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Uitspraak 201207794/1/R4

Datum van uitspraak: woensdag 6 augustus 2014
Tegen: de raad van de gemeente Westerveld
Proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied: Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Drenthe

201207794/1/R4.
Datum uitspraak: 6 augustus 2014

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

1. [appellant sub 1], wonend te Havelterberg, gemeente ,
2. de vereniging Vereniging van Bungaloweigenaren in park "De Schure", gevestigd te Frederiksoord,
gemeente , en [appellant sub 2A], wonend te Grou, gemeente Boarnsterhim (hierna: de
Vereniging van Bungaloweigenaren en [appellant sub 2A]),
3. [appellante sub 3], gevestigd te Havelte, gemeente  (hierna: [appellante sub 3]),
4. [appellant sub 4], wonend te Uffelte, gemeente , en anderen,
5. [appellant sub 5], handelend onder de naam "[bedrijf]", gevestigd te Wapserveen, gemeente

,
6. [appellant sub 6], wonend te [woonplaats],
7. [appellante sub 7] en anderen, gevestigd onderscheidenlijk wonend te [woonplaats],
8. [appellant sub 8A] en [appellant sub 8B], handelend onder de naam "[landgoed]", gevestigd te
Havelte, gemeente ,
9. [appellant sub 9A] en [appellant sub 9B], beiden wonend te Oude Willem, gemeente ,
10. [appellante sub 10], gevestigd te Dwingeloo, gemeente ,
11. de vereniging Vereniging Milieudefensie, gevestigd te Amsterdam,
12. [appellant sub 12A] en [appellante sub 12B], beiden wonend te Dwingeloo, gemeente 
(hierna gezamenlijk in enkelvoud: [appellant sub 12]),
13. [appellant sub 13], wonend te Dwingeloo, gemeente , en anderen,
14. [appellante sub 14] en anderen, gevestigd onderscheidenlijk wonend te Wapse, gemeente

 (hierna: [appellante sub 14] en anderen),
15. [appellant sub 15A] en [appellante sub 15B], beiden wonend te [woonplaats] (hierna gezamenlijk in
enkelvoud: [appellant sub 15]),
16. [appellante sub 16], gevestigd te Nijensleek, gemeente , en anderen,
17. [appellant sub 17], wonend te Wapserveen, gemeente ,
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Bij besluit van 5 juli 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied " gewijzigd
vastgesteld.

Westerveld

Tegen dit besluit hebben [appellant sub 1], de Vereniging van Bungaloweigenaren en [appellant sub
2A], [appellante sub 3], [appellant sub 4] en anderen, [appellant sub 5], [appellant sub 6], [appellante
sub 7] en anderen, [appellanten sub 8], [appellanten sub 9], [appellante sub 10], Milieudefensie,
[appellant sub 12], [appellant sub 13] en anderen, [appellante sub 14] en anderen, [appellant sub 15],
[appellante sub 16] en anderen en [appellant sub 17] beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

[belanghebbende] heeft, daartoe in de gelegenheid gesteld, een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

Verscheidene partijen hebben nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 30 en 31 mei 2013, waar het merendeel van de
partijen in persoon dan wel bijgestaan of vertegenwoordigd door een gemachtigde is verschenen. Ook
de raad is daar gehoord, vertegenwoordigd door J. Kamping, J. Kleefstra, J. Schippers-Kampinga, H.
Haan en K.H. Smidt.

Bij besluit van 2 juli 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied, Reparatieplan 2013"
(hierna: het reparatieplan) vastgesteld. De Afdeling heeft het onderzoek heropend en partijen in de
gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op het besluit van 2 juli 2013. Enkele partijen hebben van
deze gelegenheid gebruik gemaakt.

De Afdeling heeft de zaak op een nadere zitting behandeld op 9 april 2014. Verscheidene partijen zijn,
in persoon dan wel bijgestaan of vertegenwoordigd door een gemachtigde, daar verschenen. De raad
werd op deze zitting vertegenwoordigd door J. Kamping.

Overwegingen

Toetsingskader

1. Bij de vaststelling van een plan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en
regels te geven die hij uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling
toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden
beoordeelt of aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt
heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Voorts
beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is
voorbereid of genomen in strijd met het recht.

De bestreden besluiten

2. Het bestemmingsplan "Buitengebied" biedt een actuele juridisch-planologische regeling voor het
buitengebied van . Het plan is in hoofdzaak conserverend van aard, maar biedt in bepaalde
mate uitbreidingsmogelijkheden voor de in het plangebied gevestigde veehouderijbedrijven.

Westerveld

3. Op 2 juli 2013 heeft de raad het reparatieplan vastgesteld, omdat was gebleken dat enkele ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aangebrachte wijzigingen niet juist in het bestemmingsplan
waren verwerkt. Ook zijn ambtshalve nog enkele kleinere wijzigingen aangebracht. De wijzigingen die
het reparatieplan bevat ten opzichte van het oorspronkelijke bestemmingsplan zijn - op een enkele
uitzondering na - niet bedoeld om alsnog tegemoet te komen aan de ingestelde beroepen.

De beroepen voor zover gericht tegen het reparatieplan
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4. Ingevolge artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) heeft het
bezwaar of beroep van rechtswege mede betrekking op een besluit tot intrekking, wijziging of
vervanging van het bestreden besluit, tenzij partijen daarbij onvoldoende belang hebben. Ten aanzien
van de beroepen die zijn gericht tegen onderdelen van het bestemmingsplan "Buitengebied" die het
reparatieplan beoogt te wijzigen merkt de Afdeling het reparatieplan aan als een besluit als bedoeld in
artikel 6:19, eerste lid, van de Awb; dit betreft de beroepen van alle appellanten met uitzondering van
[appellant sub 6], [appellante sub 10], [appellant sub 12] en [appellant sub 13] en anderen. Om te
kunnen beoordelen in hoeverre er nog belang bij bestaat dat de bedoelde beroepen mede betrekking
hebben op het reparatieplan, ziet de Afdeling zich gesteld voor de vraag welke planologische regeling
geldt voor de binnen het plangebied gelegen gronden na de inwerkingtreding van dat plan. Naar
aanleiding daarvan overweegt zij het volgende.

4.1. Het reparatieplan bestaat uit een aantal artikelen met planregels en een verbeelding en is voorzien
van een toelichting. De regels hebben betrekking op de bestemmingen "Agrarisch - 1" (artikel 2 van het
reparatieplan), "Agrarisch - 2" (artikel 3), "Bos - 1", "Bos - 2" en "Natuur" (artikel 4), "Recreatie - 3"
(artikel 5), "Recreatie - 4" (artikel 6), "Wonen" (artikel 7), "Waarde - Archeologie 1" en "Waarde -
Archeologie 2" (artikel 8) en op bepaalde algemene aanduidingsregels (artikel 9). De artikelen 2, 4, 5
en 8 zijn geformuleerd als wijzigingsopdracht voor de daarmee corresponderende artikelen in het
bestemmingsplan "Buitengebied". De andere artikelen bevatten volledig uitgeschreven
bestemmingsregelingen voor "Agrarisch - 2" (artikel 3), "Recreatie - 4" (artikel 6) en "Wonen" (artikel 7).

Op de digitale verbeelding van het reparatieplan is de plangrens aangegeven, die samenvalt met de
plangrens van het bestemmingsplan "Buitengebied". Aan het grootste deel van de binnen het
plangebied gelegen gronden is op de verbeelding geen bestemming toegekend; bestemmingen en
aanduidingen zijn slechts opgenomen voor een beperkt aantal specifieke locaties. Vergelijking van de
verbeelding bij het reparatieplan met de bij dat plan behorende regels maakt duidelijk dat de artikelen
met een volledig uitgeschreven bestemmingsregeling betrekking hebben op de bestemmingen die in
het reparatieplan worden toegekend.

4.2. De toelichting bij het reparatieplan vermeldt dat met de vaststelling van dat plan geen inhoudelijke
wijzigingen zijn beoogd ten opzichte van de regeling in het bestemmingsplan "Buitengebied", en dat het
gaat om ondergeschikte aanpassingen die geen gevolgen hebben voor opbouw en inhoud van het
bestemmingsplan. Verder volgt uit de toelichting dat een belangenafweging achterwege is gelaten,
omdat de raad van mening is dat met de wijzigingen geen belangen worden geschaad.

Ter zitting is van de zijde van de raad uiteengezet dat met het reparatieplan uitsluitend is beoogd bij de
vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied" opgetreden fouten te herstellen. De bepalingen in
het reparatieplan die een volledig uitgeschreven bestemmingsregeling bevatten, zoals met betrekking
tot "Agrarisch - 2" en "Wonen", zijn uitsluitend opgenomen omdat de raad ervan uitging dat een
bestemmingsplan behalve een verbeelding ook de daarbij behorende regels moet bevatten. Beoogd is
de in het reparatieplan opgenomen bestemmingsregelingen voor deze bestemmingen gelijkluidend te
laten zijn met de bestemmingsregelingen die gelden op grond van het bestemmingsplan
"Buitengebied".

4.3. Voor de gronden waarvoor in het reparatieplan bestemmingen zijn opgenomen komen die
bestemmingen sinds de inwerkingtreding van het reparatieplan in de plaats van de bestemmingen die
zijn toegekend in het bestemmingsplan "Buitengebied". Dit betreft onder meer een aantal gronden van
[appellante sub 7] en anderen nabij het perceel [locatie 1] te Wapserveen, waaraan in het
bestemmingsplan "Buitengebied" de bestemming "Natuur" was toegekend en die in het reparatieplan
zijn bestemd als "Agrarisch - 2". Met de toekenning van die laatste bestemming is de eerder, in het
bestemmingsplan "Buitengebied", toegekende bestemming "Natuur" komen te vervallen. Voor zover de
gronden in het reparatieplan een nieuwe bestemming hebben gekregen geldt daarvoor uiteraard de
planregeling die is opgenomen in de bijbehorende regels van dat plan; met betrekking tot de
juistgenoemde gronden aan het [locatie 1] te Wapserveen is dat dus de regeling die artikel 3 van het
reparatieplan bevat voor de bestemming "Agrarisch - 2".
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4.4. Onduidelijk is echter welke bestemmingsregeling geldt voor de gronden waaraan in het
reparatieplan geen nieuwe bestemming is toegekend. Gezien de toelichting bij het reparatieplan en de
nadere uitleg van de raad ter zitting gaat de Afdeling ervan uit dat is beoogd voor die gronden de
bestemming te handhaven die daaraan is toegekend in het bestemmingsplan "Buitengebied", en dat
verder is beoogd voor deze gronden de bestemmingsregeling van dat plan te laten gelden, met - voor
zover van toepassing - de wijzigingen die in de planregels van het reparatieplan zijn verwoord. In het
reparatieplan, waarvan het plangebied samenvalt met dat van het bestemmingsplan "Buitengebied" en
dat daardoor voor het hele gebied als de meest recente planologische regeling heeft te gelden, is dat
echter niet uitdrukkelijk vastgelegd. Dit betekent dat in zoverre onduidelijkheid bestaat over de vraag
welke bestemmingen gelden voor de desbetreffende gronden, en welke regels daarop van toepassing
zijn.

Dat het plangebied van het reparatieplan samenvalt met dat van het bestemmingsplan "Buitengebied"
heeft verder gevolgen voor de bestemmingen "Agrarisch - 2", "Recreatie - 4" en "Wonen", waarvoor
zowel het reparatieplan als het bestemmingsplan "Buitengebied" volledig uitgeschreven regelingen
bevatten. Zoals hiervoor werd overwogen zijn de bepalingen in het reparatieplan voor die
bestemmingen in ieder geval van toepassing voor die gronden in het plangebied waarvoor de
bestemming is toegekend in het reparatieplan. Voor de overige gronden met diezelfde bestemming is -
gezien het voorgaande - onduidelijk welke bestemmingsregeling geldt. Bedoeld is de
bestemmingsregeling te laten gelden die bij de desbetreffende bestemming hoort op grond van het
bestemmingsplan "Buitengebied". Dat zou echter betekenen dat binnen één plangebied twee
verschillende regelingen voorkomen met betrekking tot dezelfde bestemming. Voor de bestemming
"Wonen" zou dit betekenen dat artikel 7 van de regels van het reparatieplan geldt voor de gronden die
in het reparatieplan zelf zijn aangewezen voor "Wonen", terwijl artikel 53 van de regels van het
bestemmingsplan "Buitengebied" blijft gelden voor de gronden die die bestemming hebben op grond
van dat plan. Voor de bestemmingen "Agrarisch - 2" en "Recreatie - 4" geldt hetzelfde. Uit een oogpunt
van inzichtelijkheid van de geldende planregeling voor de in het plangebied gelegen gronden is deze
situatie onwenselijk, te meer omdat de gewijzigde artikelen inhoudelijk op belangrijke punten van elkaar
verschillen. Bij vergelijking van artikel 7 van het reparatieplan met artikel 53 van het bestemmingsplan
"Buitengebied" komt immers naar voren dat de doeleindenomschrijving van de bestemming "Wonen"
zodanig is beperkt dat aanduidingen voor onder meer "caravanstalling", "stotterinstituut", "kantoor",
"kwekerijbedrijf" en "paardenhouderij" in artikel 7 van het reparatieplan niet langer voorkomen. Een
vergelijkbaar verschil doet zich voor bij de bestemming "Agrarisch - 2", waar in artikel 3 van het
reparatieplan ten opzichte van artikel 4 van het bestemmingsplan "Buitengebied" de regeling voor de
aanduiding "vulpunt LPG" niet meer in de regels voorkomt. Anders dan de raad voor ogen heeft
gestaan, zijn er dus wel degelijk inhoudelijke verschillen tussen het reparatieplan en het
bestemmingsplan "Buitengebied".

5. Nu het reparatieplan niet is vastgesteld in overeenstemming met de bedoeling van de raad, moet
worden geoordeeld dat het bestreden besluit in zoverre is genomen in strijd met artikel 3:2 van de Awb.
Verder kan naar het oordeel van de Afdeling uit verbeelding en planregels van het reparatieplan, bezien
in onderlinge samenhang alsmede in samenhang met de verbeelding en regels van het
bestemmingsplan "Buitengebied", niet met voldoende mate van zekerheid worden afgeleid welke
planregeling voor de binnen het plangebied vallende gronden geldt. Deze onduidelijkheid staat in de
weg aan een inhoudelijke beoordeling van de beroepen, voor zover zij op grond van artikel 6:19, eerste
lid, van de Awb mede tegen het reparatieplan zijn gericht. Het plan is gezien het voorgaande
vastgesteld in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Voor zover zij mede zijn gericht tegen het
reparatieplan zijn de beroepen van [appellant sub 1], de Vereniging van Bungaloweigenaren en
[appellant sub 2A], [appellante sub 3], [appellant sub 4] en anderen, [appellant sub 5], [appellante sub
7] en anderen, [appellanten sub 8], [appellanten sub 9], Milieudefensie, [appellante sub 14] en anderen,
[appellant sub 15], [appellante sub 16] en [appellant sub 17] gegrond. Gezien de onderlinge
samenhang van de verschillende onderdelen ervan komt het gehele reparatieplan voor vernietiging in
aanmerking.
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5.1. Met het oog op verdere besluitvorming wijst de Afdeling er, mogelijk ten overvloede, op dat de
hiervoor gesignaleerde onduidelijkheid in belangrijke mate is veroorzaakt door de keuze van de raad
om in één reparatieplan, waarvan het plangebied geheel samenvalt met dat van het bestemmingsplan
"Buitengebied", enerzijds het herstel van fouten in de regels van dat plan en anderzijds het toekennen
van andere bestemmingen aan sommige in dat plan begrepen gronden te willen regelen. Herstel van
fouten in de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied" dient logischerwijze te gebeuren in een
plan waarvan het plangebied samenvalt met dat van het oorspronkelijke bestemmingsplan. Voor de
toekenning van nieuwe bestemmingen aan gronden die in het bestemmingsplan "Buitengebied", naar
later inzicht van de raad, niet de juiste bestemming hebben gekregen, is het echter niet nodig een plan
op te stellen dat van toepassing is binnen het gehele plangebied van het bestemmingsplan
"Buitengebied". Daarvoor volstaat een plan waarvan het plangebied is beperkt tot de gronden waarvan
de bestemming wordt gewijzigd. Op grond van artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening
(hierna: Wro) dienen in een dergelijk plan, behalve de aanwijzing van bestemmingen, ook de regels
met betrekking tot die bestemmingen te zijn vastgelegd, maar daarbij kan uiteraard waar nodig worden
verwezen naar de regels van het oorspronkelijke bestemmingsplan.

5.2. De bespreking in het hierna volgende heeft betrekking op de beroepen, voor zover gericht tegen
het bestemmingsplan "Buitengebied".

Ontvankelijkheid

6. De raad stelt dat de door [appellant sub 15], [appellant sub 12] en [appellante sub 16] en anderen
ingestelde beroepen niet voldoen aan de daarvoor geldende eisen, nu zij daarbij geen beroepsgronden
tegen het plan hebben aangevoerd.

6.1. Ingevolge artikel 6:5, eerste lid, van de Awb wordt het beroepschrift ondertekend en bevat het ten
minste:

a. de naam en het adres van indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

d. de gronden van het beroep.

Ingevolge artikel 6:6, aanhef en onder a, voor zover hier van belang, kan het beroep niet-ontvankelijk
worden verklaard indien niet is voldaan aan artikel 6:5, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het
verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn.

6.2. [appellant sub 15], [appellant sub 12] en [appellante sub 16] en anderen hebben ieder binnen de
beroepstermijn een beroepschrift ingediend waarin geen beroepsgronden waren opgenomen. De
Afdeling heeft hen in de gelegenheid gesteld de gronden van het beroep binnen een termijn van vier
weken aan te vullen. Van deze mogelijkheid hebben zij gebruik gemaakt. In zoverre bestaat dan ook
geen aanleiding de beroepen niet-ontvankelijk te verklaren.

Procedurele aspecten

7. [appellant sub 4] en anderen betogen dat bij de bekendmaking van het vastgestelde plan
onvoldoende duidelijk is aangegeven op welke punten dat plan is gewijzigd ten opzichte van het
ontwerp. Het grote aantal wijzigingen maakt vergelijking tussen het ontwerp- en het vastgestelde plan
volgens hen vrijwel ondoenlijk.

7.1. De raad stelt dat de bekendmaking van het plan volgens de wettelijke voorschriften heeft
plaatsgevonden. Volgens de raad zijn de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan in een
afzonderlijke bijlage gearceerd aangegeven en was alle informatie zowel digitaal als analoog
beschikbaar.
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7.2. De Afdeling overweegt dat deze beroepsgrond betrekking heeft op de bekendmaking van het
vastgestelde plan, en daarmee op een mogelijke onregelmatigheid van na de datum van het bestreden
besluit. Alleen al om die reden kan de door [appellant sub 4] en anderen gestelde onregelmatigheid de
rechtmatigheid van het besluit niet aantasten, en dus ook geen grond vormen voor de vernietiging
daarvan. Het betoog faalt. Overigens geven het raadsbesluit waarbij het plan is vastgesteld en de
daarbij behorende Reactienota zienswijzen een overzicht van de wijzigingen die bij de vaststelling zijn
aangebracht ten opzichte van het ontwerp, met inbegrip van de ambtshalve aangebrachte
aanpassingen.

8. Milieudefensie betoogt dat principiële wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan in het plan zijn
doorgevoerd en ten aanzien van deze wijzigingen ten onrechte niet opnieuw gelegenheid voor het
indienen van zienswijzen is geboden. Zij wijst in dit verband op het feit dat niet langer verschil wordt
gemaakt tussen grondgebonden en niet-grondgebonden landbouw, op het verruimen van de maximale
oppervlakte en gevellengte voor bedrijfsgebouwen, het mogelijk maken van saldering van
ammoniakemissies en het vervallen van de omgevingsvergunningplicht voor het aanleggen van
drainage. Voorts zijn de wijzigingen volgens Milieudefensie niet herkenbaar gepresenteerd en niet
verwerkt in de plantoelichting.

8.1. De raad stelt dat de in het plan doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan binnen
de door de raad vastgestelde Nota van uitgangspunten passen en in lijn zijn met het stelsel van het
ontwerpplan. Voorts heeft Milieudefensie beroep kunnen instellen tegen deze wijzigingen zodat zij
volgens de raad niet in haar rechtsbescherming is beperkt.

8.2. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in haar uitspraak van 15 juni 2011 in zaak
nr. ) kan de raad bij de vaststelling van het plan daarin wijzigingen aanbrengen ten
opzichte van het ontwerp. Slechts indien de afwijkingen van het ontwerp naar aard en omvang zodanig
groot zijn dat een wezenlijk ander plan is vastgesteld, dient de wettelijke procedure opnieuw te worden
doorlopen. Vaststaat dat de raad in dit geval het plan heeft vastgesteld met een aantal wijzigingen.
Deze afwijkingen van het ontwerpplan zijn naar aard en omvang, gelet ook op de omvang van het
plangebied, niet zodanig dat moet worden geoordeeld dat een wezenlijk ander plan voorligt.

200904454/1/R3

Ten aanzien van het betoog van Milieudefensie dat de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan
niet zijn verwerkt in de plantoelichting, overweegt de Afdeling dat de plantoelichting, anders dan de
verbeelding en de regels, geen deel uitmaakt van het bestemmingsplan en daaraan geen juridisch
bindende betekenis toekomt. Overigens kan uit de Reactienota zienswijzen worden afgeleid dat de
toelichting bij het plan op een groot aantal plaatsen is aangepast naar aanleiding van de
wijzigingen die bij de vaststelling zijn doorgevoerd. Wat het betoog betreft dat bij het vastgestelde plan
de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp onvoldoende duidelijk zijn weergegeven verwijst de
Afdeling naar wat zij daarover hiervoor onder 7.2. heeft overwogen, naar aanleiding van het betoog van
die strekking van [appellant sub 4] en anderen.

Het betoog faalt.

Het beroep van de Vereniging van Bungaloweigenaren en [appellant sub 2A]

9. De Vereniging van Bungaloweigenaren en [appellant sub 2A] kunnen zich niet verenigen met de in
de planregels opgenomen maximale bouwhoogte van 7 meter voor recreatiewoningen. Zij betogen dat
door deze bouwhoogte de ruimtelijke kwaliteit en het boskarakter van bungalowpark "De Schure"
worden aangetast. Om die reden dient volgens hen de maximale bouwhoogte voor recreatiewoningen
3,5 meter te blijven, overeenkomstig de regeling in het ontwerpplan en de "Ontwikkelingsvisie De
Schure 2020" (hierna: de ontwikkelingsvisie). Zij verwijzen in dit verband naar de uitspraak van de
Afdeling van 20 augustus 2003 in zaak nr. , die betrekking had op het onthouden van
goedkeuring aan een maximale bouwhoogte van 6,5 meter voor recreatiewoningen op hetzelfde park in
een vorig bestemmingsplan.

200302094/1/R1

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=56410
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=4559
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9.1. De raad stelt dat naar aanleiding van een zienswijze de maximale bouwhoogte overeenkomstig de
Nota van uitgangspunten voor het plan is vastgesteld op 7 meter. De raad acht het wenselijk de
ontwikkelingsruimte voor recreatiewoningen te verruimen zodat de woningen aan de eisen van deze tijd
kunnen worden aangepast.

9.2. Bungalowpark "De Schure" heeft op grond van het bestemmingsplan "Buitengebied" de
bestemming "Recreatie - 4".

Ingevolge artikel 38, lid 38.2.1, aanhef en onder e, van de planregels zal de binnen deze bestemming
bouwhoogte van een recreatiewoning, de aan- en of uitbouwen, de aangebouwde bijgebouwen of de
aangebouwde overkappingen, ten hoogste 7,00 meter bedragen.

9.3. De Afdeling stelt voorop dat aan de door de Vereniging van Bungaloweigenaren opgestelde
ontwikkelingsvisie met betrekking tot de kwaliteitsverbetering van het bungalowpark geen beslissende
betekenis toekomt. Ter beoordeling staat slechts of het bestreden plan in overeenstemming is met een
goede ruimtelijke ordening.

9.4. De Afdeling overweegt dat in het algemeen aan een geldend bestemmingsplan geen blijvende
rechten kunnen worden ontleend. De raad kan op grond van gewijzigde planologische inzichten en na
afweging van alle betrokken belangen andere bestemmingen en regels voor gronden vaststellen.

De raad heeft als uitgangspunt voor het plan gehanteerd dat in het algemeen voor recreatiewoningen
ontwikkelingsruimte tot een bouwhoogte van 7 meter wordt geboden. De maximale bouwhoogte van
3,5 meter die in het ontwerp van het plan voor de woningen op park "De Schure" was opgenomen
vormde hierop een uitzondering. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad in redelijkheid kunnen
kiezen voor een eenduidige wijze van bestemmen voor alle in het plangebied gelegen recreatieparken
en zich daarbij in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de bouwhoogte van 7 meter, gezien
de situering en ligging van de recreatiewoningen op betrekkelijk ruime kavels op park "De Schure",
geen onaanvaardbare aantasting van de omgevingskwaliteit tot gevolg zal hebben.

Met betrekking tot de verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 20 augustus 2003 is het
volgende van belang. In die zaak, die werd beoordeeld met toepassing van de toenmalige Wet op de
Ruimtelijke Ordening, had het college van gedeputeerde staten van Drenthe zich op het standpunt
gesteld dat het plan wat de bouwhoogte van 6,5 meter betrof in strijd was met een goede ruimtelijke
ordening en om die reden de vereiste goedkeuring onthouden. Daarbij werd betekenis gehecht aan het
toen geldende provinciaal omgevingsplan en aan het feit dat, naar het college meende, de bouwhoogte
van 6,5 meter niet in overeenstemming was met de uitgangspunten die de raad aan het plan ten
grondslag had gelegd. Het standpunt van het college werd door de Afdeling niet onredelijk geacht. In
het nu voorliggende geschil staat echter het besluit van de raad ter beoordeling en is de betekenis die
aan het provinciaal beleid toekomt - nog afgezien van het feit dat het desbetreffende provinciaal
omgevingsplan sinds 2004 niet meer van kracht is - daarmee een andere dan in de uitspraak van 20
augustus 2003. Verder is van belang dat het nu voorliggende plan, wat de bouwhoogte van
recreatiewoningen in algemene zin betreft, op andere uitgangspunten is gebaseerd dan het plan dat in
de zojuist genoemde uitspraak aan de orde was. Om deze redenen kan aan die uitspraak voor het nu
voorliggende geval geen doorslaggevende betekenis worden toegekend.

10. Het beroep is ongegrond.

Het beroep van [appellante sub 3]

11. [appellante sub 3] betoogt dat in het plan ten onrechte een veiligheidszone met een doorsnede van
40 meter is opgenomen voor het LPG-vulpunt op het perceel aan de Van Helomaweg in Havelte, dat zij
exploiteert ten behoeve van het verkooppunt van brandstoffen op het tegenoverliggende perceel
[locatie 2]. Nu in het plan op het naastgelegen perceel recreatief medegebruik wordt toegestaan, wordt
zij door de onjuiste weergave van de veiligheidszone beperkt in haar bedrijfsvoering, aldus [appellante
sub 3].
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11.1. De raad heeft in het verweerschrift erkend dat de veiligheidszone niet correct is weergegeven op
de verbeelding. De zone is daarom in het reparatieplan verruimd tot 45 meter.

11.2. Op de verbeelding van het bestemmingsplan "Buitengebied" is op het perceel aan de Van
Helomaweg de aanduiding "veiligheidszone - lpg" aangebracht, met een doorsnede van 40 meter. Nu
de raad heeft erkend dat de risicocontour niet juist is weergegeven en hij zich daarmee op een ander
standpunt stelt dan bij de vaststelling van het plan, moet worden geoordeeld dat het plan op dit punt
niet is voorbereid met de bij het nemen van een besluit te betrachten zorgvuldigheid, zoals vereist door
artikel 3:2 van de Awb. Het beroep is gegrond, zodat het plan moet worden vernietigd voor zover het de
aanduiding "veiligheidszone - lpg" betreft die is toegekend aan de gronden van [appellante sub 3] aan
de Van Helomaweg te Havelte.

11.3. In aanmerking nemend dat, zoals hiervoor is overwogen, het reparatieplan als geheel wordt
vernietigd, zal de Afdeling een voorlopige voorziening treffen ter voorkoming van onomkeerbare
gevolgen. Daarin zal zij bepalen dat, tot het moment dat een bestemmingsplan in werking is getreden
waarin de hiervoor bedoelde verruiming van de veiligheidszone is vastgelegd, de aanduiding
"veiligheidszone - lpg" voor het perceel geldt overeenkomstig de bedoeling van de raad.

Het beroep van [appellante sub 7] en anderen

12. [appellante sub 7] en anderen betogen dat bij de vaststelling van het plan abusievelijk de
bestemming "Natuur" is toegekend aan hun percelen nabij [locatie 1] te Wapserveen en zij hierdoor
worden beperkt in hun bedrijfsvoering ter plaatse. Volgens [appellante sub 7] en anderen is geen
onderzoek naar de gevolgen van het toekennen van deze bestemming gedaan en heeft evenmin een
belangenafweging plaatsgevonden. Voorts zal volgens hen de waarde van de percelen dalen waardoor
zij schade zullen ondervinden.

12.1. In reactie op het betoog van [appellante sub 7] en anderen heeft de raad in het verweerschrift
erkend dat abusievelijk de bestemming "Natuur" voor de betrokken percelen is weergegeven, terwijl
was beoogd daaraan de bestemming "Agrarisch - 2" toe te kennen. In het reparatieplan is daarom aan
de percelen alsnog de laatstgenoemde bestemming toegekend.

12.2. Nu de raad heeft erkend dat op de verbeelding ten onrechte de bestemming "Natuur" is
toegekend aan de betrokken gronden en hij zich daarmee op een ander standpunt stelt dan bij de
vaststelling van het plan, moet worden geoordeeld dat het plan op dit punt niet is voorbereid met de bij
het nemen van een besluit te betrachten zorgvuldigheid, zoals vereist door artikel 3:2 van de Awb. Het
beroep is gegrond, zodat het plan moet worden vernietigd voor zover het betreft het plandeel met de
bestemming "Natuur" voor zover dat betrekking heeft op de gronden van [appellante sub 7] en anderen
gelegen nabij [locatie 1] te Wapserveen, zoals weergegeven op de bij deze uitspraak behorende kaart.

Het beroep van [appellanten sub 9]

13. [appellanten sub 9] kunnen zich niet verenigen met het plan voor zover daarbij de bestemming
"Wonen" en de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - kwekerijbedrijf" zijn toegekend aan het
perceel [locatie 3] te Oude Willem. Volgens hen worden de gebruiksmogelijkheden van het perceel
hierdoor ten onrechte beperkt ten opzichte van de bedrijfsbestemming die het perceel had onder het
vorige plan, wat een inbreuk vormt op bestaande rechten en de verkoop van het perceel bemoeilijkt. De
toegekende bestemming en aanduiding doen geen recht aan het dynamische gebruik ter plaatse en het
voornemen tot uitbreiding, aldus [appellanten sub 9].

13.1. De raad stelt zich in het verweerschrift op het standpunt dat de bestemming "Wonen" en de
aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - kwekerijbedrijf" recht doen aan de al jarenlange bestaande
en ongewijzigde gebruikssituatie op het perceel. Voorts zijn de raad geen concrete uitbreidingsplannen
bekend.
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13.2. Het perceel [locatie 3] heeft op grond van het bestemmingsplan "Buitengebied" de bestemming
"Wonen" met de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - kwekerijbedrijf".

Ingevolge artikel 53, lid 53.1, aanhef en onder a, sub 1 en 5, van de planregels van het
bestemmingsplan "Buitengebied", voor zover hier van belang, zijn de voor "Wonen" aangewezen
gronden bestemd voor woonhuizen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, al dan niet in
combinatie met ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep, en, ter plaatse van de aanduiding
"specifieke vorm van agrarisch - kwekerijbedrijf" een kwekerijbedrijf.

13.3. De Afdeling overweegt dat in het algemeen aan een geldend bestemmingsplan geen blijvende
rechten kunnen worden ontleend. De raad kan op grond van gewijzigde planologische inzichten en na
afweging van alle betrokken belangen andere bestemmingen en voorschriften voor gronden vaststellen.

Vaststaat dat het perceel van [appellanten sub 9] behalve voor bewoning ook wordt gebruikt voor het
kweken van kruiden en de teelt van vruchten en noten, waarbij van de zijde van [appellanten sub 9] ter
zitting is bevestigd dat de kwekerij niet voorziet in een volledig inkomen. Voorts is een
advocatenkantoor aanwezig waarvoor het voornemen bestaat dit uit te breiden met een
ontvangstruimte. Gelet op het bepaalde in artikel 53, lid 53.1, aanhef en onder a, sub 1 en 5, van de
planregels is het gebruik van het perceel als kwekerij als zodanig bestemd en staat het plan voorts het
ondergeschikt gebruik van ruimten in woonhuizen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen ten behoeve van
een ontvangstruimte voor het aanwezige advocatenkantoor toe. [appellanten sub 9] hebben niet
aannemelijk gemaakt dat ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied" sprake
was van plannen tot verandering van het gebruik van hun perceel of van uitbreidingsplannen die
dermate concreet waren dat de raad daarmee rekening diende te houden bij de vaststelling van het
plan.

Wat de eventueel nadelige invloed van het plan op de waarde van het perceel van [appellanten sub 9]
betreft, bestaat geen grond voor de verwachting dat die waardevermindering zodanig zal zijn dat de
raad bij de afweging van de belangen hieraan een groter gewicht had moeten toekennen dan aan de
belangen die met de realisering van het plan aan de orde zijn.

Gelet op het voorgaande heeft de raad naar het oordeel van de Afdeling in redelijkheid een groter
gewicht kunnen toekennen aan het als zodanig bestemmen van het bestaande gebruik van het
desbetreffende perceel dan aan het belang dat [appellanten sub 9] hebben bij het behouden van de
gebruiksmogelijkheden op grond van het vorige plan.

14. Het beroep is ongegrond.

Het beroep van [appellant sub 6]

15. [appellant sub 6] kan zich niet verenigen met het bestemmingsplan "Buitengebied" voor zover
daarbij aan zijn recent in eigendom verkregen perceel [locatie 4] te Wapserveen de bestemming
"Bedrijf" is toegekend. Volgens hem vinden ter plaatse geen bedrijfsactiviteiten meer plaats en dient in
het plan, evenals in het vorige plan, de mogelijkheid tot het realiseren van twee woningen te worden
opgenomen.

15.1. De raad stelt dat de bestemming "Bedrijf" is toegekend op basis van de informatie die bekend
was ten tijde van de vaststelling van het plan. Volgens de raad had [appellant sub 6] bij de aankoop van
het perceel rekening dienen te houden met het toekomstige plan en kan hij een verzoek doen tot het
wijzigen van het plan.

15.2. Aan het perceel van [appellant sub 6] is in het plan de bestemming "Bedrijf" toegekend, die niet
voorziet in de door hem gewenste mogelijkheden voor het realiseren van twee woningen.
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15.3. De Afdeling overweegt dat in het algemeen aan een geldend bestemmingsplan geen blijvende
rechten kunnen worden ontleend. De raad kan op grond van gewijzigde planologische inzichten en na
afweging van alle betrokken belangen andere bestemmingen en regels voor gronden vaststellen.

De raad heeft ter zitting toegelicht dat het plan voornamelijk conserverend van aard is en dat op basis
van het bestaande gebruik ter plaatse, mede gelet op de inspraakreactie van de toenmalige eigenaar
van het perceel naar aanleiding van het voorontwerp van het plan, de bestemming "Bedrijf" is
toegekend aan het perceel [locatie 4], omdat ter plaatse een cateringbedrijf was gevestigd. De raad
was ten tijde van de vaststelling van het plan niet bekend met de wensen van [appellant sub 6] ten
aanzien van perceel. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad in redelijkheid kunnen aansluiten
bij de hem bekende bestaande situatie ter plaatse.

16. Het beroep is ongegrond.

Het beroep van [appellant sub 1]

17. [appellant sub 1] betoogt dat het bestemmingsplan "Buitengebied" ten onrechte en in tegenstelling
tot het ontwerp van dat plan niet voorziet in de mogelijkheid om zijn woonperceel [locatie 5] te
Havelterberg via de omringende agrarische gronden, waaraan de bestemming "Agrarisch - 2" is
toegekend, te ontsluiten naar de openbare weg. Volgens hem voldoet het bestaande, onverharde pad,
dat een maximale breedte van twee meter heeft en deels over het perceel van zijn buren loopt, niet aan
de eisen met betrekking tot de bereikbaarheid van zijn perceel voor hulpdiensten.

17.1. De raad stelt dat nieuwe ontsluitingswegen binnen de bestemming "Agrarisch - 2" slechts kunnen
worden toegelaten als deze ondergeschikt zijn aan de agrarische functie en de benoemde
omgevingskwaliteiten en dat daar in dit geval geen sprake van is. Aanleg van een ontsluitingsweg zoals
door [appellant sub 1] verlangd zou een onevenredige aantasting betekenen van het open landschap,
aldus de raad. Volgens de raad zijn bestaande wegen en paden als zodanig bestemd.

17.2. Het perceel [locatie 5] te Havelterberg heeft op grond van het bestemmingsplan "Buitengebied"
de bestemming "Wonen - Voormalige boerderijpanden". De daaromheen liggende gronden hebben de
bestemming "Agrarisch - 2".

Ingevolge artikel 4, lid 4.1, aanhef en onder a, g, h en r, van de planregels, zijn de voor "Agrarisch - 2"
aangewezen gronden onder meer bestemd voor het agrarisch grondgebruik, het behoud, het herstel en
de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke, geomorfologische en cultuurhistorische waarden
en doeleinden van natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer, en, daaraan ondergeschikt, voor
wegen, paden en overige oppervlakteverhardingen.

Ingevolge artikel 4, lid 4.5, aanhef en onder h, van de planregels wordt tot strijdig gebruik van gronden
en bouwwerken met de bestemming "Agrarisch - 2" in ieder geval gerekend het aanbrengen van
oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden anders dan ten behoeve van agrarisch
gebruik (buiten het bouwblok) of de bereikbaarheid van bebouwde agrarische percelen.

Het perceel van [appellant sub 1] is planologisch noch feitelijk als agrarisch perceel aan te merken,
zodat het bestemmingsplan "Buitengebied" niet voorziet in de mogelijkheid van de aanleg van de door
hem gewenste ontsluitingsweg.

17.3. De toelichting op het bestemmingsplan "Buitengebied" vermeldt dat in algemene zin aan de
basisfuncties landbouw, natuur en water een doorslaggevend belang wordt toegekend. Daarbij wordt
vermeld dat binnen het landschap in de gemeente sprake is van belangrijke landschappelijke en
cultuurhistorische waarden en dat dit cultuurlandschap bescherming verdient. Het landschap wordt dan
ook beschouwd als randvoorwaardestellend aan de overige functies in het buitengebied, waaronder
wonen. Ook bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zal het landschap de leidraad moeten vormen, aldus
de toelichting.
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De afstand van het woonperceel van [appellant sub 1] tot aan de Ruiterweg, waarop de door hem
gewenste weg het perceel in zuidelijke richting zou ontsluiten, bedraagt hemelsbreed ongeveer 320
meter. Voorts zijn zowel het perceel zelf als de gronden waarop de ontsluitingsweg zou moeten worden
aangelegd aan alle kanten omgeven door open agrarisch gebied. Mede gezien de aanzienlijke lengte
van de weg en gelet op de grote waarde die, zoals blijkt uit de aangehaalde passages in de toelichting
en uit artikel 4, lid 4.1, aanhef en onder g, van de planregels, wordt gehecht aan handhaving en
bescherming van de landschappelijke waarden in de omgeving, heeft de raad zich in redelijkheid op het
standpunt kunnen stellen dat aanleg van de gewenste ontsluitingsweg een onevenredige aantasting
van die waarden zou betekenen. De Afdeling betrekt hierbij dat het bestaande ontsluitingspad - anders
dan [appellant sub 1] kennelijk veronderstelt - als zodanig is bestemd, gelet op het hiervoor
weergegeven artikel 4, lid 4.1, aanhef en onder r, van de planregels. Verder staat de gekozen
planregeling, zoals ook ter zitting door de raad is onderkend, niet in de weg aan het uitvoeren van
onderhoud en het aanbrengen van verbeteringen aan het bestaande pad, aangezien het
gebruiksverbod van artikel 4, lid 4.5, onder h, slechts ziet op de aanleg van nieuwe wegen, paden en
verhardingen. Voorts is van belang dat de raad heeft gewezen op alternatieve mogelijkheden voor
ontsluiting, in het bijzonder via de Haarweg en de noordzijde van het perceel van [appellant sub 1],
waarvoor slechts een weg over een lengte van ongeveer vijftig meter nodig zou zijn en die daarom
volgens de raad landschappelijk gezien de voorkeur verdient. De raad heeft daarbij te kennen gegeven
te willen bemiddelen voor zover voor de realisatie van een dergelijke ontsluiting privaatrechtelijke
medewerking van derden is vereist.

Voor zover [appellant sub 1] wijst op de bereikbaarheid van zijn woonperceel voor hulpdiensten zoals
de brandweer, overweegt de Afdeling het volgende. In de door hem overgelegde stukken die zien op
een eerdere procedure bij de toenmalige rechtbank Assen, meer specifiek in een intern advies van een
medewerker van de brandweer, wordt geconstateerd dat het perceel via het bestaande pad niet
bereikbaar is voor een tankautospuit en dat de bereikbaarheid vanaf de Haarweg aan de noordzijde
evenmin zonder problemen is. Daarin wordt echter ook gesteld dat na het verwijderen van afrastering
het woonhuis van [appellant sub 1] in geval van calamiteiten in beginsel vanaf de Haarweg tot een
afstand van tien meter te benaderen is.

Gelet op het voorgaande heeft de raad in redelijkheid meer gewicht kunnen toekennen aan het behoud
van de ter plaatse aanwezige landschappelijke waarden dan aan het belang dat [appellant sub 1] heeft
bij de mogelijkheid de door hem verlangde ontsluitingsweg te realiseren over de nabij zijn perceel
gelegen gronden.

18. Het beroep is ongegrond.

Het beroep van [appellant sub 5]

Het perceel Oosteinde 12 te Wapserveen

19. [appellant sub 5] kan zich niet verenigen met de aanduiding "paardenhouderij" die is toegekend aan
het perceel Oosteinde 12 te Wapserveen. [appellant sub 5] vreest door deze aanduiding te worden
beperkt in de bedrijfsvoering van zijn "[bedrijf]" op het perceel [locatie 6] te Wapserveen, nu de
paardenhouderij zich op korte afstand hiervan bevindt. Volgens hem is ten onrechte geen onderzoek
verricht naar milieuhygiënische aspecten, archeologie en gevolgen van het plan voor de natuur, en zijn
ten onrechte geen regels opgenomen ter voorkoming van overlast in de vorm van parkeren, geluid en
stank.

[appellant sub 5] betoogt dat de huidige inrichting en locatie niet toereikend zijn voor het drijven van
een paardenhouderij en ter plaatse geen initiatieven tot het ontwikkelen dan wel professionaliseren van
een paardenhouderij hebben plaatsgevonden. Verder worden volgens hem hobbymatig ook andere
dieren gehouden, zodat ook om die reden de aanduiding "paardenhouderij" niet gerechtvaardigd is.

19.1. De raad stelt dat de in het plan toegekende bestemming recht doet aan de feitelijk aanwezige,
reeds gerealiseerde woning en kleinschalige paardenhouderij.
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19.2. Het perceel Oosteinde 12 te Wapserveen heeft op grond van het bestemmingsplan
"Buitengebied" de bestemming "Wonen" met de aanduiding "paardenhouderij".

Ingevolge artikel 53, lid 53.1, aanhef en onder a, sub 6, van de planregels zijn de voor "Wonen"
aangewezen gronden bestemd voor woonhuizen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen,
ter plaatse van de aanduiding "paardenhouderij" al dan niet in combinatie met ruimten voor een
paardenhouderij en/of een houderij ten behoeve van ander vee.

Ingevolge lid 53.4, aanhef en onder i, wordt tot strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met de
bestemming in ieder geval gerekend het gebruik van bouwwerken ten behoeve van een veehouderij ter
plaatse van de aanduiding "paardenhouderij", indien de gezamenlijke vloeroppervlakte groter is dan
250 m².

19.3. Onbestreden is dat het perceel Oosteinde 12 onder het voorheen geldende bestemmingsplan
bestemd was voor agrarische doeleinden en dat ter plaatse een agrarisch bedrijf was toegestaan.
Verder is niet betwist dat ten tijde van de besluitvorming over het bestemmingsplan "Buitengebied" een
paardenhouderij met een bedrijfsmatig karakter op het perceel niet aanwezig was. Anders dan
[appellant sub 5] kennelijk veronderstelt is, gezien de toegekende bestemming "Wonen" en de hiervoor
weergegeven planregeling, een dergelijk bedrijfsmatig gebruik ook niet toegestaan. Verder is op grond
van artikel 53, lid 53.4, aanhef en onder i, van het plan het gebruik van bouwwerken voor huisvesting
van paarden bij recht slechts toegestaan tot een oppervlakte van maximaal 250 m2.

De afstand van de aanwezige bebouwing ten behoeve van het gastenverblijf op het perceel [locatie 6]
tot de perceelsgrens bedraagt ongeveer 18 meter. Voor het laatstgenoemde perceel geldt het
bestemmingsplan "[bedrijf]", vastgesteld op 19 oktober 2010, in welk plan aan het perceel de
bestemming "Recreatie - Dagrecreatie" is toegekend. Ten behoeve van deze bestemming mogen
hoofdgebouwen worden opgericht, maar alleen binnen het aanwezige bouwvlak. Zoals uit de
verbeelding met de bijbehorende ondergrond blijkt en ter zitting door [appellant sub 5] is bevestigd, valt
de oostzijde van het dichtstbijgelegen aanwezige hoofdgebouw op [locatie 6] samen met de grens van
het bouwvlak, zodat uitbreiding van de bebouwing aan die kant - dat wil zeggen: in de richting van de
perceelsgrens met Oosteinde 12 - op grond van het bestemmingsplan "[bedrijf]" niet is toegestaan.
Verder is namens de raad ter zitting onbestreden verklaard dat in het kader van de besluitvorming
omtrent het bestemmingsplan "[bedrijf]" een beoordeling heeft plaatsgevonden van de ruimtelijke
effecten van omliggende percelen op de recreatieve groepsaccommodatie. Uitgaande van de
mogelijkheden binnen de toen geldende agrarische bestemming voor het perceel Oosteinde 12
beoordeelde de raad deze effecten als niet onevenredig. Het bestemmingsplan "[bedrijf]" is inmiddels
onherroepelijk.

