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1 1  I n l e i d i n g  

Elke gemeente dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) om de 

tien jaar haar bestemmingsplannen te herzien of zo mogelijk een verlengings-

besluit te nemen, dan wel een beheersverordening vast te stellen. Indien de 

gemeenteraad dit niet tijdig doet, vervalt haar bevoegdheid om leges te hef-

fen voor diensten die verband houden met het bestemmingsplan (bijvoorbeeld 

in het kader van omgevingsvergunningen). Een bestemmingsplan dat op het 

tijdstip van inwerkingtreding van de Wro (1 juli 2008) ten minste vijf jaar oud 

is, moet binnen vijf jaar (dus vóór 1 juli 2013) worden vervangen door een 

nieuw bestemmingsplan of door een beheersverordening.
1
  

 

Bij de behandeling van de Wro door het parlement is de beheersverordening 

toegevoegd aan het ruimtelijk instrumentarium van gemeenten. Hiermee is de 

mogelijkheid gecreëerd om voor ‘laag dynamische’ gebieden op een snelle en 

eenvoudige wijze, een nieuw juridisch-planologisch regiem vast te stellen. Het 

buitengebied van de gemeente De Wolden is grotendeels te beschouwen als 

zo’n laag dynamisch gebied. Dat heeft de gemeente er toe doen besluiten om 

een beheersverordening op te stellen. Een andere belangrijke overweging 

daarbij is dat de bestaande bestemmingsplanregelingen nog actueel en goed 

bruikbaar zijn. Het vigerend bestemmingsplan Buitengebied dateert weliswaar 

van 2003, maar deze is in 2008 herzien, terwijl er sindsdien diverse facetrege-

lingen zijn vastgesteld.   

 

Voor het buitengebied zijn onder meer de volgende (bestemmings)plannen van 

kracht: 

 Gemeente De Wolden Bestemmingsplan Buitengebied (2003); 

 Bestemmingsplan Buitengebied De Wolden/Artikel 30 WRO-herziening 

(2008); 

 Facetbestemmingsplan Bedrijvigheid Buitengebied (2010); 

 Facetbestemmingsplan Verruiming intensieve veehouderijbedrijven en 

ruimte-voor-ruimteregeling; 

 Facetbestemmingsplan Recreatie (2013); 

 Facetbestemmingsplan voor de thema's mantelzorg, plattelandswoningen 

en bijgebouwen (2013). 

 

Deze beheersverordening legt de planologisch-juridische regeling van bovenge-

noemde plannen opnieuw vast. Daarop zijn drie uitzonderingen. In de eerste 

plaats zijn gebieden waar nieuwe ruimtelijke ingrepen plaatsvinden buiten het 

beheersgebied gelaten. Alleen de (beperkte) ontwikkelingsmogelijkheden uit 

de vigerende plannen zijn overgenomen in deze beheersverordening. In de 

                                                   
1 Zie artikel 3.1, lid 4 Wro en artikel 9.1.4  Invoeringswet Wro. 

 

AANLEIDING 

BEHEERSVERORDENING 

VIGERENDE PLANNEN 
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tweede plaats is voor sommige percelen niet van de vigerende regeling maar 

van het bestaande gebruik uitgegaan. Daarvoor is gekozen als dat beter past 

bij de actualiteit. In de derde plaats is aangesloten bij enkele regelingen van 

Rijk en provincie die sinds de vaststelling van het ‘moederplan’ zijn uitgeko-

men. Hierbij valt te denken aan richtlijnen op het gebied van archeologie en 

externe veiligheid, maar ook aan het vernieuwde omgevingsbeleid dat is ver-

taald in de Omgevingsverordening van Drenthe en dat deels ook geldt voor het 

buitengebied. Deze derde uitzondering leidt bovenal tot inperking van de be-

staande regeling. Al met al maakt deze beheersverordening dus geen ontwik-

kelingen mogelijk en legt het de bestaande (planologisch-juridische) situatie 

vast. 

 

De ligging en globale begrenzing van het beheersgebied zijn aangegeven op de 

overzichtskaart. Een aantal gebieden zijn buiten het beheersgebied gelaten 

aangezien hier ontwikkelingen zullen plaats vinden. Voor deze gebieden zijn 

afzonderlijk plannen vastgesteld dan wel in procedure. 

