Bor-

ger-Odoorn op circa vijf kilometer ten zuidwesten van de kern Borger. Natuur-

gebied Ellertsveld bevindt zich op circa 400 meter ten westen van het 
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plangebied. De zandwinningsplas in Ellertshaar ligt op circa een kilometer te 

noorden van het plangebied. 

1 . 3   

G e l d e n d  p l a n o l o g i s c h  k a d e r  

Voor het perceel Bosweg 1 bestaat het geldende juridisch-planologische kader 

uit de beheersverordening ‘Buitengebied’ (vastgesteld 13 juni 2013). Het per-

ceel is hierin aangeduid als agrarisch bedrijf met melkrundvee.  

 

Voor het perceel BGR01 M 992 geldt het bestemmingsplan ‘Buitengebied Bor-

ger’ (vastgesteld 13 mei 1997). Het perceel heeft in dit plan de bestemming 

‘Agrarisch gebied west’. 

 

Voor de hele gemeente geldt daarnaast het facetbestemmingsplan ‘Kleinscha-

lig kamperen’ (vastgesteld in 2008). Dit facetbestemmingsplan maakt onder 

voorwaarden kamperen bij agrarische bedrijven en woningen in het buitenge-

bied mogelijk. In de toets aan het gemeentelijke beleid in paragraaf 3.3 wordt 

nader ingegaan op het facetbestemmingsplan. 

 

Door de gemeente is aangegeven dat de verplaatsing van het kampeerterrein 

en het feitelijke gebruik van het perceel Bosweg 1 als woning strijdig zijn met 

de geldende juridisch-planologische kaders. Om de ontwikkeling mogelijk te 

maken is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. 

1 . 4   

L e e s w i j z e r  

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige en toekomstige in-

richting van het plangebied. Hoofdstuk 3 bestaat uit een beschrijving van en 

toets aan het relevante beleid op rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau. 

Hoofdstuk 4 is gewijd aan de onderzoeken naar de omgevingsaspecten. In 

hoofdstuk 5 komt de juridische vormgeving van het bestemmingsplan aan bod. 

In het laatste hoofdstuk tenslotte wordt ingegaan op de economische en maat-

schappelijke uitvoerbaarheid van het initiatief. 
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2 2  P l a n b e s c h r i j v i n g  

2 . 1   

O m g e v i n g  p l a n g e b i e d  

L an d s c h a p  e n  o n t s t aa n s g e s c h i ed e n i s  

De Bosweg van Eeserveen ligt op de rand van de Westerdorper veenontgin-

ningen en is eigenlijk de oude hoofdwatergang waarlangs het veengebied is 

ontgonnen. Haaks daarop zijn de wijken ter ontwatering gegraven wat heeft 

geleid tot een rationele verkavelingsopzet. Het gebied hoort bij deze veenont-

ginningen, maar ligt ingeklemd en op de overgang naar de jonge heideontgin-

ningen, waar de bosgebiedenesdorpenlandschap Schoonloërveld en Ellertsveld 

bij horen. Dit is goed in het landschap waarneembaar door de rafelige begren-

zing met wijken van verschillende lengte in het lage landschap naast de hogere 

en drogere heideontginningen.  

 

Het gebied is verder in cultuur gebracht nadat het Kanaal Buinen-Schoonoord 

werd gegraven in 1926-1930 als werkverschaffingsproject en verbinding tussen 

het Oranjekanaal en het Stadskanaal. De watergangen die voor transport en 

ontwatering dienden lagen in eerste instantie los in het veenlandschap. Na de 

Tweede wereldoorlog verschijnen verharde wegen naast deze watergangen 

(hier: Bosweg), omdat de watergangen in onbruik raakten. De boerderijen 

dateren uit deze tijd. De oorspronkelijke watergangen zijn uiteindelijk ge-

dempt (hier: na 1980). Wat rest is de Bosweg met haaks daarop staande verka-

veling met smalle percelen, van elkaar gescheiden door smalle sloten. De 

boerderijen liggen in het huidige landschap op erven met erfbeplanting aan de 

Bosweg met een smalle sloot. De noordzijde van de Bosweg heeft eiken als 

wegbeplanting met struweel als ondergroei die de landschappelijke openheid 

breken. 

 

Landschappelijke kenmerken van de omgeving: 

- rationeel verkavelingspatroon met lange percelen haaks op de ontgin-

ning van elkaar gescheiden door smalle sloten; 

- bebouwing langs de Bosweg op de kop van de kavel, aan de zuidzijde 

van de Bosweg ook in dezelfde verkavelingsrichting; 

- relatief open landschap met erf- en wegbeplanting, aan de zuidzijde 

begrensd door de bosgebieden van het Ellertsveld en Schoonloërveld. 
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1 9 0 0  –  e e r s t e  v e e n o n t g i n n i n g e n  m e t  e e n   

h o o f d v a a r t  ( l a t e r  d e  B o s w e g )  e n  h a a k s  d a a r o p   

e e n  s t e l s e l  v a n  w i j k e n  

 

 
1 9 3 0  –  a a n l e g  k a n a a l  B u i n e n – S c h o o n o o r d  

 

 
1 9 5 0  -  e e r s t e  b o e r d e r i j e n  l a n g s  d e  h o o f d v a a r t  

 

 
1 9 8 0  -  o n t g i n n i n g e n  o v e r i g e  k a v e l s  e n  a a n l e g  w e g e n  
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2 0 1 5  –  r a t i o n e e l  v e r k a v e l i n g s p a t r o o n  h a a k s  o p  B o s w e g  

 

E r v en  

De erven langs de Bosweg bestaan uit relatief jonge boerderijen op kop van de 

kavel. De boerderijen staan overwegend haaks op de weg waardoor de op-

strekkende richting van de verkaveling wordt benadrukt. Achter de boerderijen 

liggen de schuren en bijgebouwen en aan de voorzijde ligt een tuin en berm. 