Mede in aanmerking genomen de in het plan beperkte omvang van het toegestane gebruik voor een
paardenhouderij alsmede de afstand tot de bebouwing op het perceel [locatie 6], ziet de Afdeling geen
grond voor de verwachting dat het plan op dit punt zal leiden tot een aanmerkelijke verslechtering van
het verblijfsklimaat op dat perceel en daarmee tot een onevenredige belemmering van de
bedrijfsvoering van [appellant sub 5].

19.4. Uit de hiervoor weergegeven planregeling volgt dat ter plaatse van de aanduiding
"paardenhouderij" niet alleen het houden van paarden maar ook het houden van ander vee is
toegestaan. Dat niet alleen paarden worden gehouden op het perceel maar ook andere dieren is op
zichzelf nog geen reden de aanduiding "paardenhouderij" niet gerechtvaardigd te achten.

Het perceel [locatie 1] te Wapserveen

20. [appellant sub 5] betoogt dat onduidelijk is welke bestemming is toegekend aan het perceel [locatie
1] te Wapserveen. Volgens hem valt dit niet af te leiden uit de verbeelding. [appellant sub 5] heeft zijn
beroep ter zitting nader toegelicht in die zin dat omvang en ligging van de agrarische bedrijfskavel ter
plaatse onduidelijk zijn, waardoor niet kan worden vastgesteld welke gevolgen het plan op dit punt heeft
voor zijn bedrijf.
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20.1. De raad stelt dat het desbetreffende perceel in het ontwerpplan een agrarische bestemming met
de aanduiding "agrarische bedrijfskavel" toegekend heeft gekregen. Bij de vaststelling van het plan is
voor [locatie 1] abusievelijk de bestemming "Natuur" ingetekend op de verbeelding.

20.2. In het plan is aan de desbetreffende gronden de bestemming "Natuur" toegekend. Op grond van
die bestemming maakt het plan geen agrarische ontwikkelingen mogelijk, zodat in zoverre geen
nadelige gevolgen zijn te verwachten voor het bedrijf van [appellant sub 5]. Voor zover op de betrokken
gronden al sprake is van een agrarische bedrijfskavel komt daaraan, op grond van de verbeelding, en
de planregels die betrekking hebben op de bestemming "Natuur", geen betekenis toe.

Conclusie

21. Het beroep is ongegrond.

Het beroep van [appellanten sub 8]

22. [appellanten sub 8] kunnen zich niet verenigen met het bestemmingsplan "Buitengebied", voor
zover daarbij aan het noordwestelijke deel van het perceel [locatie 7] te Havelte, waar het [landhuis] is
gelegen, de bestemming "Bos - 1" is toegekend. Volgens hen worden de gebruiksmogelijkheden van dit
deel van het perceel door deze bestemming ten onrechte beperkt en vervalt ten opzichte van het vorige
plan de mogelijkheid voor uitbreiding van de bestaande bebouwing. De bestemming doet naar hun
mening geen recht aan het bestaande gebruik, omdat ter plaatse onder meer een bestrate
parkeerplaats aanwezig is. Ook vanuit historisch oogpunt is de bestemming niet passend, omdat op dat
deel van het landgoed nooit bos heeft gestaan. Zij wijzen erop dat de stichting Drents Plateau op 17
januari 2011 positief heeft geadviseerd over de uitbreidingsplannen ten behoeve van een hotelgebouw,
zoals opgenomen in het voor het landgoed opgestelde masterplan. [appellanten sub 8] vrezen schade
als gevolg van het vervallen van de bouwmogelijkheden op dit deel van het perceel.

22.1. De raad stelt zich op het standpunt dat aan de behoefte tot uitbreiding van de bebouwing
voldoende is tegemoetgekomen door de vergroting van het aanwezige bouwvlak in zuidelijke richting.
Volgens de raad is op het door [appellanten sub 8] bedoelde gedeelte van het landgoed
structuurbepalende boombeplanting aanwezig,
die dient als ruimtelijke scheiding tussen het landgoed en de bestaande woningen in de omgeving.
Gezien de aanwezige waardevolle brinkachtige ruimte acht de raad het bouwen van een hotelgebouw
op het desbetreffende deel van het perceel onwenselijk.

22.2. Het perceel [locatie 7] heeft op grond van het bestemmingsplan "Buitengebied", voor zover hier
van belang, de bestemming "Bos - 1".

Ingevolge artikel 12, lid 12.1, aanhef en onder a, b en i, van de planregels van het bestemmingsplan
"Buitengebied", zijn, voor zover hier van belang, de voor "Bos - 1" aangewezen gronden bestemd voor
bosbeheer en houtproductie, het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische,
natuurlijke en landschappelijke waarden van de bosgebieden en de structuurbepalende
boombeplanting en, daaraan ondergeschikt, voor parkeervoorzieningen.

Ingevolge lid 12.2.1 mogen, voor zover hier van belang, op of in deze gronden geen gebouwen en
overkappingen worden gebouwd.

22.3. In aanmerking genomen dat het gedeelte van het perceel waarop het beroep betrekking heeft aan
de noordzijde direct grenst aan percelen waarop woningen aanwezig zijn, en gezien het beoogde
gebruik voor horeca van de door [appellanten sub 8] verlangde bebouwing, acht de Afdeling het
standpunt van de raad dat een ruimtelijke scheiding tussen deze beide functies wenselijk is niet
onredelijk. Dat geldt ook voor het standpunt van de raad dat het westelijke deel van het perceel vrij
dient te blijven van bebouwing, omdat het de overgang vormt van het terrein rondom het landhuis naar
het aangrenzende landschap waarvan de waarden, en in het bijzonder het open karakter, dienen te
worden beschermd. Nu verder niet in geschil is dat op de gronden ter plaatse overwegend bomen en



8-9-2014 Uitspraak 201207794/1/R4 | Raad van State

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=80350&q=Westerveld&summary_only=&print=1 14/49

andere houtopstanden aanwezig zijn en de bestemming "Bos - 1", zoals blijkt uit artikel 12, lid 12.1,
aanhef en onder i, beperkt gebruik als parkeervoorziening toestaat, welk gebruik zich ter plaatse niet
laat onderscheiden van de door [appellanten sub 8] beoogde parkeervoorziening, ziet de Afdeling geen
grond voor het oordeel dat de raad deze bestemming niet in redelijkheid aan het desbetreffende
perceelsgedeelte heeft kunnen toekennen. Daarbij betrekt zij dat het in het plan opgenomen bouwvlak
zodanig is gelegen dat uitbreiding van de bestaande bebouwing ten behoeve van gebruik als hotel aan
de zuidzijde wordt mogelijk gemaakt. In zoverre is daarmee tegemoet gekomen aan de plannen voor
verdere ontwikkeling van het landgoed, zoals deze ook in het advies van het Drents Plateau naar
aanleiding van het masterplan worden besproken.

Wat de eventueel nadelige invloed van het plan op de waarde van de gronden betreft, bestaat geen
aanleiding voor de verwachting dat die waardevermindering zodanig zal zijn dat de raad bij de afweging
van de belangen hieraan een groter gewicht had moeten toekennen dan aan de belangen die met de
realisering van het plan zijn gediend.

23. Het beroep is ongegrond.

Het beroep van [appellant sub 17]

Intrekking beroepsgronden

24. Ter zitting heeft [appellant sub 17] zijn beroep ingetrokken voor zover het betrekking had op het
verschil in toegestane grootte van trekkershutten binnen de bestemmingen "Recreatie - 1" en
"Recreatie - 2" en op de toekenning van de bestemming "Bos - 2" aan de gronden gelegen achter zijn
perceel.

De bestemming "Recreatie - 2"

25. [appellant sub 17] woont op het perceel [locatie 8] te Wapserveen, waar hij een [recreatiebedrijf]
exploiteert. Hij kan zich niet verenigen met het bestemmingsplan "Buitengebied" voor zover daarbij de
bestemming "Recreatie - 2" in plaats van de door hem gewenste bestemming "Recreatie - 1" is
toegekend aan een gedeelte van zijn perceel. Volgens hem is door het gemeentebestuur toegezegd
dat de bestemming "Recreatie - 1" zou worden toegekend, zodat op het betrokken perceelsgedeelte
stacaravans zouden kunnen worden geplaatst. Hij betoogt verder dat de raad er ten onrechte van is
uitgegaan dat toekenning van de bestemming "Recreatie - 1" negatieve gevolgen zou hebben voor de
omgeving, omdat die bestemming grotere staanplaatsen mogelijk maakt en dus bij een terrein van
dezelfde grootte minder staanplaatsen kunnen worden gerealiseerd, wat leidt tot minder verstoring. De
terugloop van de vraag naar kamperen met tenten en tourcaravans maakt de mogelijkheid stacaravans
te plaatsen des te meer van belang, aldus [appellant sub 17]. [appellant sub 17] betoogt voorts dat de
toegekende bestemming in strijd is met het gemeentelijk beleid zoals vastgelegd in de kampeernotitie,
omdat volgens die notitie geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende typen reguliere
kampeerterreinen. Verder leidt volgens hem de verruiming van het toegestane aantal kampeerplaatsen
bij agrarische bedrijven, van 15 in het voorheen geldende tot 25 in het nu voorliggende
bestemmingsplan, tot oneerlijke concurrentie.

25.1. De raad stelt dat de toegekende bestemming "Recreatie - 2" voor het desbetreffende deel van het
perceel van [appellant sub 17] in grote lijnen overeenkomt met de onder het voorgaande plan geldende
regeling en recht doet aan de bestaande situatie ter plaatse.

25.2. Ingevolge artikel 36, lid 36.1, aanhef en onder a en f, van de planregels zijn de voor de
bestemming "Recreatie - 2" aangewezen gronden bestemd voor standplaatsen voor kampeermiddelen,
niet zijnde stacaravans en naar de aard daarmee gelijk te stellen onderkomens, en voor trekkershutten
en tenthuisjes.
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Ingevolge artikel 4, lid 4.6, aanhef en onder b, voor zover hier van belang, kan met een
omgevingsvergunning de uitoefening van een agrarisch bedrijf worden gecombineerd met een
ondergeschikte tweede tak of een deeltijdfunctie in de vorm van een in bijlage 1 opgenomen
bedrijvigheid. In bijlage 1 bij de planregels staat onder meer de activiteit "kamperen bij de boer". Daarbij
mogen ten hoogste 25 kampeermiddelen worden geplaatst in de periode van 15 maart tot 1 november
van elk jaar. Vaste kampeermiddelen, zoals trekkershutten en stacaravans, zijn niet toegestaan.

25.3. Namens de raad is ter zitting opgemerkt dat weliswaar bekend was dat [appellant sub 17] het
bedrijf wilde uitbreiden, maar van concrete toezeggingen die zouden zijn gedaan over de toekenning
van de bestemming "Recreatie - 1" en het toestaan van stacaravans op het perceel is de raad, naar hij
ter zitting heeft verklaard, niets bekend. [appellant sub 17] heeft desgevraagd ter zitting toegelicht dat
met het gemeentebestuur met name is gesproken over mogelijke uitbreiding binnen de bestaande
bestemming, maar dat naar zijn mening van de kant van het gemeentebestuur steeds de suggestie is
gewekt dat stacaravans in het plan zouden worden toegestaan.

Naar het oordeel van de Afdeling heeft [appellant sub 17] niet aannemelijk gemaakt dat door de raad
uitdrukkelijke toezeggingen zijn gedaan dat het plan voor dit deel van het perceel zou voorzien in de
bestemming "Recreatie - 1". Zijn verwijzing naar een afschrift van een gespreksverslag, gedateerd
oktober 2009 en ondertekend met de initialen van een medewerker van de gemeente, waarin naar
aanleiding van de vraag of op de camping chalets mogen worden gebouwd in plaats van caravans
wordt geantwoord dat chalets "straks in principe zijn toegestaan", leidt niet tot een ander oordeel. Deze
passage is, mede door de woorden "in principe", onvoldoende concreet om daaraan het
gerechtvaardigd vertrouwen te kunnen ontlenen dat de door [appellant sub 17] gewenste standplaatsen
in het vast te stellen bestemmingsplan zouden worden mogelijk gemaakt. Bovendien blijkt uit het
verslag niet dat de aangehaalde passage aan de raad kan worden toegerekend. Daarbij is van belang
dat in het algemeen geen rechten kunnen worden ontleend aan toezeggingen die zijn gedaan door niet
ter zake beslissingsbevoegden, en dat de bevoegdheid tot het vaststellen van een bestemmingsplan
niet berust bij ambtenaren, maar bij de raad. Gezien het voorgaande bestaat geen grond voor het
oordeel dat het plan is vastgesteld in strijd met het vertrouwensbeginsel.

25.4. Niet in geschil is dat de toegekende bestemming "Recreatie - 2", waarbij geen stacaravans zijn
toegestaan, aansluit bij de feitelijk bestaande situatie op het desbetreffende gedeelte van het perceel.
De raad heeft ter zitting toegelicht dat is afgezien van rechtstreekse toekenning van de bestemming
"Recreatie - 1", en daarmee van de mogelijkheid het kampeerterrein uit te breiden met stacaravans,
vanwege de ligging van het perceel in kwetsbaar gebied, namelijk deels in en deels nabij de
ecologische hoofdstructuur en het Natura 2000-gebied Holtingerveld. Naar het oordeel van de Afdeling
heeft de raad in redelijkheid belang kunnen hechten aan de mogelijke nadelige gevolgen voor natuur
en landschap van de plaatsing van stacaravans, in aanmerking genomen dat de ruimtelijke uitstraling
van stacaravans verschilt van die van andere kampeermiddelen en dat aannemelijk is dat van
stacaravans meer dan van andere kampeermiddelen gedurende het hele jaar gebruik zal worden
gemaakt. De passende beoordeling van Grontmij, die is uitgevoerd ten behoeve van het plan en
waarnaar [appellant sub 17] ter zitting heeft verwezen ter onderbouwing van zijn standpunt, geeft geen
aanleiding voor een ander oordeel. De conclusies in die beoordeling hebben alleen betrekking op de
specifieke natuurwaarden waarvoor het Holtingerveld als Natura 2000-gebied is aangewezen, terwijl de
raad de natuurlijke en landschappelijke waarden van de omgeving als geheel in zijn afweging heeft
betrokken.

Voorts wordt in de kampeernotitie weliswaar vermeld dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen
verschillende typen reguliere kampeerterreinen, maar daaruit kan niet worden afgeleid dat op alle
reguliere kampeerterreinen in de gemeente de plaatsing van stacaravans en vergelijkbare
onderkomens zonder meer zou worden toegestaan.

25.5. Voor zover [appellant sub 17] betoogt dat de verruiming van het toegestane aantal
kampeerplaatsen bij agrarische bedrijven van 15 naar 25 plaatsen leidt tot concurrentievervalsing ten
opzichte van campings met de bestemming "Recreatie - 2" zoals die van [appellant sub 17], wijst de
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Afdeling erop dat de regulering van concurrentieverhoudingen geen ruimtelijk aspect is en daarom in
deze procedure niet aan de orde kan worden gesteld. Overigens is op grond van het plan bij de
bestemming "Recreatie - 2", anders dan bij kamperen bij de boer op grond van artikel 4, lid 4.6, aanhef
en onder b, gelezen in samenhang met bijlage 1 bij het plan, geen maximum gesteld aan het
toegestane aantal kampeermiddelen, zodat in zoverre geen sprake is van benadeling van het bedrijf
van [appellant sub 17] door de bedoelde verruiming.

25.6. Gelet op het voorgaande ziet de Afdeling in hetgeen [appellant sub 17] heeft aangevoerd geen
aanleiding voor het oordeel dat de raad niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het toekennen van
de bestemming "Recreatie - 2" in plaats van de bestemming "Recreatie-1" aan het door hem bedoelde
gedeelte van het perceel [locatie 8].

Bouwoppervlak bestemming "Recreatie - 5"

26. [appellant sub 17] betoogt dat in het plan ten onrechte het bouwoppervlak op het deel van het
perceel met de bestemming "Recreatie - 5" ten opzichte van het vorige plan is verkleind van 2.500 m²
naar 2.100 m². Volgens hem wordt hiermee voorbij gegaan aan bestaande rechten. Nu het maximaal
toegestane bebouwingsoppervlak dat geldt voor recreatiewoningen in het plan is vergroot, is volgens
[appellant sub 17] sprake van rechtsongelijkheid.

26.1. De raad stelt dat de bestaande bouwoppervlakte, met inbegrip van bebouwing die nog niet is
gerealiseerd maar die al wel is vergund, ongeveer 2.100 m² bedraagt. Daarmee is volgens de raad het
maximaal toegestane bebouwingspercentage van 50 volledig benut.

26.2. Ingevolge artikel 39, lid 39.2.1, onder b, van de planregels zal ter plaatse van de bestemming
"Recreatie - 5" de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen niet meer bedragen
dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak.

26.3. De raad heeft ter zitting toegelicht dat, zoals ook blijkt uit artikel 39, lid 39.2.1, aanhef en onder g,
van de planregels, binnen de bestemming "Recreatie - 5" in beginsel een maximum van 500 m² aan
gezamenlijke oppervlakte van gebouwen en overkappingen voor bedrijfsgebouwen is toegestaan, maar
dat voor het desbetreffende deel van het perceel van [appellant sub 17] in het verleden al
bouwvergunningen zijn verleend voor bebouwing van in totaal ongeveer 2.100 m2. De raad heeft deze
vergunde, maar deels nog niet gerealiseerde, bebouwing als zodanig willen bestemmen, maar heeft het
niet wenselijk geacht meer uitbreidingsmogelijkheden te bieden voor bebouwing ter plaatse. In hetgeen
[appellant sub 17] heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de raad niet
in redelijkheid heeft kunnen aansluiten bij de vergunde situatie ter plaatse. De raad heeft daarbij in
redelijkheid meer gewicht kunnen toekennen aan het voorkomen van verdere verstening in het
buitengebied dan aan het belang dat [appellant sub 17] heeft bij een grotere bebouwingsoppervlakte
voor zijn camping.

Over de door [appellant sub 17] gemaakt vergelijking met de uitbreiding van het bebouwingsoppervlak
voor recreatiewoningen waarin het plan voorziet, overweegt de Afdeling dat de raad bij zijn besluit heeft
mogen betrekken dat de ruimtelijke uitstraling van recreatiewoningen een andere is dan die van
bebouwing ten behoeve van een groepsaccommodatie. Dat een uitbreiding van de toegestane
bouwoppervlakte van recreatiewoningen in het algemeen aanvaardbaar wordt gevonden betekent
daarom niet dat eenzelfde uitbreiding ook voor een groepsaccommodatie aanvaardbaar is. Overigens
houdt de regeling voor het perceel van [appellant sub 17] aanmerkelijk ruimere
bebouwingsmogelijkheden in dan de regeling die voor groepsaccommodaties in algemene zin geldt op
grond van artikel 39, lid 39.2.1, aanhef en onder g, van de planregels. Zijn beroep op het
gelijkheidsbeginsel kan dan ook niet slagen.

Bedrijfswoning
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27. [appellant sub 17] betoogt dat de bestaande bedrijfswoning op het gedeelte van zijn perceel met de
bestemming "Recreatie - 5" ten onrechte niet als zodanig is bestemd. Een bedrijfswoning op dat deel
van het perceel is volgens hem noodzakelijk omdat bij groepsaccommodaties altijd toezicht moet
kunnen worden gehouden. Naar zijn mening zijn er geen ruimtelijke bezwaren tegen de aanwezigheid
van de woning, die al meer dan 150 jaar op het perceel aanwezig is, en staat het beleid er niet aan in
de weg dat de bedrijfswoning als zodanig wordt bestemd. Hij voert verder aan dat het niet in het plan
opnemen van de betrokken bedrijfswoning zal leiden tot waardedaling van zijn eigendommen.

27.1. De raad stelt dat een bouwvergunning is verleend voor een bedrijfswoning binnen het deel van
het perceel met de bestemming "Recreatie - 2", ter vervanging van de bedrijfswoning op het gedeelte
van het perceel met de bestemming "Recreatie - 5" die voor recreatieve doeleinden zal worden
gebruikt.

27.2. Het perceel [locatie 8] heeft gedeeltelijk de bestemming "Recreatie - 5" en gedeeltelijk de
bestemming "Recreatie - 2". Het deel met de bestemming "Recreatie - 5" heeft de functieaanduiding
"bedrijfswoning uitgesloten".

Ingevolge artikel 39, lid 39.2.1, onder d, van de planregels, voor zover hier van belang, zal het aantal
bedrijfswoningen ten hoogste één per bestemmingsvlak met de bestemming "Recreatie - 5" bedragen,
tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding "bedrijfswoning uitgesloten".

Het deel van perceel met de bestemming "Recreatie-2" heeft de functieaanduiding "bedrijfswoning".

Ingevolge artikel 36, lid 36.1, aanhef en onder e, van de planregels, voor zover hier van belang, zijn de
voor "Recreatie - 2" aangewezen gronden bestemd voor een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van
de aanduiding "bedrijfswoning".

27.3. Uit het plan volgt dat op het perceel één bedrijfswoning is toegestaan, en wel op het gedeelte met
de bestemming "Recreatie - 2". De Afdeling begrijpt het betoog van [appellant sub 17] zo dat hij de
mogelijkheid tot een tweede bedrijfswoning in het plan wenst op het deel met de bestemming
"Recreatie - 5".

In de plantoelichting staat dat een bedrijfswoning bij niet-agrarische bedrijven voor beheer en toezicht
soms wenselijk is. Het realiseren van meerdere woningen is hier echter niet gewenst en ook niet
noodzakelijk, aldus de plantoelichting. De raad heeft ter zitting toegelicht dat de bedoeling bij het
verlenen van de bouwvergunning voor een bedrijfswoning is geweest dat, na realisering van de nieuw
vergunde woning op het gedeelte met de bestemming "Recreatie - 2", de woning die aanwezig is op het
gedeelte van het perceel met de bestemming "Recreatie - 5" niet langer als bedrijfswoning zou worden
aangemerkt.

Mede gezien de omvang van het perceel en de omstandigheid dat de groepsaccommodatie en het
kampeerterrein deel uitmaken van hetzelfde bedrijf acht de Afdeling niet aannemelijk gemaakt dat twee
bedrijfswoningen ter plaatse noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. De raad heeft dan ook geen
aanleiding hoeven zien voor het bedrijf van [appellant sub 17] af te wijken van het in de toelichting
weergegeven uitgangspunt dat per bedrijf in principe slechts één bedrijfswoning wordt toegestaan.

Wat de eventueel nadelige invloed van het plan op de waarde van het desbetreffende deel van het
perceel betreft, bestaat geen grond voor de verwachting dat die waardevermindering zodanig zal zijn
dat de raad bij de afweging van de belangen hieraan een groter gewicht had moeten toekennen dan
aan de belangen die met de realisering van het plan aan de orde zijn.

De bestemming "Bos - 1"

28. [appellant sub 17] kan zich tot slot niet verenigen met de toekenning van de bestemming "Bos - 1"
in plaats van "Bos - 2" aan de percelen oostelijk van de camping. Hiermee is de raad volgens hem ten
onrechte voorbijgegaan aan het feitelijke gebruik van het aanwezige zogenoemde hakbos en de
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gewenste mogelijkheden tot uitbreiding van de camping. Voorts heeft de raad zich volgens [appellant
sub 17] ten onrechte op het standpunt gesteld dat het aanwezige bos belangrijke ecologische waarden
bevat met een bijzondere bosbodem en van belang is voor het aangrenzende Natura 2000-gebied.

28.1. De raad stelt dat aan de desbetreffende gronden de bestemming "Bos - 1" is toegekend, omdat
deze een hoge natuurlijke waarde vertegenwoordigen en zijn gelegen binnen de ecologische
hoofdstructuur en binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Holtingerveld.

28.2. Ingevolge artikel 12, lid 12.1, aanhef en onder a en b, van de planregels zijn de voor "Bos-1"
aangewezen gronden bestemd voor bosbeheer en houtproductie en het behoud, het herstel en de
ontwikkeling van de cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden van de bosgebieden en
de structuurbepalende boombeplanting.

Ingevolge lid 12.2.1, voor zover hier van belang, mogen op of in deze gronden geen gebouwen en
overkappingen worden gebouwd.

28.3. De bedoelde gronden maken deel uit van de ecologische hoofdstructuur en liggen binnen de
begrenzing van het Natura 2000-gebied Holtingerveld. De raad heeft ter zitting toegelicht dat uit
ecologisch onderzoek in opdracht van het provinciebestuur van Drenthe is gebleken dat het op het
perceel aanwezige bos belangrijke ecologische waarden bevat, onder meer als gevolg van de
aanwezigheid van een oude bosbodem. [appellant sub 17] heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit
onjuist is. Dat in het bos in het verleden houtkap heeft plaatsgevonden betekent op zichzelf niet dat de
bedoelde gronden - en in het bijzonder de bodem - geen ecologisch waardevol karakter kunnen
hebben. De Afdeling ziet dan ook geen aanleiding voor het oordeel dat de raad het plan op dit punt niet
aldus heeft mogen vaststellen.

Conclusie

29. Het beroep is ongegrond.

Het beroep van [appellant sub 4] en anderen

Intrekking beroepsgrond

30. Ter zitting hebben [appellant sub 4] en anderen hun beroep ingetrokken voor zover dat was gericht
tegen het verschil tussen de toegestane oppervlakte aan bijgebouwen bij woningen en de toegestane
oppervlakte aan bijgebouwen bij bedrijfswoningen.

Perceel [locatie 9] te Uffelte

31. Het beroep van [appellant sub 4] en anderen is onder meer gericht tegen de planregeling die in het
bestemmingsplan "Buitengebied" is opgenomen voor het perceel [locatie 9] te Uffelte, waarop hun
[camping] is gevestigd.

[appellant sub 4] en anderen betogen dat, op grond van de dubbelbestemming "Waarde - archeologie
3" die aan hun perceel is toegekend, ten onrechte archeologisch onderzoek wordt vereist bij
werkzaamheden ten behoeve van de camping zoals de aanleg van riolering en leidingen. Zij wijzen
erop dat de raad bij de vaststelling van het plan alsnog heeft afgezien van het opnemen van een
omgevingsvergunningplicht voor het aanleggen van drainage, wat een ingrijpender grondbewerking is
dan de werkzaamheden ten behoeve van de camping. Verder voeren zij aan dat de archeologische
beleidsadvieskaart waarop de raad zich bij het toekennen van de dubbelbestemming heeft gebaseerd
onvoldoende is onderbouwd en dat de grond op hun perceel in het verleden al dusdanig is geroerd dat
geen archeologische vondsten te verwachten zijn. Bovendien is het perceel in het Beeldkwaliteitsplan
aangewezen als onderdeel van het veldontginningslandschap, wat volgens hen een lagere
archeologische bescherming impliceert dan nu in het bestemmingsplan is neergelegd.
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[appellant sub 4] en anderen betogen voorts dat de mogelijkheid tot het uitbreiden van de camping ten
onrechte onder een wijzigingsbevoegdheid is gebracht. Volgens hen is de raad hiermee voorbij gegaan
aan de verleende vergunning op basis van de Wet op de openluchtrecreatie en aan het gegeven dat de
op het perceel aangebrachte beplanting, die dient om kampeerplaatsen van elkaar te scheiden, door
het gemeentebestuur is geaccepteerd. Verder is bij het bepalen van de bouwmogelijkheden
onvoldoende rekening gehouden met bestaande rechten op basis van de exploitatievergunning, op
grond waarvan volgens hen de bouw van ten hoogste 6 m² aan bijgebouwen bij een standplaats is
toegestaan.

[appellant sub 4] en anderen betogen verder dat hun perceel ten onrechte is aangemerkt als kwetsbaar
gebied.

31.1. De raad stelt zich op het standpunt dat bezwaren met betrekking tot de archeologische
dubbelbestemming niet zijn opgenomen in de door [appellant sub 4] en anderen naar voren gebrachte
zienswijze, zodat het beroep in zoverre niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Verder waren de raad
ten tijde van de vaststelling van het plan geen concrete uitbreidingsplannen van de camping bekend.
Het plan voorziet niettemin, door de opgenomen wijzigingsbevoegdheid, in beginsel in
ontwikkelingsmogelijkheden voor de camping, maar alvorens de camping kan gaan uitbreiden dient wel
aan diverse voorwaarden te worden voldaan, aldus de raad.

31.2. Het perceel [locatie 9] te Uffelte heeft in het bestemmingsplan "Buitengebied" de bestemming
"Recreatie - 2". De omliggende gronden hebben de bestemming "Agrarisch - 2", waarvan een gedeelte
met de gebiedsaanduiding "wro-zone - wijzigingsgebied 2" is aangeduid.

Ingevolge artikel 36, lid 36.1, aanhef en onder a en d, van de planregels zijn de voor "Recreatie - 2"
aangewezen gronden bestemd voor standplaatsen voor kampeermiddelen, niet zijnde stacaravans en
naar de aard daarmee gelijk te stellen onderkomens en gebouwen en overkappingen ten behoeve van
onderhoud, beheer en dienstverlening en sanitaire voorzieningen.

Ingevolge lid 36.2.1, aanhef en onder a en b, zal per bestemmingsvlak ten hoogste één gebouw of
overkapping worden gebouwd en zal de oppervlakte hiervan ten hoogste 50 m² bedragen, tenzij de
bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de oppervlakte ten hoogste de bestaande
oppervlakte zal bedragen.

Ingevolge artikel 4, lid 4.8, aanhef en onder j, kan de bestemming "Agrarisch - 2" worden gewijzigd in
de bestemming "Recreatie - 1" of "Recreatie - 2" ten behoeve van de uitbreiding van een bestaand
kampeerterrein.

31.3. Ingevolge artikel 8.2, eerste lid, van de Wro, in samenhang gelezen met artikel 6:13 van de Awb,
kan door een belanghebbende geen beroep worden ingesteld tegen onderdelen van het besluit tot
vaststelling van een bestemmingsplan waarover deze tegen het ontwerpplan geen zienswijze naar
voren heeft gebracht, tenzij hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dit te hebben nagelaten.

In de zienswijze die [appellant sub 4] en anderen naar voren hebben gebracht wordt onder meer
gesteld dat zich, met betrekking tot "de dubbelbestemming Waarde", een discrepantie voordoet tussen
de analoge en de digitale verbeelding van het ontwerpplan. Dit moet worden opgevat als gericht tegen
de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 3" die aan het perceel van appellanten is toegekend.
Anders dan de raad veronderstelt heeft de naar voren gebrachte zienswijze dan ook mede betrekking
op de toekenning van de dubbelbestemming aan het perceel. De Afdeling ziet dan ook geen grond voor
niet-ontvankelijkverklaring van het beroep op dit punt.

31.4. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, onder meer in haar uitspraken van 9 december 2009
in zaak nr.  en van 29 september 2010 in zaak nr. , rust op het
gemeentebestuur de plicht zich voldoende te informeren omtrent de archeologische situatie in een
gebied alvorens bij een plan uitvoerbare bestemmingen kunnen worden aangewezen en concrete
bouwregels voor die bestemmingen kunnen worden vastgesteld. Het onderzoek dat nodig is voor de
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bescherming van archeologische (verwachtings)waarden kan, blijkens de geschiedenis van de
totstandkoming van artikel 38a van de Monumentenwet 1988 (Kamerstukken II 2003/04, 29 259, nr. 3,
blz. 46), bestaan uit het raadplegen van beschikbaar kaartmateriaal, maar wanneer het beschikbare
kaartmateriaal ontoereikend is, zal plaatselijk bodemonderzoek in de vorm van proefboringen,
proefsleuven of anderszins nodig zijn.

Volgens de bij het plan behorende toelichting is de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 3"
toegekend aan gronden die een hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde hebben. Bij
de bepaling van de verwachtingswaarde is de raad uitgegaan van de Archeologische
beleidsadvieskaart gemeente  en het daaraan ten grondslag liggende rapport nr. 2021 van
RAAP Archeologisch adviesbureau BV. Op die kaart zijn de gronden van [appellant sub 4] en anderen
egaal oranje gekleurd, wat volgens de legenda betekent dat daar moet worden uitgegaan van een hoge
of middelhoge verwachtingswaarde. De enkele stelling van [appellant sub 4] en anderen dat het rapport
en de beleidsadvieskaart tot stand zijn gekomen zonder feitelijk onderzoek is onvoldoende voor de
conclusie dat de raad zich bij het toekennen van de dubbelbestemming niet in redelijkheid op het
rapport en de bijbehorende kaart heeft kunnen baseren. Daarbij is van belang dat [appellant sub 4] en
anderen in hun zienswijze niet hebben aangevoerd dat de grond op hun perceel, als gevolg van
verschillende werkzaamheden, al zodanig was geroerd dat van een hoge tot middelhoge
archeologische verwachtingswaarde geen sprake meer was. Ook is niet gebleken dat de raad, ten tijde
van de vaststelling van het plan, anderszins concrete aanwijzingen had of had moeten hebben dat van
een dergelijke verwachtingswaarde geen sprake meer zou zijn.

Westerveld

Gezien het voorgaande ziet de Afdeling in hetgeen is aangevoerd geen grond voor het oordeel dat de
raad niet in redelijkheid, bij afweging van de betrokken belangen, de dubbelbestemming "Waarde -
Archeologie 3" heeft kunnen toekennen aan de gronden van [appellant sub 4] en anderen. Dat de raad
bij de vaststelling van het plan heeft besloten dat de vergunningplicht op grond van de
dubbelbestemming niet geldt voor normaal onderhoud en normaal agrarisch gebruik waaronder
drainage leidt niet tot een ander oordeel. Verder komt in dit verband geen betekenis toe aan de ligging
van de betrokken gronden in een van de landschapstypen die worden onderscheiden in het
Beeldkwaliteitsplan. Dat plan ziet immers op de typologie van de landschappelijke omgeving en heeft
geen betrekking op het wel of niet aanwezig zijn van archeologische waarden.

31.5. In hun zienswijze hebben [appellant sub 4] en anderen verzocht om uitbreiding van de
bestemming "Recreatie - 2" op de gronden tussen [locatie 10] en [locatie 9], aan de westzijde van de
bestaande camping. Uit de beantwoording in de Reactienota zienswijzen komt naar voren dat de raad
het in beginsel mogelijk heeft willen maken dat de camping in de toekomst in westelijke richting wordt
uitgebreid, maar dat vooralsnog is volstaan met het bij recht bestemmen van de bestaande situatie en
het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid. Daarbij heeft de raad betrokken dat, naar hij stelt, hem
op dat moment geen concrete plannen bekend waren voor een dergelijke uitbreiding. Ter zitting is
gesteld dat op enig moment gesprekken zijn gevoerd over de mogelijkheden voor uitbreiding tussen
een vorig eigenaar van de camping en de gemeente, maar dat daarbij sprake was van zodanig
concrete voornemens dat de raad daaraan bij de vaststelling van het bestemmingsplan niet in
redelijkheid voorbij heeft kunnen gaan acht de Afdeling niet aannemelijk gemaakt.

De vergunning op grond van de voormalige Wet op de openluchtrecreatie, die op 6 december 2001 aan
[appellant sub 4] is verleend ten behoeve van de exploitatie van de camping, ziet - zoals blijkt uit de
daarbij behorende plattegrond - alleen op het deel van het perceel dat in het plan voor
recreatiedoeleinden is bestemd en niet op het gedeelte tussen [locatie 10] en [locatie 9] waarop de
uitbreidingsplannen betrekking hebben. Wat de aangebrachte beplanting betreft blijkt uit de brief van
het college van burgemeester en wethouders aan [appellant sub 4] en anderen van 1 mei 2012 dat het
college uitdrukkelijk heeft aangegeven dat die beplanting tot maximaal een jaar na die datum kan
worden gedoogd, mits op het agrarisch bestemde gedeelte van het perceel geen kampeer- of
stallingsactiviteiten worden uitgeoefend. Hieruit vloeit voort dat [appellant sub 4] en anderen noch aan
de vergunning, noch aan het gedogen van de aangebrachte beplanting de verwachting konden
ontlenen dat het gebruik voor recreatie in het plan bij recht als zodanig zou worden bestemd.
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Over het ten onrechte aanmerken van het perceel als "kwetsbaar gebied" door de raad, overweegt de
Afdeling dat het plan geen bepalingen bevat die gevolgen verbinden aan de ligging in een gebied dat
als zodanig is aangemerkt. Voor zover is bedoeld te betogen dat de raad zijn beslissing om uitbreiding
slechts via een wijzigingsbevoegdheid toe te staan ten onrechte heeft gebaseerd op de ligging in een
kwetsbare omgeving, geeft dat betoog - voor zover het al juist is dat de raad zich in zoverre op het
kwetsbare karakter van het gebied heeft gebaseerd - geen aanleiding voor het oordeel dat de raad de
ligging van het perceel in een deels open agrarische omgeving, grenzend aan natuur- en bosgebied,
niet in redelijkheid bij zijn besluit heeft kunnen betrekken.

Gezien het voorgaande heeft de raad er in redelijkheid van kunnen afzien uitbreiding van de camping
op de bedoelde gronden door toekenning van de bestemming "Recreatie - 2" rechtstreeks mogelijk te
maken.

31.6. In de hiervoor bedoelde exploitatievergunning van 6 december 2001 staat in de voorschriften
onder F1 dat per permanente standplaats ten hoogste één berging mag worden geplaatst, met een
maximale oppervlakte van 6 m². Verder was op grond van de vergunning slechts één permanente
standplaats toegestaan. Anders dan [appellant sub 4] en anderen kennelijk veronderstellen, had de
vergunning dan ook alleen betrekking op het oprichten van een bijgebouw bij die ene permanente
standplaats.

Onbetwist is verder dat het voorheen geldende plan niet voorzag in permanente standplaatsen, maar
alleen toeristische standplaatsen toestond. Omdat op enig moment toch een permanente standplaats
(stacaravan) aanwezig was, heeft de raad in het nu voorliggende bestemmingsplan "Buitengebied" de
mogelijkheid voor één permanente standplaats opgenomen. Ter zitting is echter komen vast te staan
dat bij de aanwezige stacaravan ten tijde van de vaststelling van het plan feitelijk geen bijgebouwen
aanwezig waren. Gelet op het voorgaande en in aanmerking genomen dat de raad, zoals hij ter zitting
heeft verklaard, verder heeft willen aansluiten bij wat het voorheen geldende plan mogelijk maakte,
heeft de raad aan wat in de vergunning is bepaald over bijgebouwen in dit geval geen doorslaggevende
betekenis hoeven toekennen en er in redelijkheid van kunnen afzien de door [appellant sub 4] en
anderen verlangde bijgebouwen in het plan toe te staan.

31.7. [appellant sub 4] en anderen betogen dat, door het niet als zodanig bestemmen van de op de
camping aanwezige recreatiewoning, de raad ten onrechte voorbij is gegaan aan de voor die woning
verleende bouwvergunning. Ter zitting hebben zij verder aangevoerd dat de woning in het
bestemmingsplan "Buitengebied" ten onrechte voor de tweede maal onder het overgangsrecht is
gebracht.

31.8. De raad stelt dat alleen vergunning is verleend voor de verbouwing van een deel van een
hoofdgebouw tot recreatiewoning en niet voor de bouw van een zelfstandige recreatiewoning. Uit de
voorschriften van de verleende exploitatievergunning kan volgens de raad worden afgeleid dat de
recreatiewoning in strijd met het vorige bestemmingsplan tot stand is gekomen.

31.9. Ten aanzien van wat [appellant sub 4] en anderen ter zitting hebben aangevoerd over het onder
het overgangsrecht brengen van de recreatiewoning overweegt de Afdeling het volgende. Ook na
afloop van de beroepstermijn kunnen nadere argumenten ter onderbouwing van een eerder
aangevoerde beroepsgrond worden ingediend, tenzij dat in strijd is met een goede procesorde. Dat is
het geval indien de nadere argumenten verwijtbaar zodanig laat worden ingediend dat de andere
partijen worden belemmerd in hun mogelijkheden om daarop adequaat te reageren of indien de goede
voortgang van de procedure daardoor anderszins wordt belemmerd. Niet is gebleken van redenen
waarom [appellant sub 4] en anderen hun stelling dat de recreatiewoning voor de tweede keer onder
het overgangsrecht is gebracht pas ter zitting naar voren konden brengen. In aanmerking nemend dat
zij hun stelling niet nader hebben onderbouwd en dat de raad ter zitting heeft aangegeven niet te
kunnen nagaan in hoeverre de stelling van [appellant sub 4] en anderen op dit punt juist is, dient
hetgeen ter zitting is aangevoerd over het opnieuw onder het overgangsrecht brengen van de
recreatiewoning wegens strijd met een goede procesorde buiten beschouwing te blijven.
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31.10. Bij hun beroepschrift hebben [appellant sub 4] en anderen twee bouwvergunningen overgelegd,
verleend op respectievelijk 29 maart 1966 en 29 april 1970, waarvan de ene betrekking heeft op de
uitbreiding van de bestaande boerderij op het perceel met een gedeelte dat als recreatiewoning zal
worden gebruikt, en de andere op de bouw van een zelfstandig bijgebouw, gelegen schuin achter de
boerderij, dat volgens de aanvraag zal worden gebruikt als garage met toiletplaats. Anders dan
[appellant sub 4] en anderen stellen strekt geen van beide vergunningen ertoe de bouw mogelijk te
maken van een zelfstandige recreatiewoning. De raad heeft verder toegelicht dat de aanwezige
recreatiewoning niet als zodanig is bestemd, omdat het beleidsuitgangspunt van het plan is dat geen
verdere verstening van het buitengebied mag plaatsvinden. De raad heeft naar het oordeel van de
Afdeling in redelijkheid een groter gewicht kunnen toekennen aan het belang verdere verstening van
het buitengebied tegen te gaan dan aan het belang van [appellant sub 4] en anderen bij het opnemen
van de recreatiewoning in het plan.

Paardrijbakken

32. [appellant sub 4] en anderen kunnen zich niet verenigen met de in het plan opgenomen
mogelijkheid om door middel van een omgevingsvergunning af te wijken van de bepalingen van het
plan met het oog op het realiseren van een paardrijbak op het perceel [locatie 10] te Uffelte. In dit
verband voeren zij aan dat het realiseren van een paardrijbak op dat perceel, dat direct grenst aan de
camping, zal leiden tot hinder voor de campinggasten en tot beperkingen in de bedrijfsvoering. Volgens
hen heeft de raad de consequenties voor het milieu van het toestaan van paardrijbakken op korte
afstand van woningen ten onrechte niet onderzocht door middel van een milieueffectrapportage. Voorts
vrezen zij negatieve gevolgen voor de flora en fauna vanwege de mogelijkheid tot het realiseren van
lichtmasten en inbreuk op de landschappelijke waarden door de toegestane maatvoering van de
paardrijbakken. Bovendien zullen er volgens hen meer paardrijbakken kunnen worden gerealiseerd
doordat in het plan wegen aan de openbaarheid worden onttrokken.

[appellant sub 4] en anderen betogen verder dat het criterium dat de omgevingsvergunning alleen kan
worden verleend als de paardrijbak geen onevenredige hinder veroorzaakt voor woningen van derden
in strijd is met de rechtszekerheid. Verder zijn de planregels volgens hen onvolledig, omdat een
toetsingskader voor realisering van paardrijbakken in de buurt van campings ontbreekt.

32.1. De raad wijst op de voorwaarden waaraan ingevolge de planregels dient te worden voldaan bij de
aanvraag voor een omgevingsvergunning ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak. Deze
voorwaarden bieden volgens de raad, in samenhang met de rechtsmiddelen die openstaan tegen een
omgevingsvergunning, voldoende rechtszekerheid en waarborg voor een goede afweging van de
betrokken belangen. De raad stelt zich op het standpunt dat een specifiek toetsingskader voor
paardrijbakken in de buurt van campings niet nodig is, omdat het plan als voorwaarde stelt dat de
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet mogen worden beperkt.

32.2. Het zuidelijke gedeelte van het perceel [locatie 10] te Uffelte heeft op grond van het
bestemmingsplan "Buitengebied" de bestemming "Wonen". Voor het overige heeft het perceel, voor
zover hier van belang, de bestemming "Agrarisch - 2".

Ingevolge artikel 53, lid 53.1, aanhef en onder a, van de planregels, zijn de voor "Wonen" aangewezen
gronden onder meer bestemd voor woonhuizen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, en
de daarbij behorende tuinen, erven en terreinen. Ingevolge artikel 4, lid 4.1, aanhef en onder a, zijn de
voor "Agrarisch - 2" aangewezen gronden onder meer bestemd voor het agrarisch grondgebruik.

Ingevolge lid 53.4, aanhef en onder j, wordt tot een met de bestemming strijdig gebruik in ieder geval
gerekend het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met de
daarbijbehorende bouwwerken, anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is
verleend. Ingevolge artikel 53.5, aanhef en onder e, kan bij omgevingsvergunning van het bepaalde in
lid 53.4 onder j worden afgeweken in die zin dat gronden, voorzover gelegen binnen het
bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijbak ten behoeve van het eigen
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hobbymatige gebruik met de daarbijbehorende bouwwerken, mits wordt voldaan aan een aantal nader
aangeduide voorwaarden. Artikel 4, lid 4.5, aanhef en onder s, en lid 4.6, aanhef en onder g, bevatten
een vergelijkbare regeling voor de aanleg van een paardrijbak op de gronden met de bestemming
"Agrarisch - 2".