 

Het volgende hoofdstuk geeft het beleidskader voor het beheersgebied weer. 

Daarbij wordt alleen ingegaan op beleidsdocumenten die van invloed zijn op 

de juridische regeling van deze beheersverordening. Het gaat hier niet om 

beleid voor nieuwe ontwikkelingen, maar om het ruimtelijk beleid zoals dat op 

dit moment van toepassing is voor het gemeentelijk buitengebied. In hoofdstuk 

3, de planbeschrijving, gaat het om de huidige situatie binnen het beheersge-

bied en de juridische regeling voor de toekomst. Hoofdstuk 4 betreft de toets 

aan wet- en regelgeving op het gebied van natuur, milieu, archeologie en der-

gelijke. 

 

BEHEERSGEBIED EN VIGE-

RENDE PLANNEN 

LEESWIJZER 
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2 2  B e l e i d s k a d e r  

2 . 1   

R i j k 2 

De op 1 juli 2008 in werking getreden Wro kent ten opzichte van zijn voorgan-

ger een aantal nieuwe instrumenten. Eén daarvan is de beheersverordening. 

De beheersverordening is in de wet opgenomen om met het oog op het beheer 

van een gebied het bestaande gebruik snel en effectief te kunnen vastleggen in 

een gebied waar geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien. Het gaat 

dus om een beheerregeling. Daarnaast heeft de beheersverordening een digita-

le component en sluit het aan bij de digitale opzet van het overige Wro-

instrumentarium.  

In de Handreiking Beheersverordening Wro is aangegeven dat de beheersveror-

dening bestaat uit: 

- een object dat bestaat uit het gebied waarop de verordening betrekking 

heeft; 

- een of meer objecten binnen het gebied; 

- regels die gekoppeld zijn aan het gebied en/of de objecten binnen het 

gebied en die gericht zijn op het beheer van het gebied; 

- regels die gaan over gebruiken, bouwen, aanleggen en slopen, afwijken 

met een omgevingsvergunning en overgangsrecht.  

 

Een beheersverordening gaat vergezeld van een toelichting waarin gemoti-

veerd wordt beschreven: de keuze voor het instrument beheersverordening, 

waarom er géén ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien en welke onder-

zoeken hebben plaatsgevonden. Ook bevat de toelichting een uitleg van de 

regels.  

2 . 2   

P r o v i n c i e  

Het provinciaal beleidskader voor het buitengebied is verwoord in de Omge-

vingsvisie Drenthe (juni 2010) en de bijbehorende Provinciale omgevingsveror-

dening (december 2012). Dit omgevingsbeleid heeft als missie: ‘Het koesteren 

van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, 

passend bij deze kernkwaliteiten.’ De missie is uitwerkt voor diverse thema’s. 

Voor het buitengebied zijn van belang: water, cultuurhistorie, archeologie, 

                                                   
2 Deze paragraaf is mede ontleend aan de Handreiking Beheersverordening Wro (VNG, sep-

tember 2011) en Supplement Op dezelfde leest, Van Bestemmingsplan naar Beheersveror-

dening (december 2012) . 
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landschap, natuur, landbouw, recreatie en milieu.
3
 In de vigerende planolo-

gisch-juridische regeling (incl. herziening en aanvullende facetregelingen) is 

dit beleid grotendeels verwerkt. In de planbeschrijving is aangegeven op welke 

punten dit niet het geval is en hoe daarmee in deze beheersverordening is 

omgegaan.   

2 . 3   

G e m e e n t e  

De plannen en notities die in deze paragraaf worden toegelicht, zijn integraal 

te raadplegen via de gemeentelijke website (www.dewolden.nl). 