De erven hebben hierdoor een helder onderscheid tussen het voor- en achter-

erf. Bepalend in het (straat)beeld is het smalle wegprofiel van de Bosweg met 

over een grote lengte een eenzijdige wegbeplanting in de vorm van een brede 

boomsingel. Bij de meeste boerderijen is erfbeplanting aanwezig. 

2 . 2   

H u i d i g e  s i t u a t i e  p l a n g e b i e d  

Het plangebied bestaat in de huidige situatie uit het perceel Bosweg 1 en het 

naastgelegen onbebouwde agrarische perceel met kadastrale aanduiding 

BGR01 M 992. Op het perceel Bosweg 1 bevindt zich een boerderij met twee 

bijgebouwen, respectievelijk ten oosten en zuidoosten van de boerderij. 

2 . 3   

T o e k o m s t i g e  s i t u a t i e  

In de toekomstige situatie wordt het bestaande kleinschalige kampeerterrein 

verplaatst van de Bosweg 2 naar de Bosweg 1. De initiatiefnemer heeft de 

wens om door te groeien naar het maximaal toegestane aantal van 25 stand-

plaatsen. Met dit aantal vormt het kampeerterrein een inkomstenbron die het 

mogelijk maakt om te investeren in bijvoorbeeld moderne sanitaire voorzie-

ningen.  

 

Aan de Bosweg 2 ontbreekt de ruimte voor meer standplaatsen. De initiatief-

nemer heeft daarnaast gemerkt dat potentiële gasten afzien van een verblijf, 

omdat ze het bestaande kampeerterrein aan de Bosweg 2 als te klein ervaren. 
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In de toekomstige situatie het zuidoostelijke bijgebouw vervangen door een 

gebouw van vergelijkbare omvang. In het gebouw worden sanitairvoorzieningen 

ten behoeve van het kleinschalig kampeerterrein gerealiseerd. Het kampeer-

terrein zelf is geprojecteerd op het noordelijke deel van het perceel BGR01 M 

992, aansluitend aan het woonperceel. Het zuidelijke deel van dit perceel 

houdt de agrarische functie.  

 

L an d s c h a p p e l i j k e  i n p a s s i n g  e r f  

Het nieuwe kleinschalige kampeerterrein ligt daarmee naast het bestaande erf 

aan de Bosweg. Daarmee wordt het erf aan de Bosweg niet in de lengte van de 

verkaveling vergroot, maar juist in de breedte. Bij de inpassing van het nieuwe 

kampeerterrein is er daarom voor gekozen dit deel als zelfstandige eenheid 

zichtbaar te laten zijn, zodat de (oude) opstrekkende verkavelingsopzet zoveel 

mogelijk herkenbaar blijft. 

 

De entree van het terrein ligt dan ook naast het bestaande erf. De bestaande 

dam over de sloot wordt hiervoor gebruikt. Aan de oost- en noordzijde van het 

terrein komt een singelbeplanting, die het kampeerterrein ruimtelijk aan het 

bestaande erf koppelen, waardoor een duidelijk landschappelijk beeld ont-

staat. De beplantingssingel wordt op de zuidelijke hoeken doorgezet waardoor 

het kampeerterrein wordt ingekaderd en er ruimte blijft voor doorzichten naar 

het fraaie achterliggende landschap aan de zuidzijde. 

 

Voor het parkeren is uitgegaan van een parkeernorm van 1,1 parkeerplaats per 

standplaats. Voor 25 standplaatsen bedraagt het aantal parkeerplaatsen daar-

mee, afgerond, 27. Door de initiatiefnemer is aangegeven dat het in principe 

niet de bedoeling is dat auto's op de kampeerplekken staan. Gezien de ervarin-

gen van initiatiefnemer met het huidige te verplaatsen kampeerterrein komt 

circa 20-25% van de gasten met kampeerauto's. Op basis van het voorgaande 

zijn er daarom 20 parkeerplaatsen op het kampeerterrein zelf geprojecteerd. 

Het erf aan de westzijde van de woning fungeert als eventuele overloop van 

zeven plekken, mochten de 20 parkeerplaatsen vol staan. Het parkeerterrein 

voor kampeerders en bezoekers wordt omzoomd met hagen van Acer campe-

stre en aangezet met inheemse tweede orde bomen zoals: Prunus. Hierdoor 

wordt het parkeerterrein ruimtelijk en functioneel betrokken bij het voorerf 

en worden de verkeersfuncties gescheiden van de kampeervelden. 

 

Voor de singelbeplanting aan de noord- en oostzijde rond het erf wordt geko-

zen voor een bomenrij met ondergroei. De bomenrij bestaat uit Quercus robur 

op 8-10 m onderlinge afstand. De onderlaag van inheemse struiken bestaat bij 

voorkeur uit soorten als: Amelanchier Lamarckii, Alnus Glutinosa, Cornus Mas, 

Sorbus Aucuparia en Sambucus Nigra. 

 

De langgerekte verkavelingsopzet in het landschap worden versterkt met een 

struikenrij in de verkavelingsrichting tussen de kampeervelden. Hierdoor ont-

staan er twee afzonderlijke kampeervelden met uitzicht op het open achter-
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liggende landschap. De struikenrij bestaat bij voorkeur uit inheemse struiken 

zoals: Amelanchier Lamarckii, Aronia Melanocarpa en Viburnum Opulus. 

 

Het nieuwe losstaande voorzieningengebouw op de bestaande plek op het ach-

tererf sluit in maat en schaal aan bij de bestaande bebouwing. Hierdoor blijft 

de logische ordening van hoofd- en bijgebouwen behouden wat de ruimtelijke 

kwaliteit bevordert. Verharding bij het voorzieningengebouw vormt de schakel 

tussen het voor- en achtererf en de kampeervelden. Dit karakterverschil wordt 

versterkt door het toegangspad naar de kampeervelden uit te voeren in half-

verharding. Met dit pad worden de velden ontsloten voor kampeerders en au-

to’s en blijft het uitzicht op het achterliggende landschap vrij van tenten 

en/of caravans. 