32.3. Ingevolge artikel 7.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer worden bij algemene maatregel van
bestuur de activiteiten aangewezen: a. die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het
milieu; b. ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

Ingevolge het tweede lid van dat artikel worden ter zake van de activiteiten bedoeld in het eerste lid bij
de maatregel de categorieën van plannen aangewezen bij de voorbereiding waarvan een
milieueffectrapport moet worden gemaakt. Een plan wordt slechts aangewezen indien het plan het
kader vormt voor een besluit als bedoeld in het derde of vierde lid.

Ingevolge het derde lid worden terzake van de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder a, de
categorieën van besluiten aangewezen bij de voorbereiding waarvan een milieueffectrapport moet
worden gemaakt.

Ingevolge het vierde lid worden terzake van de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder b, de
categorieën van besluiten aangewezen in het kader waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of
die activiteiten de in dat onderdeel bedoelde gevolgen hebben, en indien dat het geval is, bij de
voorbereiding waarvan een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

De aanwijzing van activiteiten, categorieën van plannen en categorieën van besluiten als bedoeld in dit
artikel heeft plaatsgevonden in het Besluit milieueffectrapportage.

Ingevolge artikel 7.2a, eerste lid, van de Wet milieubeheer wordt een milieueffectrapport gemaakt bij de
voorbereiding van een op grond van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling verplicht vast te
stellen plan waarvoor, in verband met een daarin opgenomen activiteit, een passende beoordeling
moet worden gemaakt op grond van artikel 19j, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998
(hierna: Nbw).

32.4. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan "Buitengebied" is een milieueffectrapport voor
plannen (hierna: planmer) gemaakt, omdat het plan het kader vormt voor een besluit waarvoor op
grond van artikel 7.2, derde of vierde lid, van de Wet milieubeheer een milieueffectrapport moet worden
gemaakt. Zoals uit die bepalingen blijkt kan een dergelijk besluit slechts betrekking hebben op een
activiteit als bedoeld in artikel 7.2, eerste lid, van die wet. Daarnaast is een planmer gemaakt omdat, in
verband met een daarin opgenomen activiteit, voor het plan een passende beoordeling moest worden
gemaakt op grond van artikel 19j, tweede lid, van de Nbw.

De aanleg van paardrijbakken voor hobbymatig gebruik, zoals mogelijk gemaakt in het plan, kan niet
worden gebracht onder een van de activiteiten die zijn bedoeld in artikel 7.2, eerste lid, en die zijn
aangewezen in het Besluit milieueffectrapportage. Verder hebben [appellant sub 4] en anderen gesteld
noch aannemelijk gemaakt dat de aanleg van paardrijbakken op zichzelf bezien een activiteit is die
zodanige gevolgen zou kunnen hebben voor de Natura 2000-gebieden in en om het plangebied dat
mede daarom een passende beoordeling, en dus op grond van artikel 7.2a, eerste lid, een planmer,
zou moeten worden opgesteld. Ten aanzien van de activiteiten die wel aanleiding hebben gegeven
voor het maken van een planmer - te weten de uitbreiding van veehouderijen, functiewijziging ten
behoeve van natuur en de aanleg van kampeer- en recreatievoorzieningen - bestond, gezien de eisen
die artikel 7.7, eerste lid, van de Wet milieubeheer stelt aan de inhoud van een planmer, geen
aanleiding om, behalve de gegevens over de milieueffecten van die activiteiten, ook de gevolgen voor
het milieu van de in het plan opgenomen mogelijkheden voor de aanleg van paardrijbakken daarin aan
de orde te stellen.
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Gezien het voorgaande heeft de raad geen aanleiding hoeven zien de milieugevolgen van de
mogelijkheden voor de aanleg van een paardrijbak, zoals voorzien in artikel 53 en artikel 4 van de
planregels, te betrekken bij het opstellen van de planmer.

32.5. Uit het plan volgt dat afwijking van het gebruiksverbod alleen mogelijk is voor de aanleg van een
paardrijbak voor eigen hobbymatig gebruik. Verder kan een omgevingsvergunning voor de aanleg van
een paardrijbak alleen worden verleend als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moet de
afstand tot een woonhuis van derden minimaal 15 meter bedragen, mag de paardrijbak geen
onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) veroorzaken voor nabijgelegen woningen van derden,
mag uitsluitend een transparante omheining worden toegepast met een maximale bouwhoogte van
1,80 meter, mag geen bestrating of andere verharding worden aangebracht en is slechts één
paardrijbak per perceel toegestaan. Verder is als voorwaarde opgenomen dat sprake is van een goede
inpassing in het landschap overeenkomstig het gemeentelijke Beeldkwaliteitsplan, en dat de
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet mogen worden beperkt. Bij de aanvraag om
een omgevingsvergunning wordt beoordeeld of aan de in het plan gestelde voorwaarden is voldaan, en
tegen de beslissing op een dergelijke aanvraag staat afzonderlijk rechtsbescherming open.

De in het plan gestelde voorwaarden in aanmerking genomen, geeft hetgeen [appellant sub 4] en
anderen hebben aangevoerd geen grond voor de verwachting dat de aanleg van een paardrijbak op het
perceel naast hun camping zal leiden tot een onevenredige aantasting van het leefmilieu ter plaatse of
tot een belemmering van enige betekenis van de bedrijfsvoering. Evenmin ziet de Afdeling aanleiding
voor de verwachting dat de aanleg van paardrijbakken zal leiden tot een onevenredige verslechtering
van de landschappelijke kwaliteit van de omgeving. Voorts heeft de raad gezien het vorenstaande
ervan mogen afzien in het plan een afzonderlijk toetsingskader op te nemen voor de aanleg van
paardrijbakken in de nabijheid van campings.

32.6. De Afdeling is van oordeel dat uit artikel 53, lid 53.5, onder e, voldoende duidelijk blijkt onder
welke omstandigheden het bevoegd gezag een omgevingsvergunning voor het afwijken van het
bestemmingsplan mag verlenen voor de aanleg van een paardrijbak. Bij de beoordeling van een
aanvraag om vergunning zal het bevoegd gezag aan de hand van de specifieke omstandigheden van
het geval moeten beoordelen of onevenredige hinder van de betrokken paardrijbak is te verwachten of
niet, en een dergelijke beslissing kan in rechte worden getoetst. Dat de planregels bepalen dat in een
dergelijk geval geen onevenredige hinder mag optreden is op zichzelf geen reden om artikel 53, lid
53.5, onder e, rechtsonzeker te achten.

32.7. De vragen of voor de uitvoering van het bestemmingsplan een vrijstelling geldt dan wel een
ontheffing op grond van de Flora- en faunawet (hierna: Ffw) nodig is en zo ja, of deze ontheffing kan
worden verleend, komen in beginsel pas aan de orde in een procedure op grond van de Ffw. Dat doet
er niet aan af dat de raad het plan niet heeft kunnen vaststellen, indien en voor zover hij op voorhand in
redelijkheid had moeten inzien dat de Ffw aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat.
Hetgeen [appellant sub 4] en anderen hebben aangevoerd geeft geen aanleiding voor het oordeel dat
die situatie zich voordoet. De enkele stelling dat in het plangebied bepaalde vogel- en vleermuissoorten
te vinden zijn die hinder zouden kunnen ondervinden van de aanleg van paardrijbakken is onvoldoende
om aannemelijk te maken dat het niet mogelijk is toepassing te geven aan de afwijkingsbevoegdheid,
op zodanige wijze dat aan de vereisten van de Ffw wordt voldaan. De stelling dat uit onderzoek van
Alterra zou blijken van nadelige gevolgen voor vogels door de aanleg van paardrijbakken hebben
[appellant sub 4] en anderen niet nader onderbouwd.

32.8. Anders dan [appellant sub 4] en anderen kennelijk veronderstellen is, zoals blijkt uit de
planregels, de mogelijkheid van het realiseren van een paardrijbak op een perceel niet afhankelijk van
het wel of niet openbaar zijn van nabijgelegen wegen. Het betoog dat onttrekking van wegen aan de
openbaarheid zal leiden tot meer mogelijkheden voor het realiseren van paardrijbakken in het
plangebied berust dan ook op een onjuiste lezing van de planregels.

Markgenotenweg
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33. [appellant sub 4] en anderen betogen dat de Markgenotenweg in het plan ten onrechte niet meer is
bestemd voor verkeersdoeleinden en wordt onttrokken aan de openbaarheid. Volgens hen is de raad
hiermee voorbijgegaan aan het feit dat de camping hierdoor aan de achterzijde niet meer kan worden
ontsloten, wat van belang is bij eventuele calamiteiten. Voorts vervult de Markgenotenweg volgens hen
een belangrijke functie als ontsluiting voor de kern Havelte.

33.1. Het al dan niet openbare karakter van wegen wordt niet geregeld in een bestemmingsplan, maar
primair in de artikelen 4 en volgende van de Wegenwet. In het nu voorliggende bestemmingsplan heeft
de Markgenotenweg gedeeltelijk de bestemming "Agrarisch - 2", gedeeltelijk de bestemming "Natuur"
en gedeeltelijk de bestemming "Bos - 1". Binnen deze bestemmingen zijn, op grond van artikel 4, lid
4.1, aanhef en onder r, respectievelijk artikel 32, lid 32.1, onder i, en artikel 12, lid 12.1, onder h, van de
planregels ondergeschikt wegen en paden toegestaan. Deze regels staan derhalve, anders dan
[appellant sub 4] en anderen vrezen, niet in de weg aan gebruik ten behoeve van het openbaar
verkeer. Overigens is niet gebleken van concrete voornemens bij het gemeentebestuur om de
Markgenotenweg aan de openbaarheid te onttrekken. De door [appellant sub 4] en anderen
overgelegde bijlage 14 bij het Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan 2011-2020, die een lijst bevat met
wegen en paden die in aanmerking komen voor omvorming of afstoting, bevat ook geen verwijzingen
naar de Markgenotenweg.

Bestemming "Natuur"

34. [appellant sub 4] en anderen kunnen zich niet verenigen met het toekennen van de bestemming
"Natuur" aan de gronden ten noorden en westen van de camping. Zij vrezen dat door het aanleggen
van bossen op de desbetreffende gronden het uitzicht van de campinggasten zal verminderen.

34.1. De raad stelt dat de desbetreffende gronden deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur en
voor natuurdoeleinden zijn ingericht. Volgens de raad houdt de toegekende bestemming niet in dat op
deze gronden bossen worden aangelegd dan wel het landschap op een andere wijze een wezenlijke
verandering zal ondergaan.

34.2. Ingevolge artikel 32, lid 32.1, aanhef en onder a, van de planregels zijn de voor "Natuur"
aangewezen gronden bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en de
landschappelijke waarden van de natuurgebieden.

Ingevolge lid 32.3, aanhef en onder d, wordt tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met
deze bestemming in ieder geval gerekend het bebossen van de gronden.

34.3. Anders dan [appellant sub 4] en anderen kennelijk menen staat het plan, gezien het bepaalde in
artikel 32, lid 32.3, onder d, niet toe dat op de betrokken gronden bos wordt aangelegd. Verder is
volgens de plantoelichting de bestemming "Natuur" toegekend aan de bestaande grote
natuurgebieden. Het gaat hier om Natura 2000-gebieden, maar ook andere natuurgebieden met een
oppervlakte groter dan 2,0 hectare. Behoud, herstel en ontwikkeling van de waarden van deze
gebieden staan voorop. Hetgeen is aangevoerd geeft geen grond voor het oordeel dat de raad niet in
redelijkheid de bestemming "Natuur" heeft kunnen toekennen aan de desbetreffende percelen.

Zienswijze

35. [appellant sub 4] en anderen betogen dat de door hen ingediende zienswijze onvoldoende
gemotiveerd is weerlegd.

35.1. In de Reactienota zienswijzen is ingegaan op de zienswijze van [appellant sub 4] en anderen.
Afgezien van wat hiervoor aan de orde is geweest hebben zij in het beroepschrift noch ter zitting
redenen aangevoerd waarom de weerlegging van hun zienswijze in het bestreden besluit onvoldoende
of onjuist zou zijn.

Conclusie
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36. Het beroep is ongegrond.

Het beroep van [appellante sub 14] en anderen

Heuringsweg 8 te Wapse

37. Het beroep van [appellante sub 14] en anderen richt zich tegen de bestemming "Wonen" die is
toegekend aan het perceel Heuringsweg 8 te Wapse, dat grenst aan het perceel [locatie 11] waar zij
hun veehouderijbedrijf uitoefenen. Zij vrezen dat het toekennen van de woonbestemming zal leiden tot
een onevenredige beperking in hun bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden, gezien de geldende
geurnormen en de korte afstand tussen het bedrijf en de woning aan de Heuringsweg 8. Naar hun
mening is onvoldoende onderzoek verricht naar de geursituatie ter plaatse van de woning. Verder is
volgens hen de toekenning van een woonbestemming in strijd met de provinciale
omgevingsverordening Drenthe en het provinciaal en gemeentelijk beleid, zoals weergegeven in de
toelichting bij het bestemmingsplan. Daarnaast is het plan op dit punt vastgesteld in strijd met de
uitspraak van de Afdeling van 17 januari 2007 in zaak nr. , doordat is voorbijgegaan aan
de zogeheten planologische eenheid van de woning met hun perceel.

200600381/1

[appellante sub 14] en anderen voeren verder aan dat de raad onvoldoende gewicht heeft toegekend
aan het feit dat zij als gevolg van het als zodanig bestemmen van de woning in hun bedrijf niet meer
kunnen omschakelen van melkrundvee naar andere diercategorieën. Aanmerking van de woning als
plattelandswoning in de zin van de zogenoemde Wet plattelandswoningen zou naar hun mening in dit
geval een aanvaardbare oplossing bieden. Ter zitting hebben zij verder aangevoerd dat de
gemeentelijke geurverordening, waarin de minimale afstand van 25 meter is vastgelegd die in dit geval
zou moeten worden aangehouden tussen hun bedrijf en de woning, onverbindend is en dat
onvoldoende onderzoek is verricht naar bedrijfsbeperkingen als gevolg van de te verwachten
geluidhinder ter plaatse van de woning.

37.1. De raad stelt zich op het standpunt dat het in de rede lag de woning aan de Heuringsweg 8 als
zodanig te bestemmen, omdat deze inmiddels ongeveer 18 jaar als zodanig wordt gebruikt. De voor het
bedrijf opgenomen agrarische bedrijfskavel met het daarin liggende bouwblok biedt volgens de raad
voldoende mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling.

37.2. Ten aanzien van wat [appellante sub 14] en anderen ter zitting hebben aangevoerd over de
onverbindendheid van de gemeentelijke geurverordening en over de te verwachten beperkingen
vanwege geluidhinder voor de bedrijfsvoering, overweegt de Afdeling het volgende. Ook na afloop van
de beroepstermijn kunnen nadere argumenten ter onderbouwing van een eerdere beroepsgrond
worden ingediend, tenzij dat in strijd is met een goede procesorde. Dat is het geval indien de nadere
argumenten verwijtbaar zodanig laat worden ingediend, dat de andere partijen worden belemmerd in
hun mogelijkheden om daarop adequaat te reageren of indien de goede voortgang van de procedure
daardoor anderszins wordt belemmerd. Niet is gebleken van redenen waarom de maatschap
[appellante sub 14] en anderen hun argumenten betreffende geluidhinder en de onverbindendheid van
de geurverordening pas ter zitting naar voren konden brengen. Om die reden dient hetgeen daarover
ter zitting is aangevoerd wegens strijd met een goede procesorde buiten beschouwing te blijven.

37.3. In het beroepschrift hebben [appellante sub 14] en anderen hun betoog dat het plan, wat de
toekenning van een woonbestemming aan de woning aan de Heuringsweg 8 betreft, in strijd is met de
provinciale omgevingsverordening niet nader onderbouwd. Ook ter zitting hebben zij desgevraagd niet
gewezen op specifieke bepalingen in de verordening waarmee de toekenning van een
woonbestemming aan deze woning in strijd zou zijn. De opmerking in algemene zin dat afsplitsing van
woningen van agrarische bedrijven niet in overeenstemming is met de bedoeling van de verordening
geeft geen grond voor het oordeel dat het plan op dit punt in strijd met de verordening is vastgesteld.

37.4. In de plantoelichting staat dat de bestaande woonfunctie in het buitengebied een positieve
bijdrage levert aan de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland, maar ook beperkingen oplevert ten
aanzien van basisfuncties. Daarom wordt in het bestemmingsplan slechts een beperkte
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ontwikkelingsruimte geboden aan de woonfunctie en aansluiting gezocht bij de bestaande situatie,
aldus de toelichting. Verder vermeldt de plantoelichting dat het beleid van de gemeente is gericht op
het weren van nieuwe burgerwoningen in het buitengebied. Grondslag hiervoor is het niet willen
toestaan van functies die niet gebonden zijn aan het buitengebied en de belemmering die deze overige
functies vormen voor de basisfuncties.

Naar het oordeel van de Afdeling laten de aangehaalde passages ruimte voor een zekere afweging met
betrekking tot het mogelijk maken van wonen in het buitengebied, waarbij de bijdrage die het vestigen
of bevestigen van een woonfunctie aan de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland biedt onder meer
moet worden afgewogen tegen de eventuele beperkingen die deze woonfunctie meebrengt voor andere
basisfuncties, zoals de landbouw. De raad heeft ter zitting toegelicht dat zijn beleid er niet aan in de
weg staat dat voormalige bedrijfswoningen, die volgens hem in het buitengebied steeds vaker hun
oorspronkelijke functie verliezen, als burgerwoning worden bestemd. Van belang is daarbij vooral dat
het niet gaat om toevoeging van nieuwe bebouwing in het buitengebied, maar om het toekennen van
een nieuwe functie aan een al bestaand gebouw. Deze uitleg ter zitting acht de Afdeling niet
onverenigbaar met de hiervoor weergegeven passages uit de plantoelichting.

37.5. Wat de gevolgen van de toekenning van de woonbestemming voor de bedrijfsvoering van de
[appellante sub 14] en anderen betreft, overweegt de Afdeling dat, op grond van de Wet geurhinder en
veehouderij en artikel 2 van de op die wet gebaseerde gemeentelijke geurverordening, de kortste
afstand tussen een gevel van een woning van een derde en een emissiepunt van een stalruimte voor
vee van een agrarisch bedrijf ten minste 25 meter dient te zijn. Zoals blijkt uit de planverbeelding en de
daarbij behorende ondergrond bedraagt de kortste afstand tussen de gevel van de woning op
Heuringsweg 8 en de dichtstbijzijde stal van het bedrijf van [appellante sub 14] en anderen ongeveer 35
meter, zodat wordt voldaan aan de afstand genoemd in de verordening. In zoverre is een beperking
van de bestaande bedrijfsvoering dan ook niet te verwachten. Ten aanzien van de
uitbreidingsmogelijkheden heeft de raad erop gewezen dat de aanwezige bedrijfskavel nog ruimte biedt
voor uitbreiding in noordwestelijke richting. Anders dan [appellante sub 14] en anderen stellen zijn aan
de gronden ten noordwesten van de bestaande bedrijfsbebouwing geen bestemmingen toegekend die
aan uitbreiding van het bedrijf in die richting op voorhand in de weg staan vanwege aanwezige
natuurwaarden. Voor het overige hebben [appellante sub 14] en anderen niet onderbouwd waarom
uitbreiding in noordwestelijke richting bezwaarlijk zou zijn. Voorts komt uitbreiding van de
bedrijfsbebouwing aan de oostzijde, zodanig dat de afstand van 25 meter tot de woning op
Heuringsweg 8 niet wordt gehaald, de Afdeling niet voor als een reële mogelijkheid. Daarbij neemt zij
de ligging in aanmerking van de al aanwezige bedrijfsgebouwen en de huidige bedrijfswoning, de vorm
en omvang van het perceelsgedeelte in kwestie, en de beperkingen die artikel 4, lid 4.2.1, aanhef en
onder h, van de planregels stelt aan de plaatsing van bedrijfsgebouwen ten opzichte van de voorgevel
van de bedrijfswoning.

37.6. Anders dan [appellante sub 14] en anderen betogen kan in een situatie als deze - waarin op
grond van de Wgv, dan wel een daarop gebaseerde verordening, tussen een veehouderij en een
geurgevoelig object zoals een woning een vaste afstand moet worden aangehouden - wanneer aan die
verplichting wordt voldaan in beginsel worden aangenomen dat bij het geurgevoelig object een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. De Afdeling verwijst in dit verband naar
haar uitspraak van 24 oktober 2012 in zaak nr. . Nu feitelijk aan de afstand van 25
meter wordt voldaan en, zoals hiervoor overwogen, een invulling van het bedrijfsterrein waarbij
bedrijfsgebouwen op kleinere afstand dan 25 meter van de woning komen te liggen als weinig reëel
moet worden beschouwd, heeft de raad in redelijkheid kunnen uitgaan van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat ter plaatse van de woning.

201107891/1/R3

37.7. Met betrekking tot het toepasselijk provinciaal beleid wijzen [appellante sub 14] en anderen op
een passage in de toelichting bij het bestemmingsplan, die op dat beleid betrekking heeft. Daarin staat
onder meer dat het uitgangspunt van het omgevingsbeleid is dat de bebouwing in het buitengebied de
functie van het buitengebied ondersteunt en dat de provincie beleidsruimte wil scheppen om wonen in
het buitengebied mogelijk te maken. Al aangenomen dat deze in de plantoelichting opgenomen
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passage een accurate weergave bevat van het provinciale beleid, geldt dat de raad niet aan dat beleid
gebonden is maar daarmee rekening dient te houden, wat wil zeggen dat daarvan kan worden
afgeweken als daarvoor een goede motivering wordt gegeven. Gezien hetgeen hiervoor is overwogen
ziet de Afdeling geen grond voor het oordeel dat de raad met het provinciaal beleid onvoldoende
rekening heeft gehouden bij de vaststelling van het plan.

37.8. De verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 17 januari 2007 kan appellanten niet baten.
In die uitspraak, die werd gedaan onder de werking van de toen geldende Wet op de Ruimtelijke
Ordening, overwoog de Afdeling dat het college van gedeputeerde staten in de privaatrechtelijke
afsplitsing van een voormalige bedrijfswoning van een agrarisch bedrijf geen aanleiding hoefde te zien
af te wijken van zijn beleid, zoals vastgelegd in het streekplan. Daaruit kan niet worden afgeleid dat het
toekennen van een woonbestemming aan een voormalige agrarische bedrijfswoning onder alle
omstandigheden uitgesloten zou zijn. Voor zover uit de uitspraak al - zoals [appellante sub 14] en
anderen betogen - zou voortvloeien dat het niet vanzelfsprekend is dat het feitelijk gebruik van een
dergelijke woning als zodanig wordt bestemd in een opvolgend bestemmingsplan is dat niet van
belang, aangezien de raad aan de keuze voor een woonbestemming de hiervoor weergegeven
motivering ten grondslag heeft gelegd. Van vaststelling van het plan in strijd met de bedoelde uitspraak
is dan ook geen sprake.

37.9. Noch uit de stukken noch ter zitting is gebleken van concrete plannen van [appellante sub 14] en
anderen voor het geheel of gedeeltelijk overschakelen naar andere diercategorieën. Bij de vaststelling
van het plan heeft de raad met een dergelijke omschakeling dan ook geen rekening hoeven houden.

37.10. Ten aanzien van de verwijzing naar de Wet plattelandswoningen overweegt de Afdeling dat
deze wet in werking is getreden op 1 januari 2013 en dus dateert van na het bestreden besluit. Bij de
vaststelling van het plan heeft de raad met die wet dan ook geen rekening kunnen houden.

37.11. Gezien al het voorgaande geeft het aangevoerde geen grond voor het oordeel dat de raad er
niet in redelijkheid voor heeft kunnen kiezen de bestemming "Wonen" toe te kennen aan de woning
gelegen aan de Heuringsweg 8 te Wapse.

De dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 3"

38. [appellante sub 14] en anderen vrezen schade in hun bedrijfsvoering te ondervinden als gevolg van
de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 3" die aan een deel van hun gronden is toegekend. Zij
achten het onredelijk dat de onderzoekplicht die op de gemeente rust op hen worden afgewenteld.

38.1. De raad stelt dat de verwachtingswaarde van de desbetreffende percelen kan worden gewijzigd
indien door middel van vergunningen en uitgevoerd werk kan worden aangetoond dat geen
archeologische waarden meer aanwezig zijn. Is dit niet mogelijk dan zal de indiener volgens de raad
zelf, door middel van het overleggen van een archeologisch rapport, moeten aantonen dat er geen
kans meer is op het aantreffen van archeologische waarden.

38.2. De dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 3" is toegekend aan een deel van de gronden van
[appellante sub 14] en anderen aan de [locatie 11], waaronder een deel van de agrarische
bedrijfskavel.

Ingevolge artikel 61, lid 61.2.1, van de planregels mogen op of in de aangewezen gronden geen
bouwwerken worden gebouwd, waarbij de bodem dieper dan 0,30 m onder maaiveld wordt geroerd,
met uitzondering van bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de bestaande
oppervlakte met ten hoogste 1000 m² wordt uitgebreid, en bouwwerken met een oppervlakte kleiner
dan 1000 m² ten behoeve van andere daar voorkomende bestemmingen.

Ingevolge lid 61.3 kan met omgevingsvergunning van dit verbod worden afgeweken, onder meer als
door middel van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie wordt aangetoond dat
geen archeologische waarden aanwezig zijn of dat dergelijke waarden door de bouwwerkzaamheden
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niet onevenredig worden geschaad, of als wordt aangetoond dat de bodem ter plaatse al eerder dieper
is geroerd dan 0,30 meter onder maaiveld.

Ingevolge lid 61.4.1 is voor een aantal grondbewerkingen, waaronder het afgraven, mengwoelen,
diepploegen of een naar de aard daarmee gelijk te stellen grondbewerking dieper dan 0,3 meter, een
omgevingsvergunning vereist.

Ingevolge lid 61.4.2 geldt het vereiste onder meer niet voor werkzaamheden die het normale
onderhoud of het normaal agrarisch gebruik, waaronder drainage, betreffen of die aanvaardbaar zijn op
basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden
aanwezig zijn.

Ingevolge lid 61.4.3 kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend in een beperkt aantal
gevallen die inhoudelijk overeenkomen met de voorwaarden genoemd in lid 61.3.

38.3. Met betrekking tot de onderzoeksverplichting van het gemeentebestuur verwijst de Afdeling naar
wat zij daarover hiervoor onder 31.4. heeft overwogen. Volgens de plantoelichting is bij de
voorbereiding van het plan, voor zover het de toekenning van archeologische dubbelbestemmingen
betreft, gebruikgemaakt van de Archeologische beleidsadvieskaart gemeente  en het
daaraan ten grondslag liggende rapport nr. 2021 van RAAP Archeologisch adviesbureau BV. Volgens
deze kaart hebben de gronden van [appellante sub 14] en anderen vanwege de ligging in een beekdal
een hoge archeologische verwachtingswaarde, wat overigens door [appellante sub 14] en anderen niet
is bestreden. De Afdeling ziet in het aangevoerde geen grond voor het oordeel dat de raad zich niet in
redelijkheid heeft kunnen baseren op de genoemde kaart.

Westerveld

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, onder meer in haar uitspraak van 29 september 2010 in
zaak nr. , ligt aan de Monumentenwet 1988 het beginsel ten grondslag dat de verstoorder
van het bodemarchief dient bij te dragen aan de kosten voor het archeologische onderzoek ter
bescherming van het bodemarchief, maar dat die kosten in een redelijke verhouding dienen te staan tot
de met de beoogde investering gemoeide kosten. De Afdeling ziet geen grond voor de verwachting dat
de kosten die de aanvrager van een omgevingsvergunning in voorkomend geval zal moeten maken
voor het doen verrichten van archeologisch onderzoek niet in redelijke verhouding zullen staan tot de
investering die is gemoeid met de activiteit waarvoor die vergunning nodig is. Daarbij is van belang dat
de vergunningplicht, waar het het bouwen van bouwwerken betreft, alleen geldt voor het oprichten of
uitbreiden van bouwwerken met een oppervlak van 1000 m2 of meer, en dat onder meer normaal
onderhoud en normaal agrarisch gebruik van de vergunningplicht zijn uitgezonderd. Daarnaast is van
belang dat artikel 4.2, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de
Wabo) een schadevergoedingsregeling bevat voor het geval dat in het belang van de archeologische
monumentenzorg aan een vergunning als hier aan de orde voorschriften zijn verbonden en de
aanvrager van die vergunning ten gevolge daarvan kosten maakt of schade lijdt die redelijkerwijs niet of
niet geheel voor zijn rekening behoren te komen.

200809200/1

Ter zitting is namens de raad verklaard dat eventuele optredende planschade als gevolg van de
toekenning van deze archeologische dubbelbestemming zal worden vergoed. De stelling dat de
planregeling op dit punt zal leiden tot zodanige planschadevergoedingen dat daarmee de
uitvoerbaarheid van het plan niet is verzekerd hebben [appellante sub 14] en anderen niet onderbouwd.

Zienswijze

39. [appellante sub 14] en anderen hebben in hun beroepschrift de door hen ingediende zienswijze
herhaald en ingelast.

39.1. In de Reactienota zienswijzen is ingegaan op deze zienswijze. Afgezien van wat hiervoor aan de
orde is geweest hebben [appellante sub 14] en anderen in het beroepschrift noch ter zitting redenen
aangevoerd waarom de weerlegging van hun zienswijze in het bestreden besluit onvoldoende of onjuist
zou zijn.

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=48637
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Conclusie

40. Het beroep is ongegrond.

Het beroep van [appellant sub 12]

41. Het beroep van [appellant sub 12] heeft betrekking op de regeling die in het bestemmingsplan
"Buitengebied" is opgenomen voor het perceel [locatie 12] te Dwingeloo, waar [paardencentrum] is
gevestigd. Volgens [appellant sub 12] is aan het perceel ten onrechte niet de bestemming "Recreatie -
1" met een functieaanduiding "manege" toegekend. De toegekende bestemming "Agrarisch -
Paardenhouderij" doet naar zijn mening geen recht aan de al 30 jaar bestaande feitelijke situatie en
brengt voor zijn bedrijf meer beperkingen met zich dan voor andere in de gemeente gevestigde
recreatiebedrijven, die wel een recreatiebestemming hebben. [appellant sub 12] betoogt verder dat de
bestaande, mede op passanten gerichte, horecavoorziening en een aantal aanwezige
kampeerplaatsen in het plan ten onrechte niet als zodanig zijn bestemd en dat het plan ten onrechte
geen mogelijkheden biedt om de bestaande stacaravans te vergroten of te vervangen door chalets of
recreatiewoningen. Voorts is volgens hem het verhuren van paarden en pony's, wat een belangrijk deel
van de bedrijfsactiviteiten vormt, ten onrechte niet toegestaan.

41.1. De raad stelt zich op het standpunt dat de toegekende bestemming als paardenhouderij
passender is dan de door [appellant sub 12] verlangde recreatiebestemming, omdat het bedrijf qua
ruimtelijke uitstraling primair als paardenhouderij moet worden aangemerkt en de aanwezige
kampeervoorzieningen hoofdzakelijk verband houden met aan de paardenhouderij gerelateerde
activiteiten. Het toegestane aantal kampeerplaatsen komt overeen met wat bij andere agrarische
bedrijven is toegelaten, aldus de raad. Voorts staat volgens de raad de in het plan toegekende
bestemming lichte en ondergeschikte horeca toe, evenals de verhuur van paarden.

41.2. De gronden van [appellant sub 12] aan de [locatie 12] hebben op grond van het bestemmingsplan
"Buitengebied" de bestemming "Agrarisch - Paardenhouderij" met de aanduidingen "specifieke vorm
van recreatie - groepsaccommodatie", "specifieke vorm van recreatie - vijf stacaravans" en "specifieke
vorm van bedrijf - huifkarverhuur". Ingevolge artikel 6, lid 6.1, van de planregels, voor zover hier van
belang, zijn de voor "Agrarisch - Paardenhouderij" aangewezen gronden bestemd voor:

a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van gebruiksgerichte paardenhouderijen, al dan
niet in combinatie met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering of ondergeschikte
manegeactiviteiten;

b. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van een gebruiksgerichte paardenhouderij in
combinatie met huifkarverhuur en een groepsaccommodatie met ondergeschikte lichte horeca, ter
plaatse van de aanduidingen "specifieke vorm van bedrijf - huifkarverhuur" en "specifieke vorm van
recreatie - groepsaccommodatie";

d. standplaatsen voor kampeermiddelen, ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal
standplaatsen voor kampeermiddelen";

e. stacaravans, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - vijf stacaravans".

Ingevolge lid 6.2.2, aanhef en onder d, geldt voor het bouwen van overige bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, dat de bouwhoogte van lichtmasten ten hoogste 5,00 meter zal bedragen.

Ingevolge lid 6.4, aanhef en onder f, wordt tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken in ieder
geval gerekend het gebruik ten behoeve van ondergeschikte manegeactiviteiten, indien gedurende de
paardrijlessen gebruik wordt gemaakt van meer dan vijf paarden of pony’s.
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Ingevolge artikel 1, onder 46, wordt onder gebruiksgerichte paardenhouderijen verstaan: een bedrijf dat
in hoofdzaak is gericht op het africhten, het opleiden en het trainen, alsmede het opvangen en stallen
van paarden en/of pony’s in de vorm van een paardenpension, al dan niet in combinatie met elkaar.

Ingevolge artikel 1, onder 78, wordt onder manegeactiviteiten verstaan: bedrijfsactiviteiten met een
publieksgericht karakter, die zijn gericht op het bieden van gelegenheid tot het berijden en verzorgen
van paarden en pony’s (waaronder het lesgeven, de verhuur of het organiseren van wedstrijden en/of
andere hippische evenementen).

Ingevolge artikel 1, onder 89, wordt onder ondergeschikte lichte horeca verstaan: horeca die
ondergeschikt en gerelateerd is aan de bestemming en tot doel heeft het verstrekken van kleine
etenswaren en dranken. Tot ondergeschikte horeca worden mede gerekend mobiele horecastands,
drankautomaten, en dergelijke.

41.3. Vaststaat dat de verhuur van paarden en huifkarren, het bieden van groepsaccommodaties voor
onder meer ruiterkampen en de stalling van paarden en pony's een belangrijk onderdeel vormen van de
bedrijfsactiviteiten van [paardencentrum]. In de beantwoording van de door [appellant sub 12] naar
voren gebrachte zienswijze stelt de raad zich op het standpunt dat een recreatieve bestemming niet
passend is omdat de basis voor alle activiteiten op het perceel is gelegen in het houden van paarden.
Van daaruit zijn de manegeactiviteiten ontstaan, evenals de verhuur van huifkarren en het bieden van
overnachtingsmogelijkheden in de vorm van een groepsaccommodatie en individuele
kampeerplaatsen. De bestemming is hierop ingericht met als basis de paardenhouderij, aldus de raad.
Ter zitting heeft de raad verduidelijkt dat bij de keuze voor deze bestemming mede is betrokken dat
zowel de ruimtelijke uitstraling als de omvang van het bedrijf, met minder dan 30 kampeerplaatsen,
beduidend afwijkt van die van gangbare kampeerterreinen in de omgeving die geen
paardengerelateerde activiteiten uitoefenen, en waaraan een recreatieve bestemming is toegekend.
Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad deze aspecten in redelijkheid bij de vaststelling van een
planregeling voor het perceel kunnen betrekken. Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond voor
het oordeel dat de raad niet in redelijkheid heeft kunnen afzien van het toekennen van de bestemming
"Recreatie - 1" aan het perceel van [appellant sub 12].

41.4. Uit artikel 6, lid 6.1, aanhef en onderdelen d en e, van de planregels, bezien in samenhang met
de verbeelding, vloeit voort dat op het perceel ten hoogste 20 standplaatsen ten behoeve van
kampeermiddelen en vijf stacaravans zijn toegestaan. Volgens het verweerschrift, zoals toegelicht ter
zitting, waren onder het voorheen geldende bestemmingsplan op het terrein ten hoogste 25
standplaatsen toegelaten, waarbij geen stacaravans waren toegestaan. Dit is door [appellant sub 12]
niet bestreden. De Afdeling ziet geen aanleiding voor het oordeel dat de raad bij de vaststelling van het
plan niet in redelijkheid heeft kunnen aansluiten bij het maximaal toegestane aantal van in totaal 25
standplaatsen dat gold op grond van het voorheen geldende plan.

41.5. Artikel 6, lid 6.1, van de planregels voorziet in bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve
van een gebruiksgerichte paardenhouderij in combinatie met huifkarverhuur en een
groepsaccommodatie met ondergeschikte lichte horeca. De raad heeft ter zitting betoogd dat deze
bepaling zo moet worden gelezen dat op grond daarvan ook horecavoorzieningen ten behoeve van
kampeerders en passanten zijn toegestaan, zolang dergelijke voorzieningen qua omvang maar
ondergeschikt zijn aan de overige ter plaatse toegestane functies. Daarbij heeft de raad betrokken dat
een bepaling die horeca ten behoeve van kampeerders en andere gasten van [paardencentrum]
toestaat maar horeca ten behoeve van passanten uitsluit niet controleerbaar en niet handhaafbaar zou
zijn. De Afdeling acht de door de raad weergegeven lezing van artikel 6, lid 6.1, aanhef en onder b, niet
onjuist. De stelling dat de uitoefening van horeca onevenredig is beperkt ten opzichte van wat onder het
vorige plan was toegestaan mist dan ook feitelijke grondslag.

41.6. Artikel 6, lid 6.2.3, van de planregels bepaalt dat de oppervlakte en bouwhoogte van de
stacaravans ten hoogste de bestaande oppervlakte en bouwhoogte zal bedragen. Dat betekent dat
vergroting van de stacaravans op grond van het plan niet is toegestaan. Uit de Reactienota zienswijzen



8-9-2014 Uitspraak 201207794/1/R4 | Raad van State

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=80350&q=Westerveld&summary_only=&print=1 32/49

en de toelichting van de zijde van de raad ter zitting komt naar voren dat de raad van belang heeft
geacht dat het binnen de gemeente niet gebruikelijk is om bij perceelsgerichte functies, waarvan
volgens de raad hier sprake is, stacaravans toe te staan. De raad heeft ter zitting verder toegelicht dat
niettemin is beoogd de bestaande feitelijke situatie, waarbij vijf stacaravans op het perceel aanwezig
zijn, als zodanig bestemmen, maar dat hij het niet wenselijk acht dat de mogelijkheid wordt geboden de
stacaravans te vergroten. Daarnaast acht de raad het onwenselijk dat de stacaravans worden
vervangen door chalets, omdat chalets groter van omvang zijn en een andere ruimtelijke uitstraling
hebben. Dit standpunt acht de Afdeling niet onredelijk. Dat bij andere bedrijven waar stacaravans
aanwezig zijn wel de mogelijkheid wordt geboden deze te vergroten of - na wijziging van het plan - door
chalets of recreatiewoningen te vervangen, zoals [appellant sub 12] aanvoert, leidt niet tot een ander
oordeel. Deze mogelijkheden zijn immers alleen van toepassing voor gronden met de bestemming
"Recreatie - 1", waarvan de Afdeling hiervoor onder 41.3. heeft geoordeeld dat de raad er in
redelijkheid van heeft kunnen afzien deze bestemming toe te kennen aan het perceel van [appellant
sub 12].

41.7. Uit artikel 6, lid 6.1, onder a, gelezen in samenhang met artikel 1, onder 46 en onder 78, van de
planregels volgt dat op het perceel van [appellant sub 12] de verhuur van paarden en pony's op grond
van het plan alleen als ondergeschikte manegeactiviteit en niet als hoofdactiviteit is toegestaan. Ter
zitting heeft de raad echter verklaard dat naar zijn mening de verhuur van paarden en pony's niet
slechts als manegeactiviteit kan worden beschouwd, maar daarnaast als activiteit verbonden aan de
paardenhouderij. De raad heeft verder te kennen gegeven geen bezwaren te hebben tegen de verhuur
van paarden en pony's vanuit een paardenhouderij zoals die van [appellant sub 12]. Op dit punt heeft
de raad zich dan ook ter zitting op een ander standpunt gesteld dan bij de vaststelling van het plan, dat
immers zoals gezegd verhuur van paarden en pony's anders dan als ondergeschikte manegeactiviteit
uitsluit. Aangenomen moet dan ook worden dat het plan in zoverre niet is voorbereid met de bij het
nemen van een besluit in acht te nemen zorgvuldigheid.

42. [appellant sub 12] betoogt tot slot dat ten onrechte een bouwhoogte van ten hoogste 5 meter voor
lichtmasten is opgenomen in de planregels. Naar zijn mening dient voor een optimale belichting de
hoogte van lichtmasten minimaal 8 meter te bedragen.

42.1. De raad heeft blijkens de Reactienota zienswijzen ervoor gekozen in het gehele buitengebied de
maximale bouwhoogte van lichtmasten bij paardenbakken vast te stellen op 5 meter, waarbij hij heeft
beoogd enerzijds een goed gebruik van de bak mogelijk te maken en anderzijds overlast voor de
omgeving zo veel mogelijk te voorkomen. Ter zitting heeft de raad nader toegelicht dat hij mede in de
afweging heeft betrokken dat het plangebied is gelegen in de nabijheid van het natuurgebied
Dwingelderveld. Hetgeen [appellant sub 12] heeft aangevoerd geeft geen aanleiding voor het oordeel
dat de raad niet in redelijkheid heeft kunnen kiezen voor een maximale bouwhoogte voor lichtmasten
van 5 meter.

Conclusie

43. Hetgeen [appellant sub 12] heeft aangevoerd geeft aanleiding voor het oordeel dat het plan, voor
zover het betreft het plandeel met de bestemming "Agrarisch - Paardenhouderij" voor zover dat
betrekking heeft op het perceel [locatie 12] te Dwingeloo, is vastgesteld in strijd met artikel 3:2 van de
Awb. Het beroep is gegrond. Het plan dient op dit punt te worden vernietigd.

Het perceel [locatie 13] te Dwingeloo

Het beroep van [appellante sub 10]

44. [appellante sub 10] kan zich niet verenigen met de beperkingen die in het bestemmingsplan
"Buitengebied" worden gesteld aan het gebruik van het perceel [locatie 13] te Dwingeloo, waar zij een
horecagelegenheid exploiteert. Volgens [appellante sub 10] wordt gebruik van het perceel en de
gebouwen als party- of zalencentrum ten onrechte in het plan uitgesloten. Verder is, doordat het plan
bepaalt dat geen activiteiten mogen worden ondernomen na 21.00 uur, het gebruik van het perceel
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tussen 21.00 en 23.00 uur ten onrechte onder het overgangsrecht gebracht. De activiteiten die
gedurende die periode worden georganiseerd zijn van groot financieel belang voor het bedrijf, aldus
[appellante sub 10]. Bovendien zijn geen beperkingen in openingstijden opgelegd aan activiteiten vanuit
het nabijgelegen bezoekerscentrum van de Vereniging Natuurmonumenten, zoals nachtelijke
huifkartochten en reeënexcursies. De in de planregels opgenomen beperkingen ten aanzien van het
gebruik als zalencentrum zijn verder volgens [appellante sub 10] door hun ruime formulering in strijd
met de rechtszekerheid.

44.1. De raad neemt het standpunt in dat de planologische regeling voor het perceel niet alleen recht
doet aan de ontstaansgeschiedenis, maar ook een duurzame en handhaafbare regeling biedt die
rekening houdt met de aanwezigheid van woningen in de directe omgeving. Volgens de raad is ook in
het verleden geen sprake geweest van structurele openstelling na 21.00 uur en kan het gebruik van het
perceel of de gebouwen na dat tijdstip daardoor niet onder het overgangsrecht vallen.

44.2. Op grond van het bestemmingsplan "Buitengebied" heeft het perceel de bestemming "Horeca -
2".

Ingevolge artikel 21, lid 21.1, aanhef en onder a en b, zijn de voor die bestemming aangewezen
gronden bestemd voor bedrijfsgebouwen en overkappingen in de vorm van een
pannenkoekenrestaurant (geen afhaalrestaurants), met daaraan ondergeschikt dagrecreatieve
voorzieningen in de vorm van een midgetgolfbaan.

Ingevolge lid 21.3, aanhef en onder b en f wordt tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken
met de bestemming in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden en/of bouwwerken als
partycentrum, zalencentrum en/of naar de aard daarmee gelijk te stellen horeca-activiteit en het
openstellen van het horecabedrijf voor bezoekers tussen 21.00 en 9.00 uur.