 

In oktober 2012 heeft de gemeenteraad de Kadernotitie beheersverordening 

Buitengebied De Wolden vastgesteld. Daarin is ingegaan op de overwegingen 

die geleid hebben tot de keuze voor het instrument ‘beheersverordening’ 

(i.p.v. bestemmingsplan). De Kadernotitie gaat verder in op specifieke thema’s 

die in de beheersverordening een vertaling dienen te krijgen. Het gaat om: 

schaalvergroting en intensivering landbouw; paardenhouderijen; wonen; man-

telzorg; vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing; ruimte-voor-ruimte; bio-

vergisting; ruimte-voor-bedrijfsruimte; archeologie; recreatie; plattelands-

woningen. In het volgende hoofdstuk is nader op deze thema’s ingegaan.  

 

Het gemeentelijk beleidskader voor het beheersgebied is grotendeels vastge-

legd in de plannen die in de inleiding zijn opgesomd. Er gelden ook diverse 

sectorale notities en gebiedsvisies. De belangrijkste zijn: De structuurvisie 

2010-2030; het Landschappelijk Ontwikkelingskader; Beleidsnotitie Biovergis-

ting; Beleidsplan Recreatie en Toerisme 2008-2012. Deze gemeentelijke docu-

menten zijn al grotendeels verwerkt in de vigerende bestemmingsregelingen 

voor het buitengebied. In het volgende hoofdstuk is aangegeven op welke pun-

ten in deze beheersverordening nog een (nadere) vertaling is gemaakt. 

 

                                                   
3 Op www.provincie.drenthe.nl zijn de Omgevingsvisie en –verordening online beschikbaar.  

KADERNOTITIE 

VIGERENDE BESTEMMINGS-

PLANNEN EN  

SECTORALE NOTITIES 
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3 3  B e s c h r i j v i n g  

g e b i e d  e n  v e r o r -

d e n i n g  

3 . 1   

V e r t a l i n g  v i g e r e n d e  p l a n n e n  

In de inleiding is aangegeven dat deze beheersverordening uitgaat van de be-

staande (juridische) situatie. Gebieden waar nieuwe ruimtelijke ingrepen 

plaatsvinden zijn buiten het plan gelaten. Wel is een vertaling van het reeds 

van kracht zijnde  omgevingsbeleid en regelgeving gemaakt naar de verorde-

ning. Daarnaast zijn slechts ondergeschikte algemeen geaccepteerde verande-

ringen betreft met afwijkingsbevoegdheid opgenomen. 

 

Bij inpassing van beleid moet met name gedacht worden aan archeologie en 

externe veiligheid. Het betreft hier een vertaling van te beschermen waarden 

en veiligheidszones naar een ruimtelijke regeling. Het mag duidelijk zijn dat 

het hier geen ontwikkelingen in de zin van artikel 3.38 Wro betreft.  

Daarnaast zijn kleinschalige ontwikkelingsmogelijkheden met een afwijking 

met een omgevingsvergunning toegelaten. Hierbij kan gedacht worden aan een 

mogelijkheid voor co-vergisting bij agrarische bedrijven. Binnen de kaders van 

de Omgevingsverordening is deze afwijking mogelijk gemaakt. De regeling bij 

afwijking doormiddel van een omgevingsvergunning zorgt er voor dat ook be-

langhebbenden voldoende bescherming krijgen in de beheersverordening.  

 

Het verordeningsgebied is door de gemeente volledig opnieuw geïnventariseerd 

en op een verbeelding weergeven. De in de regeling opgenomen bestemmingen 

zijn een weergave van die inventarisatie van de bestaande situatie. Om zo min 

mogelijk in de rechten van belanghebbenden in het gebied te treden zijn be-

staande rechten in de regeling meegenomen.   

Bovenstaand betekent dat de verbeelding grotendeels een weergave is van de 

plankaarten van de bestemmingen uit 2003/2008 maar dat die afwijkt waar in 

de tussentijd legale veranderingen hebben plaats gevonden. Daarbij kan met 

nam gedacht worden aan de bekende veranderingen van Agrarisch naar Wonen, 

daar waar agrariërs zijn gestopt en zijn blijven wonen.  

 

In de onderstaande tabel is per thema aangegeven tot welke verandering dat 

leidt ten opzichte van de vigerende regeling. Het mag duidelijk zijn dat het 

hier veelal om inperkingen van de huidige bestemmingen gaat en niet om ont-

wikkelingen in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.  
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Thema Huidige regeling Nieuwe regeling 

Landbouw:  

schaalvergroting en 

verbreding 

Bestemmingsplan Buitengebied: 

Agrarische bouwblokken bij 

recht 1 ha, dan wel bestaand.  