 

Op de volgende afbeelding is een inrichtingsschets van de toekomstige situatie 

weergegeven.  

 

 
I n r i c h t i n g s s c h e t s  p l a n g e b i e d  
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3 3  B e l e i d  

3 . 1   

R i j k s b e l e i d  

Gezien de kleinschalige aard en omvang van de ontwikkeling kan geconclu-

deerd worden dat het rijksbeleid niet relevant is voor het plan.  

3 . 2   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

O m g ev i n g s v i s i e  en  - v e r o r d en i n g  

De provincie Drenthe heeft op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie Drenthe vastge-

steld. In 2014 is de Omgevingsvisie geactualiseerd. De Omgevingsvisie is door-

vertaald naar een verordening, voor zover het planologisch relevante aspecten 

betreft. Die Omgevingsverordening is op 9 maart 2012 door Provinciale Staten 

vastgesteld en in oktober 2015 geactualiseerd. 

 

De missie uit de Omgevingsvisie is het koesteren van de Drentse kernkwalitei-

ten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe passend bij deze kernkwali-

teiten. De kernkwaliteiten zijn rust, ruimte, natuur en landschap, 

oorspronkelijkheid, naoberschap, menselijke maat, veiligheid en kleinschalig-

heid (Drentse schaal). In de Omgevingsverordening zijn deze kernkwaliteiten 

doorvertaald als archeologie, aardkundige waarden, cultuurhistorie, land-

schap, rust, en natuur. 

 

Om de missie te bereiken, wil de provincie vier robuuste systemen ontwikke-

len. Deze vier systemen zijn: het sociaal-economisch systeem, het watersys-

teem, het landbouwsysteem en het natuursysteem. Binnen deze systemen 

staat de ontwikkeling van de hoofdfunctie (respectievelijk wonen en werken, 

water, natuur en landbouw) voorop. Een robuust systeem wil zeggen dat een 

verstoring als gevolg van een ontwikkeling geen significante gevolgen heeft 

voor het functioneren van het systeem. 

 

Daarnaast is voor het bereiken van de missie de ruimtelijke kwaliteit van be-

lang. 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. 

 



 

030.76.50.00.00 .toe - Bestemmingsplan Buitengebied, Bosweg 1 Eeserveen - 

17 november 2016 
 
 

 18 

In de Omgevingsverordening is daarom opgenomen dat in een ruimtelijk plan 

uiteen wordt gezet dat met het desbetreffende plan wordt bijgedragen aan 

behoud en ontwikkeling van de bij het plan betrokken kernkwaliteiten. Het 

plan maakt daarbij geen activiteiten mogelijk die deze kernkwaliteiten signifi-

cant aantasten. 

 

De vrijetijdssector vervult een belangrijke economische functie voor Drenthe. 

De kwaliteit van de verblijfsaccommodaties in Drenthe staat echter onder 

druk. Het bestaande aanbod van verblijfs-en dagrecreatie en de huidige toeris-

tisch-recreatieve infrastructuur moet daarom kwalitatief verbeterd en ver-

nieuwd worden. De focus moet komen te liggen op de diversiteit en de 

kwaliteit van het toeristische product. Niet méér van hetzelfde, maar juist het 

creëren van toegevoegde waarde ten opzichte van het bestaande toeristische 

product is het doel. 

 

A f w eg i n g  

Ter plaatse van het plangebied is ten aanzien van de kernkwaliteiten ‘Aard-

kundige waarden’ en ‘Archeologie’ sprake van een generiek beschermingsni-

veau. Het plangebied ligt op grond van de kernkwaliteit ‘Landschap’ in het 

landschapstype ‘esdorpenlandschap’. Met betrekking tot de kernkwaliteit ‘Cul-

tuurhistorie’ geldt ‘respecteren’ als sturingsniveau.  

 

Voorliggend plan betreft een functiewijziging van agrarisch naar wonen en de 

verplaatsing van een kleinschalig kampeerterrein. Met de verplaatsing wordt 

een verbetering van een kleinschalig verblijfsrecreatief initiatief beoogd. De 

kernkwaliteiten worden met de ontwikkeling niet aangetast. Het plan pas dan 

ook binnen het provinciale beleid. 

3 . 3   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

S t r u c t u u r v i s i e  B o r g e r - O d o o r n  

In 2011 heeft de gemeente Borger-Odoorn de gemeentelijke Structuurvisie 

vastgesteld. Dit document bevat de strategische ruimtelijke visie op de ont-

wikkeling van het grondgebied van de gemeente. De structuurvisie brengt de 

gemeentelijke ruimtelijke belangen in beeld aan de hand van de ruimtelijk 

relevante thema’s en trends. Daarbij wordt een driedeling gehanteerd aan de 

hand van de landschapstypes Zand, Hunzedal en Veen. 

 

Het plangebied ligt in die driedeling in het westelijk deel van het Hunzedal. 

Dit wordt gevormd door het voormalig beekdal van de Hunze. De rivier ont-

springt ten oosten van Exloo en mondt uit in het Zuidlaardermeer. De belang-

rijkste kernkwaliteit van het landschap is niet meer goed herkenbaar. Het 

beekdal gaf vroeger ruimte aan een meanderende Hunze. Deze is echter geka-

naliseerd en het beekdal is verkaveld ten behoeve van de landbouw. Ondanks 

dat de ontstaansgeschiedenis van het Hunzedal niet meer goed af te lezen is in 
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het landschap, vormt deze toch een belangrijke ruimtelijke drager voor de 

ontwikkeling van de gemeente. In de Structuurvisie wordt hier ingezet op wa-

terrijke natuurontwikkeling die de oorspronkelijke structuur van het beekdal 

versterkt. De natuurontwikkeling respecteert het bestaande agrarisch gebruik 

en is een stimulans voor natuurvriendelijke recreatie. 