44.3. Uit de hiervoor weergegeven planregeling volgt dat het gebruik van het perceel voor andere
activiteiten dan ten behoeve van een pannenkoekenrestaurant en als midgetgolfbaan, in het bijzonder
het gebruik als party- en zalencentrum, niet als zodanig is bestemd. Dit geldt eveneens voor het
gebruik van perceel en gebouwen voor horeca-activiteiten na 21.00 uur. In de Reactienota inspraak is
hierover opgemerkt dat het bestaande, kleinschalige pannenkoekenrestaurant met een
cafetariagedeelte als hoofdfunctie valt aan te merken en dat deze al jarenlang bestaande functie goed
verenigbaar is met de kwetsbaarheid van de omgeving, mits de voor een pannenkoekenhuis
gebruikelijke openingstijden in acht worden genomen. Verder is daar opgemerkt dat overlast voor
omwonenden vooral is te verwachten bij activiteiten die ’s avonds en ’s nachts in de openlucht
plaatsvinden, en dat dergelijke activiteiten ook voor het omliggende natuurgebied de grootste kans op
verstoring meebrengen. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad zich in redelijkheid op het
standpunt kunnen stellen dat de in het plan vastgelegde beperkingen noodzakelijk zijn met het oog op
de kwetsbaarheid van de natuurwaarden in de directe omgeving van het perceel en de belangen van
omwonenden bij een goed woon- en leefklimaat. Daarbij betrekt de Afdeling dat het perceel deel
uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur en van het Nationaal park Dwingelderveld en dat het is
gelegen op slechts enkele meters van de grens van het Natura 2000-gebied Dwingelderveld, waardoor
het vrijwel geheel wordt omsloten. Verder is van belang dat in de omgeving op korte afstand, en deels
direct grenzend aan het perceel, verschillende woningen zijn gelegen. Dat in het bijzonder het gebruik
als partycentrum en de openstelling na 21.00 uur zal leiden tot nadelige gevolgen voor zowel de natuur
als omwonenden, zoals de raad stelt, acht de Afdeling niet onaannemelijk. Verder is niet
doorslaggevend dat uit de passende beoordeling die voor het plan is opgesteld ter voldoening aan de
Nbw niet volgt dat beperkingen van de activiteiten noodzakelijk zijn. Die beoordeling heeft alleen
betrekking op de specifieke natuurwaarden waarvoor het Dwingelderveld als Natura 2000-gebied is
aangewezen, terwijl de raad het geheel van de natuurlijke en landschappelijke waarden van de
omgeving in zijn afweging heeft betrokken.
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Het betoog van [appellante sub 10] dat de betrokken activiteiten waren toegestaan onder het
overgangsrecht van het voorheen geldende plan kan, zelfs als wordt aangenomen dat dat het geval is,
niet leiden tot een ander oordeel. Gebruik dat onder het overgangsrecht is gebracht wordt immers door
de planvaststeller niet gezien als strekkende tot een goede ruimtelijke ordening en het streven is dan
ook gericht op beëindiging van dit gebruik en realisatie van de bestemming die aan de gronden is
toegekend. Aan de omstandigheid dat een bepaalde vorm van gebruik in een vorig plan onder het
overgangsrecht viel kan dan ook niet zonder meer een aanspraak worden ontleend op een bestemming
die dat gebruik bij recht mogelijk maakt.

Ten aanzien van het betoog van [appellante sub 10] dat voor bepaalde door Natuurmonumenten
georganiseerde activiteiten geen beperkingen gelden is van belang dat, naar mag worden
aangenomen, de ruimtelijke effecten betreffende onder meer licht en geluid van een nachtelijke
huifkartocht of een reeënexcursie van een andere orde zijn dan de effecten die worden veroorzaakt
door de exploitatie van een restaurant. Van strijd met het gelijkheidbeginsel is dan ook naar het oordeel
van de Afdeling geen sprake.

Voor het oordeel dat artikel 21, lid 21.3, aanhef en onder b, dermate ruim is geformuleerd dat niet is te
voorzien op welke manier het door het gemeentebestuur zal worden ingevuld en toegepast ziet de
Afdeling geen grond, aangezien op grond van het dagelijks spraakgebruik voldoende duidelijk is welke
betekenis moet worden gehecht aan de in die bepaling opgenomen begrippen "partycentrum" en
"zalencentrum".

45. [appellante sub 10] kan zich voorts niet verenigen met beperking van de bouwhoogte van
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot 1 meter. Volgens [appellante sub 10] is deze wijziging ten
opzichte van het ontwerpplan, waarin een hoogte van 5 meter was opgenomen, onvoldoende
gemotiveerd.

45.1. Ingevolge artikel 21, lid 21.2.2, aanhef en onder a, van de planregels, zal de bouwhoogte van erf-
en terreinafscheidingen ten hoogste 1,00 meter bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van
erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van het dichtst bij de weg gelegen bedrijfsgebouw ten
hoogste 2,00 meter zal bedragen. Ingevolge lid 21.2.2, aanhef en onder b, zal de bouwhoogte van
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 1,00 meter bedragen.

45.2. Ter zitting heeft de raad opgemerkt dat met het vaststellen van de bouwhoogte op 1 meter is
beoogd tegemoet te komen aan de wens van omwonenden om hogere bebouwing tegen te gaan. In
aanmerking genomen dat het plan niet in de weg staat aan de bouw van terrein- en erfafscheidingen tot
2 meter hoog achter de voorgevel van het dichtst bij de weg gelegen bedrijfsgebouw en dat [appellante
sub 10] de behoefte aan een ruimere bouwhoogte niet nader heeft gemotiveerd, ziet de Afdeling geen
grond voor het oordeel dat de raad het plan op dit punt niet in redelijkheid aldus heeft kunnen
vaststellen.

Conclusie

46. Het beroep is ongegrond.

Het beroep van [appellant sub 13] en anderen

47. [appellant sub 13] en anderen kunnen zich niet verenigen met het bestemmingsplan "Buitengebied"
voor zover daarbij aan het perceel [locatie 13] te Dwingeloo de bestemming "Horeca - 2" is toegekend.
Volgens hen maakt deze bestemming een vergaande intensivering van het gebruik en bebouwing op
het perceel mogelijk en wordt hiermee voorbijgegaan aan de belangen van omwonenden bij een goed
woon- en leefklimaat in de omgeving van het Dwingelderveld, dat in verscheidene beleidsstukken als
waardevol natuurgebied is aangewezen. Naar hun mening is onvoldoende gewicht toegekend aan een
brief van de inspecteur van de ruimtelijke ordening van 20 februari 1991, verscheidene mededelingen
van het college van gedeputeerde staten van Drenthe en de uitspraak van de Afdeling van 30 januari
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1998, waaruit blijkt dat uitbreiding van de activiteiten niet is toegestaan. Zij wijzen er verder op dat in de
afgelopen jaren diverse activiteiten in strijd met het bestemmingsplan zijn georganiseerd waartegen
door het gemeentebestuur niet adequaat is opgetreden.

[appellant sub 13] en anderen betogen voorts dat het plan ten onrechte geen beperkingen stelt ten
aanzien van licht en geluid en het maximale aantal bezoekers, en dat ten onrechte geen maximale
oppervlakte is vastgelegd ten behoeve van het terras, zodat op grond van het plan het hele perceel als
terras kan worden gebruikt. Voorts vrezen zij overlast als gevolg van de in de planregels opgenomen
sluitingstijd van 21.00 uur en van de regeling voor horeca in de Algemene Plaatselijke Verordening, die
bepaalt dat twaalf keer per jaar dispensatie van de in die verordening vastgelegde normen kan worden
gevraagd.

47.1. De raad stelt dat de in het plan opgenomen regeling voor het perceel recht doet aan de
ontstaansgeschiedenis en aan de woonfuncties in de directe omgeving. De raad stelt voorts dat
overlast zal worden beperkt doordat [appellante sub 10] aan de geldende eisen uit de milieuwetgeving
dient te voldoen.

47.2. Zoals hiervoor werd overwogen voorziet de toegekende bestemming "Horeca - 2" alleen in de
mogelijkheid van vestiging van een pannenkoekenrestaurant op het bedoelde perceel, met daaraan
ondergeschikt een midgetgolfbaan. In het plan is openstelling van het restaurant voor bezoekers na
21.00 uur als strijdig gebruik aangemerkt, evenals het gebruik van meer dan 20 m2 van het
bedrijfsoppervlak voor een cafetaria. De toegestane omvang van de gebouwen en overkappingen is
verder in het plan beperkt tot ten hoogste 170 m2, wat op zichzelf een beperking meebrengt aan het
aantal gasten dat in het restaurant kan worden ontvangen.

De toegekende bestemming staat er evenwel niet aan in de weg dat de niet-bebouwde gedeelten van
het perceel worden gebruikt als terras. Gezien de oppervlakte van het perceel en de afstand tot de
meest nabijgelegen woonbebouwing acht de Afdeling niet op voorhand uitgesloten dat exploitatie van
het restaurant, bij maximale benutting van de mogelijkheden voor de aanleg van terrassen, zal leiden
tot nadelige gevolgen voor het woon- en leefklimaat ter plaatse van de omliggende percelen. Daarbij is
van betekenis dat op grond van artikel 2.18, eerste en derde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
bepaalde vormen van geluid, zoals stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein
dat behoort tot de betrokken inrichting en geluid veroorzaakt door het komen en gaan van bezoekers
van inrichtingen waar in hoofdzaak horeca- en recreatieactiviteiten plaatsvinden, niet worden betrokken
bij de vraag of aan de normen van dat besluit wordt voldaan. Een beoordeling van de
aanvaardbaarheid van een activiteit waar dergelijke vormen van geluid te verwachten zijn, zal daarom
in het bijzonder moeten plaatsvinden in het kader van de ruimtelijke ordening. Noch in de stukken noch
ter zitting heeft de raad echter een onderbouwing gegeven van zijn standpunt dat wat dit betreft geen
onevenredige gevolgen voor de omgeving te verwachten zijn. Het plan is in zoverre, in strijd met artikel
3:46 van de Awb, onvoldoende draagkrachtig gemotiveerd.

47.3. Voor zover appellanten de gevolgen vrezen van de dispensatieregeling in de Algemene
Plaatselijke Verordening, ziet dit bezwaar niet op de regeling zoals vastgelegd in het plan en kan het in
het kader van deze procedure dan ook niet aan de orde komen.

Conclusie

48. Het beroep is gegrond. Het plan dient dan ook gezien het voorgaande te worden vernietigd voor
zover het het plandeel met de bestemming "Horeca - 2" betreft, voor zover die is toegekend aan het
perceel [locatie 13] te Dwingeloo. Om die reden behoeft hetgeen overigens is aangevoerd geen
bespreking.

48.1. De Afdeling ziet aanleiding om de voorlopige voorziening te treffen dat, tot het moment dat voor
het perceel een nieuw plan in werking zal treden, voor het perceel de in het bestemmingsplan
"Buitengebied" toegekende bestemming "Horeca - 2" met de daarbij behorende regels blijft gelden.
Mede in aanmerking genomen dat het pannenkoekenrestaurant al gedurende langere tijd op het
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perceel aanwezig is, acht de Afdeling op voorhand niet aannemelijk dat voortzetting van dat gebruik
totdat een nieuw plan voor het perceel is vastgesteld zal leiden tot onomkeerbare nadelige gevolgen
voor de omgeving.

De beroepen van Milieudefensie en [appellant sub 15]

49. Ter zitting zijn de beroepen van Milieudefensie en [appellant sub 15] ingetrokken voor zover gericht
tegen de maximaal toegestane gevellengte van 150 meter die is vastgelegd in artikel 71, onder c, van
de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied", en voor zover gericht tegen het ontbreken van het
vereiste van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van drainage op gronden met de
bestemming "Waarde - Archeologie 2" of de bestemming "Waarde - Archeologie 3".

50. De beroepen van Milieudefensie en [appellant sub 15] betreffen de gevolgen van het plan, en in het
bijzonder de mogelijkheden die het biedt voor uitbreiding van agrarische bedrijven, voor de in de
omgeving gelegen Natura 2000-gebieden.

Milieudefensie betoogt dat de raad, gezien de inhoud van het opgestelde milieueffectrapport en van de
passende beoordeling, ten onrechte heeft geconcludeerd dat geen sprake zal zijn van significante
negatieve effecten voor de Natura 2000-gebieden, en dat het plan om die reden is vastgesteld in strijd
met de Nbw. Zij wijst erop dat uit de passende beoordeling volgt dat als gevolg van het plan verhoogde
stikstofdeposities zijn te verwachten op habitattypen die daarvoor gevoelig zijn. Naar haar mening is
met de in artikel 73, lid 73.3, van de planregels opgenomen coördinatieregeling en de specifieke
gebruiksverboden van artikel 3, lid 3.5, onder u, artikel 4, lid 4.5, onder v, en artikel 6, lid 6.4, onder j,
onvoldoende verzekerd dat geen nadelige gevolgen voor de natuurlijke kenmerken in de Natura 2000-
gebieden zullen optreden, onder meer doordat niet is voorzien in een cumulatieve beoordeling van de
ontwikkelingen die het plan mogelijk maakt. Bovendien maakt het plan in artikel 3, lid 3.6, onder g,
artikel 4, lid 4.6, onder h, en artikel 6, lid 6.5, onder e, afwijking van de bedoelde gebruiksverboden
mogelijk, aldus Milieudefensie.

Ten aanzien van de wijzigingsbevoegdheden opgenomen in artikel 3, lid 3.8, aanhef en onder d, sub 1
en 2, van de planregels, betogen Milieudefensie en [appellant sub 15] dat de effecten van vergroting
van de agrarische bedrijfskavel van 2 hectare naar 3 hectare en een oppervlakte van 12.000 m² aan
bedrijfsgebouwen die deze wijzigingsbevoegdheid mogelijk maakt onvoldoende zijn onderzocht.
Vergroting van agrarische bedrijfskavels tot 3 hectare is naar zij stellen in strijd met artikel 3.23 van de
provinciale omgevingsverordening en het provinciaal beleid, zoals neergelegd in de Omgevingsvisie
Drenthe. Verder is in de gemaakte passende beoordeling volgens [appellant sub 15] ten onrechte niet
uitgegaan van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het plan, maar van de
wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het ontwerpplan, waarmee in plaats van 12.000 m2 ten
hoogste 10.000 m2 aan bebouwing kon worden toegestaan.

Met betrekking tot de intensieve veehouderij van [appellante sub 16], gevestigd aan de [locatie 14] te
Nijensleek, betoogt Milieudefensie dat aan dat bedrijf ten onrechte een agrarische bedrijfskavel van 2,5
hectare is toegekend. Dit is volgens Milieudefensie eveneens in strijd met artikel 3.23 van de
omgevingsverordening en de omgevingsvisie. Verder is volgens Milieudefensie voor het bedrijf de
noord-westelijke perceelsgrens niet juist ingetekend op de verbeelding. Milieudefensie betoogt dat het
verhogen van de maximale bedrijfskavelgrootte leidt tot ongewenste ruimtelijke effecten, en dat dit
onvoldoende is betrokken in de belangenafweging van de raad. Volgens [appellant sub 15] is ten
onrechte een te grote agrarische bedrijfskavel toegekend en ligt hieraan geen passende beoordeling
ten grondslag, zodat het plan ook op dit punt in strijd is met de Nbw. Voorts is de aanvaardbaarheid van
de cumulatieve geuremissies en gezondheidsrisico’s onvoldoende beoordeeld, aldus [appellant sub
15].

50.1. De raad stelt dat het plan voldoende zekerheid biedt dat de natuurlijke kenmerken van de
nabijgelegen Natura 2000-gebieden als gevolg van het plan niet zullen worden aangetast. Hij verwijst
naar de door Grontmij opgestelde rapporten "Milieueffectrapport bestemmingsplan Buitengebied
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" en "Passende beoordeling bestemmingsplan Buitengebied gemeente " van 12
april 2011 en de eveneens door Grontmij opgestelde notitie "Plan-MER bestemmingsplan Buitengebied

: Aanvulling" van 4 november 2011.

Westerveld Westerveld

Westerveld

Met betrekking tot het bedrijf aan de [locatie 14] te Nijensleek stelt de raad dat wordt voldaan aan de
geldende milieu- en natuurwetgeving. De raad verwijst naar de onherroepelijke vergunning op grond
van de Wet milieubeheer voor het bedrijf. Volgens de raad biedt de Omgevingsvisie Drenthe, onder
voorwaarden, de mogelijkheid om een bouwblok tot 2 hectare toe te kennen. Voorts is ten behoeve van
het perceel [locatie 14] volgens de raad in het verleden gebruik gemaakt van een vrijstelling op grond
waarvan het bouwblok aan één zijde met 25 meter wordt overschreden.

50.2. Ingevolge artikel 19j, eerste lid, van de Nbw, voor zover hier van belang, houdt een
bestuursorgaan bij het nemen van een besluit tot het vaststellen van een plan dat, gelet op de
instandhoudingsdoelstelling, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in dat
gebied kan verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het
gebied is aangewezen, ongeacht de beperkingen die terzake in het wettelijk voorschrift waarop het
berust, zijn gesteld, rekening met de gevolgen die het plan kan hebben voor het gebied.

Ingevolge het tweede lid maakt het bestuursorgaan voor plannen als bedoeld in het eerste lid, die niet
direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar die
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben
voor het desbetreffende gebied, alvorens het plan vast te stellen een passende beoordeling van de
gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling van dat
gebied.

Ingevolge het derde lid, gelezen in samenhang met artikel 19g, mag het plan alleen dan worden
vastgesteld indien het bestuursorgaan uit de passende beoordeling de zekerheid heeft verkregen dat
de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden aangetast.

50.3. De beroepen zien in het bijzonder op de planregeling voor de gronden met de bestemming
"Agrarisch - 1", "Agrarisch - 2" en "Agrarisch - Paardenhouderij", zoals verwoord in de artikelen 3, 4 en
6 van de planregels.

Ingevolge artikel 3, lid 3.1, en artikel 4, lid 4.1, van de planregels zijn de voor "Agrarisch - 1"
respectievelijk "Agrarisch - 2" aangewezen gronden, voor zover hier van belang, bestemd voor het
agrarisch, deels grondgebonden en deels niet-grondgebonden grondgebruik.

Ingevolge artikel 6, lid 6.1, zijn de voor "Agrarisch - Paardenhouderij" aangewezen gronden onder meer
bestemd voor bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van gebruiksgerichte
paardenhouderijen, al dan niet in combinatie met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering of
ondergeschikte manegeactiviteiten.

Ingevolge artikel 3, lid 3.2, onder 3.2.1, aanhef en onder a, respectievelijk artikel 4, lid 4.2, onder 4.2.1,
en artikel 6, lid 6.2, onder 6.2.1, mogen op de desbetreffende gronden uitsluitend gebouwen en
overkappingen ten behoeve van de ter plaatse gevestigde agrarische bedrijvigheid respectievelijk de
ter plaatse gevestigde paardenhouderij worden gebouwd.

Ingevolge artikel 3, lid 3.5, aanhef en onder u, respectievelijk artikel 4, lid 4.5, aanhef en onder v, en
artikel 6, lid 6.4, aanhef en onder j, wordt tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met de
bestemming in ieder geval gerekend het gebruik van gebouwen en overkappingen ten behoeve van de
uitbreiding van de bestaande veestapel waarbij een toename plaatsvindt van de ammoniakemissie
vanaf het betreffende agrarische bedrijf, als de kwaliteit van de natuurlijke habitat en habitatsoorten bij
gevolg kan verslechteren of er een significant effect kan zijn op de kwalificerende soorten van een
Natura 2000-gebied.
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Ingevolge artikel 3, lid 3.6, aanhef en onder g, respectievelijk artikel 4, lid 4.6, aanhef en onder h, en
artikel 6, lid 6.5, aanhef en onder e, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van de
hiervoor bedoelde bepalingen over strijdig gebruik, in die zin dat bij een uitbreiding van de veestapel op
een agrarisch bedrijf of een paardenhouderijbedrijf de ammoniakemissie toeneemt, mits bij gebruik van
nieuwe stalruimte het in aanmerking komende beste beschikbare stalsysteem wordt toegepast om
emissie van ammoniak te beperken en de toename van de ammoniakemissie wordt gecompenseerd
door middel van mitigerende maatregelen, of anderszins wordt aangetoond dat de kwaliteit van de
natuurlijke habitat en habitatsoorten bij gevolg niet zal verslechteren en er geen significant verstorend
effect zal zijn op de kwalificerende soorten van een Natura 2000-gebied. Onder een mitigerende
maatregel als hiervoor bedoeld wordt mede begrepen:

- compensatie door middel van een minimaal gelijkwaardige afname van de bestaande depositie op
hetzelfde kwetsbare gebied, afkomstig van één of meer andere agrarische bedrijven;

- compensatie door middel van het realiseren van een minimaal gelijkwaardige vermindering van de
kwetsbaarheid van de betreffende habitat, door het (doen) treffen van inrichting- en
beheermaatregelen.

Ingevolge artikel 3, lid 3.8, aanhef en onder d, sub 1 en 2, van de planregels kan het college van
burgemeester en wethouders het plan wijzigen in die zin dat een agrarische bedrijfskavel voorzien van
de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfskavel niet-grondgebonden bedrijf"
met inbegrip van het daarbinnen gelegen aaneengesloten bouwblok wordt vergroot, mits:

1. de oppervlakte van de agrarische bedrijfskavel met inbegrip van het daarbinnen gelegen
aaneengesloten bouwblok wordt vergroot tot ten hoogste 3 hectare;

2. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen ten hoogste 12.000 m² zal
bedragen.

Ingevolge artikel 69, aanhef en onder g, wordt tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met
de gegeven bestemmingen in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken waarvoor
bij of krachtens de Nbw een vergunning is vereist en waarvoor deze vergunning niet is verleend, met
dien verstande dat indien de Nbw wordt vervangen de nieuwe wetgeving hier gelezen moet worden in
plaats van de Nbw.

Ingevolge artikel 73, lid 73.3, van de planregels zullen burgemeester en wethouders bij het toestaan
van bouwwerken, werken en werkzaamheden rekening houden met de specifieke bescherming en
instandhouding van de Natura 2000-gebieden, zoals die zijn weergegeven in bijlage 2 van de
toelichting, door het voorkomen van significant negatieve aantasting van de natuurlijke kenmerken van
de gebieden, zodanig dat er geen strijd met de Nbw zal zijn.

50.4. In de nabijheid van het plangebied liggen de Natura 2000-gebieden Drents-Friese Wold &
Leggelderveld, Holtingerveld/Havelte-Oost, Dwingelderveld en De Wieden.

50.5. Vanwege de mogelijke gevolgen van het plan voor de Natura 2000-gebieden is een passende
beoordeling verricht. Volgens de passende beoordeling van Grontmij van 12 april 2011 kan het plan,
als gevolg van de uitbreiding van agrarische bedrijven die het mogelijk maakt, leiden tot aanmerkelijke
stijging van stikstofdeposities op de Natura 2000-gebieden in de omgeving, waarbij de grootste
toenames deels samenvallen met de meest gevoelige habitattypen. In de passende beoordeling wordt
verder geconstateerd dat de bestaande achtergrondconcentratie hoger is dan de kritische
depositiewaarde voor de aanwezige stikstofgevoelige habitats. In de aanvullende passende
beoordeling van 4 november 2011 is hieraan toegevoegd dat indien agrarische bedrijven willen
uitbreiden, dit voornamelijk emissieneutraal zal moeten plaatsvinden omdat anders sprake kan zijn van
een significant effect op een Natura 2000-gebied. Het Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en
de aanvulling daarop met betrekking tot het bestemmingsplan "Buitengebied", uitgebracht op 22
december 2011 door de Commissie voor de milieueffectrapportage, vermeldt voorts dat in alle in het
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MER en de passende beoordeling onderzochte alternatieven de depositie van verzurende en
vermestende stoffen op Natura 2000-gebieden toenemen ten opzichte van de huidige feitelijke situatie.
Omdat de depositie van deze stoffen in de natuurgebieden al hoger dan de kritische depositiewaarde
is, is aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden volgens het advies niet uit
te sluiten. In de passende beoordeling wordt uiteindelijk echter geconcludeerd dat significante gevolgen
voor Natura 2000-gebieden, ondanks de hiervoor beschreven bevindingen, niet zullen optreden, in het
bijzonder doordat in het bestemmingsplan een coördinatieregeling is opgenomen. Daarmee wordt
gedoeld op de regeling die is vastgelegd in artikel 73, lid 73.3, van het plan, zoals hierboven
weergegeven. Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat deze bepaling dragend is voor de conclusie
dat de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden niet worden aangetast als gevolg van het
plan.

50.6. Gezien de bestemmingsbepalingen en de bouwregels in de artikelen 3, 4 en 6 van de planregels,
zoals hiervoor weergegeven, biedt het plan in beginsel mogelijkheden voor uitbreiding van de
bebouwing ten behoeve van veehouderijen. Toename van de bebouwing ten behoeve van
veehouderijen kan, in algemene zin, leiden tot uitbreiding van de veebezetting, tot een hogere
ammoniakemissie en dus ook tot een hogere depositie van ammoniak op de betrokken Natura 2000-
gebieden. Het is niet uitgesloten dat een dergelijke stijging van de depositie, als deze zich zou
voordoen, leidt tot gevolgen van betekenis voor de habitats en soorten waarvoor de betrokken
gebieden zijn aangewezen. Een planregeling die een toename van agrarische bedrijfsbebouwing
mogelijk maakt is, in het licht van de artikelen 19j en volgende van de Nbw, dan ook alleen
aanvaardbaar als is verzekerd dat ondanks die toename geen uitbreiding van de veebezetting zal
plaatsvinden of op een andere manier wordt verzekerd dat geen aantasting van de natuurlijke
kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden zal optreden. De vraag zal dan ook moeten
worden beantwoord of de in het plan vastgelegde regeling, en meer in het bijzonder de algemene
gebruiksregel van artikel 69, onder g, de coördinatieregeling van artikel 73, lid 73.3, en de specifieke
gebruiksverboden in de artikelen 3, 4 en 6, op dit punt de benodigde mate van zekerheid kunnen
geven.

50.7. Ten aanzien van de algemene bepalingen in artikel 69, aanhef en onder g, en artikel 73, lid 73.3,
en de vraag of deze bepalingen kunnen verzekeren dat het plan niet leidt tot aantasting van de
natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden, overweegt de Afdeling het volgende.

50.8. Artikel 69, aanhef en onder g, merkt, kort gezegd, in algemene zin als strijdig gebruik aan "het
gebruik van gronden en bouwwerken waarvoor bij of krachtens de Nbw een vergunning is vereist en
waarvoor deze vergunning niet is verleend". Handelen zonder een vergunning op grond van de Nbw
waar een dergelijke vergunning is vereist, is echter al verboden op grond van artikel 19d, eerste lid, van
die wet. Het aanmerken van dergelijk handelen als strijdig gebruik levert dus een herhaling op van het
verbod van artikel 19d, eerste lid, en heeft in zoverre beperkte toegevoegde waarde. De gekozen
regeling leidt er echter wel toe dat bij een dergelijk handelen een handhavingsbevoegdheid ontstaat
voor het college van burgemeester en wethouders, doordat dit college op grond van artikel 7.1, eerste
lid, van de Wro, gelezen in samenhang met artikel 5.2, eerste lid, onder a, van de Wabo, bevoegd is tot
handhavend optreden bij handelen in strijd met de gebruiksregels van een bestemmingsplan. Op grond
van artikel 57, eerste en vierde lid, van de Nbw berust de bevoegdheid tot handhaving van het bij of
krachtens die wet bepaalde echter bij de minister van Economische Zaken respectievelijk bij het college
van gedeputeerde staten. Aangezien artikel 69 van de planregels ertoe leidt dat voor handelingen,
verricht zonder een daartoe benodigde vergunning op grond van de Nbw, de bevoegdheid tot
handhaving gelijktijdig bij verschillende bestuursorganen komt te liggen, wordt naar het oordeel van de
Afdeling de regeling van het toezicht op de naleving zoals vastgelegd in artikel 57 van de Nbw op
onaanvaardbare wijze doorkruist. Verder leidt de bepaling ertoe dat het antwoord op de vraag of een
bepaalde handeling in strijd is met het bestemmingsplan afhankelijk wordt van de omstandigheid of er
wel of niet een vergunning op grond van de Nbw is verleend. Daarmee kan niet op grond van het
bestemmingsplan op voorhand worden vastgesteld welk handelen als gebruik in strijd met dat plan
wordt aangemerkt. Het plan is in zoverre rechtsonzeker.
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50.9. Artikel 73, lid 73.3, bepaalt voor zover hier van belang dat het college van burgemeester en
wethouders "bij het toestaan van bouwwerken en werken en werkzaamheden rekening houdt met de
specifieke bescherming en instandhouding van de Natura 2000-gebieden door het voorkomen van
significant negatieve aantasting van de natuurlijke kenmerken van de gebieden, zodanig dat er geen
strijd met de Nbw zal zijn". Deze bepaling laat zich, ondanks het opschrift "coördinatiebepaling",
moeilijk anders lezen dan als een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om op
een zodanige manier gebruik te maken van de het college op grond van de Wabo en het
bestemmingsplan toekomende bevoegdheden, dat strijd met de Nbw wordt voorkomen. De bepaling
bevat daarmee een, voor het college bindende, instructienorm die een resultaatsverplichting inhoudt en
tegelijkertijd een dwingende toetsingsgrond voor omgevingsvergunningen die bij het college worden
aangevraagd en die zien op activiteiten waarvoor het plan regels stelt. De bepaling verzet zich er
immers tegen dat een omgevingsvergunning wordt verleend voor een handeling die in strijd zou zijn
met bepalingen in de Nbw.

Hier doet zich de vraag voor of een dergelijke regeling acceptabel is, bezien tegen de achtergrond van
de artikelen 47 en volgende en in het bijzonder artikel 47b, eerste lid, van de Nbw. Uit die artikelen
volgt immers dat een omgevingsvergunning die betrekking heeft op projecten of andere handelingen
waarvoor een vergunning op grond van artikel 19d van de Nbw nodig is, alleen wordt verleend als het
bestuursorgaan dat bevoegd is te beslissen op een aanvraag om een dergelijke vergunning heeft
verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft; dit is het zogenoemde "aanhaken", dat is
geregeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo. Op grond van deze regeling is het bevoegd gezag
voor een eventuele vergunning op grond van de Nbw, doorgaans het college van gedeputeerde staten,
bevoegd te beslissen over de verlening van een verklaring van geen bedenkingen en daarmee
verantwoordelijk voor de beoordeling of de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning wordt
aangevraagd in overeenstemming is met de Nbw. De regeling in het bestemmingsplan heeft echter als
strekking die toetsing ook door het college van burgemeester en wethouders te laten verrichten. Nu die
toetsing in het stelsel van de Wabo en de Nbw is voorbehouden aan het bevoegd gezag op grond van
die laatstgenoemde wet, verdraagt artikel 73, lid 73.3, zich naar het oordeel van de Afdeling niet met
artikel 47b van de Nbw en artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo.

50.10. Met betrekking tot het standpunt van de raad dat ook aan de specifieke gebruiksverboden van
artikel 3, lid 3.5, aanhef en onder u, artikel 4, lid 4.5, aanhef en onder v, en artikel 6, lid 6.4, aanhef en
onder j, de zekerheid kan worden ontleend dat geen aantasting van de natuurlijke kenmerken zal
optreden doordat deze verboden in de weg staan aan gebruik voor meer dan de bestaande veestapel,
overweegt de Afdeling het volgende.

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor bouwen, ten behoeve van de uitbreiding van de
stalruimte ten opzichte van de bestaande oppervlakte, zal moeten worden verleend voor zover een
dergelijke aanvraag past binnen de agrarische bestemming (bestemmingsomschrijving) en de
bouwregels, zoals opgenomen in de artikelen 3, 4 en 6 van de planregels. Ook als een dergelijke
vergunning is verleend zal het gebruiksverbod in beginsel kunnen worden tegengeworpen aan de
vergunninghouder. Voor zover een uitbreiding van de veestapel juridisch is uitgesloten hoeft daarmee,
in algemene zin, voor het te verrichten onderzoek geen rekening te worden gehouden. Als het plan een
bepaalde vorm van gebruik verbiedt is immers in zoverre geen sprake van een plan dat de natuurlijke
habitats of habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kan verslechteren, zoals bedoeld in artikel
19j, eerste lid.

In het nu voorliggende geval is echter van belang dat de gebruiksverboden uitbreiding van de
bestaande veestapel niet zonder meer verbieden, maar alleen voor zover een dergelijke uitbreiding
leidt tot een toename van ammoniakemissie, als de kwaliteit van de natuurlijke habitat en
habitatsoorten bij gevolg kan verslechteren of er een significant effect kan zijn op de kwalificerende
soorten van een Natura 2000-gebied. Met deze bewoordingen is, zo begrijpt de Afdeling, kennelijk
bedoeld aan te sluiten bij de bewoordingen van artikel 19j, eerste lid. Het gevolg van de door de raad
gekozen regeling is dat de beoordeling of, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken
gebieden, verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in dat
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gebied kan optreden of zich een significant verstorend effect kan voordoen op de soorten waarvoor het
gebied is aangewezen, plaatsvindt bij de beoordeling of wordt gehandeld in strijd met het
gebruiksverbod, waarbij met name kan worden gedacht aan de vraag of wel of niet handhavend kan of
moet worden opgetreden. Omdat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is tot
handhaving van de regels van een bestemmingsplan, vindt in een dergelijk geval de beoordeling of de
zojuist bedoelde effecten zich zullen kunnen voordoen plaats door dat college. Uit de bewoordingen
van artikel 19j, eerste, tweede en derde lid, volgt echter dat de daar bedoelde beoordelingen moeten
worden verricht voordat het desbetreffende plan wordt vastgesteld, en dat ze moeten worden verricht
door het bestuursorgaan dat bevoegd is het besluit tot vaststelling te nemen; in het geval van een
bestemmingsplan dus door de raad. De beoordeling of het plan enig verslechterend of verstorend effect
kan hebben, de beoordeling of het plan afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten
significante gevolgen kan hebben, en de beoordeling of de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke
kenmerken van de Natura 2000-gebieden niet worden aangetast, kunnen derhalve niet pas
plaatsvinden bij de toepassing van het gebruiksverbod.

50.11. Verder geldt het gebruiksverbod volgens de juist aangehaalde artikelen voor "uitbreiding van de
bestaande veestapel". Op grond van artikel 1 van de planregels moet onder "bestaande veestapel" ten
aanzien van het gebruik van gebouwen en overkappingen ten behoeve van het houden van vee
worden verstaan: bestaand ten tijde van de peildatum bepaald bij of krachtens de Nbw. Welke datum
concreet wordt bedoeld - meer specifiek: of het gaat om de peildatum voor "bestaand gebruik" in artikel
1, aanhef en onder m, van de Nbw van 31 maart 2010, of bijvoorbeeld om de referentiedatum waarnaar
wordt verwezen in artikel 19kd, eerste en derde lid, van die wet (in veel gevallen 7 december 2004)
wordt hiermee niet duidelijk. Evenmin wordt duidelijk hoe de omvang van de "bestaande" veestapel
wordt bepaald (bijvoorbeeld of wordt aangesloten bij eventuele verleende vergunningen, dan wel wordt
gekeken hoeveel vee feitelijk aanwezig is). Gelet hierop is de definitie naar het oordeel van de Afdeling
in hoge mate rechtsonzeker omdat de invulling van "bestaande veestapel" bepalend is voor de
strekking van de specifieke gebruiksverboden geldt hetzelfde voor die bepalingen.

51. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het plan, voor zover het betreft artikel 69, onder g, van de
planregels, is vastgesteld in strijd met artikel 57, eerste en vierde lid, van de Nbw en met het
rechtszekerheidsbeginsel. Verder is het plan voor zover het betreft artikel 73, lid 73.3, van de
planregels vastgesteld in strijd met artikel 47b van de Nbw en met artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo.
Voor zover het betreft de artikelen 3, lid 3.5, aanhef en onder u, 4, lid 4.5, aanhef en onder v, en 6, lid
6.4, aanhef en onder j, is het plan vastgesteld in strijd met artikel 19j, eerste, tweede en derde lid, van
de Nbw en met het rechtszekerheidsbeginsel. De beroepen zijn gegrond. Het plan dient, voor zover het
de juistgenoemde bepalingen betreft, te worden vernietigd.

51.1. Nu de gebruiksverboden niet in stand kunnen blijven geldt datzelfde voor de mogelijkheden die
het plan biedt om daarvan af te wijken bij omgevingsvergunning, zoals voorzien in artikel 3, lid 3.6,
aanhef en onder g, artikel 4, lid 4.6, aanhef en onder h, en artikel 6, lid 6.5, aanhef en onder e.

51.2. Gezien de bevindingen in de passende beoordeling en de aanvulling daarop, zoals hiervoor
weergegeven onder 50.5, volgt uit de vernietiging van de hiervoor onder 51. weergegeven
planonderdelen dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat hij de
zekerheid heeft verkregen dat het plan, voor zover het voorziet in uitbreidingsmogelijkheden voor
agrarische bedrijven, niet zal leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van de in de omgeving
van het plangebied gelegen Natura 2000-gebieden. De Afdeling ziet daarin aanleiding om de artikelen
3, 4 en 6 van de planregels ook voor het overige te vernietigen wegens strijd met artikel 19j van de
Nbw, evenals de plandelen met de bestemmingen "Agrarisch - 1", "Agrarisch - 2" en "Agrarisch -
Paardenhouderij". Dit laatste betekent dat ook de aanduidingen die in het plan zijn toegekend aan
gronden gelegen binnen deze plandelen komen te vervallen.

52. Nu artikel 3 van de planregels als geheel voor vernietiging in aanmerking komt vanwege strijd met
artikel 19j van de Nbw, behoeft hetgeen is aangevoerd met betrekking tot de wijzigingsbevoegdheden
die zijn opgenomen in artikel 3, lid 3.8, aanhef en onder d, sub 1 en 2, geen bespreking. Ook het
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betoog dat het plan in strijd is met de Omgevingsvisie Drenthe en de provinciale
omgevingsverordening, voor zover daarin bij recht een bedrijfskavel van ongeveer 2,5 hectare is
toegekend aan het bedrijf van [appellante sub 16], behoeft hier niet te worden besproken, aangezien
met de vernietiging van het plandeel met de bestemming "Agrarisch - 1" ook de aanduidingen die op de
gronden met die bestemming aanwezig zijn komen te vervallen. Met het oog op de verdere
besluitvorming overweegt de Afdeling niettemin het volgende.

52.1. Ten aanzien van de wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in artikel 3, lid 3.8, aanhef en onder
d, van de planregels, die ertoe strekt dat een agrarische bedrijfskavel voorzien van de aanduiding
"specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfskavel niet-grondgebonden bedrijf" met inbegrip van
het daarbinnen gelegen aaneengesloten bouwblok wordt vergroot, is van belang dat de gezamenlijke
oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen na toepassing van die bevoegdheid ten
hoogste 12.000 m² mag bedragen. In de passende beoordeling is evenwel niet uitgegaan van een
wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van 12.000 m² aan gezamenlijke oppervlakte aan
bedrijfsgebouwen, maar van 10.000 m², zoals was opgenomen in het ontwerpplan. Het vergroten van
de maximale oppervlakte aan bebouwing kan leiden tot een grotere staloppervlakte, en daarmee tot
meer vee en dus tot een een hogere depositie op de betrokken Natura 2000-gebieden. Nu in zoverre
niet, zoals vereist in artikel 19j van de Nbw, voor de vaststelling van het plan door het betrokken
bestuursorgaan aan de hand van een passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan in
zoverre niet zal leiden tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken gebieden, is
het plan ook wat de bedoelde wijzigingsbevoegdheid betreft vastgesteld in strijd met de genoemde
bepaling.

De oplegnotitie "Passende beoordeling bestemmingsplan buitengebied gemeente " van 25
februari 2013, die dateert van na de vaststelling van het plan, concludeert dat de verruiming van de
wijzigingsbevoegdheid met zekerheid niet tot significant negatieve effecten op de Natura 2000-
gebieden zal leiden doordat de verruiming van de wijzigingsbevoegdheid opgaat voor maximaal vijf
bedrijven en doordat de specifieke gebruiksverboden ook van toepassing zijn op de
wijzigingsbevoegdheid, zodat hiervan geen gebruik kan worden gemaakt tenzij wordt voldaan aan de
gestelde voorwaarden. Hieruit kan worden afgeleid dat de toepasselijkheid van deze gebruiksverboden
doorslaggevend is voor de conclusie dat geen aantasting is te verwachten van de natuurlijke
kenmerken. Nu de gebruiksverboden, zoals hiervoor werd overwogen, niet in overeenstemming zijn
met artikel 19j van de Nbw, kan hetgeen in de aanvullende passende beoordeling wordt vermeld ten
aanzien van de wijzigingsbevoegdheid geen grondslag bieden voor instandlating van de
rechtsgevolgen.

Westerveld

53. Ten aanzien van het betoog van Milieudefensie en [appellant sub 15] dat de wijzigingsbevoegdheid
die is opgenomen in artikel 3.8, aanhef en onder d, in strijd is met de provinciale omgevingsverordening
en de Omgevingsvisie, merkt de Afdeling het volgende op.

53.1. Ten tijde van de vaststelling van het plan was het geldende beleid vastgelegd in de
Omgevingsvisie Drenthe, vastgesteld op 2 juni 2010. Daarin staat dat een bouwblok van een intensieve
niet-grondgebonden veehouderij bij uitbreiding 1,5 hectare bedraagt en bij uitzondering mag worden
vergroot tot 2 hectare. In de provinciale omgevingsverordening, in de versie zoals die gold ten tijde van
de vaststelling van het plan, staat in artikel 3.23, tweede en derde lid, dat een ruimtelijk plan een
intensieve veehouderij een bouwvlak met een omvang van ten hoogste 1,5 hectare geeft en onder
voorwaarden kan voorzien in vergroting tot maximaal 2 hectare.

53.2. De raad stelt zich op het standpunt dat de systematiek en de terminologie in het plan afwijken van
het provinciaal beleid en de verordening, waarin wordt uitgegaan van een bouwvlak van maximaal 1,5
hectare. In het plan wordt uitgegaan van een agrarische bedrijfskavel van maximaal 3 hectare
waarbinnen een denkbeeldig bouwblok van maximaal 1,5 hectare ligt. Binnen die 1,5 hectare moet op
grond van het plan de bebouwing worden gesitueerd. De Afdeling begrijpt het standpunt van de raad zo
dat het begrip "bouwvlak" uit de verordening en de omgevingsvisie in de kern overeenkomt met het
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begrip "bouwblok" zoals dat wordt gebruikt in het bestemmingsplan. Aangezien het bouwblok op grond
van het plan niet groter mag zijn dan 1,5 hectare is er volgens de raad geen strijd met het beleid of de
verordening.

53.3. Dit standpunt kan niet worden gevolgd. Op grond van artikel 3, lid 3.8, aanhef en onder d, van de
planregels kan immers de oppervlakte van de agrarische bedrijfskavel "met inbegrip van het
daarbinnen gelegen aaneengesloten bouwblok" worden vergroot tot 3 hectare, wat gezien de
bewoordingen betekent dat ook een bouwblok ter grootte van 3 hectare wordt mogelijk gemaakt. Ook
als deze bepaling zo zou worden gelezen dat alleen de kavel - en niet het bouwblok - tot 3 hectare kan
worden vergroot, acht de Afdeling het standpunt van de raad echter onjuist. Hoewel noch de
Omgevingsvisie noch de verordening definities geven van de gebruikte termen, bepaalt artikel 3.23 van
de verordening dat onder het bouwvlak van maximaal 1,5 hectare "mede zijn begrepen alle voor de
bedrijfsvoering noodzakelijke voorzieningen en de landschappelijke inpassing ervan". Hieruit volgt dat
de omvang van maximaal 1,5 hectare niet alleen betrekking heeft op de omvang van de toegestane
bebouwing of het gedeelte waar bebouwing mag plaatsvinden, maar een ruimere strekking heeft die
vergelijkbaar is met wat in het plan wordt aangeduid als de agrarische bedrijfskavel. Aangezien het plan
daarvoor een oppervlakte van maximaal 3 hectare toestaat is het in zoverre niet in overeenstemming
met de verordening en, aangenomen dat de terminologie van de Omgevingsvisie en die van de
verordening op dit punt dezelfde zijn, ook niet met de Omgevingsvisie.

53.4. Uit de verbeelding blijkt dat aan het perceel [locatie 14], waar het bedrijf van [appellante sub 16] is
gevestigd, de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfskavel niet-grondgebonden
bedrijf" is toegekend. De als zodanig aangeduide gronden beslaan een oppervlakte van ongeveer 2,5
hectare. Ook in zoverre is het plan, gelet op hetgeen hiervoor werd overwogen, niet in
overeenstemming met de provinciale omgevingsverordening en de Omgevingsvisie.

Het beroep van [appellante sub 16] en anderen

54. [appellante sub 16] en anderen voeren aan dat in strijd met het vertrouwensbeginsel is gehandeld,
doordat het college van burgemeester en wethouders herhaaldelijk heeft gezegd medewerking te zullen
verlenen aan de uitbreiding van de oppervlakte aan bedrijfsgebouwen voor het bedrijf tot 2 hectare en
dit desondanks in het plan niet is vastgelegd. Op basis van dit gewekte vertrouwen hebben zij naar zij
zeggen aanzienlijke investeringen gedaan. Zij betogen verder dat de raad ten onrechte is
voorbijgegaan aan de noodzaak van uitbreiding, omdat met het oog op de continuïteit van het bedrijf
voldaan moet worden aan de eisen die voortvloeien uit de IPPC-richtlijn, het Besluit ammoniakemissie
huisvesting veehouderij en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Zij verwijzen in dit verband
naar het advies van de Stichting Advisering Agrarische Bouwplannen (hierna: SAAB) van 19 april 2010.
Door slechts 10.000 m² aan maximale totale oppervlakte aan bedrijfsgebouwen toe te staan heeft de
raad de belangen van het bedrijf niet voldoende meegewogen bij de besluitvorming omtrent het plan,
aldus [appellante sub 16] en anderen.

54.1. De raad stelt zich op het standpunt dat bij de vaststelling van het plan voldoende tegemoet is
gekomen aan de uitbreidingsplannen van [appellante sub 16] en anderen door de
wijzigingsbevoegdheid voor de uitbreiding van niet-grondgebonden agrarische bedrijven te verruimen
tot 12.000 m² aan bedrijfsbebouwing. Volgens de raad is een grotere oppervlakte aan bebouwing niet
passend gezien het relatief open landschap waarbinnen het perceel ligt. De raad stelt tot slot dat de
door [appellante sub 16] en anderen gemaakte kosten tot het eigen bedrijfsrisico behoren.

54.2. Hetgeen [appellante sub 16] en anderen hebben aangevoerd stemt in de kern overeen met wat zij
hebben aangevoerd in hun beroep tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders
van  van 12 juni 2012, waarbij het besluit van dat college van 8 november 2011, inhoudende
afwijzing van het verzoek van [appellante sub 16] en anderen om een wijzigingsplan vast te stellen ten
behoeve van het vergroten van het bebouwingsvlak tot 1,5 hectare, is gehandhaafd. In haar uitspraak
van 22 mei 2013, nr. , heeft de Afdeling het beroep van [appellante sub 16] en anderen

Westerveld

201207258/1/R4
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tegen het besluit van 12 juni 2012 ongegrond verklaard. De Afdeling ziet geen reden om nu anders te
oordelen ten aanzien van de aangevoerde gronden dan zij in de genoemde uitspraak heeft gedaan.
Voor de motivering van dit oordeel verwijst zij naar wat zij in die uitspraak heeft overwogen.