Wijzigingsbevoegdheid voor 

uitbreiding tot 1,5 ha. 

Agrarische bouwblokken bij 

recht 1 ha, dan wel bestaand.  

Afwijkingsbevoegdheid voor 

uitbreiding met een oppervlakte 

van maximaal 1.500 m2 tot 

1,5 ha. 

 Bestemmingsplan Buitengebied: 

Bij recht aan-huis-verbonden-

beroepen die ondergeschikt zijn 

aan de hoofdbestemming. 

Idem. 

Wonen Facetbestemmingsplan voor de 

thema's mantelzorg, platte-

landswoningen en bijgebouwen 

en Bestemmingsplan Buitenge-

bied 

Afwijkingsbevoegdheid voor de 

verruiming van het oppervlakte. 

Maximale maatvoering is afhan-

kelijk van landschappelijke 

overwegingen. 

Mantelzorg Facetbestemmingsplan voor de 

thema's mantelzorg, platte-

landswoningen en bijgebouwen: 

afwijkingsbevoegdheid voor het 

toestaan van mantelzorg. 

Afwijkingsbevoegdheid voor het 

toestaan van mantelzorg. 

Vrijkomende agrari-

sche bedrijfsbebou-

wing 

Facetbestemmingsplan bedrij-

vigheid Buitengebied:  

wijzigingsbevoegdheid naar niet 

agrarische bedrijven dan wel 

wonen inclusief nieuwbouw. 

Afwijkingsbevoegdheid voor 

functiewijziging.  

Oppervlakteverruiming zelfstan-

dige procedure. 

Ruimte-voor-ruimte Facetbestemmingsplan verrui-

ming intensieve veehouderijbe-

drijven en ruimte-voor-

ruimteregeling: wijzigingsbe-

voegdheid compensatiewoning. 

Afwijkingsbevoegdheid voor de 

bouw van een compensatiewo-

ning op het perceel zelf. Het 

bouwen op alternatieve locaties 

kan alleen via zelfstandige 

procedure. 

Biovergisting Geen, maar beleidsnotitie ver-

gistingsinstallaties bij agrarische 

bedrijven. 

Bij recht, mits er sprake is van 

een functionele relatie met het 

agrarisch bedrijf. Alleen installa-

ties die vallen onder de catego-

rieën A t/m C van de 

Handreiking Co-vergisting zijn 

toegestaan. 

Archeologie Geen, maar gemeentelijke 

archeologiebeleid. 

Er is een dubbelbestemming in 

de verbeelding opgenomen die 

verwijst naar de gemeentelijke 

Archeologische beleidskaart. 

Recreatie Facetbestemmingsplan Recrea-

tie:  

afwijking maatvoering en sa-

menvoegen recreatieverblijven, 

kleinschalig kamperen en expe-

rimenteerruimte. 

Idem. 

Plattelandswoningen Facetbestemmingsplan voor de 

thema's mantelzorg, platte-

landswoningen en bijgebouwen: 

afwijkingsbevoegdheid platte-

landswoningen 

Idem. 
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3 . 2   

B e s c h r i j v i n g  v a n  d e  r e g e l i n g  

De Wro geeft niet aan uit welke elementen een beheersverordening is opge-

bouwd, c.q. waaruit deze bestaat. De Regeling standaarden ruimtelijke orde-

ning 2008 geeft aan dat de beheersverordening wordt vormgegeven, ingericht 

en beschikbaar gesteld overeenkomstig IMRO 2008 en STRI 2008. De voorlig-

gende beheersverordening voldoet aan deze vereisten. Daarnaast is zoveel 

mogelijk aangesloten bij SVBP 2008.  

 

Deze beheersverordening bestaat uit: 

 een verbeelding; 

 regels; 

 een toelichting. 

 

In de verbeelding zijn de bestemmingen, aanduidingen en bouwvlakken als 

besluitvlakken opgenomen.  