 

Op de Visiekaart horend bij de Structuurvisie ligt het plangebied in een zone 

waar het versterken van de agrarische functie centraal staat. Net ten noorden 

van het plangebied in Ellertshaar ligt een zoekgebied voor (verblijfs)recreatie.  

Ellertshaar en Hunzedal worden aangewezen als recreatieve ontwik-

kelingsgebieden. De bestaande zandwinningsplas bij Ellertshaar biedt uitste-

kende mogelijkheden voor natuurontwikkeling in combinatie met recreatie. In 

principe is dit pas mogelijk vanaf het moment dat de plas niet meer als zand-

winningslocatie in gebruik is. Het Hunzedal is gecombineerd met de natuur-

ontwikkelingsopgave geschikt voor recreatie. Kleinschalige voorzieningen om 

recreatie te faciliteren kunnen binnen de structuur van het randveenontgin-

ningslint worden ingepast. 

 

F a c e t b es t e m m i n g sp l a n  ‘ K l e i n s ch a l i g  ka m p e r en ’  

Het facetbestemmingsplan ((vastgesteld in 2008) maakt onder voorwaarden 

kamperen bij agrarische bedrijven en woningen in het buitengebied mogelijk. 

Het plangebied valt in het facetbestemmingsplan onder de regeling ‘Veenge-

bied’. In het veengebied gelden uit oogpunt van landschap en natuur geen 

beperkingen voor het vestigen van een terrein voor kleinschalig kamperen. 

Tevens zijn aan de vestiging een aantal voorwaarden verbonden: 

- Maximum van 25 standplaatsen; 

- Het oppervlak van het bestaande terrein waarop de (bedrijfs)woning is 

gesitueerd dient een minimum oppervlak te hebben van 5.000 m
2
; 

- De oppervlakte van het kleinschalig kampeerterrein bedraagt ten hoog-

ste 5.000 m
2
; 

- De kortste afstand tot de direct aangrenzende woning of andere ge-

luidsgevoelige bebouwing bedraagt minstens 50 meter; 

- De kortste afstand tot een ander kampeerterrein bedraagt tenminste 

500 meter; 

- Een landschappelijk verantwoorde inpassing dient te zijn gewaarborgd; 

- Chalets , trekkershutten, stacaravans etc. zijn niet toegestaan; 

- Sanitairvoorzieningen dienen binnen de bestaande bebouwing te worden 

gerealiseerd; 

- Het kleinschalig kamperen mag geen belemmering opleveren voor de 

uitbreidingsmogelijkheden van bestaande agrarische bedrijven; 

 

A f w eg i n g  

De verplaatsing van het kampeerterrein betreft een kleinschalige recreatieve 

voorziening in en nabij gebieden die daarvoor zijn aangewezen. Het plan past 

daarmee binnen het beleid uit de Structuurvisie. Met de wijziging van de be-

stemming van het perceel Bosweg 1 van agrarisch naar wonen worden agrari-
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sche bedrijven in de omgeving niet belemmerd. In paragraaf 4.7 van deze toe-

lichting wordt hier nader op ingegaan. 

 

Ten aanzien van het facetbestemmingsplan voldoet het initiatief aan alle 

voorwaarden, met uitzondering van de afstand van 500 meter tot een ander 

kampeerterrein. Op een afstand van circa 300 meter ten westen van het plan-

gebied, aan de Bosweg 3, bevindt zich namelijk een kampeerterrein.  

 

Zowel het kampeerterrein aan de Bosweg 3 als het te verplaatsen kampeerter-

rein stammen uit de periode van voor het facetbestemmingsplan. Ten tijde van 

het vaststellen van het facetbestemmingsplan was de afstand tussen beide 

campings ook al minder dan 500 meter. Omdat het hier om een verplaatsing 

gaat en geen nieuwvestiging verandert de situatie feitelijk niet. Door de ver-

plaatsing neemt de afstand tussen beide terreinen toe van circa 200 meter tot 

de eerdergenoemde 300 meter. Gezien het voorgaande kan geconcludeerd 

worden dat het initiatief past binnen de motivatie die ten grondslag ligt aan 

het facetbestemmingsplan. 

 



 

  
030.76.50.00.00 .toe - Bestemmingsplan Buitengebied, Bosweg 1 Eeserveen - 

17 november 2016 
 
 

 21 

4 4  O m g e v i n g s a s p e c t e n  

4 . 1   

A r c h e o l o g i e  e n  c u l t u u r h i s t o r i e  

A r ch e o lo g i e  

Archeologische waarden dienen op grond van de Monumentenwet 1998 te wor-

den mee gewogen in de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. De belang-

rijkste uitgangspunten van de wet zijn het vroegtijdig betrekken van 

archeologische belangen in de planvorming, het behoud van archeologische 

waarden in situ (ter plaatse) en de introductie van het zogenaamde 'veroorza-

kerprincipe'. Dit principe houdt in dat degene die de ingreep pleegt, financieel 

verantwoordelijk is voor behoudsmaatregelen of voor een behoorlijk onderzoek 

van eventueel aanwezige archeologische waarden.  

 

De gemeente beschikt over een archeologische beleidsadvieskaart die in 2011 

is vastgesteld. Het plangebied kent op grond van de beleidsadvieskaart een 

middelhoge of lage verwachtingswaarde (veenkoloniaal gebied). Voor deze 

gebieden geldt dat onderzoek noodzakelijk is bij ingrepen groter dan twee 

hectare en dieper dan 0,3 meter. Daarvan is in onderhavig plan geen sprake. 

het aspect archeologie vormt dan ook geen belemmering voor het plan. 

 

C u l tu u r h i s t o r i e  

Als gevolg van het rijksbeleid ten aanzien van de monumentenzorg, is per 1 

januari 2012 een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening van kracht. De 

wijziging betreft artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a, als gevolg waarvan 

alle cultuurhistorische waarden uitdrukkelijk dienen te worden mee gewogen 

bij het vaststellen van ruimtelijke plannen. Dit betekent dat in aanvulling op 

de archeologische aspecten nu ook de overige cultuurhistorische waarden moe-

ten worden betrokken in het onderzoek. 