55. [appellante sub 16] en anderen kunnen zich verder niet verenigen met de in de planregels
opgenomen maatvoering van bedrijfsgebouwen, omdat deze er volgens hen toe leidt dat de al
aanwezige bedrijfsgebouwen niet in hun geheel als zodanig zijn bestemd. Daarnaast is een deel van de
bestaande bedrijfsgebouwen gelegen buiten de aanduiding "agrarische bedrijfskavel niet-
grondgebonden bedrijf", waarmee die gebouwen in zoverre in het plan niet als zodanig zijn bestemd. Zij
stellen dat het niet aannemelijk is dat de desbetreffende bebouwing binnen de planperiode zal worden
verwijderd, waardoor deze ten onrechte onder het overgangsrecht zijn gebracht.

[appellante sub 16] en anderen betogen voorts dat verschillende onderdelen van artikel 3 van de
planregels niet met elkaar in overeenstemming zijn. In artikel 3, lid 3.4, aanhef en onder e, dat het
mogelijk maakt bij omgevingsvergunning af te wijken van het plan voor de bouw van een
bedrijfsgebouw met een oppervlakte van meer dan 500 m2, is volgens hen ten onrechte geen rekening
gehouden met de mogelijkheid om bij een wijzigingsplan de oppervlakte van de gezamenlijke
bedrijfsgebouwen te vergroten van 10.000 naar 12.000 m2.

55.1. De raad stelt dat uit de plansystematiek blijkt dat bestaande bedrijfsgebouwen niet aan de
gestelde oppervlaktenorm hoeven te voldoen. Volgens de raad valt de bestaande bebouwing binnen
het bouwblok van de agrarische bedrijfskavel. De raad stelt voorts dat uit de plansystematiek blijkt dat
bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid de daarmee te bepalen verhoging van de gezamenlijke
oppervlakte aan bedrijfsgebouwen doorwerkt in de bouwregels.

55.2. Uit artikel 3, lid 3.2.1, sub i, van de planregels blijkt dat de maatvoering van een gebouw of
overkapping dient te voldoen aan het daar opgenomen bouwschema, waarin voor bedrijfsgebouwen en
overkappingen een maximale oppervlakte is vastgelegd van 500 m2 per gebouw of overkapping en
10.000 m2 voor de bedrijfsgebouwen en overkappingen gezamenlijk. In de tabel is bij het aantal van
10.000 m2 voor de gezamenlijke oppervlakte en bij het aantal van 150 m2, dat de maximale
oppervlakte voor een bedrijfswoning aangeeft, een sterretje weergegeven. Onder de tabel wordt
daarvoor de volgende verklaring gegeven: "tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk
geval de (gezamenlijke) oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen of een bedrijfswoning
ten hoogste de bestaande (gezamenlijke) oppervlakte zal bedragen". Het aantal van 500 m2 dat de
maximaal toegestane oppervlakte per bedrijfsgebouw of overkapping aangeeft is echter niet voorzien
van een sterretje. Anders dan de raad betoogt moet hieruit worden afgeleid dat de maximale omvang
van 500 m2 per bedrijfsgebouw ook geldt voor bestaande gebouwen. Voor zover op het perceel al
bestaande bebouwing met een grotere omvang aanwezig was, is deze dan ook niet als zodanig
bestemd.

Verder is, naar blijkt uit de digitale verbeelding en de daarbij behorende ondergrond zoals weergegeven
op www.ruimtelijkeplannen.nl, een deel van de bestaande bedrijfsbebouwing gelegen buiten de
aanduiding "agrarische bedrijfskavel niet-grondgebonden bedrijf". Aangezien de bedrijfsgebouwen op
grond van artikel 3, lid 3.2.1, aanhef en onder c, alleen binnen de bedrijfskavel mogen worden gebouwd
is de bebouwing ook in zoverre onder het overgangsrecht gebracht. Noch in de stukken noch ter zitting
heeft de raad inzichtelijk gemaakt om welke reden de bedrijfsbebouwing voor zover het de hiervoor
weergegeven punten betreft onder het overgangsrecht is gebracht. Het plan is voor zover het betreft
artikel 3, lid 3.2, onder 3.2.1, sub i, van de planregels dan ook niet, zoals vereist door artikel 3:46 van
de Awb, voorzien van een draagkrachtige motivering.

55.3. Nu de wijzigingsbevoegdheid die is vastgelegd in artikel 3, lid 3.8, onder d, van de planregels
gelet op hetgeen hiervoor is overwogen niet in stand kan blijven, hoeft hetgeen is aangevoerd over de
verhouding tussen die bepaling en artikel 3, lid 3.4, onder e, hier verder niet te worden besproken.
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56. Het beroep is gegrond. Nu zoals hiervoor is overwogen artikel 3 van de planregels dient te worden
vernietigd, kan afzonderlijke vernietiging van artikel 3, lid 3.2.1, sub i, van de planregels, achterwege
blijven. Ditzelfde geldt voor de aanduiding "agrarische bedrijfskavel niet-grondgebonden bedrijf" die is
toegekend aan het perceel [locatie 14] te Nijensleek. Vernietiging van de bestemming "Agrarisch - 1",
die aan dat perceel is toegekend, brengt immers met zich dat ook de op dat perceel gelegen
aanduiding komt te vervallen.

Proceskosten

57. De raad dient ten aanzien van [appellante sub 3], [appellante sub 7] en anderen, [appellant sub 12],
[appellant sub 13] en anderen, Milieudefensie, [appellant sub 15] en [appellante sub 16] en anderen op
na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

57.1. Ten aanzien van [appellant sub 1], de Vereniging van Bungaloweigenaren en [appellant sub 2A],
[appellant sub 4] en anderen, [appellant sub 5], [appellanten sub 8], [appellanten sub 9], [appellante
sub 14] en anderen en [appellant sub 17] is niet gebleken van proceskosten die voor vergoeding in
aanmerking komen.

57.2. Ten aanzien van [appellant sub 6] en [appellante sub 10] bestaat voor een
proceskostenveroordeling geen aanleiding.

Vermelding op www.ruimtelijkeplannen.nl

58. Uit oogpunt van rechtszekerheid en gelet op artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening, zal de
Afdeling de raad opdragen ervoor zorg te dragen dat de hierna in de beslissing nader aangeduide
onderdelen van deze uitspraak binnen vier weken na verzending daarvan worden verwerkt op de
landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart de beroepen van [appellant sub 1], de Vereniging van Bungaloweigenaren en [appellant sub
2A], [appellante sub 3], [appellant sub 4] en anderen, [appellant sub 5], [appellante sub 7] en anderen,
[appellant sub 8A] en [appellant sub 8B], [appellant sub 9A] en [appellant sub 9B], Vereniging
Milieudefensie, [appellante sub 14] en anderen, [appellant sub 15A] en [appellante sub 15B],
[appellante sub 16] en anderen en [appellant sub 17] tegen het besluit van de raad van de gemeente

 van 2 juli 2013 waarbij het bestemmingsplan "Buitengebied Reparatieplan 2013" is
vastgesteld, gegrond;
Westerveld

II. vernietigt dat besluit;

III. verklaart de beroepen van [appellante sub 3], [appellante sub 7] en anderen, [appellant sub 12A] en
[appellante sub 12B], [appellant sub 13] en anderen, Vereniging Milieudefensie, [appellant sub 15A] en
[appellante sub 15B] en [appellante sub 16] en anderen tegen het besluit van de raad van de gemeente

 van 5 juli 2012, waarbij het bestemmingsplan "Buitengebied" is vastgesteld, eveneens
gegrond;
Westerveld

IV. vernietigt dat besluit, voor zover het betreft

1. het plandeel met de bestemming "Agrarisch - 1";

2. het plandeel met de bestemming "Agrarisch - 2";

3. het plandeel met de bestemming "Agrarisch - Paardenhouderij";
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4. het plandeel met de bestemming "Horeca - 2" voor zover dat betrekking heeft op het perceel [locatie
13] te Dwingeloo;

5. het plandeel met de bestemming "Natuur" voor zover dat betrekking heeft op de gronden van de
[appellante sub 7] en anderen nabij het perceel [locatie 1] te Wapserveen, zoals aangegeven op de bij
deze uitspraak behorende kaart 1;

6. de artikelen 3, 4, 6, 69, onder g, en 73, lid 73.3, van de planregels;

V. verklaart de beroepen van [appellant sub 1], de Vereniging van Bungaloweigenaren en [appellant
sub 2A], [appellant sub 4] en anderen, [appellant sub 5], [appellant sub 6], [appellant sub 8A] en
[appellant sub 8B], [appellant sub 9A] en [appellant sub 9B], [appellante sub 14] en anderen,
[appellante sub 10] en [appellant sub 17] tegen het besluit van 5 juli 2012 ongegrond;

VI. draagt de raad van de gemeente  op om binnen 9 maanden na de verzending van deze
uitspraak, met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen

Westerveld

1. een nieuwe planregeling vast te stellen voor het perceel van [appellante sub 3] aan de Van
Helomaweg te Havelte; en

2. een nieuwe planregeling vast te stellen voor het perceel [locatie 13] te Dwingeloo, en het besluit of
de besluiten waarbij deze regelingen zijn vastgesteld op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te
maken en mede te delen;

VII. treft de voorlopige voorziening dat

1. voor het perceel van [appellante sub 3] aan de Van Helomaweg te Havelte de aanduiding
"veiligheidszone - lpg" blijft gelden overeenkomstig de bij deze uitspraak behorende kaart 2, met de
daarbij behorende bouw- en gebruiksregels zoals opgenomen in artikel 70, lid 70.2, van de regels van
het bestemmingsplan "Buitengebied";

2. voor het perceel [locatie 13] te Dwingeloo de bestemming "Horeca - 2" blijft gelden met de daarbij
behorende bouw- en gebruiksregels zoals opgenomen in artikel 21 van het bestemmingsplan
"Buitengebied";

VIII. bepaalt dat de onder VII.1. en VII.2. bedoelde voorzieningen vervallen op het moment dat voor de
daar bedoelde percelen een nieuwe planregeling in werking treedt;

IX. draagt de raad van de gemeente  op om binnen vier weken na verzending van deze
uitspraak ervoor zorg te dragen dat de onderdelen II., IV.1., IV.2., IV.3., IV.5. en IV.6. van deze
beslissing worden verwerkt op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl;

Westerveld

X. veroordeelt de raad van de gemeente  tot vergoeding van de bij appellanten in verband
met de behandeling van de beroepen opgekomen proceskosten, tot een bedrag van

Westerveld

- €1217,50 (zegge: twaalfhonderdzeventien euro en vijftig cent) voor [appellant sub 15A] en [appellante
sub 15B], geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien
verstande dat betaling aan één van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander;

- €834,72 (zegge: achthonderdvierendertig euro en tweeënzeventig cent), waarvan €730,50 (zegge:
zevenhonderddertig euro en vijftig cent) toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende
rechtsbijstand, voor de Vereniging Milieudefensie;

- €974,00 (zegge: negenhonderdvierenzeventig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde
beroepsmatig verleende rechtsbijstand, voor [appellante sub 3];
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- €974,00 (zegge: negenhonderdvierenzeventig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde
beroepsmatig verleende rechtsbijstand, voor [appellante sub 16] en anderen, met dien verstande dat
betaling aan één van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen;

- €974,00 (zegge: negenhonderdvierenzeventig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde
beroepsmatig verleende rechtsbijstand, voor [appellante sub 7] en anderen, met dien verstande dat
betaling aan één van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen;

- €1026,08 (zegge: duizendzesentwintig euro en acht cent) waarvan €974,00 (zegge:
negenhonderdvierenzeventig euro) toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende
rechtsbijstand, voor [appellant sub 12A] en [appellante sub 12B], met dien verstande dat betaling aan
één van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander;

- €53,88 (zegge: drieënvijftig euro en achtentachtig cent) voor [appellant sub 13] en anderen, met dien
verstande dat betaling aan één van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen;

XI. gelast dat de raad van de gemeente  aan appellanten het door hen betaalde griffierecht
als volgt vergoedt:

Westerveld

- €310,00 (zegge: driehonderdtien euro), voor [appellante sub 3],

- €310,00 (zegge: driehonderdtien euro) voor de Vereniging Milieudefensie;

- €310,00 (zegge: driehonderdtien euro) voor [appellante sub 16] en anderen, met dien verstande dat
betaling aan één van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen;

- €156,00 (zegge: honderdzesenvijftig euro) voor de [appellante sub 7] en anderen, met dien verstande
dat betaling aan één van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen;

- €156,00 (zegge: honderdzesenvijftig euro) voor [appellant sub 15A] en [appellante sub 15B], met dien
verstande dat betaling aan één van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander;

- €156,00 (zegge: honderdzesenvijftig euro) voor [appellant sub 12A] en [appellante sub 12B], met dien
verstande dat betaling aan één van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander; en

- €156,00 (zegge: honderdzesenvijftig euro) voor [appellant sub 13] en anderen, met dien verstande dat
betaling aan één van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen.

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, voorzitter, en mr. M.A.A. Mondt-Schouten en mr. J.
Kramer, leden, in tegenwoordigheid van mr. W. van Steenbergen, ambtenaar van staat.

w.g. Van Sloten w.g. Van Steenbergen
voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 6 augustus 2014

568.
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Reactienota Zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied   Buro Vijn B.V. 
Westerveld en planMER  
Status: Definitief / 05-07-12 

1. INLEIDING 

Hierbij bieden wij uw raad ter vaststelling aan het Bestemmingsplan “Buitenge-
bied”. Het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied heeft betrekking op vrijwel het 
hele buitengebied van de gemeente. Met dit bestemmingsplan wordt een groot 
aantal bestemmingsplannen vervangen zoals de bestemmingsplannen buitenge-
bied van de voormalige gemeenten Diever, Havelte, Dwingeloo en Vledder en de-
len van het buitengebied horende bij de gemeente Ruinen en Smilde, het bestem-
mingsplan voor de recreatieterreinen in Diever en verschillende partiële herzienin-
gen.  
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Buro Vijn B.V.   Reactienota Zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied  
 Westerveld en planMER 

Status: Definitief / 05-07-12 

2. TOTSTANDKOMING VAN HET VOORONTWERPPLAN 

Bij de gemeentelijke herindeling in 1998 zijn de bestemmingsplannen van de 
voormalige gemeenten Vledder, Havelte, Diever en Dwingeloo onder de nieuw ge-
vormde gemeente Westerveld komen te vallen. De gemeente Westerveld heeft 
besloten voor het buitengebied eerst vernieuwend ruimtelijk beleid op hoofdlijnen 
te ontwikkelen en de actualisering en samenvoeging van de verschillende be-
stemmingsplannen, die betrekking hebben op het buitengebied, daarna op te pak-
ken. Intussen zijn de bestemmingsplannen buitengebied in 2004 wel voor enkele 
onderdelen op elkaar afgestemd.  
Met de vaststelling van de kadernota voor het buitengebied (2006) heeft de ge-
meente Westerveld gekozen van een ontwikkelingsgericht ruimtelijk beleid, waarbij 
de kernkwaliteiten van het landschap centraal staan. 
Vervolgens is in 2008 volgens de ontwikkelingsgerichte benadering de Nota van 
uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. 
Daarna is begonnen met het opstellen van het voorontwerp van het bestemmings-
plan. Dit voorontwerp is tot stand gekomen in overleg met diverse belangengroe-
peringen in het buitengebied. Dit heeft begin 2010 geleid tot een voorontwerpbe-
stemmingsplan. 
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Reactienota Zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied   Buro Vijn B.V. 
Westerveld en planMER  
Status: Definitief / 05-07-12 

3. OVERLEG EN INSPRAAK 

Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied heeft vanaf 4 februari 2010 tot en 
met 18 maart 2010 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode kon een ieder een 
inspraakreactie schriftelijk naar voren brengen. Daarnaast is er een informatie-
avond gehouden. Op deze avond is een toelichting gegeven op het bestemmings-
plan en diverse projecten die daarmee samenhangen. Tevens zijn er drie inloop-
bijeenkomsten georganiseerd. Op deze avonden is de gelegenheid geboden tot 
het stellen van vragen en het indienen van reacties.  
In het kader van het wettelijk verplichte Overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening, is het voorontwerpbestemmingsplan toegezonden aan een 
aantal instanties en organisaties. De beantwoording van de reacties is opgenomen 
in de inspraaknota bestemmingsplan Buitengebied.  
Het ontwerpbestemmingsplan is vervolgens gereed gemaakt voor de formele pro-
cedure tot de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.  
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Buro Vijn B.V.   Reactienota Zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied  
 Westerveld en planMER 

Status: Definitief / 05-07-12 

4. TERINZAGELEGGING ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft overeenkomstig artikel 3:8 van de Wet ruimte-
lijke ordening (Wro) met ingang van 28 april 2011 gedurende 6 weken tot en met 8 
juni 2011 voor een ieder ter visie gelegen.  
Op grond van artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-
benden bij de gemeente schriftelijk of mondeling hun zienswijzen naar voren bren-
gen.  
Er zijn 122 zienswijzen ingediend. Twee zienswijzen zijn buiten de gestelde termijn 
ingediend en worden daarom buiten behandeling gelaten. Enkele zienswijzen zijn 
later aangevuld of nader toegelicht. 
Op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e Wro moet de raad binnen 12 weken na de ter-
mijn van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan beslissen omtrent de 
vaststelling van het bestemmingsplan, derhalve vóór 21 juli 2011. 
In verband met het aantal en de inhoud van de zienswijzen is het niet mogelijk ge-
bleken aan deze termijn te voldoen. Bovendien heeft de m.e.r.-procedure meer tijd 
gevergd dan werd voorzien. Procedureel heeft dit geen consequenties omdat het 
een termijn van orde betreft. 
 
De volledige teksten van de zienswijzen zijn in te zien op het gemeentekantoor, 
voorzien van een nummer dat correspondeert met het nummer in deze reactienota. 
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Reactienota Zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied   Buro Vijn B.V. 
Westerveld en planMER  
Status: Definitief / 05-07-12 

5. BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN 

Bij de beantwoording van de zienswijzen zal allereerst iedere zienswijze kort wor-
den weergegeven. Vervolgens volgt de gemeentelijke reactie op de zienswijzen en 
tenslotte wordt in een apart voorstel aangegeven in hoeverre de zienswijze aanlei-
ding geeft tot een aanpassing van het bestemmingsplan. 
De volgorde is dat eerst de zienswijzen A1 tot en met A12 worden beantwoord, en 
daarna de zienswijzen 1 tot en met 106. 
 
Zienswijze A1: NAM 
De NAM geeft in de zienswijze aan dat een ondergrondse buisleiding op de ver-
beelding ontbreekt. 
 
Beoordeling: 
De buisleiding wordt op de verbeelding toegevoegd. 
 
Voorstel: 
Het tracé van de buisleiding op de verbeelding aangeven. 
 
Zienswijze A2: Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (RECRON) 
1.  
Het voorliggende ontwerp bestemmingsplan is conserverend van aard en expliciet 
niet ontwikkelingsgericht, terwijl de nieuwe Wet ruimtelijke ordening dit nu juist als 
rode draad heeft opgenomen. Conclusie en gevolg is: “Uw eigen recreatiesector 
staat de komende 10 jaar stil in Westerveld”. De RECRON is er zeer verontwaar-
digd over dat de ontwikkelingsgerichte ‘ja, mits’ beleidslijn van de gemeente in de 
Kadernota, de Nota van uitgangspunten en ook het voorontwerpbestemmingsplan 
buitengebied, in het ontwerpbestemmingsplan ineens is verdwenen. Toonaange-
vend en ontwikkelingsgericht recreatiebeleid wordt in één zucht getransformeerd 
naar defensief opportunisme richting het Milieu Effect Rapport (MER). 
De verontwaardiging komt vooral voort uit hoofdstuk 6.9.1. (blz. 120) van de plan-
toelichting waarin de doorwerking van de MER/Passende beoordeling Natuurbe-
schermingswet op bestaande reguliere kampeerterreinen staat vermeld.  
RECRON is van mening dat een eventuele MER-plicht voor recreatiebedrijven 
hooguit kan voortvloeien uit de ‘passende beoordeling’ van bijvoorbeeld uitbrei-
dingsplannen in Natura2000-gebieden/EHS, althans voor zover ze significante ne-
gatieve effecten zouden kunnen hebben op instandhoudingsdoelstellingen in het 
kader van Natura 2000. Bij de opstelling van de beheerplannen voor Natura2000-
gebieden is voor verblijfsrecreatiebedrijven gebleken dat zij géén significante effec-
ten hebben op natuurdoelstellingen. Het zijn hooguit de recreanten vanaf het re-
creatiebedrijf die verstoring van natuur veroorzaken, maar die onderscheiden zich 
in hun gedrag niet van dagrecreanten. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 85% 
van de bezoekers van natuurgebieden de eigen inwoners uit de regio zijn. De re-
creant wordt door zoneringsmaatregelen bij de kwetsbare natuurdoeltypen weg 
gehouden. 
Opvallend in hoofdstuk 7 van het rapport van de passende beoordeling is dat daar 
gesteld wordt dat de ontwikkelingskansen die geboden worden in het (vooront-
werp) bestemmingsplan niet significant negatief zijn. Onbegrijpelijk is waarom uit-
breiding van de (verblijfs)recreatiesector in het (ontwerp)bestemmingsplan per de-
finitie uitgesloten is. De toekomstige uitbreidingsbehoefte van de recreatiesector 
voor de komende jaren zal bovendien slechts tussen de 50 en 75 ha zijn (een half 
agrarisch bedrijf). 
 
Beoordeling 
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De grote zorg die de Recron uitspreekt met betrekking tot de ontwikkelingsruimte 
voor de verblijfsrecreatie in Westerveld wordt door de gemeente gedeeld.  
De beperkingen en voorwaarden die bij het ontwerpbestemmingsplan zijn inge-
voegd, vloeien niet voort uit gemeentelijk beleid maar hebben te maken met de 
passende beoordeling die volgens de Natuurbeschermingswet moet worden uitge-
voerd. Uit de passende beoordeling blijkt namelijk dat significant negatieve effec-
ten op Natura 2000 gebied bij uitbreiding of nieuw vestiging van verblijfsrecreatie 
niet zijn uit te sluiten.  
In voorkomend geval zal daarom moeten worden onderzocht of door middel van 
passende maatregelen deze effecten kunnen worden voorkomen of gecompen-
seerd. De voorwaarden en beperkingen treffen de bestaande bedrijven het 
zwaarst, omdat deze locatiegebonden zijn en daarmee beperkt zijn in hun keuze-
mogelijkheden. Hier komt nog bij dat juist de bestaande bedrijven behoefte hebben 
aan innovatie en kwaliteitsverbetering, waarbij uitbreiding noodzakelijk kan zijn.  
Bij nieuw vestiging is het mogelijk om bij de keuze van de vestigingslocatie al re-
kening te houden met mogelijke effecten op Natura 2000 gebied. Bestaande be-
drijven hebben deze keuze niet. De mogelijkheid van nieuw vestiging die het be-
stemmingsplan biedt, wordt als mogelijke negatieve invloed in de passende beoor-
deling meegenomen. Omdat geen specifieke vestigingslocaties zijn aangegeven, 
valt op voorhand niet aan te geven of negatieve effecten optreden en of deze door 
middel van mitigerende maatregelen voldoende kunnen worden voorkomen  
Uit het MER blijkt dat de verblijfsrecreatiebedrijven relatief weinig toename aan 
verstoring door dagrecreanten veroorzaken en dat meestal met eenvoudige maat-
regelen locale verstoring valt te voorkomen.  
In de praktijk blijkt dat het heel goed mogelijk is om kwaliteitsverbetering met uit-
breiding van het bestaande recreatieterrein te verenigen met natuurdoelstellingen, 
zelfs met positief gevolg voor beide. 
Provincie en gemeenten in Drenthe hebben samen met de recreatie- en natuursec-
tor een onafhankelijk kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie in het leven geroepen, 
die betrokken wordt bij de planontwikkeling, met als doel de voorgenomen uitbrei-
ding in harmonie te brengen met de natuurlijke omgeving met zo mogelijk winst 
voor beide belangen. Deze werkwijze heeft inmiddels bewezen dat verblijfsrecrea-
tie en natuur goed samen kunnen gaan. 
 
Vorenstaande overwegingen geven aanleiding om terughoudend te zijn met het 
opleggen van beperkingen en voorwaarden aan bestaande verblijfsrecreatiebedrij-
ven en deze prioriteit toe te kennen door de mogelijkheden voor nieuw vestiging 
van reguliere verblijfsrecreatieterreinen buiten het bestemmingsplan te laten. Voor 
nieuw vestiging kan in voorkomend geval een afzonderlijke bestemmingsplanpro-
cedure worden gevolgd.  
Voor de passende beoordeling van het bestemmingsplan buitengebied pakt deze 
aanpassing van het ontwerp bestemmingsplan positief uit, omdat de mogelijke ef-
fecten hierdoor beperkt zijn tot de bestaande bedrijven. 
Voor kwaliteitsverbetering en uitbreiding van bestaande bedrijven blijft gelden dat 
getoetst wordt aan onder andere de Natuurbeschermingswet en dat derhalve geen 
medewerking zal worden verleend als significant negatieve effecten op de instand-
houdingsdoelen van een Natura 2000 gebied kunnen optreden en deze effecten 
niet voldoende worden gemitigeerd. 
 
Voorstel 
Voorgesteld wordt in het bestemmingsplan de wijzigingsbevoegdheden ten behoe-
ve van nieuwe verblijfsrecreatieterreinen en uitbreiding van bestaande terreinen als 
volgt te wijzigen: 
a. de vestigingsmogelijkheid voor nieuwe verblijfsrecreatieterreinen schrappen; 
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b. de voorwaarde voor de wijzigingsbevoegdheid tot uitbreiding van een bestaand 
recreatieterrein met betrekking tot de maximale totale terreinoppervlakte en de 
daarmee samenhangende afstand van 500 meter tot een groot natuurgebied 
schrappen; 

c. de vastlegging op de verbeelding van het bestaande aantal kampeerplaatsen 
en de daarop betrekking hebbende regels schrappen.  
Het aantal recreatiewoningen blijft gehandhaafd op het bestaande aantal, met 
de mogelijkheid om het bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de uit-
breiding van het aantal recreatiewoningen; 

d. de (overige) planregels en de plantoelichting in overeenstemming brengen met 
de wijzigingen onder a, b en c.  

e. In de plantoelichting opnemen dat bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid 
tot uitbreiding van een bestaand recreatieterrein binnen de bestemmingen 
Agrarisch-2 en Bos-2 een deskundige op het gebied van ecologie, natuur en 
landschap om advies wordt gevraagd. Verder wordt in de toelichting melding 
gemaakt van de mogelijkheid voor een initiatiefnemer om het kwaliteitsteam 
Natuurlijke Recreatie bij de planontwikkeling te betrekken. 

 
2.  
De nieuwe bepaling in het ontwerpbestemmingsplan dat bedrijven binnen een 
straal van 500 m om de natuurgebieden via een partiële herziening van het be-
stemmingsplan tot maximaal 10 ha zouden kunnen uitbreiden, is voor de RECRON 
een onbegrijpelijke verzwaring naast de Europese en Rijkswetgeving. De VNG 
richtlijnen met betrekking tot bedrijven en milieuzonering geeft als richtafstand aan 
dat 50 meter voldoende is voor eventuele milieugevolgen. Daarnaast ontstaat er 
grote rechtsongelijkheid tussen de recreatiebedrijven die in of in de nabijheid van 
een natuurgebied liggen en bedrijven die elders gevestigd zijn. In het ontwerpbe-
stemmingsplan is bepaald dat bedrijven in of in de nabijheid van een natuurgebied 
maximaal 10 ha groot mogen zijn en het aantal kampeerplaatsen is op het be-
staande aantal vastgelegd. Andere recreatieondernemingen worden niet vastge-
legd op een maximum oppervlakte of het aantal kampeerplaatsen. RECRON is van 
mening dat 70% van de bedrijven niet op deze wijze aan banden moet worden ge-
legd. Verblijfsrecreatie is niet significant verstorend. Het gaat vooral om de ruimte-
lijke relevantie. Een goed landschappelijk ingepast recreatiebedrijf van 30 ha kan 
het landschap juist versterken en juist deze bedrijven zorgen voor veel werkgele-
genheid en bestedingen. Gelet op de krimpdiscussie zal Westerveld het juist van 
de grotere recreatieterreinen moeten hebben om de werkgelegenheid en de voor-
zieningen op peil te houden. 
Voor recreatieondernemingen in en tegen de natuur geldt al heel veel wet- en re-
gelgeving die hen dwingt om altijd te ondernemen met winst voor natuur en land-
schap. Door deze bedrijven te maximeren in oppervlakte en aantal kampeerplaat-
sen krijgen deze bedrijven een nog grotere concurrentieachterstand op andere be-
drijven die wel mogen groeien. 
RECRON is van mening dat in het bestemmingsplan het uitgangspunt moet zijn 
dat uitbreiding van recreatieterrein, onder voorwaarden (spelregels EHS, SER-
ladder etc.) mogelijk is. Een ‘ja-mits’ houding waarbij natuurlijk een afwegingsmo-
ment voor de Raad is opgenomen. De huidige tekst is voor de RECRON onaccep-
tabel.  
 
Beoordeling 
Dit onderdeel van de zienswijzen is in de beantwoording onder punt 1 meegeno-
men. 
 
Voorstel  
Zie het voorstel onder punt 1.  
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3.  
RECRON is van mening dat de gemeente in het bestemmingsplan de reguliere 
‘echte’ recreatieondernemers beperkt in hun ondernemerschap, terwijl andere sec-
toren juist worden gestimuleerd om de recreatiesector te gebruiken om meer inko-
men te kunnen genereren. Kleinschalig kamperen, bed&breakfast, plus het via een 
wijzigingsbevoegdheid omzetten van Agrarisch 1 en 2 naar Recreatie 1 en 2 maakt 
een onrealistisch en theoretisch cumulatie-effect, waardoor bestaande reguliere 
recreatieondernemers die in een ijzeren harnas zijn gezet, het steeds moeilijker 
krijgen. Nog een voorbeeld is de ongeremde mogelijkheid van ontwikkeling van 
groepsaccommodaties in voormalige boerderijen.  
 
Beoordeling 
Dit onderdeel van de zienswijzen is grotendeels onder punt 1 behandeld.  
De Recron wijst op onevenwichtigheid in ontwikkelingsmogelijkheden tussen de 
verschillende vormen van verblijfsrecreatie en ook ten opzichte van andere secto-
ren.  
De gemeente heeft begrip voor deze zienswijze en meent dat met de voorstellen 
onder punt 1 een en ander met betrekking tot de bestaande recreatiebedrijven zo-
veel mogelijk wordt rechtgezet. Differentiatie in het aanbod van verblijfsrecreatie 
blijft hiermee in voldoende mate gewaarborgd.  
Alle sectoren hebben ontwikkelingsruimte nodig om een bijdrage te kunnen blijven 
leveren aan de plattelandseconomie en de omgevingskwaliteit.  
 
Voorstel 
Zie voorstel onder punt 1. 
 
4.  
Niet duidelijk is wat bedoeld wordt met de zinsnede in de plantoelichting op blz. 
119, dat bij nieuwe vestiging van reguliere kampeerterreinen, ‘deze nieuwe ontwik-
keling geplaatst zal worden in de beoogde ontwikkelingsrichting van het gehele 
ontwikkelingsgebied’.  
 
Beoordeling 
Deze zinsnede beoogt aan te geven dat bij de afweging gewicht wordt toegekend 
aan de maatschappelijke meerwaarde volgens de ontwikkelingsrichting genoemd 
in de Kadernota voor het buitengebied. Met het voorstel onder punt 1 wordt de 
mogelijkheid voor nieuw vestiging geschrapt, waardoor dergelijke initiatieven eerst 
afzonderlijk volgens de kadernota worden beoordeeld alvorens bij positieve uit-
komst een planologisch traject in te gaan. De betreffende zinsnede wordt hiermee 
overbodig. 
 
Voorstel 
De passage in de toelichting met betrekking tot nieuw vestiging van reguliere kam-
peerterreinen aanpassen. 
 
5.  
RECRON is voorstander van het huidig beleid van het quoteren en zoneren van 
het kleinschalig kamperen. Er ontstaat ‘te veel van hetzelfde’ wat een lage bezet-
tingsgraad tot gevolg heeft, waardoor het bestaansrecht van bestaande kleinscha-
lige (kamperen bij de boer) en reguliere kampeerbedrijven wordt aangetast. Te-
vens is RECRON van mening dat op essen en in beekdalen geen kleinschalige 
kampeerontwikkelingen toegestaan moeten worden. Het landschap geldt als basis 
voor het toestaan van kleinschalig kamperen, maar we zien dat de kleinschalige 
kampeerterreinen per definitie landschappelijk slecht ingepast zijn.  
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Beoordeling 
Volgens het huidig gemeentelijk beleid geldt er geen quotering of gebiedszonering 
voor kleinschalig kamperen. Het kamperen bij de boer is voorbehouden aan be-
staande agrarische bedrijven met een minimale bedrijfsomvang. Dit zou als een 
vorm van zonering kunnen worden gezien, omdat het kamperen bij de boer uitslui-
tend kan worden toegestaan op een daadwerkelijk in gebruik zijnde agrarische be-
drijfskavel. Uit oogpunt van een gedifferentieerd aanbod aan vormen van verblijfs-
recreatie biedt het kamperen bij de boer een goede aanvulling. Voor sommige 
agrarische bedrijven biedt het kamperen bij de boer een belangrijke en soms on-
misbare bijdrage in het bedrijfsresultaat dat nodig is om het bedrijf in stand te hou-
den. De landschappelijke inpassing van het kleinschalig kamperen op de agrari-
sche bedrijfslocatie is op zich niet moeilijker en wellicht eenvoudiger dan het in-
passen van andere bedrijfsonderdelen zoals mestsilo’s en bedrijfsgebouwen. De 
landschappelijke inpassing van het kleinschalig kampeerterrein is voorwaarde voor 
het verkrijgen van een ontheffing. Dat de landschappelijke inpassing per definitie 
slechter zou zijn, bestrijden wij dan ook.  
In ruimtelijk opzicht heeft kleinschalig kamperen in tegenstelling tot bedrijfsbebou-
wing het voordeel dat bij bedrijfsbeëindiging de oorspronkelijke situatie zonder gro-
te ingrepen kan worden hersteld. Het kiezen voor schaalverbreding (multifunctione-
le landbouw) kan daarmee, zeker op langere termijn, positief uitpakken voor het 
behoud van de omgevingskwaliteit en het open houden van meer mogelijkheden 
van grondgebruik.  
Ten aanzien van het belang van een in bedrijfseconomisch opzicht gezond even-
wicht tussen de verschillende vormen van verblijfsrecreatie is onder punt 1 het no-
dige opgemerkt. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
6.  
Begrippen, artikel 1 
punt 19: ‘bedrijfsmatige exploitatie’ zal discussie opleveren ten aanzien van wat 
wel of niet permanent wisselend is. Om dit te voorkomen moet de omschrijving 
vanuit de Nota Ruimte worden overgenomen.  
punt 21: geen onderscheid maken tussen een bedrijfswoning van een agrariër en 
een bedrijfswoning van een recreatieondernemer. 
punt 38: geen begripsomschrijving voor een chalet opnemen. Een chalet onder-
scheidt zich niet van een stacaravan. Aansluiten bij de Wabo waarin gesteld is dat 
stacaravans tot 70 m2 vergunningvrij zijn. 
punten 95 en 96: de begrippen ‘recreatieve bewoning’ en ‘recreatiewoning’ veran-
deren in ‘recreatief verblijf’ en ‘recreatiebungalow’. Het gaat niet om bewoning of 
woningen.  
  
Beoordeling 
Begripsbepaling 19 
De begripsomschrijving voor ‘bedrijfsmatige exploitatie’ kan interpretatieproblemen 
opleveren. Met ‘permanent wisselend’ wordt beoogd het kenmerkend onderscheid 
te maken dat een recreatieverblijf op een bedrijfsmatig geëxploiteerd recreatieter-
rein het gehele jaar door moet worden verhuurd aan recreanten, met het bedrijfs-
matig doel een jaarrond bezettingsgraad te realiseren. Feitelijk betekent dit dat de 
gebruikers van een recreatieverblijf op een bedrijfsmatig geëxploiteerd recreatieter-
rein niet steeds dezelfde personen kunnen zijn.  
In tegenstelling hiermee mag een particulier recreatieverblijf wel op vergelijkbare 
wijze worden gebruikt en verhuurd, maar mag ook uitsluitend voor eigen recreatief 
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gebruik beschikbaar worden gehouden. Het is wenselijk de begripsomschrijving 
volgens het vorenstaande aan te passen. 
 
Begripsbepaling 21 
Bewoning van een bedrijfswoning door personen die gelieerd zijn aan het agra-
risch bedrijf, maar niet bedrijfsmatig op het bedrijf werkzaam zijn, levert vrijwel 
nooit klachten over geurhinder bij deze personen op. Vastgesteld moet worden dat 
geen risico met betrekking tot veiligheid of gezondheid aanwezig is.  
Uit oogpunt van de ruimtelijke ordening en het milieubeheer is deze bewoning een 
uitstekende nieuwe gebruiksfunctie voor de bedrijfswoning. Voor bedrijfswoningen 
van recreatiebedrijven speelt deze milieuproblematiek niet. 
Met de specifieke omschrijving voor een agrarische bedrijfswoning wordt enigszins 
vooruit gelopen op landelijk voornemen om voormalige agrarische bedrijfswonin-
gen aan merken als plattelandswoning.  
Er is nieuwe wetgeving op het gebied van milieu- en omgevingsrecht in voorberei-
ding waarbij, in plaats van het feitelijk gebruik zoals nu het geval is, het gebruik dat 
volgens het bestemmingsplan is toegestaan bepalend wordt voor de milieuafstan-
den.  
Het realiseren van een tweede bedrijfswoning bij agrarische bedrijven is volgens 
het nieuwe bestemmingsplan buitengebied niet mogelijk. Problemen kunnen zich 
nog voordoen bij bestaande bedrijfswoningen die als reguliere woning worden ge-
bruikt, maar waarvoor de bestemming niet is gewijzigd. Hierbij zij opgemerkt dat 
het agrarisch bedrijf zelf heeft meegewerkt aan het ontstaan van deze situatie door 
de bedrijfswoning voor bewoning aan derden te verhuren, als reguliere woning te 
verkopen of door het bij de verkoop achterwege laten van voorwaarden op dit punt. 
De eventuele bedrijfsopvolger kon redelijkerwijs ten tijde van het overnemen van 
het bedrijf van de situatie op de hoogte zijn. 
Het alsnog wijzigen van de bestemming volgens de bestaande situatie in een regu-
liere woning is aanvaardbaar, mits dit niet tot gevolg heeft dat de kortste afstand 
die volgens de milieuwetgeving geldt, ernstige gevolgen heeft voor de voortzetting 
van het agrarisch bedrijf.  
De situering en omvang van de agrarische bedrijfskavel biedt meestal voldoende 
ontwikkelingsruimte. In het ergste geval zal de bestemming bedrijfswoning ge-
handhaafd moeten blijven, waarbij volgens het nieuwe bestemmingsplan wel be-
woning door aan het bedrijf gelieerde personen is toegestaan.  
  
Begripsbepaling 38 
Het is uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening niet noodzakelijk onder-
scheid te blijven maken tussen stacaravans en chalets of daarmee vergelijkbare 
recreatieve verblijfsaccommodatie. De maximale oppervlakte van 70 m2 is een 
norm die aansluit bij landelijke wetgeving. Kenmerkend en ruimtelijk relevant is dat 
deze verblijfsaccommodatie in tegenstelling tot bijvoorbeeld een recreatiewoning, 
zonder grote ingrepen binnen het recreatieterrein kan worden verplaatst of van het 
terrein kan worden verwijderd en voorts dat ten behoeve van de plaatsing slechts 
oppervlakkige fundering zonder kruipruimte wordt toegepast. 
Hiermee gaat het om een redelijk eenvoudig omkeerbare situatie, waarmee voor 
de toekomst de mogelijkheid open blijft om de gronden een andere functie toe te 
kennen. De begripsbepaling en de hiermee verband houdende planregels kunnen 
dienovereenkomstig worden aangepast. 
  
Begripsbepalingen 95 en 96  
De termen ‘recreatieve bewoning’ en ‘recreatiewoning’ zijn in het dagelijks spraak-
gebruik ingeburgerd en leveren geen misverstand op met betrekking tot de bete-
kenis die er in dit bestemmingsplan aan wordt toegekend. Aanpassing is niet no-
dig. 
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Voorstel 
Betreffende wijzigingen planregels en aanpassing plantoelichting invoegen.  
Zie ook voorstel m.b.t. planregel 36.2.4. onder punt 7  
 
7  
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels Recreatie 1, artikel 36 en andere artikelen met 
betrekking tot recreatie: 
36.1.f : bestemmingsomschrijving ‘chalet’ verwijderen. 
36.2.a en b: In de bouwregels geen grens stellen door middel van een maximum-
oppervlakte maar door een bebouwingspercentage van 5% van het totale terrein-
oppervlak dat voor bebouwing beschikbaar is. 
36.2.c: Geen maximale oppervlakte voor een gebouw opnemen 
36.2.4 (stacaravans) en 36.2.5 (chalets): geen onderscheid maken en tekst als 
volgt wijzigen:  
Art. 36.2.4 Stacaravans 
Voor het plaatsen van stacaravans en naar de aard daarmee gelijk te stellen on-
derkomens gelden de volgende regels: 
a) de oppervlakte van een stacaravan of een naar de aard daarmee gelijk te stellen 
onderkomen zal ten hoogste 70 m2 bedragen 
b) de bouwhoogte van een stacaravan of een naar de aard daarmee gelijk te stel-
len onderkomen zal ten hoogste 3,80 m zijn (maximaal één bouwlaag) 
c) de onderlinge afstand tussen stacaravans of naar de aard daarmee gelijk te stel-
len onderkomens zal tenminste 3 m bedragen. 
36.2.5: schrappen omdat er geen reden is om tussen grotere stacaravans meer 
tussenruimte te eisen. 
36.2.7: de nieuwe ‘Trekkershut plus’ is groter dan het gestelde maximum van 30 
m2 inclusief de overkapping. Voorstel is het maximum op 38 m2 te stellen of de 
overkapping niet mee te rekenen. 
 
Beoordeling  
De opmerkingen kunnen worden overgenomen met uitzondering van: 
36.2.a en b: Om de maximale bandbreedte van de toepassing van het Beeldkwali-
teitplan vast te leggen is bij verschillende bestemmingen die bouwmogelijkheden 
bieden, een maximum gesteld aan te bebouwen oppervlakte. Bij recreatieterreinen 
is rekening gehouden met verschil in oppervlakte van de terreinen. 
Het hanteren van een algemeen percentage van 5% zou extreme bouwmogelijk-
heden bieden voor de grotere terreinen. Er kan wel tegemoet worden gekomen 
aan de wens om de bandbreedte te verruimen door het maximum voor terreinen 
die groter zijn dan 5 ha te verhogen tot 5.000 m2 om zo de mogelijkheid open te 
houden voor het realiseren van accommodaties die eraan bijdragen dat het recrea-
tief verblijf binnen het eigen terrein wordt gestimuleerd.  
Verhoging van de maximale oppervlakte, uitsluitend ten behoeve van een over-
kapping, tot 40 m2 is niet bezwaarlijk, mits de trekkershut op eenvoudige wijze in 
zijn geheel of als prefab kan worden verwijderd of verplaatst.  
Binnen Recreatie 2 is slechts een beperkt aantal trekkershutten toegestaan en de-
ze moeten wat verplaatsbaarheid betreft vergeleken kunnen worden met een toer-
caravan. Dus geen vaste fundering, snel en probleemloos te verplaatsen, zo nodig 
te demonteren en op te slaan.  
 
Voorstel 
Planregels conform aanpassen 
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8  
Artikel 38 Recreatie 3 bouwregels 
38.2.1.a-d: overkappingen niet mee tellen in de gezamenlijke oppervlakte van re-
creatiewoningen, de aan- of uitbouwen, de aangebouwde bijgebouwen. 
38.2.1.d: maximale hoogte recreatiewoning wijzigen in 8 meter, o.a. in verband met 
nieuwe maatvoeringen die gelden voor woningen.  
38.2.1.e: onderlinge afstand tussen recreatiewoningen van tenminste 10 meter is 
absurd. Een minimale tussenafstand van 5 meter is acceptabel en realistisch. 
 
Beoordeling 
Overkappingen die aangebouwd zijn, zijn medebepalend voor de ruimtelijke uit-
straling van het geheel aan bouwvolume. De maximale oppervlakte van 100 m2 
biedt voldoende mogelijkheid om een moderne recreatiewoning, al dan niet met 
overkapping, te realiseren. 
In de planregels is bovendien de mogelijkheid geopend om de maximale opper-
vlakte te verruimen, indien dit noodzakelijk is om de woning geschikt te maken 
voor gehandicapten en ouderen die slecht ter been zijn.  
De maximale bouwhoogte van 7 meter, gezien in samenhang met voormelde 
maximale oppervlakte van 100 of mogelijk 125 m2, biedt ruime mogelijkheden om 
een moderne recreatiewoning te realiseren.  
Hoewel het onderscheid met een reguliere woning weliswaar vervaagd is, zijn er 
geen argumenten om een recreatiewoning wat de bouwmogelijkheden betreft gelijk 
te stellen aan een woonhuis.  
Met betrekking tot de gestelde minimale afstand tussen recreatiewoningen is van 
belang dat het gaat om recreatiewoningen die deel uitmaken van één en hetzelfde 
recreatiecomplex, dat bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd.  
In tegenstelling tot een particulier recreatiecomplex zijn er geen verschillende indi-
viduele belangen aan de orde waar rekening mee moet worden gehouden. Het re-
creatiebedrijf heeft binnen het recreatieterrein in beginsel beslissingsvrijheid ten 
aanzien van de recreatieve kwaliteit die wordt aangeboden. 
De door de Recron voorgestelde minimale afstand tussen recreatiewoningen van 5 
meter is voldoende om de veiligheid en gezondheid van het recreatief verblijf te 
kunnen borgen. Volgens de planregels kunnen eisen kunnen worden gesteld met 
betrekking tot natuur en landschap, waardoor de afstand van 5 meter niet overal 
binnen het terrein aanvaardbaar zal zijn. Dit hoeft voor het recreatiebedrijf niet be-
zwaarlijk te zijn, omdat natuur en landschap ook belangrijk zijn voor de kwaliteit 
van het recreatieterrein.  
 