 

De regels zijn als volgt opgebouwd: 

 Inleidende regels; 

 Bestemmingsregels; 

 Algemene regels 

 Overgangs- en slotregels.  

 

Bij het bepalen van de regels is aangesloten bij de vigerende bestemmings-

plannen en de huidige situatie. Naast het bestemmingsplan Buitengebied heb-

ben alle facetbestemmingsplannen een doorvertaling gekregen in de 

beheersverordening. Wijzigingsbevoegdheden kunnen niet worden meegeno-

men in een beheersverordening. Wel zijn een aantal afwijkingsbevoegdheden 

opgenomen ten behoeve van de flexibiliteit. Bij grote functiewijzigingen zal 

een afzonderlijke procedure gevolgd dienen te worden.  
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4 4  T o e t s  a a n  d e  w e t -  

e n  r e g e l g e v i n g  

Deze beheersverordening is conserverend van aard. Voor zover het ruimtelijke 

ontwikkelingen mogelijk maakt, gaat het om ontwikkelingen die ook al in de 

vigerende bestemmingsplannen zijn geregeld. Als in de toekomst wel nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, zal daarvoor een afzonderlijke be-

stemmingsplanprocedure worden opgestart (inclusief onderzoeksverplichtin-

gen). Gelet op het conserverend karakter van deze beheersverordening is er 

geen aanleiding om te veronderstellen dat de uitvoering ervan leidt tot nadeli-

ge milieugevolgen. Onderzoek op dit punt kan dan ook achterwege blijven. 

Hieronder worden wel alle onderzoeksaspecten volledigheidshalve kort nagelo-

pen. 

4 . 1   

W e t  g e l u i d h i n d e r  

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

met uitzondering van wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt 

en wegen die zijn aangeduid als 'woonerf'. In geval van geluidgevoelige bebou-

wing binnen een zone dient akoestisch onderzoek plaats te vinden. Behoudens 

situaties waarbij door burgemeester en wethouders een hogere waarde is vast-

gesteld, geldt voor woningen binnen een zone als hoogst toelaatbare geluids-

belasting van de gevel, 48 dB (conform artikel 82, lid 1 van de Wet 

geluidhinder). 

In het beheersgebied ligt de spoorlijn Meppel-Hoogeveen. Daarom is ook 

hoofdstuk 7 (Zones langs spoorwegen) van de Wet geluidhinder van belang. 

Voor het spoor geldt een zone van 100 m. Behoudens situaties waarbij door 

burgemeester en wethouders een hogere waarde is vastgesteld, is vanwege het 

spoor een maximale geluidsbelasting van 55 dB toegestaan.  

Deze beheersverordening maakt geen ontwikkelingen mogelijk waarvoor akoes-

tisch onderzoek vereist is. 

4 . 2   

M i l i e u b e h e e r  

Er zijn diverse bedrijven in het beheersgebied gelegen. Drie categorieën kun-

nen worden onderscheiden: agrarische bedrijvigheid, zoneringsplichtige be-

drijvigheid (grasdrogerij bij Ruinerwold en het motorcrossterrein bij 

Hoogeveen) en overige bedrijvigheid. Elk type bedrijvigheid wordt gereguleerd 

via het milieuspoor. Indien nodig zijn de ‘milieuzones’ die op basis van be-
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staande omgevingsvergunningen gelden, in de verbeelding opgenomen.  Aange-

zien deze beheersverordening geen ingrepen binnen de zones mogelijk maakt, 

is er geen sprake van (nieuwe) conflictsituaties en kan onderzoek achterwege 

blijven. 

4 . 3   

B o d e m  

Er doen zich volgens de provinciale Bodeminformatiekaart (internetversie) 

diverse knelpunten binnen het beheersgebied voor. Dit houdt verband met 

bodemverontreiniging, ondergrondse brandstoftanks en ‘verdachte’ activitei-

ten uit het verleden. Voorafgaand aan het verlenen van omgevingsvergunnin-

gen - in geval van nieuwe ontwikkelingen - zal de gemeente beoordelen of de 

bodemgesteldheid afdoende is onderzocht en het beoogde grondgebruik toe-

laat.  