 

De gemeente beschikt over een cultuurhistorische waardenkaart die echter nog 

niet is vastgesteld. De kaart wordt wel gebruikt als informeel toetsingskader. 

Volgens de cultuurhistorische waardenkaart maakt het plangebied deel uit van 

een gebied met een hoog-gemiddelde waardering voor cultuurlandschap. Bin-

nen het plangebied liggen geen waardevolle cultuurhistorische elementen. De 

ontwikkeling is dusdanig beperkt van aard dat de cultuurhistorische waarden 

met het plan niet aangetast worden. 
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4 . 2   

B o d e m  

Voor de bodemkwaliteit geldt de Wet bodembescherming (Wbb) en het (bijbe-

horende) besluit bodemkwaliteit. Gestreefd wordt naar een duurzaam gebruik 

van de bodem. Bij een ruimtelijk plan dient de bodemkwaliteit van het betref-

fende 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. 

 

De verandering van agrarisch naar wonen betreft enkel een functiewijziging. 

Ter plaatse van het toekomstige kleinschalige kampeerterrein is op grond van 

de bodeminformatiekaart van de provincie Drenthe geen sprake van historisch 

bekende activiteiten. Het plan maakt geen ingrepen mogelijk die een bodem-

onderzoek noodzakelijk maken. Het aspect bodem vormt dan ook geen belem-

mering voor het plan. 

4 . 3   

E c o l o g i e  

Om de uitvoerbaarheid van onderhavig project te toetsen, is een ecologische 

inventarisatie van de natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te 

gaan of een vooronderzoek in het kader van de Flora- en faunawet (Ffw), een 

Voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) of een 

analyse in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk 

is. Naast het raadplegen van bronnen is het plangebied ten behoeve van de 

inventarisatie op 16 februari 2016 bezocht door een ecoloog van BügelHajema 

Adviseurs.  

 

F l o r a -  en  f au n a w et  

Achter de Ffw staat het idee van de zorgplicht voor in het wild levende be-

schermde dieren en planten en hun leefomgeving. Beschermde soorten worden 

opgesomd in de ‘lijsten beschermde inheemse planten- en diersoorten’. De 

Algemene Maatregel van Bestuur ex. artikel 75 van de Ffw van 23 februari 

2005, kent een driedeling voor het beschermingsniveau van planten- en dier-

soorten, hierna te noemen: licht beschermd, middelzwaar beschermd en 

streng beschermd. De inheemse vogelsoorten hebben een afwijkend bescher-

mingsregime; ze vallen zowel onder het middelzware als strenge bescher-

mingsregime. 

 

I n v e n ta r i s a t i e  

Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) via 

Quickscanhulp.nl (© NDFF - quickscanhulp.nl 05-01-2016 08:37:01) blijkt dat 

binnen een straal van een kilometer rond het plangebied diverse zwaarder 



 

  
030.76.50.00.00 .toe - Bestemmingsplan Buitengebied, Bosweg 1 Eeserveen - 

17 november 2016 
 
 

 23 

beschermde diersoorten bekend zijn. Het betreft de zoogdiersoorten eekhoorn 

en das en meerdere broedvogels waarvan de nestplaats jaarrond beschermd is. 

Indien van toepassing worden relevante soorten in onderstaande tekst betrok-

ken. 

 

In het plangebied zijn plantensoorten van voedselrijke omstandigheden zoals 

hondsdraf, ridderzuring, paarse dovenetel, duizendblad, grote brandnetel en 

gewone paardenbloem aangetroffen. Beschermde plantensoorten zijn niet 

aangetroffen en worden gezien de terreingesteldheid ook niet verwacht. 

 

Naar verwachting komen de zoogdiersoorten eekhoorn en das voor in het bos-

gebied (Boswachterij Schoonloo) gelegen op een afstand van circa 500 meter 

ten westen van het plangebied. Het plangebied vormt voor eekhoorn geen 

geschikt leefgebied (zo ontbreken groenstructuren). Voor das is het plangebied 

hooguit geschikt als foerageergebied. Van deze soort zijn echter geen sporen 

(zoals pootafdrukken, wissels en dassenputjes) aangetroffen die duiden op het 

gebruik van het plangebied als foerageergebied. 

 

Gezien de bouwconstructie en de gebruikte materialen (met name damwand-

platen) is de mogelijk te slopen en vervangen schuur niet geschikt voor vleer-

muizen. Tevens is in het plangebied geen opgaand groen aanwezig dat kan 

dienen als verblijfplaats voor vleermuizen. Het plangebied dient mogelijk wel 

als foerageergebied voor in de omgeving verblijvende vleermuizen. 

 

In het plangebied zijn geen aanwijzingen (bijvoorbeeld nesten en braakballen) 

aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van jaarrond beschermde ver-

blijfplaatsen van broedvogels zoals uilen en roofvogels. Net buiten het plange-

bied is geschikt broedbiotoop voor broedvogels als houtduif, merel, 

winterkoning en vink aanwezig in de vorm groenstructuren. 

 

Verder zijn in het plangebied (en de directe omgeving) hooguit enkele licht 

beschermde diersoorten zoals bosmuis, veldmuis, gewone pad en bruine kikker 

te verwachten. Verblijfplaatsen en (onmisbaar) leefgebied van beschermde 

soorten uit de overige soortgroepen (reptielen, vissen en ongewervelden) zijn 

wegens het ontbreken van geschikt biotoop niet te verwachten in het plange-

bied. 

 

T o e t s i n g  

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd kunnen in 

gebruik zijnde nesten van vogels worden verstoord. Het is verboden nesten van 

vogels (indien nog in functie) te verstoren of te vernietigen (artikel 11 en 12 

van de Ffw). Om 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 Ffw kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het is van 
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belang of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste 

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

 

Als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen kunnen verblijfplaatsen van enke-

le licht beschermde amfibieën- en of zoogdierensoorten worden verstoord en 

vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. De aanwe-

zige licht beschermde soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en 

vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor deze 

soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze 

soorten de zorgplicht van de Flora- en faunawet. Als gevolg van de ontwikke-

lingen wordt het plangebied naar verwachting geschikter als foerageergebied 

voor vleermuizen (bij aanbrengen van groenstructuren). 