Voorstel 
De minimale afstand tussen recreatiewoningen binnen de bestemming Recreatie 3 
wijzigen in 5 meter.  
 
9  
RECRON spreekt grote zorg uit over de ‘kansen voor recreatie’ voor de komende 
10 jaar. Zij en haar meer dan 40 leden in Westerveld ondernemen met oog voor 
het landschap en de natuurlijke omgeving. De recreatiesector is dé banenmotor 
voor de nabije toekomst voor ‘werkend en wonend Westerveld’. Graag wil zij dit 
college het vertrouwen geven dat de toekomst voor de recreatiesector bij hen hoog 
in het vaandel staat. De vraag is waarom dat dan niet vertaald is in dit bestem-
mingsplan.  
 
Beoordeling 
De gemeente deelt de zorgen ten aanzien van de toekomst van de verblijfsrecrea-
tie in Westerveld en kiest daarom voor maximale ontwikkelingsruimte voor be-
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staande verblijfsrecreatie in dit bestemmingsplan en een positieve grondhouding 
ten aanzien van nieuwe vestiging volgens de kadernota voor het buitengebied.  
Hetzelfde geldt overigens ook voor overige sectoren die onder hoge financiële druk 
staan, zoals de landbouw en de natuur. In het bestemmingsplan wordt veel ontwik-
kelingsruimte en grote verantwoordelijkheid bij de bedrijfssectoren neergelegd ten 
aanzien van de locale plattelandseconomie, met voldoende oog voor behoud en 
ontwikkeling van de bijzondere omgevingskwaliteit.  
 
Voorstel 
De zienswijze leidt niet tot (verdere) aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze A3: Gedeputeerde staten van Drenthe 
 
1.  
Aanzienlijke oppervlaktes natuur- en bosgebied zijn niet overeenkomstig het in de 
Omgevingsvisie vastgelegde EHS beleid bestemd. In dit verband is van belang: 
- de functie van het betrokken gebied in de Omgevingsvisie (natuur, landbouw, 
multifunctioneel); 
- of het al dan niet onderdeel is van de EHS; 
- de begrenzing in het natuurbeheerplan (nieuwe natuur of agrarisch natuurge-
bied); 
- het feitelijk beheer (natuurbeheer pakketten of agrarische overeenkomsten). 
De betreffende gebieden zijn op kaartbeelden weergegeven. Veel van deze gebie-
den hebben een agrarische bestemming in het ontwerpbestemmingsplan. Binnen 
de bestemming agrarisch 2 is natuur weliswaar mogelijk, maar niet planologisch 
als (enige) functie geborgd. Gedeputeerde staten zijn van mening dat al deze ge-
bieden, afhankelijk van het natuurdoel, als Natuur of als Bos 1 (natuurbos) of als 
Bos 2 (productie/multifunctioneel) bestemd moeten worden. 
Ook overige gebieden in de EHS en eigendom van terreinbeheerders moeten be-
stemd zijn als Natuur of bos 1 of 2. 
 
Beoordeling 
Volgens de ‘Nota van uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied’ geldt als 
uitgangspunt dat bestaande natuurgebieden (>2,0 ha) de bestemming natuur krij-
gen en dat dit ook geldt voor gronden die in het kader van het Integraal Gebieds-
plan (= natuurbeheerplan provincie) daadwerkelijk zijn omgezet van landbouw naar 
natuur. 
Uitgangspunt is verder dat de voorwaarde voor omzetting van landbouwgrond in 
(nieuwe) natuur in het bestemmingsplan via een wijzigingsbevoegdheid wordt ge-
regeld. 
Op de verbeelding zijn de gebieden aangegeven ten aanzien waarvan volgens het 
natuurbeheerplan omzetting in natuur wordt beoogd en waarvoor een specifieke 
(locatiegebonden) wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan is opgenomen.  
De in het natuurbeheerplan en de provinciale omgevingsvisie aangegeven natuur-
doelstelling van hiertoe aangewezen agrarische gronden is op deze wijze in het 
bestemmingsplan verankerd. 
De inrichting van het toekomstige natuurgebied is niet in het natuurbeheerplan ge-
regeld, maar moet planologisch in het bestemmingsplan worden geregeld en ge-
borgd. 
De zienswijze heeft betrekking op gronden die weliswaar eigendom zijn van een 
natuurbeherende organisatie, maar die in het geldende bestemmingsplan nog een 
agrarische bestemming hebben. Deze agrarische cultuurgronden worden in ver-
schillende gradaties (mede) gebruikt voor natuurdoeleinden. Het gaat om agrari-
sche cultuurgronden die nog niet daadwerkelijk zijn omgezet en/of zijn ingericht 
voor de beoogde natuurfunctie en die in het nieuwe bestemmingsplan zijn bestemd 
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als Agrarisch 2. Het gebruik van deze gronden ten behoeve van natuurdoeleinden, 
waarbij geen bodemingrepen plaats vinden en waarbij de waterhuishouding en het 
landschapsbeeld niet wezenlijk worden gewijzigd, is in het nieuwe bestemmings-
plan bij recht toegestaan door agrarisch natuurbeheer en natuurontwikkeling in de 
bestemming op te nemen. Agrarisch gebruik en gebruik ten behoeve van natuur-
ontwikkeling zijn binnen de bestemming Agrarisch 2 gelijkwaardig.  
 
De wijzigingsbevoegdheid heeft tot doel om bij daadwerkelijke omzetting en/of in-
richting van landbouwgrond ten behoeve van de realisatie van volledig en perma-
nent natuurgebied, een nadere met rechtswaarborgen omklede afweging te laten 
plaats vinden op basis van het inrichtingsplan, dat inzicht geeft in de bodemingre-
pen, de gevolgen voor de waterhuishouding en het toekomstige landschapsbeeld.  
Het wijzigingsplan vormt de juridische vastlegging van de nieuwe ruimtelijke situa-
tie op een detailniveau dat voldoende rechtszekerheid en handhaafbaarheid waar-
borgt. 
Dit kan plaats vinden door aan de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid de 
volgende voorwaarden te verbinden: 
“De wijzigingsbevoegdheid wordt uitsluitend toegepast op basis van een inrich-
tingsplan dat in elk geval inzicht geeft in de bodemingrepen, de gevolgen voor de 
waterhuishouding en het toekomstige landschapsbeeld. De omzetting en inrichting 
van de in het wijzigingsplan begrepen gronden ten behoeve van het beoogde na-
tuurterrein, moet in overeenstemming met het bij het wijzigingsplan behorende en 
gewaarmerkte inrichtingsplan plaats vinden”.  
 
Vorenstaande is met de provincie besproken. Vastgesteld is dat voormelde bena-
dering en werkwijze voldoende aan de zienswijze tegemoet komt. Gebleken is dat 
een aantal deelgebieden met de bestemming Agrarisch 2 voldoet aan de voor-
waarden om de bestemming natuur rechtstreeks toe te kennen. Het betreft gebie-
den die eigendom zijn van een natuur beherende organisatie en waarvan de in-
richting en het eindbeeld van het ontwikkeld natuurgebied niet wezenlijk zal veran-
deren. 
Bodemingrepen of wijziging van de waterhuishouding met gevolgen buiten het na-
tuurgebied of de kenmerken van het landschap, worden niet voorzien. De betref-
fende deelgebieden zijn concreet op kaartbeeld aangegeven.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding om de plantoelichting, de planregels en de verbeel-
ding aan te passen. 
Voorgesteld wordt om in de plantoelichting volgens het voorgaande uiteen te zet-
ten op welke wijze uitvoering is gegeven aan de uitgangspunten ten aanzien van 
de bestemming van bestaande natuurgebieden en beoogde nieuwe natuurgebie-
den. Voorstel is verder om aan de hand van het kaartbeeld waarop de betreffende 
deelgebieden waarvan het eindbeeld is gerealiseerd staan aangegeven, deze 
deelgebieden alsnog de bestemming natuur toe te kennen.  
Tot slot wordt voorgesteld de planregels behorende bij de bestemmingen natuur en 
bos 1 aan te passen in die zin dat geen inrichtingsmaatregelen zijn toegestaan die 
de landschappelijke kenmerken wezenlijk doen veranderen of die gevolgen heb-
ben voor de waterhuishouding buiten het natuurgebied.  
Zie tevens de beoordeling en reactie onder zienswijze nummer 79. 
 
2.  
Bestemmingen Natuur, Bos 1 (natuurbos) en Bos 2 (productie/multifunctioneel) 
passen in veel gevallen niet bij de provinciale natuurdoelen.  
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Beoordeling 
De gebiedsbestemming Bos 1 is toegekend aan natuurgebied waarvan de ver-
schijningsvorm overwegend bos is en deze verschijningsvorm als een te behouden 
en te beschermen landschappelijke kernkwaliteit is aangemerkt. 
Kleinschalige natuur- en landschapselementen zoals in het bosgebied aanwezige 
vennen, poelen, zandverstuivingen en heideterreintjes zijn in de bestemming be-
grepen en daarmee ook beschermd. Verdere ontwikkeling van deze natuur- en 
landschapselementen ten behoeve van de natuurwaarden van het bosgebied is 
niet strijdig met de bestemming, mits de kenmerkende verschijningsvorm als bos-
gebied wordt gehandhaafd.  
Bij de toekenning van de bestemming is de provinciale natuurdoeltypenkaart als 
leidraad gebruikt. Gebleken is dat enkele grotere gebieden met de bestemming 
Bos 1 niet in overeenstemming zijn met het aangegeven natuurdoel. Deze gebie-
den staan op kaart N2 behorende bij de zienswijze van gedeputeerde staten aan-
gegeven.  
 
Voorstel  
De verbeelding overeenkomstig kaart N2 aanpassen.  
 
3.  
Voorwaarden met betrekking tot de algemene wijzigingsbevoegdheid tot wijziging 
van een agrarische bestemming in een natuurbestemming zijn te algemeen ge-
steld. 
 
Beoordeling 
In de plantoelichting is opgenomen dat bij de afweging van de wijzigingsbevoegd-
heid met betrekking tot de op de verbeelding aangegeven wijzigingsgebieden de 
natuurdoelstelling bovengeschikt is. 
De doelstelling om deze op de verbeelding specifiek aangegeven ‘locatiegebon-
den’ gronden om te vormen tot natuurgebied, is een gegeven. Dit neemt niet weg 
dat op basis van het inrichtingsplan een nadere afweging wordt gemaakt, waarvan 
de gevolgen van bodemingrepen, de waterhuishouding en de landschappelijke 
verschijningsvorm onderdeel zijn. Deze afweging kan ertoe leiden dat compensatie 
van verlies aan waarden in het gebied of in de omgeving van het gebied zal moe-
ten plaats vinden. In voorkomend geval zal de initiatiefnemer deze compensatie 
moeten dragen. Voor de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid wordt een plan-
schadeovereenkomst gesloten.  
Buiten de op de verbeelding aangegeven (locatiegebonden) wijzigingsgebieden 
vindt een vergelijkbare afweging plaats, waarbij de agrarische hoofdstructuur bo-
vengeschikt is en bij negatieve effecten op de bestaande functies in de omgeving, 
geen toepassing zal worden gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid. 
Binnen de bestemming Agrarisch-1 ligt het primaat volledig bij de agrarische 
hoofdstructuur, waardoor de wijzigingsbevoegdheid feitelijk geen toegevoegde 
waarde heeft.  
 
Voorstel 
Voorgesteld wordt voor de wijzigingsbevoegdheid naar natuur in artikel 4, voor-
waarde 4 in de planregels te schrappen en op te nemen dat de beoogde natuur-
functie bovengeschikt is ten opzichte van de overige functies. Verder in te voegen 
dat, met het oog op eventuele planschade, voor de toepassing van de wijzigings-
bevoegdheid een planschadeovereenkomst moet worden afgesloten. 
De algemene wijzigingsbevoegdheid kan voor de bestemming Agrarisch-1 worden 
geschrapt omdat de agrarische hoofdstructuur in deze bestemming het volledig 
primaat heeft.  
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Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat behoud van de kernkwaliteiten van het 
landschap als overkoepelende randvoorwaarde blijft gelden.  
 
4.  
Aan de bevoegdheid tot wijziging van een agrarische bestemming in een natuur-
bestemming is de voorwaarde verbonden dat de betreffende gronden in zijn geheel 
moeten zijn verworven of aangewezen. Onduidelijk is wat hiermee wordt bedoeld.  
 
Beoordeling 
De voorwaarde ziet op de situatie dat het toekomstige natuurgebied deel uitmaakt 
van een groter hydrologisch aandachtsgebied en wordt ingericht zonder dat inzicht 
bestaat in de eventuele gevolgen voor omliggende gronden. Ook is denkbaar dat 
de samenhang in het landschap wordt aangetast. Aandachtig de beantwoording 
onder punt 1 zal het inrichtingsplan de nodige duidelijkheid moeten verschaffen en 
heeft het zinsdeel ‘in zijn geheel’ geen toegevoegde waarde meer.  
 
Voorstel  
Het zinsdeel ‘in zijn geheel’ in de wijziging schrappen. Voor het overige geeft de 
zienswijze geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
Zienswijze A4: Gasunie 
 
1. Planregels 
In de zienswijze is aangegeven dat de diepteregeling in de bestemming voor de 
gasleidingen verwijderd zou moeten worden. Daarvoor worden een vijftal argumen-
ten aangevoerd.  
 
Beoordeling 
De gemeente kan zich vinden in de argumentatie van de Gasunie. De afhankelijk-
heid van de vergunningplicht van de diepte van de werkzaamheden zal uit de re-
gels worden verwijderd. 
 
Voorstel 
In de regels voor de vergunningplicht voor werken en werkzaamheden binnen de 
leidingstroken de afhankelijkheid van de diepte van 0,30 m uit de regels verwijde-
ren. 
2. Toelichting 
In het bestemmingsplan wordt gesproken over een belemmeringenstrook bij de 
leidingen van 5 m. Gezien de ontwerpdruk van de leidingen kan worden volstaan 
met een strook van 4 m. Gevraagd wordt het bestemmingsplan hierop aan te pas-
sen. 
 
Beoordeling 
De aanpassing is akkoord. 
 
Voorstel 
In de toelichting zal de tekst hierop worden aangepast. Op de verbeelding zal de 
strook worden versmald tot 4 m. 
 
Zienswijze A5: Natuur en Milieufederatie Drenthe, mede namens Staatsbosbeheer, 
Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten Groningen, Friesland en Drenthe 
 
1. Voorgesteld wordt de passages aangaande het beeldkwaliteitplan over ruimte 

voor een zelfstandige ontwerpstijl en creatieve deskundigheid niet in het be-
stemmingsplan op te nemen.  
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Beoordeling 
De opmerking is gegrond.  
 
Voorstel 
Voorgesteld wordt de betreffende passages in de toelichting te schrappen. 
 
2. Verzocht wordt om in het bestemmingsplan consequent over ‘agrarische be-

drijfskavels’ te spreken. 
 
Beoordeling 
De opmerking is gegrond.  
 
Voorstel  
De termen verduidelijken en consequent toepassen.  
 
3. Verzocht wordt om alle landschapselementen kleiner dan 2 ha in het bestem-

mingsplan te beschermen door ze met een dubbelbestemming op de kaarten 
weer te geven, zodat voor iedereen duidelijk is waar ze zich bevinden. Ditzelf-
de wordt gevraagd voor de landschapselementen die met water te maken 
hebben. Indiener is het er niet mee eens dat landschapselementen onderge-
schikt zijn aan de agrarische bestemming. 

 
Beoordeling 
De gemeente heeft er voor gekozen om kleinschalige landschapselementen en 
waterelementen zoals poelen, onderdeel van de gebiedsbestemming te laten zijn. 
Het is vrijwel ondoenlijk om deze veel voor komende landschapselementen te in-
ventariseren en afzonderlijk op de verbeelding te zetten. Uit oogpunt van toezicht 
en handhaving is het niet noodzakelijk, omdat in voorkomend geval aan de hand 
van actuele luchtfoto’s wel kan worden aangetoond of een landschapselement al 
dan niet aanwezig was. In de bestemming “Agrarisch – 2” is geen sprake van on-
dergeschiktheid van de landschapselementen ten opzichte van de landbouw. Het 
omgevingsvergunningenstelsel fungeert ter bescherming van de elementen binnen 
de agrarische bestemmingen. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
4. Voorgesteld wordt om alle essen, dus ook die niet van provinciaal belang zijn, 

te beschermen door ze met een dubbelbestemming op de kaarten weer te ge-
ven. 

 
Beoordeling 
Alle essen vallen onder de bestemming Agrarisch-2. De zeer waardevolle, door de 
provincie aangegeven essen, zijn van een specifieke beschermingsregeling voor-
zien in een dubbelbestemming.  
In de bestemmingsomschrijving van de agrarische bestemming is onder andere 
opgenomen: ‘het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, 
natuurlijke, geomorfologische en cultuurhistorische waarden’. Dit ziet mede op de 
waarden van de esgronden. Bebouwing is alleen mogelijk op bestaande bouwloca-
ties. Voor het uitvoeren van diverse werken en werkzaamheden is een omgevings-
vergunning voorgeschreven. 
Als toetsingscriterium bij deze omgevingsvergunningen, alsmede bij afwijkingen of 
wijzigingen geldt onder andere dat geen onevenredige afbreuk mag worden ge-
daan aan de natuurlijke waarden en de geomorfologische, cultuurhistorische en 
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archeologische waarden. De gemeente is van mening dat alle essen hiermee vol-
doende zijn beschermd. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
  
5. Gevraagd wordt om in de ‘ruimte voor ruimteregeling’ als voorwaarde te stel-

len dat compensatiewoningen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) niet 
worden toegestaan. Nieuwe bebouwing is niet in overeenstemming met de 
natuurdoelen die daar gelden. Regels en toelichting op deze punten aanpas-
sen. 

 
Beoordeling 
De Ruimte-voor-Ruimte-Regeling betreft een wijzigingsbevoegdheid op basis 
waarvan medewerking kan worden verleend voor het compenseren van het slopen 
van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen door het bieden van een bouwmoge-
lijkheid voor een woonhuis op nagenoeg dezelfde locatie. Een belangrijke voor-
waarde is dat de agrarische bedrijfskavel komt te vervallen.  
De agrarische bedrijfslocaties liggen meestal niet binnen de ecologische hoofd-
structuur. Bij de toekomstige begrenzing van de ecologische hoofdstructuur houdt 
de provincie zoveel mogelijk rekening met de aanwezigheid van de agrarische be-
drijfskavels. De verwachting is daarom dat de Ruimte-voor-Ruimte-Regeling bin-
nen de begrensde EHS nauwelijks voor zal komen.  
Afgezien hiervan kan de toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid, ook buiten 
de EHS, juist een positief effect hebben op de ecologische hoofdstructuur.  
De compensatiemogelijkheid kan bijdragen aan de keuze voor bedrijfsverplaatsing 
of bedrijfsbeëindiging, waarbij niet alleen de landschappelijke omgevingskwaliteit 
kan worden verbeterd, maar ook de stikstofdepositie op natuur- en bosgebied 
wordt verminderd.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
6. Indieners maken bezwaar tegen het uitgangspunt dat de bestemming Natuur 

alleen de natuurgebieden omvat die als bos- of heidegebieden op de topogra-
fische kaarten staan. De gemeente heeft op basis van rijks- en provinciaal be-
leid de plicht om de EHS planologisch te vertalen. De bestaande en de nieu-
we, begrensde, verworven natuur moet de bestemming Natuur krijgen in dit 
bestemmingsplan buitengebied. Voor de begrenzing van deze gebieden wordt 
verwezen naar de bij het vooroverleg aangeleverde kaarten en naar de kaar-
ten van het Natuurbeheerplan. 

 
Beoordeling 
De bestemming van de bestaande natuurgebieden (bos, heide, landgoed Natuur-
schoonwet) is niet afgeleid van de topografische kaart, maar van de vigerende be-
stemming en de feitelijk bestaande situatie. Volgens de Nota van Uitgangspunten 
voor het bestemmingsplan buitengebied vallen onder ‘bestaand natuurgebied’ ook 
gronden die in het kader van het Integraal Gebiedsplan (huidige benaming is Na-
tuurbeheerplan Drenthe) daadwerkelijk zijn omgezet van landbouw naar natuur. 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat ten behoeve van de functieverandering een af-
zonderlijke planologische procedure is gevolgd, waarbij een volledige belangenaf-
weging heeft plaatsgehad met rechtsbescherming voor belanghebbenden.  
Als uitgangspunt voor de ontwikkeling van nieuwe natuur op landbouwgrond is be-
paald dat de voorwaarde voor omzetting via een wijzigingsbevoegdheid in het be-
stemmingsplan wordt geregeld. De in het Natuurbeheerplan voor de ontwikkeling 
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van nieuwe permanente natuur begrensde gebieden zijn op de verbeelding aange-
geven en gekoppeld aan een locatiegebonden wijzigingsbevoegdheid.  
Volgens het Natuurbeheerplan (blz. 10) bestaat de EHS uit bestaande natuurge-
bieden (heiden, bossen, landgoederen), nieuwe natuur op landbouwgrond en agra-
rische natuurgebieden die zodanig beheerd worden dat er natuurwaarden zijn.  
Wanneer op basis van vrijwilligheid gebruik wordt gemaakt van het subsidiestelsel 
van het Natuurbeheerplan moet de eigenaar, al dan niet een natuurbeherende or-
ganisatie, nagaan of het bestemmingsplan het gebruik voor natuurdoelen toestaat 
en indien dit niet het geval is, een aanvraag doen om de bestemming aan te laten 
passen.  
De actualisatie van het gehele bestemmingsplan buitengebied is niet bedoeld voor 
het rechtstreeks positief bestemmen van grootschalige functieveranderingen die 
ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de omgevingskwaliteit en bestaande 
functies in de omgeving.  
In een afzonderlijke planologische procedure kunnen de belangen met betrekking 
tot de overkoepelende randvoorwaarde van de kernkwaliteiten van het landschap, 
mogelijk aanwezige archeologische waarden, cultuurhistorische waarden op het 
gewenste detailniveau worden beoordeeld en kan de beoogde nieuwe functie en 
landschappelijke verschijningsvorm van het gebied planologisch goed worden 
vastgelegd. Een beheer- en inrichtingsplan kan hiervoor een goede basis vormen.  
In het Natuurbeheerplan Drenthe wordt met betrekking tot de verhouding tot de 
ruimtelijke ordening (het bestemmingsplan) het volgende aangegeven: 
‘Het natuurbeheerplan dient uitsluitend als subsidiekader voor natuur, bos en land-
schap. Het natuurbeheerplan mag niet worden gebruikt als basis voor advisering 
en/of toetsing van het bestemmingsplan’ 
en voorts: 
‘Het natuurbeheerplan heeft geen planologische consequenties of consequenties 
voor bestemmingsplannen. De begrenzing van natuurgebieden heeft geen conse-
quenties voor de uit een vigerend bestemmingsplan voortvloeiende bestaande ge-
bruiksmogelijkheden van begrensde gronden en ook niet voor daarnaast gelegen 
gronden. De gebruiksmogelijkheden van een perceel met een agrarische bestem-
ming worden uitsluitend bepaald door het vigerende bestemmingsplan. Een na-
tuurbeheerplan heeft geen enkele invloed op bestaande gebruiksmogelijkheden. 
Het natuurbeheerplan en het bestemmingsplan zijn verschillende toetsingskaders 
waarbinnen de betrokken bestuursorganen een eigen bevoegdheid tot belangen-
afweging toekomt’. (citaat Natuurbeheerplan Drenthe, blz. 1 en 6). 
In het Natuurbeheerplan staan dan ook geen voorwaarden met betrekking tot de 
toetsing aan het bestemmingsplan.  
In het bestemmingsplan zijn diverse bepalingen opgenomen op basis waarvan de 
mogelijkheden voor het realiseren van de ecologische hoofdstructuur en gereali-
seerde natuur- en landschapselementen veilig zijn gesteld.  
Het gebruik van gronden binnen de gebiedsbestemming Agrarisch 2 ten behoeve 
van de EHS is bij recht toegestaan. Nieuwe bouwlocaties zijn niet toegestaan.  
De gebiedsbestemming Agrarisch-2 biedt hiermee bij recht mogelijkheden om door 
middel van het grondgebruik bijvoorbeeld ecologische verbindingen tussen de 
kerngebieden van de EHS te realiseren. Het behoud van de fysieke mogelijkheden 
om delen van dit gebied in de toekomst verder in te zetten voor een goed functio-
nerende EHS, is voldoende gewaarborgd.  
De regeling in het bestemmingsplan is in overeenstemming met het provinciaal 
omgevingsbeleid en de nota ruimte.  
 
Met de provincie en de natuurbeherende organisaties is naar aanleiding van de 
eensluidende zienswijze nader overleg gevoerd. De provincie heeft positief op 
voormelde benadering gereageerd. Hierbij is met de provincie vastgesteld dat het 
voor een aantal gebieden geen toegevoegde waarde heeft om nu nog een afzon-
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derlijke openbare planologische procedure op het detailniveau van een inrichtings-
plan te volgen.  
Voor deze gebieden geldt dat het eindbeeld is bereikt en dat er geen aanwijzingen 
zijn dat er niet nu al wordt voldaan aan eerdergenoemde randvoorwaarden. De be-
treffende gebieden zijn op een kaartbeeld van de provincie nader aangeduid. Deze 
gebieden kunnen alsnog de bestemming natuur worden toegekend. 
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de beantwoording van de zienswijze 
van gedeputeerde staten van Drenthe. 
  
Stichting het Drentse Landschap heeft geen aanvullende voorstellen en stemt in 
met de voorstellen van gedeputeerde staten.  
De vereniging Natuurmonumenten en het Staatsbosbeheer hebben aanvullende 
voorstellen gedaan. De aanvullende voorstellen van Natuurmonumenten beant-
woorden aan de hiervoor aangegeven benadering en kunnen daarom worden 
overgenomen.  
De aanvullende voorstellen van het Staatsbosbeheer worden behandeld bij de be-
antwoording van haar afzonderlijk ingediende zienswijze.  
 
Voorstel 
De aanvullende voorstellen van stichting Natuurmonumenten overnemen en de be-
treffende deelgebieden de bestemming ‘natuur’ toekennen. In de toelichting duide-
lijk aangeven welke uitgangspunten zijn toegepast, in casu de op blz 43 van de 
Nota van Uitgangspunten genoemde met betrekking tot de bestaande natuurge-
bieden en de ontwikkeling van natuur.  
Voor het overige wordt verwezen naar de beantwoording van de zienswijzen van 
gedeputeerde staten van Drenthe, het Staatsbosbeheer en het waterschap Reest 
en Wieden, met de bij die zienswijzen aangegeven wijzigingsvoorstellen. 

 
7. Verzocht wordt om de Natura2000-terreinen als onderdeel van de EHS cor-

rect op de plankaarten aan te duiden. 
 
Beoordeling 
Verwezen wordt naar de beantwoording van dezelfde zienswijze van Milieudefen-
sie (A9)  
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
  
8. Indieners maken bezwaar tegen het onderscheid tussen bos en natuur. Ove-

rigens is niet goed aangesloten bij de natuurdoeltypenkaart van de provincie 
Drenthe. 

 
Beoordeling 
Het onderscheid tussen bos 1 en natuur heeft uitsluitend betrekking op de land-
schappelijke verschijningsvorm. Verder kan worden verwezen naar de beantwoor-
ding van dezelfde zienswijze van gedeputeerde staten (A3) 
 
Voorstel 
Het bestemmingsplan conform de beantwoording van de zienswijze van gedepu-
teerde staten aanpassen. 
  
9. Bij de bestemming Natuur-Schaapskooi zijn met een omgevingsvergunning 

een paardrijdbak, recreatieappartementen in karakteristieke gebouwen en een 
bedrijfswoning mogelijk. Indieners vinden dit onnodig en ongewenste ontwik-
kelingen.  
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Beoordeling 
De schaapskooien die gebruikt worden ten dienste van het natuurbeheer hebben 
een ruimtelijke uitstraling en zorg voor dierenwelzijn, vergelijkbaar met een agra-
risch bedrijf. De noodzaak van continue verzorging en toezicht op de locatie moti-
veert het bieden van de mogelijkheid van een bedrijfswoning. Hierbij kan in het bij-
zonder nog gewicht worden toegekend aan de maatschappelijke functie van een 
schaapskooi. 
De overige nevenfuncties die het bestemmingsplan mogelijk maakt, zijn in ruimte-
lijk opzicht ondergeschikt en kunnen bijdragen aan de exploitatie van de schaaps-
kudde. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 
10. In de plantoelichting wordt het concept provinciaal ammoniakbeleid genoemd. 

Dit is achterhaald. De provincie heeft op 12 april 2011 het kader voor stikstof 
in het Groenmanifest vastgesteld als interim-beleidskader voor Drenthe. Ge-
vraagd wordt de toelichting hierop aan te passen. 

 
Beoordeling 
Het Groenmanifest is van belang voor de uitvoering in Drenthe van de natuur- en 
milieuwetgeving, maar niet voor de inhoud van het bestemmingsplan. Hoe het 
nieuwe ammoniak- en stikstofbeleid (PAS) eruit komt te zien is momenteel ondui-
delijk.  
 
Voorstel 
In de plantoelichting melding maken van het Groenmanifest en de programmati-
sche aanpak van stikstof (PAS). Voor het overige geeft de zienswijze geen aanlei-
ding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
11. Indieners maken bezwaar tegen de uitbreidingsmogelijkheden die geboden 

worden aan de verblijfsrecreatie. Zonder planherziening biedt het bestem-
mingsplan ruimte voor megacampings van onbeperkte afmetingen buiten de 
natuurgebieden en tot 10 hectare binnen een bepaalde afstand van natuurge-
bieden. Een oppervlak van 10 ha is nauwelijks beperkend maar eerder als 
onbegrensd te bestempelen. Wanneer recreatiebedrijven zo fors mogen 
groeien is er volgens indieners geen sprake meer van een zorgvuldige afwe-
ging van belangen. Natuurwaarden worden ondergeschikt gemaakt aan de 
recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden. 
Indieners zijn van mening dat omwille van het landschap en de natuurwaar-
den minder ruime afmetingen aan oppervlak van recreatiebedrijven bij wijzi-
ging moet worden toegekend, zodat nieuw vestiging en grootschalige uitbrei-
ding met meerdere hectares alleen via een planherziening mogelijk zijn. 

 
Beoordeling 
Mede op basis van het MER wordt voorgesteld de wijzigingsbevoegdheid voor het 
vestigen van verblijfsrecreatieterreinen te schrappen en een deel van de beperkin-
gen met betrekking tot de bestaande recreatieterreinen die bedrijfsmatig worden 
geëxploiteerd, te laten vervallen.  
De gemeente is het eens met de zienswijze ten aanzien van een zorgvuldige be-
langenafweging, in die zin dat bij uitbreiding van een bestaand terrein terdege re-
kening moet worden gehouden met mogelijke negatieve effecten op de instand-
houdingsdoelstellingen van Natura 2000 gebieden.  
In het bestemmingsplan zijn bepalingen opgenomen die deze zorgvuldige afwe-
ging verplicht stellen. Verder wordt verwezen naar de beantwoording van de 
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zienswijzen van de Recron waarin verruiming van de ontwikkelingsmogelijkheden 
voor de verblijfsrecreatie wordt verlangd. De beantwoording van beide zienswijzen 
en de daaruit voortkomende aanpassingsvoorstellen zijn op elkaar afgestemd.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Zie hier-
voor de wijzigingsvoorstellen bij de beantwoording van de zienswijzen van de Re-
cron.  

 
12. Een aantal recreatiebedrijven dat in de EHS ligt, kan volgens het bestem-

mingsplan flink uitbreiden door middel van een wijziging, wanneer zij aan de 
gestelde voorwaarden voldoen. Ook mogen zij één derde van de standplaat-
sen via een wijziging omzetten naar recreatiewoningen. Bouwen van recrea-
tiewoningen past niet binnen de doelstellingen van de EHS en ook uitbreiding 
van campings past niet binnen deze doelstellingen. Ook volgens de Provincia-
le Omgevingsverordening is het niet toegestaan dat een ruimtelijk plan voor-
ziet in nieuwe verblijfsrecreatie binnen de EHS (art. 3.28-1) of ontwikkelingen 
die de wezenlijke kenmerken van de EHS aantasten (art. 3.35). De gekozen 
benadering is ook in strijd met het Rijksbeleid ten aanzien van de EHS. Indie-
ners verzoeken de mogelijkheden voor recreatiewoningen en uitbreiding in de 
EHS te schrappen, in elk geval voor de volgende recreatiebedrijven: Camping 
Hoeve aan de Weg, camping Diever, camping Zonnekamp bij Zorgvlied, cam-
ping De Blauwe Haan en het zuidelijk deel van De Noordster. Voor de laatste 
twee geldt overigens de uitbreidingsmogelijkheid niet. 

 
Beoordeling 
In het bestemmingsplan is geen mogelijkheid opgenomen om een recreatieterrein 
te vestigen of uit te breiden in de bestemming ‘natuur’ of ‘bos-1’. 
Mede op basis van het MER kiest de gemeente ervoor de wijzigingsbevoegdheid 
voor nieuw vestiging van verblijfsrecreatieterreinen in het bestemmingsplan te 
schrappen. De gemeente wil hiermee benadrukken dat haar beleid primair gericht 
is op het bieden van ontwikkelingsruimte aan de bestaande bedrijven, ook als deze 
bedrijven in een kwetsbare omgeving liggen. In het laatste geval wordt wel de no-
dige inspanning gevraagd om de ontwikkeling af te stemmen op de natuurdoelstel-
lingen van het Natura 2000 gebied. Dit betekent ook dat niet in alle gevallen uit-
breiding zal kunnen plaats vinden.  
Op voorhand is niet aan te geven welke ontwikkelingskansen er voor een bepaald 
bedrijf zijn. Daarom wil de gemeente op voorhand geen bedrijven uitsluiten van 
eventuele ontwikkelingskansen. Uitbreiding binnen het bestaande recreatieterrein 
met behoud of versterking van de recreatieve kwaliteit, is voor een aantal bedrijven 
nog goed mogelijk. 
Wat dit betreft wil de gemeente geen terreinen uitsluiten. Wel worden voorwaarden 
gesteld en wordt een openbare procedure voorgeschreven waarbij een nadere af-
weging van belangen plaats vindt. Deze belangenafweging kan ertoe leiden dat 
geen medewerking wordt verleend of dat bijzondere voorwaarden worden opge-
legd in verband met de natuurdoelstellingen van het Natura 2000 gebied waar mo-
gelijk negatieve effecten optreden. In Drenthe worden op dit punt succesvolle re-
sultaten geboekt met het inschakelen van het kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie.  
De gemeente Westerveld is warm voorstander van deze ontwikkelingsgerichte be-
nadering die leidt tot positieve uitkomsten voor de verblijfsrecreatie èn de natuur.  
Bij de beantwoording van de zienswijzen van de Recron is, weliswaar vanuit een 
andere invalshoek, ook op dit onderwerp ingegaan. De beantwoording dient in sa-
menhang met elkaar te worden gelezen. De voorstellen tot aanpassing van het be-
stemmingsplan zijn integraal bij de zienswijze van de Recron aangegeven.  
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Voorstel  
Verwezen wordt naar de voorstellen bij de zienswijze van de Recron.  
 
13. Indieners verzoeken om de toepassing van de spelregels van de EHS bij wij-

ziging naar een recreatiebestemming ook als voorwaarde voor de wijzigings-
bevoegdheid bij Bos-2 op te nemen. 

 
Beoordeling 
Gronden met de bestemming Bos -1 worden tot de ecologische hoofdstructuur ge-
rekend. Dit geldt niet voor alle gronden met de bestemming Bos-2. Meestal verte-
genwoordigen deze gronden wel een deel van het gehele bosareaal. Het als voor-
waarde opnemen van de toepassing van de spelregels van de EHS is voor Bos-2 
niet proportioneel.  
De wijzigingsbevoegdheid is gekoppeld aan een openbare procedure en een vol-
ledige afweging van belangen. Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid van 
Bos-2 naar Recreatie-1 of Recreatie-2 kan er wel aanleiding zijn om compensatie 
van vermindering van het bosareaal als voorwaarde op te nemen. 
 
Voorstel 
In artikel 13.5. sub a een nieuw lid 2 invoegen waarbij de volgende nummers wor-
den doorgenummerd: 

2. bij vermindering van het bosareaal compensatie plaats vindt door het aan-
planten van nieuw bos binnen of aansluitend aan het betreffende bestaan-
de kampeerterrein; 

  
3. Indieners maken bezwaar tegen de mogelijkheid in het bestemmingsplan om 

kleinschalig kamperen op essen en in beekdalen toe te staan. De open ruimte 
van de essen en beekdalen zijn hier landschappelijk niet geschikt voor. Bo-
vendien hebben de beekdalen een belangrijke functie voor water(berging) die 
niet samengaat met een minicamping.  

 
Beoordeling 
Het kleinschalig kamperen kan slechts met toepassing van een openbare procedu-
re worden toegestaan in samenhang met de uitoefening van een agrarisch bedrijf 
en uitsluitend binnen een agrarische bedrijfskavel. 
Hiermee is voldoende gewaarborgd dat rekening wordt gehouden met het land-
schap, de cultuurhistorische waarden van essen en beekdalen, als ook de toekom-
stige gebruiksmogelijkheden van een beekdal voor waterberging.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
4. Indieners vinden het bijzonder teleurstellend te moeten constateren dat niet of 

nauwelijks gebruik is gemaakt van hun bijdragen in het kader van het voor-
overleg, waarbij op plankaarten is aangegeven welke terreinen de bestem-
ming natuur zouden moeten hebben. Het gaat om natuurterreinen binnen, 
maar soms ook buiten de EHS. Het gevolg hiervan is dat de kaarten van het 
plan voor een groot deel niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid 
en/of met rijks- en provinciaal beleid. Volgens de provinciale verordening moe-
ten gemeenten de kernkwaliteiten, waaronder de EHS valt, uitwerken naar 
hun ruimtelijke plannen. Hoe overheden moeten omgaan met de EHS, onder 
meer dat overheden de EHS planologisch moeten vertalen door de begren-
zing vast te leggen in bestemmingsplannen, staat in de Nota Ruimte van de 
Rijksoverheid. De kaarten zijn ook niet in overeenstemming met de plantoe-
lichting waarin in paragraaf 6.3.5. staat dat “Bos 1, Bos 2 en Natuur overeen-
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komen met de bestaande natuur- en bosgebieden en de gronden die in ei-
gendom zijn van de natuurbeherende instanties”. In paragraaf 6.7 van de 
plantoelichting staat dat “de waardevolle beschermde natuurterreinen en grote 
aaneengesloten natuurgebieden die zijn aangewezen via de Natuurbescher-
mingswet en zijn opgenomen in Europees, nationaal en provinciaal beleid, zijn 
in het bestemmingsplan opgenomen binnen de gebiedsfunctie ‘Natuur’”.  
En tenslotte in paragraaf 7.3 Natuur: “De bestemming ‘Natuur’ betreft de be-
staande grote natuurgebieden. Hieronder vallen de Natura2000-gebieden, die 
met een extra aanduiding op de kaart zijn aangegeven, maar ook de overige 
natuurgebieden met een oppervlakte groter dan 2.0 hectare”. Indieners ver-
zoeken de bestemmingsplankaarten aan te passen en verwijzen daartoe naar 
hun eerder ingediende, aangepaste kaarten en naar de kaarten van het Na-
tuurbeheerplan.  

 
Beoordeling 
Deze zienswijze is hiervoor beantwoord onder punt 6. 
Voorts wordt verwezen naar de beantwoording van de zienswijzen van gelijke 
strekking van gedeputeerde staten van Drenthe, Staatsbosbeheer en het water-
schap Reest en Wieden.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
Hiertoe wordt verwezen naar de voorstellen bij de zienswijzen van gedeputeerde 
staten van Drenthe, het Staatsbosbeheer en het waterschap Reest en Wieden. 

  
Zienswijze A6: Ministerie van Financiën 
Het complex ‘Asielzoekerscentrum Geeuwenbrug’ is eigendom van de Nederland-
se Staat. 
In het geldende bestemmingsplan buitengebied heeft het complex de bestemming 
‘maatschappelijke doeleinden’. In het ontwerpbestemmingsplan buitengebied is de 
specifieke aanduiding ‘asielzoekerscentrum’ toegevoegd. Dit is een beperking van 
de gebruiksmogelijkheden van het complex en tast daarmee de vermogenspositie 
van de Staat aan. Het gebruik als asielzoekerscentrum wordt mogelijk beëindigd. 
De Staat wil de ruime maatschappelijke bestemming handhaven. 
 
Beoordeling: 
In verband met de sluiting van het  moet een nieuwe bestemming worden gezocht. 
Deze is vooreerst niet bekend. Om die reden is het gebied uit het plan gehaald. 
 
Voorstel: 
Gebied wordt buiten het plan gelaten. 
 
Zienswijze A7: Vereniging Natuurmonumenten 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel Bosrand 18 te Dwingeloo (‘De Bos-
pub’). Natuurmonumenten schaart zich, als eigenaar van de omliggende gronden 
van het betreffende gebied, geheel achter de zienswijze van omwonenden, afge-
geven op 6 juni 2011. 
Omwonenden van het perceel Bosrand 18 te Dwingeloo maken bezwaar tegen het 
wijzigen van de dagrecreatieve bestemming in een horecabestemming. Er wordt al 
jarenlang veel overlast ervaren door lawaai en stank. De beperkingen die in het 
bestemmingsplan zijn opgenomen, zijn onvoldoende en de kans is reëel dat met 
de voorgenomen bestemmingsregeling de klachten zelfs verder gaan toenemen.  
 
Beoordeling 
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De door Natuurmonumenten aangegeven zienswijzen zijn beantwoord onder 
zienswijzen nummer 14 en 69.  
 
Voorstel 
Verwezen wordt naar het voorstel bij de beantwoording van de zienswijzen onder 
nummer 14 en 69.  
 
Zienswijze A8: Ministerie van Defensie 
 
1. Begrenzing Militair oefenterrein Havelte-Oost 
In het Tweede Structuurschema Militaire Terreinen is bepaald dat van het circa 
1300 ha metende oefenterrein, slechts 260 ha in gebruik zal blijven als zogenoemd 
‘Overig Oefenterrein’.  
De begrenzing van deze 260 ha is door het ministerie bij de gemeente aangele-
verd, maar op de verbeelding staat nog het volledige oefenterrein van 1300 ha 
aangegeven. 
 
Beoordeling 
Ondanks het intensief overleg met Defensie omtrent een goede inrichting van het 
bestemmingsplan, zijn er blijkbaar toch nog enkele aspecten niet juist vertaald of 
overgenomen. De begrenzing van het oefenterrein zal worden aangepast. 
 
Voorstel 
De begrenzing van het oefenterrein op de verbeelding vastleggen op de 260 ha. 
 
2. Vrijwaringzones militaire laagvliegroute en militair laagvlieggebied 
Het laagvlieggebied voor militaire helicopters en de laagvliegroute voor jachtvlieg-
tuigen staan niet aangeduid op de verbeelding. Onder de route voor jachtvliegtui-
gen gelden restricties voor de bouw van hoge bouwwerken.  
De in planregel 71.4 opgenomen maximaal toelaatbare bouwhoogte onder het 
laagvlieggebied voor militaire helicopters kan worden geschrapt, omdat helicopter-
piloten als onderdeel van de training rekening dienen te houden met mogelijke 
aanwezigheid van hoge obstakels.  
In planregel 71.5 staat in verband met de laagvliegroute een maximum bouwhoog-
te van 150 meter vermeld. Militaire jachtvliegtuigen mogen hier op een hoogte van 
75 meter vliegen. Een maximale bouwhoogte van 40 meter wordt als veilig aan-
gemerkt.  
 
Beoordeling 
Beide routes staan wel op de verbeelding. In het analoge exemplaar van het plan 
is dit vrijwel onleesbaar, maar uit het digitaal raadpleegbaar plan blijkt dat beide 
aanduidingen aanwezig zijn. 
De bouwhoogte onder de laagvliegroute zal worden verlaagd tot 40 m. 
 
Voorstel  
De bouwhoogte in artikel 71, lid 71.5, van 150 m wijzigen naar 40 m. Voor het ove-
rige geeft de zienswijze geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
3. Bestemming Bos-1, aanduiding militair oefenterrein 
In planregel 12.3.d is voor de bestemming Bos-1 opgenomen dat het gebruik als 
tijdelijk kampeerterrein als strijdig gebruik geldt. Voor het deel dat is aangeduid 
voor gebruik als ‘overig oefenterrein’ in het gebied Havelte-Oost, moet duidelijk zijn 
dat deze bepaling niet geldt voor gebruik als bivakterrein bij militaire oefeningen. 
 
Beoordeling 
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Om te voorkomen dat hier onnodige discussie over ontstaat, zal aan de regel wor-
den toegevoegd dat het verbod niet geldt voor het bivakkeren gedurende militaire 
oefeningen binnen het militair oefengebied. 
 
Voorstel 
Artikel 12, lid 12.3. onder d aanpassen en aan de regel het volgende toevoegen: 
“Dit verbod is niet van toepassing op het bivakkeren gedurende militaire oefenin-
gen ter plaatse van de aanduiding “militair oefenterrein”.” 
 