4 . 4   

W a t e r  

Aangezien deze beheersverordening geen (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen 

mogelijk maakt, is deze niet van invloed op de waterhuishoudkundige situatie. 

4 . 5   

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

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden 

overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstan-

dighedenwet van toepassing). Kern van de wet is het Nationaal Samenwer-

kingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe 

overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het pro-

gramma 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. 

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 bepaald dat 

een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maxi-

maal 1,2 µg/m³ NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt beschouwd.  

Deze beheersverordening maakt ten opzichte van de vigerende regelingen, 

geen ontwikkelingen mogelijk die van invloed zijn op de luchtkwaliteit. Er is 

derhalve sprake van een 'nibm'-situatie waardoor onderzoek achterwege kan 

blijven. 
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4 . 6   

E c o l o g i e  

Ter bescherming van ecologische waarden dient bij ruimtelijke ingrepen een 

afweging te worden gemaakt in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS), de Natuurbeschermingswet (1998) en de Flora- en faunawet. De Ecolo-

gische Hoofdstructuur is een netwerk van gebieden in Nederland waar de na-

tuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in 

geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. 

Het beheersgebied bevat EHS-gebieden en andere beschermde natuurgebie-

den. Aan deze gebieden is een natuurgerelateerde bestemming toegekend. 

Deze beheersverordening staat geen ontwikkelingen toe waarvoor onderzoek in 

het kader van de Flora- en faunawet en/of Natuurbeschermingswet 1998 ver-

eist is. 

4 . 7   

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

W e t -  e n  r e g e l g e v i n g  

Externe veiligheid is een beleidsveld dat gericht is op het beheersen van risi-

co's vanwege de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het 

transport van gevaarlijke stoffen. Sinds 1 januari 2010 moet worden voldaan 

aan strikte voorwaarden. Een en ander brengt met zich mee dat bij nieuwe 

ruimtelijke plannen een toets aan wet- en regelgeving op het gebied van ex-

terne veiligheid moet plaatsvinden. Concreet gaat het daarbij om risicovolle 

bedrijven, het vervoer van gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en het 

transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Voor risicovolle bedrijven is 

onder meer van toepassing: 

- het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

- de Regeling externe veiligheid (Revi); 

- het Registratiebesluit externe veiligheid;  

- het Besluit risico's Zware Ongevallen (Brzo); 

- het Vuurwerkbesluit. 

 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de circulaire Risiconormering 

vervoer gevaarlijke stoffen (cRvgs). Op het transport van gevaarlijke stoffen 

via buisleidingen zijn het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de 

Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) van toepassing. 

 

B u i s l e i d i n g en  

Binnen het beheersgebied zijn diverse aardgasttransportleidingen gelegen. In 

de verbeelding is hiervoor een dubbelbestemming opgenomen. Daaraan is een 

standaardregeling gekoppeld ter beperking van het grondgebruik rond de lei-

dingen.  
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T r a n s p o r t  g e v a a r l i j k e  s t o f f e n  

Er liggen enkele (zones van) routes voor het transport van gevaarlijke stoffen 

binnen het beheersgebied, waaronder de A28 en de spoorlijn Meppel-

Hoogeveen. 

 

Deze beheersverordening leidt niet tot een verhoging het plaatsgebonden risi-

co of groepsrisico, aangezien het ter plaatse geen (nieuwe) ontwikkelingen 

toestaat. 

4 . 8   

A r c h e o l o g i e  

Archeologische waarden dienen op grond van de (aangepaste) Monumentenwet 

1988 te worden mee gewogen in de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. 

Voor het beheersgebied is vooral de gemeentelijke Archeologische beleidskaart 

(januari 2012) van belang. Er is een dubbelbestemming in de verbeelding op-

genomen die deze beleidskaart van toepassing verklaart. Zie hiervoor de re-

gels.  
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5 5  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  

De beheersverordening heeft van 16 mei tot en met 26 juni 2013 ter inzage 

gelegen. Daarnaast zijn er twee inspraakavonden georganiseerd. Er zijn 

65 reacties binnengekomen op het ontwerp van de beheersverordening. 

 