 

G e b i e d s b e s ch er m i n g  

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

van gebiedsbescherming relevant: de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) 

en de provinciale Omgevingsvisie en -verordening (Ecologische Hoofdstructuur; 

EHS). 

 

N a t u u r b e s c h e r m i ng s w e t  1 9 9 8  

In de Nbw 1998 is de bescherming van specifieke (natuur)gebieden gere-

geld. Onder de Nbw 1998 worden drie typen gebieden aangewezen en be-

schermd: Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands. 

Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergun-

ningplichtig. Relevant daarbij is dat de Nbw 1998 een externe werking kent. 

 

E c o l o g i s c he  H o o fd s t r u c t u u r   

De Ecologische Hoofdstructuur (dat tegenwoordig ook Natuurnetwerk Neder-

land wordt genoemd) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te 

ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor 

het natuurbeleid. De EHS is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De begrenzing en ruimtelijke bescherming 

van de provinciale EHS is voor de provincie Drenthe uitgewerkt in de Omge-

vingsverordening Drenthe. 

 

Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een beschermd gebied in het 

kader van de Nbw 1998 en de gronden zijn niet aangewezen als EHS. De af-

stand van het plangebied tot het dichtstbijzijnde gebied uit de Nbw 1998 is 

circa 4 kilometer. Dit betreft Natura 2000-gebied Elperstroomgebied. Het 

meest nabij gelegen beschermde gebied in het kader van de EHS ligt op een 

afstand van circa 500 meter ten westen van het plangebied. Dit betreft het 

bosgebied Boswachterij Schoonloo. Het plangebied heeft geen belangrijke 

ecologische relaties met de beschermde gebieden. 

 

Gezien de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden 

en de aard van het plan kunnen negatieve effecten op beschermde natuurge-
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bieden in het kader van de Nbw 1998 en het provinciaal ruimtelijk natuurbe-

leid op voorhand worden uitgesloten.  

 

C o n c l u s i e  

Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetrof-

fen terreinomstandigheden en de aard van het plan een voldoende beeld van 

de natuurwaarden ontstaan. 

 

Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat een vooronderzoek 

in het kader van de Ffw, een Voortoets in het kader van de Nbw 1998 of een 

analyse in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet noodzake-

lijk is. Met inachtneming van het broedseizoen van vogels is een ontheffing van 

de Ffw of een vergunning op grond van de Nbw 1998 voor de beoogde activitei-

ten op voorhand niet nodig. Het plan is daarnaast op het punt van provinciaal 

ruimtelijk natuurbeleid niet in strijd met de Provinciale Omgevingsverorde-

ning. 

 

Op voorhand kan in redelijkheid worden gesteld dat natuurwet en -regelgeving 

de uitvoerbaarheid van het ruimtelijke plan niet in de weg staat. 

4 . 4   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

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 ongeval-

len met gevaarlijke stoffen of omstandigheden. Risicobronnen kunnen onder-

scheiden worden in risicovolle inrichtingen (onder andere lpg-tankstations), 

vervoer van gevaarlijke stoffen (via wegen, spoorwegen, waterwegen) en lei-

dingen (onder andere aardgas, vloeibare brandstof en elektriciteit).  

 

Om voldoende ruimte te scheppen tussen risicobron en de personen of objec-

ten die risico lopen (kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten), moeten vaak 

afstanden in acht worden genomen. Ook ontwikkelingsmogelijkheden die in-

grijpen 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 (onafge-

broken aanwezig en onbeschermd) op een bepaalde plaats overlijdt als gevolg 

van een calamiteit met een inrichting of een transportmodaliteit. Het GR be-

staat uit de cumulatieve kans per jaar dat een groep van een bepaalde omvang 

overlijdt als gevolg van een calamiteit met een inrichting of een transportmo-

daliteit. 
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Veiligheidsregio Drenthe heeft op 7 december 2015 advies uitgebracht over het 

plan. Dit advies is als bijlage bij de toelichting gevoegd. Op ruim 600 meter 

ten zuiden van het deel van het plangebied waar ontwikkelingen plaatsvinden 

bevindt zich een bundel van vier aardgastransportleidingen. Deze bundel kent 

op grond van de gemeentelijke Beleidsvisie Externe Veiligheid (vastgesteld in 

2014) een plaatsgebonden risicocontour van nul meter. De 100%- en 1%-

letaliteitscontouren bedragen respectievelijk 220 meter en 580 meter. Gezien 

deze afstanden en de beperkte aard van de ontwikkeling wordt een nadere 

verantwoording van het groepsrisico niet noodzakelijk geacht. Vanuit het as-

pect externe veiligheid gelden er geen beperkingen. 

4 . 5   

G e l u i d  

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones. In 

geval van het realiseren van geluidsgevoelige bebouwing binnen deze zones 

dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden. 

 

Bij het voormalig agrarisch bedrijf is op dit moment reeds een woning aanwe-

zig. Het plan maakt hier geen nieuwe geluidsgevoelige bebouwing mogelijk. 

Recreatieterreinen worden niet beschouwd als geluidsgevoelige functies. Ge-

zien de ligging op een rustige locatie in het buitengebied kan geconcludeerd 

worden dat er ook in het kader van een goede ruimtelijke ordening gesproken 

kan worden van een aanvaardbare situatie. Het aspect geluid vormt geen be-

lemmering voor het plan. 

4 . 6   

L u c h t k w a l i t e i t  

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer 

in werking getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingspro-

gramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen 

van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt reke-

ning met nieuwe ontwikkelingen, zoals bouwprojecten of de aanleg van infra-

structuur. Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden 

getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. 