4. Aanduiding milieuzone – waterwingebied en grondwaterbeschermingsge-
bied  
Planregel 71.1 bevat restricties die de voorgenomen ontwikkeling van het militaire 
oefenterrein Havelte-West tot een terrein ten behoeve van vredes- en crisishand-
having ernstig belemmert.  
Met name de voorgenomen aanleg van enige bebouwing ten behoeve van het oe-
fenen in bebouwd gebied en de aanleg van verhardingen en half-verhardingen 
komt hierdoor in het gedrang. Dit geldt ook voor de aanleg van extra parkeerplaat-
sen bij de brigadegebouwen aan de Van Helomaweg.  
In de reactienota is geantwoord dat de beperkende bepalingen voor het militaire 
gebruik verwijderd worden, maar dit is in het ontwerp niet verwerkt. Gevraagd 
wordt artikel 71, sublid 71.1.1 onder n te schrappen en artikel 71, lid sub71.1.1 on-
der c te wijzigen, zodat de vermelde militaire ontwikkelingen mogelijk blijven.  
 
Beoordeling 
De in artikel 71, lid 71.1. opgenomen verboden zijn overgenomen uit de provinciale 
regeling voor waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden. Die verbo-
den zijn van toepassing op het grondgebied van de gehele provincie Drenthe. Ge-
zien de specifieke situatie van bestaand militair gebied nabij Havelte is er voor de 
gemeente aanleiding om enige nuances in de verboden van de provincie aan te 
brengen. Nieuwe militaire activiteiten zullen uitsluitend verboden zijn buiten de voor 
militair gebruik bestemde en aangeduide gronden en bij sublid 71.1.1 onder c zal 
worden opgenomen dat dit verbod eveneens niet geldt binnen de voor militair ge-
bruik bestemde en aangeduide gebieden. 
 
Voorstel 
In artikel 71, sublid 71.1.1. onder c de volgende tekst toevoegen: “of ten behoeve 
van militair gebruik binnen de bestemmingen ‘Maatschappelijk – Militair 1’ en 
‘Maatschappelijk – Militair 2’ en op gronden voorzien van de aanduiding “militair 
oefenterrein”. In artikel 71, sublid 71.1.1. onder n de volgende tekst toevoegen 
“buiten de bestemmingen ‘Maatschappelijk – Militair 1’ en ‘Maatschappelijk – Mili-
tair 2’ en buiten de gronden voorzien van de aanduiding “militair oefenterrein”.” 
 
5. Aanduiding Veiligheidszone –munitieopslag A en B 
De restricties die in artikel 71.3 gesteld zijn binnen de veiligheidszones gelden niet 
voor gebruik en bouwen door het Ministerie van Defensie. In de reactienota is ge-
antwoord dat dit aan deze regel wordt toegevoegd, maar dit is in het ontwerp niet 
verwerkt.  
 
Beoordeling 
Deze uitzondering zal alsnog in het plan worden opgenomen. 
 
 
 
 
Voorstel 
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Aan artikel 71, sublid 71.3.1. onder a en b de zinsnede “anders dan ten behoeve 
van het militair gebruik” toevoegen. Aan artikel 71, sublid 71.3.2. het volgende toe-
voegen: “Dit verbod geldt niet voor gebruik ten behoeve van militaire doeleinden.” 
 
Zienswijze A9: Milieudefensie p/a Patrijsweg 4 te Havelte 
 
1. Voornaamste zorgen ten aanzien van dit bestemmingsplan: 
- de toch nog ruime mogelijkheden voor de intensieve veehouderij; 
- de manipuleerbare interpretatie van het begrip ‘geen significant negatief effect’ 
waardoor de ammoniakdepositie niet af zal nemen; 
- de normale behandeling van de bollenteelt; 
- de ruime uitbreiding van recreatiebedrijven in de randzone van natuurgebieden; 
- de handhaving van het plan. 
 
Beoordeling 
De zorg voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij deelt de 
gemeente niet.  
In het PlanMER zijn de significant negatieve effecten onderzocht en benoemd. Op 
grond daarvan is er naar de mening van de gemeente, de PlanMER gelezen in re-
latie tot het bestemmingsplan, geen sprake meer van enige manipulatie. 
Bollenteelt wordt via andere regelgeving voldoende gereguleerd. Er zijn geen ruim-
telijk relevante aspecten die een plek in het bestemmingsplan moeten krijgen. 
Ook de uitbreiding van de recreatiebedrijven is uitgebreid onderzocht in het Plan-
MER en aanvaardbaar geacht. Wel wordt op basis van onder andere de zienswijze 
van de RECRON voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan met betrekking tot de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor verblijfsrecreatie aan te passen. Verwezen wordt 
naar de beantwoording van de zienswijze van de RECRON. 
Bij het opstellen van het bestemmingsplan is de handhaafbaarheid van het plan 
telkens uitgangspunt geweest. De gemeente is van mening dat het plan goed 
handhaafbaar is. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
2. POP II is na het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan opge-
volgd door de provinciale Omgevingsvisie. In de plantoelichting wordt naar beide 
beleidskaders verwezen. Wat zijn de gevolgen voor het ontwerpbestemmingsplan.  
 
Beoordeling 
In nauw overleg met de provincie is bekeken in hoeverre het plan in overeenstem-
ming is met de provinciale Omgevingsvisie. Dat is het meest recente beleid van de 
provincie, waarop het plan is afgestemd. Het POP II is nog genoemd, omdat dat 
beleid een belangrijke rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van het bestem-
mingsplan en de gemaakte keuzes ten aanzien van de landschappelijke indeling 
en het toewijzen van de gebiedsbestemmingen.  
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
3. In het ontwerpplan en in de PlanMER wordt nog gesproken over het Oos-
ter- en Westerzand in plaats van de nieuwe benaming Holtingerveld. In de toelich-
ting op het bestemmingsplan moet vanaf blz. 65 over planMER worden gesproken 
daar waar het over de concrete planMER gaat. 
 
Beoordeling 
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Het document moet inderdaad worden aangeduid met PlanMER en de procedure 
met Plan-mer. Voor het betreffende gebied worden in de volksmond verschillende 
namen gebruikt. In het bestemmingsplan zal de benaming worden aangepast. 
 
Voorstel 
Ooster- en Westerzand in het plan vervangen door Holtingerveld en vanaf blz. 65 
spreken over planMER. 
 
4. In de plantoelichting onder 2.3 en 4.4.1 staat dat de Kadernota buitenge-
bied leidend blijft bij het beoordelen van nieuwe ontwikkelingen. Dit lijkt onjuist. Na 
vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan is het bestemmingsplan leidend en 
niet meer de Kadernota. Nieuwe inzichten zijn voorbij gekomen in het proces na de 
Kadernota. Ingenomen standpunten zijn gebleken niet houdbaar te zijn. Er zit een 
nieuwe raad die wellicht anders denkt. 
 
Beoordeling 
In de plantoelichting is aangegeven dat de kadernota voor het buitengebied het be-
leid op hoofdlijnen bevat, waarvan de Nota van uitgangspunten en vervolgens het 
bestemmingsplan zijn afgeleid. De kadernota voor het buitengebied blijft functione-
ren als ruimtelijk beleidskader voor de afweging of planologisch medewerking 
wordt verleend aan nieuwe initiatieven waarvoor het bestemmingsplan geen rege-
ling biedt en waarvoor bij positieve uitkomst van die afweging, dan een afzonderlij-
ke planologische procedure gevolgd zal moeten worden. 
Hiermee wordt aangegeven dat de gemeente open staat voor nieuwe initiatieven, 
ook als deze afwijken van de bestemming in het nieuwe bestemmingsplan voor het 
buitengebied, maar die wel een bijdrage leveren aan de ontwikkelingsrichting en 
de meerwaarde die in de kadernota staan vermeld. Tot de kadernota wordt herzien 
of vervangen door nieuw beleid op hoofdlijnen, blijft deze van kracht.  
Uiteraard moet het initiatief vervolgens op detailniveau worden beoordeeld en dat 
kan de conclusie opleveren dat het initiatief moet worden aangepast of dat het ini-
tiatief toch niet haalbaar blijkt te zijn. 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
5. In de plantoelichting onder 4.3.1 worden zones aangeduid met gewone cij-
fers in plaats van Romeinse cijfers zoals in het Provinciaal Omgevingsplan staat 
aangegeven. 
 
Beoordeling 
Alleen onder het kopje ‘intensieve veehouderij’ is gebruik gemaakt van gewone cij-
fers. Op alle andere plaatsen zijn wel de Romeinse cijfers gebruikt. Onder inten-
sieve veehouderij zullen de cijfers worden aangepast. 
 
Voorstel 
In de toelichting in paragraaf 4.3.1. de gewone cijfers omzetten in Romeinse cij-
fers. 
 
6. Sommige aspecten mogen niet worden uitgesloten met als argument dat 
bepaalde aspecten normaal gesproken niet via een bestemmingsplan worden ge-
regeld. Dit geldt o.a. voor het aspect verdroging. Aanleg van drainage of gebruik 
van grondwaterpompen in de buurt van Natura2000 gebieden zullen wel via een 
passende beoordeling moeten worden gewogen. Het voorkomen van verdroging 
door deze werkzaamheden wordt niet geborgd door de coördinatieregeling en de 
vangnetbepaling. Als via dit bestemmingsplan activiteiten worden toegestaan, dan 
ook alle aspecten uit de Natuurbeschermingswet meenemen. 
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Beoordeling 
Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is mede geweest geen zaken te regelen 
die anderszins al goed zijn geregeld. Drainage en grondwaterpompen hebben in-
vloed op de waterhuishouding. De gemeente is van mening dat de regelgeving van 
het waterschap en de provincie hierin al voldoende voorzien. Bovendien is er voor 
activiteiten, die mogelijk negatieve effecten hebben op de Natura2000 gebieden, 
een natuurbeschermingswetvergunning nodig. Daarmee is er voor de gemeente 
geen aanleiding geweest om deze zaken ook nog in het bestemmingsplan onder te 
brengen. De passende beoordeling heeft betrekking op hetgeen in het ontwerpbe-
stemmingsplan is geregeld en haalt geen aspecten aan die niet in het bestem-
mingsplan zijn geregeld.  
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
7. In de plantoelichting uitleggen wat ‘significant’ is. 
 
Beoordeling 
Het bestemmingsplan volgt hier terminologie uit andere wetgeving. In die wetge-
ving vindt uitleg van begrippen plaats. De gemeente ziet geen meerwaarde om de 
uitleg van die begrippen ook nog eens in het bestemmingsplan op te nemen.  
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
8. Bedrijven met een bedrijfsomvang < 40 n.g.e. zijn buiten de berekening 
van het effect van de totale ruimteconsumptie gebleven in het economisch alterna-
tief in de MER/passende beoordeling. Hierdoor ontstaat een te positieve uitkomst 
van het effect op de ontwikkelingsruimte. Het is niet zeker dat deze bedrijven stop-
pen. Het kan juist zijn dat men doorgaat dankzij de extra ruimte. Grond van stop-
pende bedrijven wordt in gebruik genomen door andere agrarische bedrijven die 
hierdoor een grotere bedrijfsomvang krijgen.  
 
Beoordeling 
Dat bedrijven niet stoppen en nog een hele tijd door blijven functioneren, zou in 
een specifiek geval kunnen gebeuren. De cijfers zijn evenwel gebaseerd op gang-
bare principes en kengetallen op basis waarvan mag worden geconcludeerd wat 
de tendens is. Een enkele uitzondering op de regel zal niet tot een dusdanig ande-
re conclusie van de rapportage leiden, dat hiervoor andere uitgangspunten moeten 
worden aangenomen. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
9. Bedrijven kleiner of gelijk aan 40 NGE zouden geen verruiming bij recht 
van 1 naar 1,5 ha. gegeven moeten worden, omdat de verwachting is dat ze toch 
gaan stoppen. Natuurlijk kan het zo zijn dat ze beginnen met een boerderijcamping 
of met een andere neventak. Gevraagd wordt of het vergroten van een bedrijfska-
vel wordt overwogen ten behoeve van een neventak. 
 
Beoordeling 
Er is voor gekozen om uit te gaan van de bestaande planologische rechten. Alle 
bestaande agrarische bedrijven hebben in het nu nog geldende bestemmingsplan 
een bouwblok van minimaal 1 ha en een al dan niet benutte ontwikkelingsmoge-
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lijkheid tot ongeveer 2 ha. Een bouwblok van 1,5 ha is in Drenthe een algemeen 
aanvaard uitgangspunt voor agrarische bedrijven.  
Deze ruimte biedt mogelijkheden voor bedrijfsovername en bedrijfsverplaatsing 
naar plekken waar bedrijven stoppen en biedt ook mogelijkheden en ruimte voor 
verbredingsactiviteiten. Het is op voorhand ook niet te zeggen welke bedrijven 
stoppen of voor verbreding kiezen of toch nog een doorgroei zullen maken. De 
gemeente heeft dat op voorhand niet vast willen leggen en heeft op alle plekken 
dezelfde ruimte gegeven om de ondernemers zelf de keuze te laten. Daar waar 
bedrijven stoppen kan met een wijzigingsbevoegdheid de bedrijfskavel worden 
verwijderd ten behoeve van een passende nieuwe functie. De wijzigingsbevoegd-
heid voor het vergroten van een bedrijfskavel ten behoeve van een neventak is al 
in de wijzigingsbevoegdheden geregeld onder het criterium 3. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
10. In het ecologisch onderzoek zijn drie aspecten onderzocht. Eén aspect is 
teruggevonden in de regels. Gevraagd wordt wat er met de andere aspecten is ge-
daan. 
 
Beoordeling 
In het ecologisch onderzoek zijn twee aspecten onderzocht. Enerzijds was dat kij-
ken of er beneden de 2 ha kleine, unieke en onvervangbare elementen aanwezig 
zijn, de zogenaamde ‘natuurparels’, die een eigen bestemming ter bescherming 
verdienen. Anderzijds is gekeken naar verschillen tussen de gebiedsbestemmin-
gen en de POP-zonering. Daar waar afwijkingen zijn geconstateerd, is gemoti-
veerd aangegeven, aan de hand van de waarden van het gebied, welke gebieds-
bestemming in dat geval het meest passend is. Dit is in overleg met de provincie 
gebeurd, die deze werkwijze heeft onderschreven. Dit is in de toelichting op het 
bestemmingsplan voldoende beschreven. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
11. In verband met het gevaar dat ziektes overslaan van bedrijf naar bedrijf, 
dier naar dier en ook van dier naar mens, moet in het bestemmingsplan een mini-
male afstand van tenminste 0,5 km tussen de verschillende intensieve veehoude-
rijen worden voorgeschreven. Anders moet voor beide bedrijven geen uitbreiding 
worden toegestaan. Er zouden regels opgenomen moeten worden die de omvang 
van de intensieve veehouderij bevriest en er zouden alleen ontwikkelingen toegela-
ten moeten worden die het dierenwelzijn vergroten en de ammoniakemissie ver-
minderen.  
 
Beoordeling 
In het bestemmingsplan zijn alleen de bestaande intensieve bedrijven bestemd. 
Tussen die bedrijven gelden bestaande afstanden. Het bestemmingsplan heeft niet 
de mogelijkheid hierin verandering te brengen. Het voert te ver om ter voorkoming 
van ziektes bestaande bedrijven geen ontwikkelingsruimte te bieden. In het plan 
worden geen nieuwe bedrijven toegestaan. Het aantal bestaande bedrijven met in-
tensieve veehouderij is vrij gering. De gemeente wil deze bedrijven op eenzelfde 
manier en vanuit eenzelfde uitgangspunt ruimte bieden, zoals dat nu in het plan is 
vastgelegd. Risico van dierziektes moet bij bestaande bedrijven op andere manie-
ren worden tegengegaan. 
 
Voorstel  
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De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
12. Kleine landschapselementen worden onvoldoende in het bestemmingsplan 
beschermd. Bij noodzakelijk verwijderen van een houtwal zou een veelvoud aan 
nieuwe houtwal voorgeschreven moeten worden. 
 
Beoordeling 
De gemeente is van mening dat kleine landschapselementen voldoende worden 
beschermd. Voorafgaand aan het plan is onderzoek gedaan naar onvervangbare 
kleinschalige landschapselementen. Deze zijn specifiek op de verbeelding aange-
geven en mogen niet worden verwijderd.  
Alle landschapselementen zijn waardevol,maar soms is het aanvaardbaar om ze te 
verplaatsen, bijvoorbeeld ten behoeve van het doelmatig agrarisch grondgebruik of 
ten behoeve van de kernkwaliteiten van het betreffende landschap. Hiervoor geldt 
dat voor het verwijderen ervan een omgevingsvergunning nodig is, waarbij het 
Beeldkwaliteitplan toetsingskader is. 
Er zullen dus belangrijke redenen moeten zijn om een bestaand landschapsele-
ment te verwijderen. Het zal zich waarschijnlijk uitsluitend incidenteel voordoen en 
dan in de vorm van het verleggen van een houtwal of plantsingel. Per situatie zal 
worden bekeken of en op welke wijze er compensatie van verlies aan natuurwaar-
den aan de orde moet komen.  
  
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
13. De beperkte schaal van intensieve veehouderij moet in de plantoelichting 
concreet worden gemaakt. De gehanteerde term ‘landbouwontwikkelingsgebied’ 
werkt verwarrend. Landelijk wordt deze term gebruikt in landbouwconcentratiege-
bieden. 
 
Beoordeling 
De term ‘landbouwontwikkelingsgebied’ kan inderdaad een onjuist beeld van de si-
tuatie in Westerveld oproepen. In het PlanMER wordt uitgebreid stil gestaan bij de 
beperkte omvang van de bestaande intensieve veehouderij in Westerveld. Het is 
een goede suggestie om in de toelichting van het bestemmingsplan de beschrijving 
van de bestaande situatie op dit punt aan te vullen.  
De term is in Westerveld aan het ontwikkelingsgebied ‘landbouw en recreatie’ van 
de Kadernota voor het bestemmingsplan buitengebied gekoppeld en is binnen dit 
plan ook alleen van toepassing op het grondgebied van Westerveld. Vanuit die in-
valshoek kan er geen verwarring ontstaan en is de relatie met andere gebieden 
niet aan de orde. Om de aansluiting met de Kadernota te behouden, blijft de term 
onveranderd. 
 
Voorstel 
In paragraaf 3.3 ingaan op de bestaande situatie met betrekking tot intensieve 
veehouderij in Westerveld. Voor het overige geeft de zienswijze geen aanleiding 
tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
14. In de plantoelichting zou met tekst en situatietekening duidelijk aangege-
ven moeten worden wat wordt bedoeld met de verschillende termen die worden 
gebruikt voor het aangeven van de ruimte bedoeld voor de agrarische gebouwen 
en andere bedrijfsonderdelen en de ruimte die maximaal wordt geboden. Er wor-
den een aantal voorbeelden aangehaald waaruit blijkt dat niet altijd duidelijk is of 
de bedrijfskavel wordt bedoeld, of het bouwblok, het bouwvlak of het bouwperceel. 
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Tevens moet in de regels aangegeven worden dat er ruimte is tussen het bouw-
blok en de bedrijfskavel voor landschappelijke inpassing. 
Daarnaast wordt gevraagd of voor twee gebouwen van 300 m² ook een afwijking 
met omgevingsvergunning nodig is. En hoe lang mogen kuilbalen op een veld blij-
ven liggen.  
 
Beoordeling 
In de teksten die inmiddels zijn gemaakt voor het bestemmingsplan wordt de agra-
rische bedrijfskavel op verschillende manieren omschreven: bouwperceel, bedrijfs-
kavel, bouwkavel, kavel, en dergelijke. Dit kan inderdaad onduidelijkheid veroorza-
ken. De termen hebben alle betrekking op de agrarische bedrijfskavel zoals die in 
de regels is benoemd en zoals die op de verbeelding is weergegeven. 
Het gaat om de agrarische bedrijfskavel en het denkbeeldig daar binnen gelegen 
aaneengesloten bouwblok van 1,5 ha. Binnen die 1,5 hectare moet in beginsel alle 
bebouwing worden opgericht en moet ook de opslag van mest en kuilvoer plaats-
vinden. In paragraaf 6.6.2. is in de toelichting omschreven op welke wijze de be-
drijfskavel vorm is gegeven.  
De agrarische bedrijfskavel komt voor de kleinere bedrijven overeen met een op-
pervlakte van 1,5 ha, maar is voor de meeste bedrijven ca 2 ha groot.  
Voor grote bedrijven is de agrarische bedrijfskavel ca 3 ha. Het aaneengesloten 
bouwblok ligt dus altijd binnen de grenzen van de agrarische bedrijfskavel. 
 
Als dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering kan toestemming worden verleend 
voor het vergroten van het bouwblok, mits de agrarische bedrijfskavel hiervoor vol-
doende ruimte biedt. Als de agrarische bedrijfskavel onvoldoende ontwikkelings-
ruimte biedt, is het college van burgemeester en wethouders bevoegd het be-
stemmingsplan hiervoor te wijzigen tot een maximum oppervlakte van 3 ha.  
Landschappelijke inpassing van de gebouwen vindt plaats op het eigen erf. Ten 
behoeve van de landschappelijke inpassing van de bedrijfskavel kunnen ook bui-
ten de bedrijfskavel landschapselementen worden aangelegd.  
Daar waar nodig zal nog worden verduidelijkt dat binnen een bouwblok (en daar-
mee ook binnen de agrarische bedrijfskavel) ten hoogste 10.000 m² aan gebouwen 
gebouwd mag worden. De begrippen bouwperceel en bouwvlak horen in dit ver-
band niet te worden gehanteerd. 
Bij recht mag een gebouw tot 500 m² worden gebouwd. Een groter gebouw is pas 
na afwijking toegestaan. Theoretisch is het dus mogelijk dat iemand de afwijking 
ontloopt door een gebouw van >500 m² in delen aan te vragen. Dit is een theoreti-
sche mogelijkheid, die praktisch gezien niet zo snel aan de orde zal zijn. Het gaat 
immers uitsluitend om de verplichting dat bij de aanvraag om omgevingsvergun-
ning voor grotere gebouwen inzicht moet worden gegeven in de wijze waarop de 
landschappelijke inpassing zal plaats vinden. Het indienen van een landschaps-
plan zal daarmee meestal een positief effect op het behandelingsproces hebben.  
Bij een gebouw met een kleinere oppervlakte geldt deze verplichting niet, maar 
wordt wel getoetst aan het landschap. De planregels bieden de mogelijkheid om zo 
nodig nadere eisen te stellen. Als er onduidelijkheid is over de landschappelijke in-
pasbaarheid kan het behandelingsproces zelfs vertragen. De aanvrager heeft 
hiermee geen baat bij het ontlopen van de verplichting.  
In het bestemmingsplan is aangegeven dat opslag van landbouwproducten maxi-
maal gedurende zes maanden buiten de bedrijfskavel is toegestaan. 
 
 
 
Voorstel 
De toelichting nalopen op de terminologie met betrekking tot de agrarische be-
drijfskavel en waar nodig aanpassen. Daar waar nodig in de toelichting ook de ver-
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duidelijking van het maximum te bebouwing oppervlak aan gebouwen opnemen. 
De zienswijze geeft voor het overige geen aanleiding tot aanpassing van het be-
stemmingsplan.  
 
15. Onduidelijk is of de landschappelijke inpassing van een agrarisch bedrijf 
ook buiten de bedrijfskavel mag plaats vinden en hoe dit is geregeld voor niet 
grondgebonden agrarische bedrijven waarvoor geldt dat de bedrijfskavel ten hoog-
ste 2 ha kan worden. Geef in de regels aan dat er rond het bouwblok en binnen de 
bedrijfskavel altijd enkele meters ruimte moet zijn voor landschappelijke inpassing.  
 
Beoordeling 
De agrarische bedrijfskavels bieden ruimte voor landschappelijke inpassing. Dat 
laat onverlet dat de landschappelijke inpassing ook grenzend aan een bedrijfskavel 
gerealiseerd mag worden. Een goede inpassing is de verantwoordelijkheid van de 
ondernemer. Het algemeen belang is enkel gediend met een goede inpassing. En 
of dat binnen of buiten de bedrijfskavel is, maakt daarbij niet uit. De gebiedsbe-
stemming biedt voor beide ruimte. Het is om die reden niet nodig om in de regels 
daarvoor ruimte te claimen. Op het moment dat een ondernemer geen ruimte laat 
voor landschappelijke inpassing, kan er ook niet gebouwd worden. Die waarborg is 
voldoende in de regels vastgelegd. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
16. Gevraagd wordt wat wordt bedoeld met de omvang van een bedrijf. Is dat de 
bedrijfskavel of het bouwblok. 
 
Beoordeling 
De omvang van het bedrijf is bepaald aan de hand van de huidige bedrijfssituatie, 
die bestaat uit de aanwezige bebouwing en de gronden die in gebruik zijn voor op-
slag van landbouwproducten. Dat is de fysieke omvang die in ruimtelijke zin de 
grootte van het bedrijf bepaald. Aan de hand van die omvang is de omvang van de 
bedrijfskavel per bedrijf bepaald. De in paragraaf 6.6.2. bedoelde omvang heeft 
daarmee niet direct een relatie met de begrippen bedrijfskavel of bouwblok. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
17. In de toelichting duidelijker vermelden dat het bestemmingsplan geen mo-
gelijkheid biedt om binnen de bestemming Agrarisch 2 een agrarisch bedrijf te ves-
tigen.  
 
Beoordeling 
In paragraaf 6.6.3. van de toelichting is dit in voldoende mate en duidelijke be-
schreven. Er is geen aanleiding om dit nog uitvoeriger te beschrijven. Bovendien 
maken de regels de nieuwe vestigingen ook niet mogelijk. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
18. Grondgebruik voor bollenteelt zou beperkt moeten worden tot de bestem-
ming Agrarisch-1 en in de regels zou opgenomen moeten worden dat een bollen-
veld alleen op een minimale afstand van 100 meter tot woonhuizen en bebouwde 
kommen is toegestaan.  
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Beoordeling 
De gemeente is van mening dat bollenteelt en de relatie met gevoelige functies in 
voldoende mate in andere regelgeving is gereguleerd. Een belangrijk uitgangspunt 
van het bestemmingsplan is om dubbele regelgeving te voorkomen. Er zijn geen 
ruimtelijke relevante aspecten met betrekking tot de bollenteelt die vergen dat ook 
in het bestemmingsplan aanvullende regels moeten worden opgenomen. De teelt 
mag een specifiek grondgebruik met zich meebrengen, het zogenaamde ‘hoppen’ 
zoals reclamant zegt, maar in beginsel onderscheid de teelt zich niet van andere 
teeltvormen, die een meer permanent karakter hebben of ook in wisselteelt worden 
toegepast, zoals bijvoorbeeld maïsteelt. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
19. Niet meewerken aan biogasinstallaties die primaire landbouwproducten 
verwerken die geschikt zijn voor de voedselproductie. De bebouwde oppervlakte 
van een biogasinstallatie binnen de maximumoppervlakte van de bedrijfsgebouwen 
laten vallen. 
 
Beoordeling 
Het wel of niet verwerken van primaire landbouwproducten die geschikt zijn voor 
de voedselproductie is geen ruimtelijk relevant aspect dat een nadere regeling in 
het bestemmingsplan vereist. Dit zal op een andere wijze gereguleerd moeten 
worden.  
Er wordt geen aanleiding gezien om de oppervlakte voor de installaties deel van de 
10.000 m² te laten zijn. Die oppervlakte is specifiek voor de bedrijfsgebouwen ten 
behoeve van het agrarisch bedrijf. De afwijking biedt voldoende waarborg voor 
goede inpassing. Er wordt geen aanleiding gezien om het plan hierop aan te pas-
sen. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
20. Kleinschalig kamperen op essen en in beekdalen niet toestaan.  
 
Beoordeling 
In de criteria voor afwijking ten behoeve van kleinschalig kamperen is gesteld dat, 
naast onder andere het vereiste van landschappelijke inpassing, het kampeerter-
rein uitsluitend gesitueerd mag worden binnen de agrarische bedrijfskavel. De ge-
meente is van oordeel dat daarmee geen terreinen kunnen ontstaan op plekken 
waar dat ongewenst is, zoals in de beekdalen of op de essen. Er is vanuit dat ge-
geven geen aanleiding gezien om nog specifieke gebieden uit te sluiten van de 
vestiging van kleinschalige kampeerterreinen. 
Zie voorts de beantwoording van de zienswijze van de Natuur- en Milieufederatie 
Drenthe onder nummer A5. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
21. In de plantoelichting moet worden aangegeven wat er gedaan is met de 
voorstellen uit het als bijlage 4 van de toelichting opgenomen A&W-rapport “Toet-
sing Kadernota gemeente Westerveld aan POP II”. 
 
Beoordeling 
In paragraaf 5.4.2. van de toelichting is kort aangegeven wat met de beide, in het 
genoemde rapport onderzochte aspecten is gedaan. Tezamen met de inhoud van 
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het rapport en het thematisch uitwerken van de aspecten op andere plekken in de 
toelichting, is daarmee in voldoende mate aandacht gegeven aan de voorstellen uit 
het rapport. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
22. De begrenzing van Natura2000-gebieden in het bestemmingsplan opne-
men. 
 
Beoordeling 
Er is geen aanleiding om de begrenzing in het plan op te nemen. In de eerste 
plaats omdat die begrenzing geen juridische betekenis heeft voor de regels van het 
plan. In de tweede plaats kunnen die grenzen op ieder moment via andere besluit-
vorming worden aangepast, waardoor het bestemmingsplan gedateerd raakt. In de 
derde plaats is de gemeente op grond van de Natuurbeschermingswet geen be-
voegd gezag binnen de gebieden om welke reden het geen meerwaarde heeft de 
begrenzing op de verbeelding aan te brengen die enkel betekenis heeft binnen de 
uitvoering van de Natuurbeschermingswet. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
23. Planregel 3.2.1. onder d: gevraagd wordt hoe de verhouding hoofdtak-
neventak minimaal moet zijn. 
 
Beoordeling 
De minimale verhouding is dat er altijd sprake moet zijn van ruimtelijke onderge-
schiktheid van de tak aan de hoofdfunctie. Er is een hoofdtak en dat is de grond-
gebonden agrarische bedrijfsactiviteit. Bij bedrijven waar een intensieve tak aan-
wezig is, moet deze tak onderschikt zijn en blijven aan het grondgebonden be-
drijfsonderdeel. Die ondergeschiktheid manifesteert zich in hoofdzaak in ruimtelijke 
zin. Op het moment dat een ondergeschikte tak de hoofdtak overstijgt, is er sprake 
van strijd met de gegeven bestemming.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
24. Planregels 3.6.d en 4.6.d: geen bollenspoelplaats buiten bouwblok toe-
staan. 
 
Beoordeling 
In uitzonderingssituaties kan het voorkomen dat een spoelplaats beter buiten een 
bouwblok gerealiseerd kan worden, bijvoorbeeld vanwege bereikbaarheid, land-
schappelijke inpassing of verkeersveiligheid. De gemeente wil de mogelijkheid be-
houden om hierop in te kunnen spelen. Er is geen aanleiding het plan hierop aan 
te passen. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
25. planregel 3.6.g.6: verlichting bij paardrijdbak afschermen. 
 
Beoordeling 
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Als criterium is gesteld dat geen onevenredige hinder mag worden veroorzaakt 
vanuit onder meer het aspect licht. In situaties waar mogelijk hinder vanwege het 
licht kan ontstaan, biedt het plan voldoende mogelijkheden om tot afscherming van 
het licht te komen. Burgemeester en Wethouders zijn bijvoorbeeld bevoegd nadere 
eisen te stellen op grond van de toetsingscriteria die bij het toestaan van paardrijd-
bakken zijn gesteld. Er wordt geen reden gezien dit verder aan te vullen. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
26. planregel 3.9.a: duidelijk aangeven wat nog ondergeschikt is en wat dit be-
tekent als de neventak groeit en de hoofdtak niet. 
 
Beoordeling 
Zie ook hiervoor de beantwoording van de zienswijzen onder nummer 23. Een 
groei van de neventak kan alleen als de hoofdtak dusdanig groot van omvang is, 
dat sprake blijft van ondergeschiktheid. Zodra er geen sprake meer is van onder-
geschiktheid, is er strijd met de gegeven bestemming en kan aan een vergroting 
niet worden meegewerkt. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
27. planregels 3.9.b.1 en 4.2.1.c: invoegen dat bouwblok kleiner moet zijn dan 
de bedrijfskavel, omdat er anders geen ruimte meer is voor landschappelijke in-
passing. 
 
Beoordeling 
Zie ook hiervoor de beantwoording van de zienswijze onder nummer 14. De sys-
tematiek van de bedrijfskavel met het bouwblok is zodanig dat het bouwblok nooit 
buiten de bedrijfskavel gelegen kan zijn. Dan zou er strijd met het bestemmings-
plan ontstaan. In de genoemde leden staat ook duidelijk dat het gaat om het ‘daar-
binnen’ (binnen de bedrijfskavel) gelegen bouwblok. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
28. planregel 3.9.d: toevoegen dat er voldoende afstand tussen intensieve 
veehouderijen moet zijn. 
 
Beoordeling 
Verwezen wordt naar de beantwoording van zienswijze nummer 11.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
29. planregel 4.1.a: agrarisch gebruik wijzigen in agrarisch grondgebruik. 
 
Beoordeling 
Deze aanpassing is akkoord. In artikel 3 is eveneens sprake van grondgebruik. 
 
Voorstel 
Artikel 4, lid 4.1. onder a wijziging in “het agrarisch grondgebruik”. 
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30. planregel 4.1.ee: duidelijk moet zijn waar militaire oefeningen mogen plaats 
vinden. 
 
Beoordeling 
De oefeningen zijn gerelateerd aan de aanduiding “militair oefenterrein”. Planolo-
gisch gezien mogen de militaire oefeningen niet plaatsvinden buiten de daarvoor 
aangeduide gronden. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
31. planregel 4.1: bestemmingsomschrijving aanvullen met ‘behoud, herstel en 
ontwikkeling van kleine natuur- en landschapselementen. 
 
Beoordeling 
Deze aanpassing is akkoord.  
 
Voorstel 
In artikel 4, lid 4.1. toevoegen: “het behoud, het herstel en de ontwikkeling van 
kleine natuur- en landschapselementen”. 
 
32. planregel 4.6.g.1: paardrijdbak ook op bedrijfskavel. 
 
Beoordeling 
Bij de aanleg van hobbymatige paardrijdbakken gaat het met name om een goede 
landschappelijke inpassing en het voorkomen van hinder voor omwonenden. 
Uitgangspunt is dat een paardrijdbak binnen de agrarische bedrijfskavel wordt ge-
situeerd. In gevallen kan het voorkomen dat het wenselijk is toestemming te verle-
nen om de paardrijdbak buiten de bedrijfskavel te situeren. Dit is bij afwijking mo-
gelijk gemaakt. De bedrijfskavel zou in voorkomend geval ook vergroot kunnen 
worden, maar daarvoor zou dan een planwijziging nodig zijn. 
Het is daarnaast ook mogelijk om paardrijdbakken bij woonbestemmingen te reali-
seren, waarbij bakken in geval ook buiten het bestemmingsvlak gesitueerd kunnen 
worden binnen de agrarische bestemming. Om te voorkomen dat daarvoor het 
plan moet worden gewijzigd, is dit in de afwijking mogelijk gemaakt. De criteria 
waarborgen een verantwoorde toepassing van de afwijking. Paardrijdbakken zijn 
dus niet alleen bij agrarische bedrijfskavels toegestaan. Het toestaan van paard-
rijdbakken buiten de bedrijfskavel is juist bedoeld voor andere functies. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
33. planregel 4.9.b: wijzigingsbevoegdheid voor vergroten agrarische bedrijfs-
kavel kwekerijbedrijf schrappen. 
 
Beoordeling 
De gemeente ziet hiervoor geen aanleiding. De gemeente wil ook de kwekerijbe-
drijven de mogelijkheid bieden om zich binnen redelijke omvang te ontwikkelen. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
34. planregel 4.9.c: wijzigingsbevoegdheid voor vergroten agrarische bedrijfs-
kavel voor een niet-grondgebonden bedrijf schrappen. Minimale afstand tot ander 
intensief veehouderijbedrijf opnemen. 
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Beoordeling 
Zie voor het opnemen van een afstand de beantwoording van de zienswijzen on-
der nr. 11.  
De gemeente acht de opgenomen wijzigingsbevoegdheid aanvaardbaar. De wijzi-
ging is uitsluitend mogelijk als het bedrijf de bedrijfsbebouwing aan moet passen 
als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving. Om die ingrepen mogelijk te ma-
ken, is enige ruimte geboden, waarbij nadrukkelijk is gesteld dat het aantal dieren 
gelijk moet blijven. Het gaat dus niet om een uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
35. planregel 7.2.1.d: maximale gevellengte verkleinen. 
 
Beoordeling 
De gemeente ziet geen aanleiding om hier een andere maat op te nemen dan die 
ook bij agrarische bedrijfsgebouwen wordt gehanteerd. Gezien alle waarborgen in 
het plan om tot goede beeldkwaliteit en inpassing te komen, is er geen reden om 
een andere maatvoering te hanteren. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
36. planregel 12.1.g: aangeven of winning van organisch materiaal nadelen 
meebrengt voor het bos. 
 
Beoordeling 
In beginsel is het niet de bedoeling dat de winning nadelen mee brengt, maar dat 
dit juist ten goede komt aan het bosbeheer. Om dit explicieter tot uitdrukking te 
brengen, is het beter om de winning te rangschikken onder de ondergeschikte 
functies. Daarmee moet de winning altijd plaatsvinden binnen de randvoorwaarde 
van het behoud van de waarden van de bosgebieden. 
 
Voorstel 
De winning van organisch materiaal rangschikken onder ‘met daaraan onderge-
schikt’. 
 
37. planregel 12.3.d. suggereert dat er in de zomer in het bos mag worden ge-
kampeerd. 
 
Beoordeling 
Dit kamperen is gerelateerd aan de aanduiding voor het tijdelijk kamperen. Alleen 
op die plaatsen mag in de zomer gekampeerd worden. Het kamperen vindt op die 
plaatsen al vele jaren plaats en is een gebruik dat ook al heel lang in de bossen 
plaatsvindt. In de meeste gevallen gaat het om kamperen gerelateerd aan de scou-
ting. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
38. planregel 12.4.2.a: omschrijven wat onder normaal onderhoud wordt ver-
staan. 
 
Beoordeling 



068402.04 blz 39 
 

 
 
Reactienota Zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied   Buro Vijn B.V. 
Westerveld en planMER  
Status: Definitief / 05-07-12 

Normaal onderhoud is gedefinieerd in artikel 1 onder nummer 86.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
39. planregel 12.4.2.c: uitzondering voor lichte militaire oefeningen schrappen 
als tijdens de oefeningen de activiteiten onder 12.4.1. zijn toegestaan. 
 
Beoordeling 
Deze uitzondering is beperkt tot het militair oefenterrein. De uitzondering geldt dus 
alleen voor dat gedeelte van de totale bosbestemming. Het betekent slechts dat in 
verband met het houden van lichte militaire oefeningen geen omgevingsvergun-
ning hoeft te worden aangevraagd. De gemeente acht de uitzondering om die re-
den en vanwege het specifieke gebruik binnen een daar specifiek op ingericht 
bosgebied aanvaardbaar. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
40. planregel 12.1.d: de begripsomschrijving voor gebruik als militair oefenter-
rein afstemmen op de beschrijving in het 2e Structuurschema Militaire Terreinen. 
 
Beoordeling 
Het gebruik uitsluitend voor lichte militaire oefeningen maakt voldoende duidelijk 
om welk gebruik het gaat. Overigens wordt verwezen naar de beantwoording van 
de zienswijze van het ministerie van Defensie.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
41. planregel 12.1: invoegen dat de bestemming Bos-1 natuurgebied is met 
een bepaalde landschappelijke verschijningsvorm. 
 
Beoordeling 
Dat Bos-1 wat betreft de natuurwaarden gelijk wordt gesteld aan de bestemming 
natuur blijkt voldoende uit de bestemmingsomschrijving. Het onderscheid heeft in-
derdaad betrekking op de landschappelijke verschijningsvorm. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
42. planregel 18.2.1.g: maximale gevellengte bij detailhandel wijzigen van 100 
in 75 meter. 
 
Beoordelen 
Zie hiervoor de beantwoording van de zienswijze onder nummer 35. Er is geen 
landschappelijke reden om met betrekking tot detailhandel afwijkende maatvoerin-
gen voor de maximale gevellengte op te nemen. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
43. planregel 33.3: “(inrichten ten behoeve van) lawaaisporten” als strijdig ge-
bruik toevoegen. 
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Beoordelen 
Gezien de bestemmingsomschrijving, waarin dagrecreatief medegebruik en eve-
nementen zijn toegestaan, is het voorstelbaar om ter voorkoming van interpretatie-
verschillen het voorgestelde gebruik expliciet als verbod in de bestemming op te 
nemen. Lawaaisporten zal vervolgens in artikel 1 worden omschreven. 
 
Voorstel 
In artikel 33, lid 33.3. de volgende tekst toevoegen: 
“g. het inrichten van gronden ten behoeve van de uitoefening van lawaaisporten.” 
 
In artikel 1 toevoegen: 
Lawaaisporten: 
Schietsporten, auto- en motorcross, modelvliegen, en naar de aard en de invloed 
op de omgeving daarmee gelijk te stellen sporten. 
 
44. planregel 33.4.3:”geen onevenredige afbreuk” nader omschrijven. 
 
Beoordelen 
Hier is geen eensluidende omschrijving voor te geven. De ruimtelijke ordening be-
staat bij het al of niet toestaan van ontwikkelingen in hoofdzaak uit een afweging 
van belangen. Die belangen moeten onderling naar evenredigheid worden beoor-
deeld. Die evenredigheid wordt met name bepaald aan de hand van de bestem-
ming en de locatie waar de ontwikkeling plaatsheeft. Het afwegen van belangen 
aan de hand van de term ‘onevenredig’ is algemeen geaccepteerd en biedt aan de 
hand van de inrichting van de bestemming, de algemene beginselen van een goe-
de ruimtelijke ordening en jurisprudentie voldoende aanknopingspunten om op een 
goede wijze te worden toegepast. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
45. planregel 37: aanduiding op de verbeelding van het maximum aantal kam-
peereenheden staat bij het Hunehuis niet op de juiste plek. 
Beoordeling 
De aanduiding zal worden gewijzigd in de aanduiding “kampeerterrein”. Hiermee 
zijn in de regels de aantallen vastgelegd en is de seizoensgebondenheid beter ge-
regeld. Zie overigens ook de beantwoording van de zienswijzen van de Recron. 
 
Voorstel 
Op de verbeelding de aanduiding voor het maximum aantal kampeereenheden op 
de juiste plek aanbrengen. 
 
46. planregel 40.2.1.g: maximum bouwhoogte bedrijfsgebouwen en bedrijfs-
woning wijzigen in respectievelijk 9 en 7 meter. 
 
Beoordeling 
Deze bestemming ziet op de voorheen als kampeerboerderijen bekend staande 
recreatieve voorzieningen. In alle vergelijkbare bestemmingen, zoals Bedrijf, Hore-
ca en Detailhandel, zijn bouwhoogtes van 12 en 9 m opgenomen. Niet wordt inge-
zien waarom juist in deze bestemming de bouwhoogtes verlaagd zouden moeten 
worden.  
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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47. planregel 46.2.1.d: maximum bouwhoogte voor een sporthal van 8 meter is 
mogelijk onvoldoende. 
 
Beoordeling 
De opmerking is terecht.  
 
Voorstel 
De maximale bouwhoogte voor een sporthal, artikel 46.2.1. onder d, en een 
zwembad, artikel 49.2.1. onder c, wijzigen in 12 meter. . 
 
48. planregel 71.6: vrijwaringszone molenbiotoop schrappen in verband met 
minimaal effect voor de molen en groot effect op bouwmogelijkheden en bo-
men/bos. 
 
Beoordeling 
Het is gebruikelijk om in bestemmingsplannen rekening te houden met de wind-
vang voor molens. De planregel heeft uitsluitend betrekking op een beperking van 
de bouwhoogte die afhankelijk wordt gesteld van de afstand tot de molen en de 
hoogte van de wieken van de molen. Het effect op bouwmogelijkheden is hiermee 
niet onevenredig groot. Voor bomen, heesters e.d. geldt hetzelfde en kan een om-
gevingsvergunning worden verleend indien er geen negatieve gevolgen zijn voor 
de molen.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
49. Planregel 74.3: coördinatieregeling Natuurbeschermingswet opnemen voor 
alle activiteiten en dit bij de betreffende planregels vermelden. Dit aangeven in de 
paragraaf waar wordt vermeld wat in elk geval als strijdig gebruik wordt gezien. 
Significantie nader duiden. De toepassing van de regeling en de beoordeling van 
de resultaten ervan zal tot de verkeerde conclusie leiden dat een individuele activi-
teit niet een significant effect zal hebben op Natura2000-gebieden. Individuele ge-
ringe negatieve effecten bij elkaar opgeteld levert een veel negatiever beeld op. 
Voorbeeld is de berekening in de passende beoordeling dat de gemiddelde toe-
name van de stikstofdepositie uitkomt op 22 %, maar dat dit voor het Leggelder-
veld een toename van 433 naar 1674 mol stikstof per ha per jaar betekent, op een 
plek met heischrale graslanden met een kritische depositiewaarde van 830. Daar-
om een activiteit alleen toestaan bij een absoluut en zeker nul-effect of positief ef-
fect op de instandhoudingsdoelstellingen van het natura2000-gebied. Elke aanne-
melijke verslechtering moet als significant worden gezien. Niet de normen van de 
provincie overnemen, want die zijn veel te ruim. Het huidig niveau van de vermes-
tende depositie zou minstens gehalveerd moeten worden. Kiezen voor nee/tenzij 
beleid: uitbreiding kan alleen als daardoor de belasting van de natuurgebieden af-
neemt. 
 