 

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 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 toena-
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me van maximaal 1,2 µg/m
3
 NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt 

beschouwd. 

 

Het plan betreft een functiewijziging van agrarisch naar wonen en de verplaat-

sing van een kleinschalig kampeerterrein. Het is daarmee dusdanig kleinschalig 

van aard dat, voor zover er al sprake is van een toename van verkeer, het 

aantal verkeersbewegingen niet zal leiden tot verslechtering van de luchtkwa-

liteit met 3%. Het project kan als 'niet in betekenende mate' worden be-

schouwd. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor het plan. 

4 . 7   

M i l i e u z o n e r i n g  e n  g e u r  

M i l i eu z o n er i n g  

Milieuaspecten worden geregeld via de daartoe geëigende wetgeving, maar 

daar waar het de ruimtelijke ordening raakt, dient met deze aspecten rekening 

te worden gehouden. Het gaat dan om de situering van milieugevoelige objec-

ten ten opzichte van milieuhinderlijke elementen. De toelaatbaarheid van 

bedrijvigheid kan globaal worden beoordeeld met behulp van de methodiek 

van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'. 

 

Het plan behelst de verplaatsing van een kleinschalig kampeerterrein bij het 

agrarische bedrijf aan de Bosweg 2 naar de Bosweg 1. Voor kampeerterreinen 

geldt op grond van de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' en grootste 

richtafstand van 50 meter (voor het aspect geluid). Bij die afstand wordt uit-

gegaan van volwaardige recreatiebedrijven. Daarvan is bij het kleinschalige 

kampeerterrein uit onderhavig plan geen sprake. Het aantal standplaatsen is 

beperkt, het kampeerterrein mag niet jaarrond geopend zijn en er zijn nauwe-

lijks voorzieningen.  

 

De bedrijfswoning van het agrarische bedrijf aan de Bosweg 2 ligt het meest 

nabij het kampeerterrein. De afstand tussen beide bedraagt ruim 150 meter. 

Gezien deze afstand en de aard van het kleinschalig kampeerterrein vormt het 

aspect milieuzonering geen belemmering voor het plan. 

 

G e u r  

Aan de Bosweg 1 wordt de agrarische bestemming gewijzigd naar een woonbe-

stemming. Hiermee ontstaat een geurgevoelig object. Vanwege de ligging van 

het plangebied in de nabijheid van veehouderijen, wordt in deze paragraaf dan 

ook getoetst aan de afstanden uit de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). 

 

Aan de Bosweg 2 bevindt zich een rundveebedrijf. De afstand tussen zo’n vee-

houderij en een geurgevoelig object dient buiten de bebouwde kom tenminste 

50 meter te bedragen. In onderhavig geval bedraagt de afstand van de stallen 

van de Bosweg 2 tot aan de woning aan de Bosweg 1 circa 100 meter. Het as-

pect geur vormt daarmee geen belemmering voor het plan. 
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4 . 8   

W a t e r  

Op grond van artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke 

plannen zijn voorzien van een waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van 

de watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het 

hele proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en 

uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke 

plannen en besluiten.  

 

Het plangebied valt in het werkgebied van het waterschap Hunze en Aa’s. Voor 

voorliggend plan is op 24 november 2015 een watertoets uitgevoerd. De uit-

komst daarvan is dat de korte procedure van toepassing is. Dit houdt in dat het 

waterschap Hunze en Aa's een advies afgeeft in de vorm van een standaard 

waterparagraaf.  

 

Het initiatief betreft de bestemmingswijziging van een voormalig agrarisch 

bedrijf naar een woonfunctie. Het plan maakt daarnaast de verplaatsing van 

een kleinschalig kampeerterrein mogelijk. Deze ontwikkeling is dermate be-

perkt van aard dat er geen significante effecten te verwachten zijn op de wa-

terhuishouding in en om het plangebied.  

 

Door het waterschap is aangegeven dat het voor de verdere procedurele af-

handeling van de watertoets niet noodzakelijk is het waterschap te betrekken. 

Dit onder de voorwaarde dat er met de in de waterparagraaf gemaakte opmer-

kingen rekening wordt gehouden tijdens de verdere uitwerking van het plan. 

De volledige waterparagraaf is bijgevoegd als bijlage 2 bij deze toelichting. 

 

De dichtstbijzijnde riolering ligt op een afstand van ruim een kilometer van het 

plangebied. Bij bouwactiviteiten buiten een straal van 40 meter van de ge-

meentelijke riolering is er geen wettelijke verplichting tot aansluiting op het 

riool. In deze gevallen mogen andere voorzieningen worden aangebracht, zoals 

een IBA of een goedgekeurde septic tank. Omdat deze installaties uiteindelijk 

op oppervlaktewater lozen is het waterschap hiervoor het bevoegd gezag. Het 

waterschap stelt de eisen aan de IBA of septic tank.  

 

Het (laten) aanleggen van een rioolaansluiting voor het kampeerterrein is voor 

de initiatiefnemer financieel niet haalbaar. Tussen initiatiefnemer en water-

schap is daarom overleg gevoerd over een andere oplossing. De uitkomst daar-

van is dat er een IBA wordt aangelegd met voldoende capaciteit voor de 

bestaande woning en het geplande kampeerterrein. Door het waterschap is 

daarbij als voorwaarde gesteld dat de IBA aan de lozingseisen moet voldoen. 
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4 . 9   

M . e . r . - b e o o r d e l i n g  

Op 1 april 2011 is het (gewijzigde) Besluit m.e.r. in werking getreden. Een 

belangrijke wijziging betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in 

onderdeel D (betreft de m.e.r.-beoordeling) van de bijlage bij het Besluit 

m.e.r. 

 

Concreet betekent dit dat, ook wanneer ontwikkelingen onder de in lijst D 

opgenomen drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er nog steeds van 

moet vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen 

hebben, de zogenaamde ‘vergewisplicht’. Daarbij zijn in het bijzonder de om-

standigheden als bedoeld in bijlage III van de EU-richtlijn van belang. Deze 

omstandigheden betreffen onder andere de kenmerken van de potentiële ef-

fecten en cumulatie.  

 

Op grond van artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht dient het be-

voegd gezag zijn eventuele keuze voor géén m.e.r.-beoordeling voor een acti-

viteit die beneden de drempelwaarde valt, te motiveren in de overwegingen 

van het moederbesluit. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-

beoordeling gehanteerd. Op basis van de vormvrije m.e.r. blijkt of al dan niet 

een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is. 

 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een functiewijziging van een voorma-

lig agrarisch bedrijf en maakt daarnaast de verplaatsing van een kleinschalig 

kampeerterrein mogelijk. De beoogde functies blijven onder de drempelwaar-

den zoals opgenomen in lijst D van het Besluit m.e.r. Uit de verrichte milieu-

onderzoeken, zoals verwoord in dit hoofdstuk, blijkt voorts dat het 

planvoornemen geen significant effecten op de omgeving heeft. Voor het on-

derhavig plan hoeft daarmee geen m.e.r.-(beoordelings)procedure te worden 

doorlopen. Het plan is op dit punt uitvoerbaar. 
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5 5  J u r i d i s c h e  

v o r m g e v i n g  

5 . 1   

A l g e m e e n  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de regels van het bestemmingsplan. De 

regels vormen samen met de verbeelding het juridische bindende deel van het 

bestemmingsplan. Zowel de verbeelding als de regels voldoen aan de verplich-

te landelijke standaarden voor de uitwisseling en vergelijkbaarheid van digita-

le bestemmingsplannen (IMRO2012 en SVBP2012). Het bestemmingsplan 

bestaat uit:  

1. een verbeelding van het plangebied waarin alle bestemmingen van de 

gronden worden aangewezen;  

2. de regels waarin de bestemmingen worden beschreven en waarbij per 

bestemming het doel wordt of de doeleinden worden genoemd.  

 

Bij het bestemmingsplan hoort een toelichting. Het bestemmingsplan met de 

daarbij behorende toelichting wordt langs elektronische weg vastgesteld, tege-

lijk met een verbeelding van het bestemmingsplan op papier. Als de digitale en 

papieren verbeelding tot interpretatieverschillen leiden, is de digitale ver-

beelding leidend. 

5 . 2   

B e s t e m m i n g s r e g e l s  

I n l e i d en d e  r eg e l s  

De inleidende regels bestaan uit twee artikelen, namelijk de ‘begrippen’ en de 

‘wijze van meten’. In de begrippen zijn de noodzakelijke begripsomschrijvin-

gen opgenomen die worden gebruikt in de regels. Het bevat definities om mis-

verstanden te voorkomen. De wijze van meten regelt hoe er moet worden 

gemeten. 

 

B e s t e m m i n g s r eg e l s  

Voor het buitengebied van de gemeente Borger-Odoorn is op dit moment een 

nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. De Nota van Uitgangspunten (NvU) 

voor dit plan is op 10 december 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. Bij de 

opzet van de regels is die NvU als uitgangspunt genomen. Dit bestemmingsplan 

kent daarom de bestemmingen ‘Agrarisch’ en ‘Wonen - Voormalige boerderij’.  
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Het woonperceel is voorzien van de bestemming ‘Wonen - Voormalige boerde-

rij’. Binnen de bestemming is de woonfunctie met bijbehorende bebouwing 

toegestaan. Ten behoeve van het kleinschalig kampeerterrein is het mogelijk 

om binnen de bestaande bebouwing sanitairvoorzieningen te realiseren. 

 

Aansluitend aan het woonperceel mag binnen de bestemming ‘Agrarisch’ het 

kleinschalige kampeerterrein worden gerealiseerd. De voorwaarden hiervoor 

(zie paragraaf 3.3. van deze toelichting) zijn in de regels vastgelegd. In het 

kader van een eenduidige regeling is het hele agrarische perceel met kadastra-

le aanduiding BGR01 M 992 in het plangebied opgenomen. De eerdergenoemde 

voorwaarden maken dat het kampeerterrein alleen op het noordelijke deel van 

het agrarische perceel kan worden gerealiseerd. 

 

A l g em e n e  r eg e l s  

De algemene regels bestaan uit regels die gelden voor alle bestemmingen. Het 

gaat daarbij om de anti-dubbeltelregel, algemene afwijkingsregels en overige 

regels. 

 

O v e r g an g s -  en  s l o t r eg e l s  

In dit hoofdstuk is het overgangsrecht geregeld en is de slotregel vastgelegd. 
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6 6  U i t v o e r b a a r h e i d  

6 . 1   

E c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r h e i d  

De kosten die gepaard gaan met het initiatief worden door de initiatiefnemer 

gedragen. Gemeente en initiatiefnemer hebben daarnaast een overeenkomst 

gesloten waarin geregeld is dat de aansprakelijkheid ten opzichte van plan-

schade voor derden aan de initiatiefnemer is overgedragen. Het kostenverhaal 

is daarmee anderszins verzekerd. Een exploitatieplan wordt niet noodzakelijk 

geacht. 

6 . 2   

M a a t s c h a p p e l i j k e  u i t v o e r b a a r h e i d  

Het bestemmingsplan is op grond van artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening 

voor overleg voorgelegd aan de provincie Drenthe en het waterschap Hunze en 

Aa’s. Het waterschap heeft aangegeven geen opmerkingen te hebben. Door de 

provincie is aangegeven dat indien het plan overeenkomstig het voorontwerp in 

procedure wordt gebracht, er vanuit mag worden gegaan dat er geen reden 

gezien wordt om vanuit provinciaal belang in te grijpen in de verdere procedu-

re. 

 

Het bestemmingsplan heeft van 1 september 2016 tot en met 12 oktober 2016 

zes weken als ontwerp ter inzage gelegd. Gedurende deze periode zijn geen 

zienswijzen ingediend. 
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