Beoordeling 
In het bestemmingsplan is een coördinatiebepaling opgenomen die ook op indivi-
duele situaties van toepassing is. Of een individuele activiteit negatieve effecten 
heeft, wordt aan de hand van de Natuurbeschermingswetvergunning en het be-
heerplan bepaald.  
Daarnaast is in de algemene gebruiksregels in artikel 70 bepaald dat al het gebruik 
in strijd is met het bestemmingsplan waarvoor een Natuurbeschermingswetver-
gunning vereist is en waarvoor deze niet is verleend. Deze algemene gebruiksre-
gel is op alle bestemmingen van toepassing.  
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Met deze bepalingen heeft de gemeente bewust niet voor een plan gekozen met 
een ‘nee, tenzij’ principe. De gemeente wil juist vanwege het behoud van de land-
schappelijke en natuurlijke kwaliteiten en de leefbaarheid een ‘ja, mits’ principe uit-
stralen. Temeer daar de gemeente nog niet in staat is om het bestemmingsplan af 
te stemmen op de Programmatische Aanpak Stikstof en de Beheerplannen voor de 
Natura 2000 gebieden. De gemeente wil niet op die rapportages wachten omdat 
de huidige bestemmingsplannen voor het buitengebied dringend moeten worden 
geactualiseerd. 
De algemene gebruiksbepaling, de coördinatiebepaling en alle toetsingscriteria bij 
afwijking en wijziging waarborgen dat iedere ontwikkeling die een significant nega-
tief effect kan veroorzaken in beginsel verboden is, maar vervolgens op een ver-
antwoorde wijze wordt afgewogen en zo nodig kan worden geweigerd. In de MER 
met passende beoordeling staat duidelijk aangegeven welke negatieve effecten 
mogelijk toch nog kunnen optreden en waar de gemeente alert op zal blijven. Niet 
alleen bij de vergunningverlening maar ook bij de handhaving.  
De afstemmingsbepalingen, het verbod alsmede de gehele inrichting van het be-
stemmingsplan met het beeldkwaliteitsplan waarborgen de zorgvuldige bescher-
ming van de omgevingskwaliteit.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
50. Bijlage 3 ‘niet-agrarische bedrijven’: bedrijf Loosweg ontbreekt op de kaart; 
bedrijf aan de Meentheweg staat niet in de lijst; bedrijf Eursingerlaan staat niet in 
de lijst; “Oude Gretha” is geen loodgietersbedrijf; LPG van Texaco ontbreekt in de 
lijst; Rijksweg NZ10 ontbreekt op de kaart; de voormalige pompenfabriek aan de 
Loosweg staat nog als bedrijf bestemd op de verbeelding, maar staat niet op de 
lijst. 
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Beoordeling 
Het bedrijf Loosweg is bestemd als “Bedrijf”. Alleen de bedrijven uit categorie 3 of 
hoger staan in de bijlage specifiek genoemd. De categorie 1 en 2 bedrijven zijn vrij 
uitwisselbaar vanuit de beperkte invloed op de omgeving. Binnen dit bestem-
mingsvlak wordt een dergelijke lichte vorm van bedrijvigheid, gezien de aanwezige 
bebouwing, als herinvulling aanvaardbaar geacht. 
Het bedrijf aan de Meentheweg valt binnen de grenzen van een ander bestem-
mingsplan. Het bedrijf Eursingerlaan staat wel in de lijst genoemd. Oude Gretha is 
een voormalige drogisterij en staat te koop. LPG van Texaco is van een specifieke 
regeling voorzien en hoeft om die reden niet in de lijst opgenomen te worden. 
Rijksweg 10 valt binnen de grenzen van een ander bestemmingsplan en zal uit de 
lijst worden verwijderd. Het bedrijf gesitueerd tegenover camping de Drentse Pa-
trijs is het bedrijf aan de Loosweg en is bestemd voor “Bedrijf”. 
 
Voorstel 
De lijst in bijlage 3 bij de regels aanpassen aan vorenstaande. 
 
51. De begrenzing van het gebied met de aanduiding militair oefenterrein voor 
lichte oefeningen op het Holtingerveld is niet correct. 
 
Beoordeling 
Aan de hand van de zienswijze van Defensie zal de begrenzing van het oefenter-
rein worden aangepast.  
 
Voorstel 
Op de verbeelding de begrenzing van het oefenterrein aanpassen, zie zienswijze 
Defensie 
 
52. De planbegrenzing aan de noordzijde van het gebied Meerkamp-West is 
mogelijk niet juist. De afgesproken bufferstrook tussen de grote startbaan en de 
toekomstige uitbreiding van de woonwijk staat niet op de verbeelding van het be-
stemmingsplan buitengebied. 
 
Beoordeling 
Deze opmerking is terecht. De verbeelding zal worden aangepast. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van de verbeelding. 
 
53. Duidelijk aangeven dat de kaarten in het PlanMER voor nieuwvestiging 
kampeerterreinen en agrarische bedrijven geen onderdeel van het bestemmings-
plan zijn. De kaarten roepen een verkeerd beeld op. 
 
Beoordeling 
De mogelijkheden voor nieuw vestiging zijn in de regels van het bestemmingsplan 
in samenhang met de tot het bestemmingsplan behorende verbeelding geregeld. 
Kaarten in het PlanMER of in de toelichting van het bestemmingsplan hebben uit-
sluitend een toelichtende en geen juridische betekenis voor gebruiksmogelijkheden 
van gronden of gebouwen.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
54. Mogelijk ontbreekt een planologische regeling ten aanzien van het al dan 
niet mogen vergroten van woonerven op aangrenzende agrarische gronden.  
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Beoordeling 
In de wijzigingsbevoegdheden binnen de agrarische gebiedsbestemmingen zijn 
mogelijkheden opgenomen om woonpercelen te vergroten. Een regeling daartoe 
ontbreekt dus niet. Met deze regeling kunnen ongewenste vergrotingen worden te-
gengaan en eventueel gehandhaafd worden. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
55. Regeling opnemen ter voorkoming van lichtvervuiling door nieuwe stalvor-
men. 
 
Beoordeling 
In het beeldkwaliteitsplan is aangegeven dat er bij de landschappelijke inpassing 
van gebouwen ook aandacht wordt besteed aan eventuele lichthinder.  
Er is vrij recent binnen de agrarische sector onderzoek gedaan naar de toepassing 
van stalverlichting en de mogelijkheden om lichthinder voor natuur en landschap 
tot een minimum te beperken. Uit het onderzoek blijkt dat er vrij eenvoudige kos-
tenbesparende mogelijkheden zijn om lichtvervuiling te beperken zonder aantas-
ting van het dierenwelzijn of negatieve effecten op de melkproductie.  
Met de landbouwvoorlichting op gebied van lichthinder en energiebesparing heeft 
een regeling in het bestemmingsplan geen toegevoegde waarde.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
56. Mogelijk ontbreekt een planologische regeling met betrekking tot blaastun-
nels/tunnelkassen. 
 
Beoordeling 
In de agrarische gebiedsbestemmingen is hiervoor een regeling opgenomen.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
57. Bij onderzoek naar mogelijke verstoring van vogels is er ten onrechte van 
uitgegaan dat wandelaars op de paden blijven en hun hond aangelijnd hebben.  
 
Beoordeling 
In de passende beoordeling van het PlanMER wordt van de aanname uitgegaan 
dat wandelaars in een natuurgebied op de paden blijven en de honden aangelijnd 
houden waar dat voor deze paden is voorgeschreven. Overtredingen zijn niet uit te 
sluiten, maar het uitgangspunt is toch dat mensen zich aan de regels van de ter-
reinbeheerders en de overheid houden. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
58. In het MER staat dat bij uitbreidingen van bedrijven ‘gekeken’ wordt naar 
toepassing van de best beschikbare technieken (BBT) om milieuwinst te boeken. 
BBT moet in een meer stevige vorm worden toegepast. 
 
Beoordeling 
Het is niet in alle gevallen noodzakelijk dat de best beschikbare technieken worden 
toegepast bij de uitbreiding van bedrijven. Het gaat om een benadering waarbij 
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naar redelijkheid eisen worden gesteld. Bij iedere uitbreiding waarbij dit speelt 
wordt zorgvuldig gekeken welke eisen ten aanzien van toepasbare technieken re-
delijk en passend zijn om negatieve effecten tot een minimum te beperken. De uit-
komst kan per situatie verschillen. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het PlanMER en het be-
stemmingsplan 
 
59. In het MER staat op blz. 24 dat het opheffen van papieren bouwblokken 
goed is voor het milieu. Dit is vermoedelijk niet zo bedoeld. 
 
Beoordeling 
Bedoeld is dat er op dit moment in de geldende bestemmingsplannen nog veel 
agrarische bedrijven op de plankaarten staan ingetekend, terwijl het bedrijf soms al 
jaren geleden definitief is beëindigd en er bijvoorbeeld alleen nog wordt gewoond.  
De ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijfslocaties gelden formeel nog, maar 
zullen waarschijnlijk niet worden ingevuld. Bij het bepalen van de milieugebruiks-
ruimte voor de blijvende agrarische bedrijven tellen de ontwikkelingsmogelijkheden 
van de beëindigde bedrijven mee, omdat het bestemmingsplan nog de mogelijk-
heid biedt om er een agrarisch bedrijf te ontwikkelen. Sommige beëindigde be-
drijfslocaties liggen dicht bij natuurgebieden. Het wijzigen van de bedrijfsbestem-
ming is in dat geval goed voor het milieu, omdat daarmee hervestiging van een 
agrarisch bedrijf op een kwetsbare locatie wordt voorkomen.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het PlanMER en het be-
stemmingsplan. 
 
60. In het MER op blz. 46 worden extra eisen genoemd vanwege gezond-
heidsaspecten van de intensieve veehouderij op gezondheid van mensen. Deze 
eisen zijn niet in het bestemmingsplan overgenomen. 
 
Beoordeling 
Het aantal bedrijven met intensieve veehouderij is zeer gering. De bedrijven liggen 
verspreid en niet in een woonomgeving. Vestiging van intensieve veehouderijbe-
drijven is volgens het bestemmingsplan niet mogelijk. De ontwikkelingsmogelijkhe-
den van de bestaande bedrijven zijn beperkt. In ruimtelijke zin is hiermee voldoen-
de gewaarborgd dat de gezondheidsrisico’s gering blijven.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
61. De zienswijzen ingebracht door Stichting Bollenboos en door de Natuur- en 
Milieufederatie Drenthe worden onderschreven. 
 
Beoordeling 
Dit wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het MER of het bestem-
mingsplan. 
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Zienswijze A10 Land- en Tuinbouw Organisatie Noord, vestiging Drachten 
in overleg met LTO Noord afdeling Westerveld 

 
1. De LTO is het opgevallen dat in een beperkt aantal kleine gebieden de agrari-

sche bouwvlakken van volwaardige agrarische bedrijven onterecht in de ge-
biedsbestemming ‘Agrarisch 2’ vallen. Volgens de functiekaart van het Provin-
ciaal Omgevingsplan staan deze gebieden te boek als zone 1. Ook de Provin-
ciale Omgevingsvisie van 2010 levert het beeld op dat de agrarische sector in 
deze gebieden met deze bestemming tekort wordt gedaan. Het gaat meer 
specifiek om de gebieden tussen Wittelte en Havelte Oost en het gebied tus-
sen de Beilerstroom en het Dwingelderveld, ten oosten van Lheebroek. Ge-
vraagd wordt de plankaarten zo aan te passen dat de agrarische bedrijven 
binnen de gebiedsbestemming ‘Agrarisch 1’ komen te vallen. Ook wordt ge-
vraagd na te gaan of er meer vergelijkbare situaties zijn waar de bestemming 
moet worden aangepast.  
 

Beoordeling 
De bestemming ‘Agrarisch-2’ komt overeen met de gebieden waar landbouw wordt 
verweven met recreatie en natuur. In de Kadernota buitengebied gaat het om het 
ontwikkelingsgebied ‘ontwikkeling landbouw, natuur en recreatie’. Een belangrijke 
doelstelling van dit ontwikkelingsgebied is de instandhouding en ontwikkeling van 
een landschappelijke- en ecologische overgangszone tussen de grote natuurge-
bieden en het grootschalige landbouwgebied.  
Dit ontwikkelingsgebied komt grotendeels overeen met functiezones III en IV van 
het Provinciaal Omgevingsplan II, maar er zijn inderdaad gebieden waar de zone-
ring in POP II in de kadernota niet is gevolgd in verband met de landschappelijke 
en ecologische kwaliteiten van het gebied en in voorkomend geval ook de korte af-
stand tot een groot natuurgebied.  
In de toelichting van het bestemmingsplan (paragraaf 6.3) staat vermeld dat bij af-
wijking tussen de Kadernota en POP II nader onderzoek is verricht en dat het rap-
port ‘Toetsing Kadernota gemeente Westerveld aan POP II’ (Altenburg & Wy-
menga, januari 2010) in de afweging is betrokken.  
Ten oosten van Lheebroek, aan de zuidkant van de Musselsweg, liggen vier agra-
rische bedrijven binnen de bestemming Agrarisch-2. Drie van deze bedrijven vallen 
binnen het POP II in zone I en één bedrijf in zone III. Alle vier bedrijven vallen ech-
ter binnen het gebied ‘ontwikkeling landbouw, natuur en recreatie’ van de Kaderno-
ta, dat geldt als overgangszone rond het Dwingelderveld. De gebiedsbestemming 
Agrarisch-2 is hiermee in overeenstemming. 
In het gebied tussen Wittelte en Havelte-Oost gaat het deels om een kwetsbaar 
beekdalgebied en deels overgangsgebied rond het natuurgebied Holtingerveld 
(voorheen Havelte-Oost). In de kadernota is dit gebied daarom aangemerkt als 
‘ontwikkelingsgebied landbouw, natuur en recreatie’ en in het bestemmingsplan als 
‘Agrarisch-2’.  
Ligging van een agrarische bedrijfskavel binnen deze bestemming betekent niet 
dat het bedrijf op de bedrijfslocatie minder ontwikkelingsmogelijkheden heeft dan 
bij ligging binnen de bestemming Agrarisch-1. 
Het onderscheid heeft voornamelijk betrekking op verbrede mogelijkheden voor het 
grondgebruik, bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer en natuurontwikkeling en op het 
behoud en de bescherming van landschappelijke, natuurlijke, geomorfologische en 
cultuurhistorische waarden. Vestiging van een nieuwe agrarische bedrijfskavel is 
niet mogelijk.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
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2. Verhoging grens voor vergunningsplicht met landschapsplan.  
Gevraagd wordt de verplichting tot het vereiste van een omgevingsvergun-
ning, waarbij een landschapsplan moet worden overgelegd, niet vanaf een 
bouwoppervlakte van 500 m2 te laten ingaan, maar vanaf een oppervlakte 
van 1000 m2. De grens van 500 m2 is te laag omdat ontwikkelingen hiermee 
ook procedureel worden belast, terwijl de ruimtelijke en landschappelijke im-
pact ervan beperkt zal zijn. 
 

Beoordeling 
Het doel van de regeling is dat ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden zon-
der dat dit teveel ten koste gaat van het landschap. Het beeldkwaliteitplan is opge-
steld om hier transparant mee om te kunnen gaan. De oppervlaktegrens van 500 
m2 is opgenomen om te voorkomen dat bij elk bouwplan dat van enige invloed is 
op de landschappelijke omgeving, een specifiek landschapsplan moet worden 
overgelegd om aan te tonen dat aan het beeldkwaliteitplan wordt voldaan. Bij het 
oprichten van kleinschalige bebouwing is de impact op de landschappelijke omge-
vingskwaliteit meestal minder groot en geeft het bouwplan, eventueel aangevuld 
met informatie over de erfbeplanting, voldoende inzicht om te beoordelen of en 
welke landschappelijke voorzieningen nodig zijn. 
Voor grotere gebouwen is de landschappelijke impact meestal ook groter en is het 
niet onredelijk om van een aanvrager te verlangen dat bijzondere aandacht wordt 
besteed aan de landschappelijke aspecten van het bouwplan. Het beeldkwaliteit-
plan kan daarvoor worden geraadpleegd en dit is tevens het toetsingskader. 
Bij de grens van 500 m2 is er volgens de gemeente meestal sprake van een rede-
lijke verhouding tussen de investeringskosten en de kosten van de planontwikke-
ling. Als van tevoren al duidelijk is dat er geen of nauwelijks gevolgen zullen zijn 
voor het landschap, kan er uiteraard met een eenvoudig en minder kostbaar land-
schapsplan worden volstaan.  
Procedurele gevolgen zijn er nauwelijks omdat de beoordeling plaats vindt binnen 
dezelfde aan behandelingstermijnen gebonden procedure die voor de aanvraag 
om omgevingsvergunning geldt. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 
3. Silo’s en platen.  

LTO Noord is van mening dat er goede mogelijkheden moeten zijn om in zo-
wel “Agrarisch 1” als “Agrarisch 2” buiten het bouwblok, maar binnen de be-
drijfskavel, permanente opslag van mest, kuilvoer en andere agrarische pro-
ducten mogelijk te maken. Voor “Agrarisch 2” is geen voorziening getroffen 
om buiten het bouwblok een mestsilo of een kuilplaat op te richten, maar vol-
gens de gebruiksregels mag er wel voor worden afgeweken. De gebruiksre-
gels bieden dus wel een mogelijkheid, maar er mag niet voor worden ge-
bouwd.  
Ten aanzien van de positionering van mestbassins en silo’s vindt de LTO dat 
zeker in “Agrarisch 1” er mogelijkheden moeten zijn om ook buiten de be-
drijfskavel en buiten de directe omgeving van de bedrijfskavel dergelijke voor-
zieningen op te richten.  
 

Beoordeling 
Een belangrijk uitgangspunt van het bestemmingsplan is dat de landschappelijke 
kwaliteit van het buitengebied zoveel mogelijk behouden moet blijven of wordt ver-
beterd. 
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Het landschapsbeeld wordt verstoord als agrarische bedrijfsonderdelen als be-
bouwing en (permanente) opslag van mest, kuilvoer e.d. plaatsvindt op cultuur-
gronden die het agrarisch bedrijf als gras- of bouwland in gebruik heeft.  
Voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering is het meestal belangrijk dat alle 
bedrijfsonderdelen op één locatie worden geconcentreerd.  
Beide vaststellingen sluiten goed op elkaar aan en komen in het bestemmingsplan 
tot uitdrukking door het aangeven van ruime agrarische bedrijfskavels die in begin-
sel ook voldoende ruimte bieden voor silo’s en platen.  
Onder voorwaarden biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om mestopslagen 
aansluitend aan de bedrijfskavel op te richten. 
De bouwregels voor silo’s en platen die in de bestemming Agrarisch-1 (artikel 3.4 
onder h) zijn opgenomen, ontbreken ten onrechte in de bestemming Agrarisch-2. 
Door deze bepalingen ook voor de bestemming Agrarisch-2 op te nemen, worden 
in het bestemmingsplan voldoende mogelijkheden aan agrarische bedrijven gebo-
den om mestopslag te realiseren.  
De voorwaarde met betrekking tot de situering van opslag van mest binnen dan 
wel direct aansluitend op de agrarische bedrijfskavel is in de bouwregels opgeno-
men door middel van een voorwaardelijke koppeling (voorwaarde punt 5) met de 
betreffende gebruiksregel.  
Voor een uitzonderlijke situatie, waarbij het redelijkerwijs niet mogelijk of wenselijk 
is mestopslag bij het bedrijf te realiseren, bestaat de mogelijkheid om voor de con-
crete situatie een verzoek tot partiële herziening van het bestemmingsplan in te 
dienen.  
  
Voorstel 
In artikel 4.4 ‘Afwijken van de bouwregels’ een onderdeel ‘g’ toevoegen: 
 
g. het bepaalde in lid 4.2.2 onder a in die zin dat mestsilo’s, -bassins of platen 

buiten het aaneengesloten bouwblok worden gebouwd, mits: 
1. de oppervlakte*) van een mestsilo ten hoogste 750 m2*) zal be-

dragen; 
2. de oppervlakte van een mestbassin of plaat, inclusief opstaande 

randen (buitenwerks gemeten), ten hoogste 300 m2*) zal bedra-
gen; 

3. de bouwhoogte van een mestsilo ten hoogste 4.00 m, exclusief af-
dekking, zal bedragen; 

4. de bouwhoogte van de opstaande randen van een mestbassin of 
plaat ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

5. tevens de in lid 4.6 onder c genoemde vergunning is verleend; 
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijk-
heden van de aangrenzende gronden. 

*) wordt volgens beantwoording van de zienswijze onder 6 gewijzigd. 
 

4. Ruimte voor teeltondersteunende voorzieningen.  
Voorgesteld wordt om in artikel 3.4 en 4.4 een afwijkingsmogelijkheid in te 
bouwen, waarbij omgevingsvergunning kan worden verleend voor teeltonder-
steunende voorzieningen in de vorm van netten boven fruitpercelen e.d. tot 
een hoogte van maximaal 5 meter. 
 

Beoordeling 
In het buitengebied van Westerveld komt nauwelijks agrarische bedrijfsvoering met 
fruitteelt voor. In verband met de invloed op het landschap wordt het gebruik van 
agrarische gronden voor opgaande meerjarige teeltvormen als strijdig gebruik 
aangemerkt.  
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De planregels bieden onder voorwaarden de mogelijkheid om met een omgevings-
vergunning van de betreffende gebruiksregels af te wijken. De hoogte van ‘andere 
bouwwerken’ waar het bij teeltondersteunende voorzieningen met draagconstructie 
meestal om gaat, is bepaald op ten hoogste 2 meter. Voor fruitteelt is dit door-
gaans wel voldoende.  
Voor uitzonderlijke situaties bestaat de mogelijkheid om voor de concrete situatie 
een verzoek tot partiële herziening van het bestemmingsplan in te dienen.  
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

  
5. Bouwhoogte beperkt.  

Gevraagd wordt de mogelijkheid te bieden om af te wijken van de maximum 
bouwhoogte van 12 meter voor agrarische gebouwen. Nieuwe melkveestallen 
vragen in sommige situaties een hoogte van 14 meter.  
 

Beoordeling 
Een belangrijk uitgangspunt van het bestemmingsplan is dat de landschappelijke 
kwaliteit van het buitengebied zoveel mogelijk behouden moet blijven of wordt ver-
beterd. 
De bouwhoogte van bedrijfsgebouwen is van grote invloed op het landschapsbeeld 
en daarmee ook op de landschappelijke inpasbaarheid van grote en/of hoge be-
drijfsgebouwen. In het bestemmingsplan zijn daarom maximale bouwhoogtes aan-
gegeven voor de verschillende bebouwing. 
Een tweede belangrijk uitgangspunt van het bestemmingsplan is dat de grondge-
bonden veehouderij ontwikkelruimte moet worden geboden om te moderniseren en 
te innoveren. Nieuwe stalsystemen en bijbehorende grotere bouwvolumes kunnen 
bijdragen aan het voldoen aan randvoorwaarden op gebied van milieu en dieren-
welzijn. In deze gevallen kan een grotere hoogte gewenst zijn.  
Omdat in het bestemmingsplan als overkoepelende randvoorwaarde zwaar ge-
wicht wordt toegekend aan het landschap, is het niet onredelijk beperkingen te 
stellen aan de maximale bouwhoogte van onder andere veestallen. Om die reden 
zal pas bij afwijking de mogelijkheid worden geboden om de bouwhoogte te verho-
gen naar 14 meter. Daarmee blijft er sprake van uitzonderingssituaties, waarbij tel-
kens het beeldkwaliteitplan toetsingskader is.  
 
Voorstel 
In de bouwregels van artikel 3 en 4 een afwijkingsregel opnemen om de bouw-
hoogte van agrarische bedrijfsgebouwen te vergroten tot 14 meter. Deze afwij-
kingsregel zal als volgt luiden: 
 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 
3.2.1. (en 4.2.1) onder i in die zin dat de goothoogte en/of de bouwhoogte van de 
bedrijfsgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 8,00 m respectievelijk 14,00 m, 
mits: 

a. deze omgevingsvergunning uitsluitend wordt verleend als gevolg van mili-
eumaatregelen en/of ten behoeve van het verbeteren van het dierenwelzijn; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waar-
den, het bebouwingsbeeld, en de gebruiksmogelijkheden van de aangren-
zende gronden. 

 
6. Mestbassins te krap bemeten.  

Mestbassins buiten het bouwvlak mogen volgens de regels een maximale op-
pervlakte hebben van 300 m2. Deze oppervlakte biedt te weinig rendement. 
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Gevraagd wordt om de maximale oppervlakte te vergroten tot 750 m2, waar-
mee dezelfde inhoud als van een silo kan worden bereikt.  
 

Beoordeling 
In de planregels is opgenomen dat mestsilo’s en mestbassins binnen het bouwblok 
moeten worden gerealiseerd. Afwijking is onder voorwaarden mogelijk, met dien 
verstande dat mestopslag in elk geval aansluitend aan de bedrijfskavel moet wor-
den gerealiseerd. 
Deze voorwaarde ziet onder andere op de landschappelijke inpasbaarheid van 
mestsilo’s en mestbassins. Mestbassins en daarmee vergelijkbare mestzakken 
nemen relatief een grote ruimte in en zijn landschappelijk mede door de veilig-
heidsvoorzieningen moeilijk inpasbaar. 
Het beperken van de oppervlakte en de bouwhoogte voor mestbassins en mestsi-
lo’s is daarom ruimtelijk relevant.  
In de zienswijze wordt er terecht op gewezen dat de maximale oppervlakte van 
300 m2 voor mestbassins te weinig rendement biedt. 
Het is niet onredelijk om voor het bepalen van de maximale maatvoering zoveel 
mogelijk aansluiting te zoeken bij de Wet milieubeheer en in het bijzonder het Be-
sluit landbouw, op grond waarvan een meldingsplicht voor mestopslagen geldt.  
Een maximale maatvoering voor mestbassins en platen van 750 m2 sluit hier goed 
op aan. 
Voor mestsilo’s is het gebruikelijk om geen maximale oppervlaktemaat op te ne-
men, maar een maximale diameter in meters.  
De maximale diameter is afgeleid van de in het besluit landbouw opgenomen 
maximale inhoud van 2500 m3 en kan worden bepaald op 20 meter (uitwendig ge-
rekend). 
  
Voorstel 
Artikel 3.4 onder h sub 1 en 2 en artikel 4.4 onder g sub 1 en 2 worden als volgt 
gewijzigd: 
 
1. de diameter van een mestsilo ten hoogste 25 meter zal bedragen; 
2. de oppervlakte van een mestbassin of plaat, inclusief opstaande randen, ten 

hoogste 750 m2 zal bedragen; 
 

7. Boom- en fruitteelt 
In de artikelen 3.6 onder f en 4.6 onder f wordt een ontheffingsmogelijkheid 
omschreven voor de teelt van opgaande meerjarige teeltvormen. De LTO 
vindt het bezwaarlijk dat veel gebieden voor deze afwijking op voorhand al 
worden uitgesloten. Logischer zou zijn om geen agrarische gebieden uit te 
sluiten, maar per geval en per locatie te bekijken of er daadwerkelijk ruimtelijk 
landschappelijke argumenten zijn om die teelt op die plek niet toe te staan. De 
expliciet genoemde uitsluitingscriteria in genoemde artikelen beperken de 
mogelijkheden te zeer en kunnen hiermee achterwege blijven.  
Verder stelt de LTO voor om een specifieke begripsomschrijving in de planre-
gels op te nemen voor “meerjarige opgaande teeltvormen”. Voor het vaststel-
len of een teelt opgaand is zou 2 meter een maat kunnen zijn. Het moet gaan 
om gewassen die zowel meerjarig als opgaand zijn. 
 

Beoordeling 
Boom- en fruitteelt als opgaande teeltvorm komt in het buitengebied van Wester-
veld weinig voor. In tegenstelling tot meerjarige laagblijvende teeltvormen is de in-
vloed op het landschap groot.  
Het is daarom niet onredelijk dat in het bestemmingsplan een nadere afweging 
voor deze teelten wordt voorgeschreven en dat daarbij alleen de met een dubbel-
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bestemming aangewezen landschappelijk bijzonder kwetsbare gebieden, zoals es-
sen en beekdalen, op voorhand worden uitgesloten.  
In de zienswijze wordt voorgesteld om nauwkeuriger vast te leggen in welke situa-
tie sprake is of wordt van een ‘meerjarige opgaande teeltvorm’. Dit voorstel is met 
het oog op een geobjectiveerde toepassing van de regel op zich een welkome ver-
betering.  
Een bij recht toegestane hoogte van 2 meter voor de meerjarige teelt van houtige 
gewassen is echter te ruim om de landschappelijke kwaliteit te borgen. Een hoogte 
van 1,5 meter is landschappelijk gezien aanvaardbaar en sluit goed aan op de 
aanvaardbaarheid van meerjarige laagblijvende niet houtige gewassen.  
Ten opzichte van de huidige bestemmingsplannen buitengebied betekent dit een 
verruiming van de mogelijkheden om agrarische gronden te gebruiken voor het in 
open grond telen van kweekgoed voor bomen en struiken. 
In de specifieke gebruiksregels zal worden opgenomen dat opgaande meerjarige 
teelten bij een hoogte van meer dan 1,5 m in strijd zijn met de bestemming.  
 
Voorstel 
In de specifieke gebruiksregels opnemen dat opgaande meerjarige teelten niet ho-
ger mogen worden dan 1,5 m. 

 
8. Archeologie 

LTO is van mening dat de beleidsadvieskaart tot stand is gekomen zonder re-
kening te houden met de recente geschiedenis van het agrarisch gebied. Zo 
lijkt geen rekening gehouden te zijn met agrarisch grondverbetering in het ka-
der van de ruilverkaveling, waarbij gronden tot grote diepte intensief zijn ge-
roerd en dat ook later tot een meter diepte wel zijn bewerkt om storende lagen 
te breken. Daar waar dergelijke bewerkingen al eens zijn toegepast zou het 
zonder vergunning toegestaan moeten zijn om deze bewerking te herhalen. 
LTO lijkt het van belang dat in een dialoog tussen gemeente en het agrarisch 
bedrijfsleven een nadere detaillering van het archeologisch beleid gaat plaats 
vinden. 
 

Beoordeling 
Inmiddels is er in provinciaal verband overleg gevoerd met de agrarische sector 
over de toepassing van de Archeologische wetgeving op landbouwgronden. 
De uitkomst van dit overleg, dat is vastgelegd in een overeenkomst, zal worden 
overgenomen in het bestemmingsplan. 
 
Voorstel 
De planregels en de plantoelichting in overeenstemming brengen met de provinci-
aal gemaakte afspraken met betrekking tot de toepassing van de Archeologische 
Monumentenwet op landbouwgronden.  
 
In de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 2’ wordt sublid 61.4.1. vervangen 
door het volgende sublid 61.4.1.: 

61.4.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is onge-
acht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden voorkomende be-
stemmingen een omgevingsvergunning vereist: 
a. het ontginnen, egaliseren van natuurlijk reliëf of een naar de aard daarmee ge-

lijk te stellen grondbewerking; 
b. het afgraven, mengwoelen, diepploegen of een naar de aard daarmee gelijk te 

stellen grondbewerking dieper dan 0,3 m; 
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c. niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve van het oplossen van een 
verdichte bodemstructuur (woelen), dieper dan 10 cm onder de bouwvoor; 

d. het graven of vergraven van waterlopen; 
e. het aanbrengen van drainage; 
f. het graven van sleuven breder dan 0,3 m en dieper dan 1,00 m ten behoeve 

van het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie-
leidingen en drainage en daarmee verband houdende constructies, installaties 
en/of apparatuur; 

g. het permanent verlagen van het waterpeil. 
 
Aan de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 2’ wordt het volgende lid toege-
voegd: 
 
61.4. Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, wordt 
in ieder geval gerekend: 

a. het aanplanten van bomen of een houtig gewas voor zover het gaat om 
planten waarvan zeker is dat bij de oogst van de plant, dan wel het verwij-
deren van de gehele plant, de bodem dieper dan 30 cm zal worden ge-
roerd. 

 
In de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 3’ wordt sublid 62.4.1. vervangen 
door het volgende sublid 62.4.1.: 

62.4.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is onge-
acht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden voorkomende be-
stemmingen een omgevingsvergunning vereist: 
a. het ontginnen, egaliseren van natuurlijk reliëf of een naar de aard daarmee ge-

lijk te stellen grondbewerking; 
b. het afgraven, mengwoelen, diepploegen of een naar de aard daarmee gelijk te 

stellen grondbewerking dieper dan 0,3 m; 
c. niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve van het oplossen van een 

verdichte bodemstructuur (woelen), dieper dan 10 cm onder de bouwvoor; 
d. het graven of vergraven van waterlopen; 
e. het graven van sleuven breder dan 0,3 m en dieper dan 1,00 m ten behoeve 

van het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie-
leidingen en drainage en daarmee verband houdende constructies, installaties 
en/of apparatuur; 

f. het aanplanten van bomen of een houtig gewas voor zover het gaat om plan-
ten waarvan zeker is dat bij de oogst van de plant, dan wel het verwijderen van 
de gehele plant, de bodem dieper dan 30 cm zal worden geroerd. 

g. het permanent verlagen van het waterpeil. 
 
In de dubbelbestemming “Waarde – Cultuurhistorie’ wordt sublid 64.4.1. vervangen 
door het volgende sublid 64.4.1.: 

64.4.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is onge-
acht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijn-
de bestemmingen een omgevingsvergunning vereist: 
a. het afgraven, mengwoelen, diepploegen of een naar de aard daarmee gelijk te 

stellen grondbewerking dieper dan 0,3 m; 
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b. niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve van het oplossen van een 
verdichte bodemstructuur (woelen), dieper dan 10 cm onder de bouwvoor; 

c. het graven of vergraven van waterlopen; 
d. het aanbrengen van drainage; 
e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatielei-

dingen, en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
f. het aanplanten van bomen of een houtig gewas voor zover het gaat om plan-

ten waarvan zeker is dat bij de oogst van de plant, dan wel het verwijderen van 
de gehele plant, de bodem dieper dan 30 cm zal worden geroerd. 

 
Zienswijze A11 Waterschap Reest en Wieden 
 
Het waterschap bevestigt haar positieve wateradvies. 
Zij verzoekt, onder overlegging van een kaartbeeld, ten behoeve van de uitvoering 
van fase 1 van het beekherstel van de middenloop van de Vledder Aa de bestem-
ming “Natuur” toe te kennen aan alle gronden die binnen deze fase vallen. In het 
ontwerpbestemmingsplan zijn alleen de gronden ten noorden van de Doldersum-
merweg als “Natuur” bestemd. Fase 1 vormt een hydrologische eenheid die tevens 
ten zuiden van de Doldersummerweg loopt. Dit zuidelijke deel is in het ontwerpbe-
stemmingsplan nog bestemd als “Agrarisch 2”. 
Het waterschap kan aantonen dat het uitvoeringsplan voldoet aan het EHS beleid 
en dat er voldoende rekening wordt gehouden met eventuele gevolgen voor be-
staande waarden in het gebied, bestaande functies in de omgeving en voorzienba-
re toekomstige ontwikkelingen.  
 

Beoordeling 
De betreffende gronden hebben in het vigerende bestemmingsplan een agrarische 
bestemming. Het betreft agrarische cultuurgrond dat in provinciaal beleid is be-
grensd ten behoeve van de ontwikkeling van permanente natuur. De toekomstige 
inrichting van het gebied en de mogelijk nieuwe landschappelijke verschijnings-
vorm zijn daarmee nog niet in algemeen verbindende regels vastgelegd.  
Volledige omzetting van landbouwgrond in natuurgebied kan negatieve gevolgen 
hebben voor de functies van gronden die in de omgeving liggen. Locale verande-
ringen in de waterhuishouding kunnen gevolgen hebben binnen een veel groter in 
hydrologisch opzicht samenhangend gebied. 
Vorenstaande overwegingen zijn aanleiding om hiervoor in het nieuwe bestem-
mingsplan een passende regeling op te nemen. 
Het gebruik van gronden met de bestemming Agrarisch 2 kan bij recht al worden 
afgestemd op extensief grondgebruik in de vorm van agrarisch natuurbeheer en 
ook volledig worden gericht op toekomstige natuurontwikkeling. Het kan echter 
noodzakelijk zijn om met het oog op de natuurdoelen van het gebied ten behoeve 
van de ecologische hoofdstructuur, inrichtingsmaatregelen uit te voeren waarbij 
bodemingrepen plaats vinden en de waterhuishouding volledig wordt aangepast 
aan de natuurfunctie.  
De voor de realisatie van permanente natuur (toekomstig natuurreservaat) be-
grensde gebieden zijn in het bestemmingsplan daarom voorzien van de aanduiding 
‘locatiegebonden wijzigingsbevoegdheid’. Hiermee is planologisch vastgelegd dat 
het de bedoeling is dat de gronden binnen de planperiode de bestemming ‘natuur’ 
wordt toegekend. De bestemmingswijziging vindt plaats op basis van een aan-
vraag van de grondeigenaar.  
De wijzigingsbevoegdheid heeft tot doel om bij de definitieve omzetting en/of in-
richting van cultuurgrond ten behoeve van de realisatie van permanente natuur, 
planologisch vast te leggen dat het gebied als natuurgebied wordt ingericht.  
Ook uit oogpunt van een goede rechtsbescherming vindt de gemeente het wense-
lijk dat op basis van een inrichtingsplan, dat inzicht geeft in de bodemingrepen, de 
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gevolgen voor de waterhuishouding en het toekomstige landschapsbeeld, deze 
openbare en met rechtswaarborgen omklede procedure plaats vindt. Bovendien 
vindt de gemeente het noodzakelijk dat op dat moment duidelijke afspraken wor-
den gemaakt over de aansprakelijkheid voor eventuele schade. 
 

Voor het onderhavige gebied is nog geen inrichtingsplan ingediend. Het water-
schap geeft in de zienswijze aan dat de nodige informatie wel al beschikbaar is. 
Een aanvraag om planologische medewerking ziet de gemeente dan ook met be-
langstelling tegemoet. Omdat het nieuwe bestemmingsplan nog geen rechtskracht 
heeft kan de wijzigingsbevoegdheid tot dan nog niet worden toegepast.  
Wel is het in beginsel mogelijk om op het nieuwe bestemmingsplan te anticiperen 
door middel van de uitgebreide procedure van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht.  
Tot slot wordt verwezen naar de beantwoording van de zienswijze van gedepu-
teerde staten van Drenthe onder A 3 en het bijbehorende voorstel tot aanpassing 
van het bestemmingsplan en de plantoelichting. 

 
Voorstel 
De wijzigingsbevoegdheid nader toelichten en in de planregels aanpassen conform 
de zienswijze van gedeputeerde staten van Drenthe. 
 
Zienswijze A12 Staatsbosbeheer Regio Noord 
 
1. Staatsbosbeheer is het er niet mee eens dat niet alle eigendommen van 

Staatsbosbeheer een natuurbestemming is toegekend. Dit geldt ook voor ei-
gendommen van Staatsbosbeheer die kleiner zijn dan 2 ha.  

 
Beoordeling 
In de eerste plaats moet worden vastgesteld dat de percelen van Staatsbosbeheer 
die in het nieuwe bestemmingsplan geen natuurbestemming zijn toegekend, in het 
geldende bestemmingsplan een agrarische bestemming hebben en dat ten behoe-
ve van de natuurfunctie geen planologische procedure is aangevraagd of gevolgd. 
Een openbare belangenafweging met de nodige rechtsbescherming en planolo-
gische vastlegging van de toekomstige situatie is hiermee achterwege gebleven.  
In het kader van de actualisering van het bestemmingsplan wordt beoordeeld of 
het te rechtvaardigen is om functieveranderingen, hoewel zonder de nodige plano-
logische procedure tot stand gekomen, in het nieuwe bestemmingsplan recht-
streeks positief te bestemmen.  
In de beantwoording van de zienswijzen van de Natuur en Milieufederatie Drenthe 
(A5) en van gedeputeerde staten van Drenthe (A3) is uitvoerig ingegaan op de wij-
ze waarop in het nieuwe bestemmingsplan wordt omgegaan met de al dan niet vol-
ledig gerealiseerde functieverandering en de samenhang die dit heeft met het pro-
vinciaal- en rijksbeleid met betrekking tot de realisatie van de ecologische hoofd-
structuur. Onder andere is uitvoerig ingegaan op de samenhang en de inhoud van 
het provinciaal Natuurbeheerplan. Uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan 
is dat bij functieverandering van landbouw naar natuur de voorwaarden worden ge-
regeld bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid die hiervoor in het bestem-
mingsplan is opgenomen.  
De nodige planologische belangenafweging kan hiermee op het gewenste detailni-
veau plaatsvinden op basis van een te overleggen inrichtingsplan, waarmee tevens 
de toekomstige situatie planologisch-juridisch goed kan worden vastgelegd.  
Met de provincie is overeengekomen dat percelen die binnen de begrenzing van 
de ecologische hoofdstructuur vallen en waarvoor geldt dat de eindsituatie van de 
beoogde natuurfunctie is gerealiseerd, de natuurbestemming wordt toegekend. 
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Een wijzigingsprocedure zou in deze gevallen geen meerwaarde hebben met be-
trekking tot de rechtsbescherming.  
De provincie heeft hiervoor concrete wijzigingsvoorstellen aangegeven en deze 
zijn bij de beantwoording van de zienswijze van de provincie geheel overgenomen.  
In het ontwerp bestemmingsplan zijn de eigendommen van Staatsbosbeheer die 
binnen de reikwijdte van deze benadering vallen grotendeels positief bestemd en 
enkele percelen zijn met de voorstellen van de provincie toegevoegd.  
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de beantwoording van de zienswij-
zen A3 en A5. 
 
De drie natuurbeherende organisaties, waaronder Staatsbosbeheer, hebben een 
mondelinge toelichting gekregen op de benadering en bijbehorende uitwerking die 
met de provincie is overeengekomen. Vervolgens is gelegenheid gegeven om 
aanvullende voorstellen te doen voor percelen die aan de benadering voldoen, 
maar die geen deel uitmaken van de voorstellen van de provincie die worden over-
genomen. 
Hiermee worden alle in de zienswijze van Staatsbosbeheer aangegeven percelen 
beoordeeld. Bij de beantwoording van de zienswijze van de Natuur en Milieufede-
ratie (A5) is de uitkomst hiervan aangegeven voor Het Drents Landschap en Na-
tuurmonumenten. De resterende voorstellen van Staatsbosbeheer, aanvullend of 
afwijkend van de voorstellen van de provincie, betreffen:  
01 Oude Willem 
Dit voorstel wordt niet overgenomen omdat een volledige herinrichting van De Ou-
de Willem in voorbereiding is. Binnen dit gebied is wel een natuurbestemming toe-
gekend aan delen waarvoor met het oog op toekomstige inrichting als natuurge-
bied, een vrijstellingsprocedure werd gevolgd. 
02 ‘t Wildrijck en omgeving 
Voor het recreatieterrein ’t Wildrijck is een afzonderlijke planologische procedure in 
voorbereiding. Het terrein valt buiten het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. 
Het gebruik voor natuurbeheer van de agrarische gronden ter hoogte van ’t Wild-
rijck langs de Drentse Hoofdvaart is binnen de toegekende bestemming Agrarisch-
2 toegestaan. 
03 Omgeving Diever 
Het gebruik voor natuurbeheer van deze agrarische gronden is binnen de toege-
kende bestemming Agrarisch-2 toegestaan. 
04 Noordoostelijk van Vledder 
Het gebruik voor natuurbeheer van deze agrarische gronden is binnen de toege-
kende bestemming Agrarisch-2 toegestaan. Voor de door de provincie als toekom-
stig natuurreservaat aangewezen gronden in het beekdal van de Vledder Aa 
(Vledder-Doldersum) is nog geen inrichtingsplan in procedure geweest. 
05 Noordwestelijk van Vledder 
Het gebruik voor natuurbeheer op het agrarisch perceel bij de voormalige NAM lo-
catie is binnen de bestemming Agrarisch-2 toegestaan. 
Natuurterreinen die kleiner zijn dan 2 ha worden binnen de gebiedsbestemming 
beschermd en alleen specifiek op de verbeelding aangegeven als er sprake is van 
een hoge natuurlijke- of landschappelijke waarde. Deze worden ‘natuurparels’ ge-
noemd.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot verdere aanpassingen van het bestem-
mingsplan dan die aangegeven zijn bij de zienswijzen van de Natuur en Milieufe-
deratie en van gedeputeerde staten van Drenthe.  
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2. Staatsbosbeheer vraagt de begrenzing van Bos-1 aan te passen aan de na-
tuurdoelen die de provincie heeft vastgelegd, onder andere in het natuurgebied 
Wapserveense Aa. 
 

Beoordeling 
Over dit punt heeft nader overleg plaats gevonden met de provincie. De provinciale 
voorstellen worden overgenomen. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot verdere aanpassingen van het bestem-
mingsplan dan die aangegeven zijn bij de zienswijze van gedeputeerde staten van 
Drenthe.  

 
3. Het parkeerterrein behorend bij het informatiecentrum Spier staat niet op de 

verbeelding aangegeven. 
 
Beoordeling 
Een deel van de parkeerruimte valt binnen dit bestemmingsplan en een deel valt 
binnen het bestemmingsplan voor de herinrichting van het Dwingelderveld. 
Het parkeerterrein binnen dit bestemmingsplan is in de bestemmingsomschrijving 
‘Cultuur en ontspanning-Informatiecentrum’ opgenomen. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 
4. De begrenzing van het natuurkampeerterrein bij Lhee staat niet juist aangege-

ven. De grens moet in westelijke richting worden opgeschoven.  
 
Beoordeling 
De grens kan volgens de bestaande situatie worden aangepast. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding de begrenzing van het natuurkampeerterrein bij 
Lhee op de verbeelding aan te passen.  
 
Zienswijze 1 
1. De bestemming van het perceel Oude Willemsweg 5 te Oude Willem is ten on-

rechte gewijzigd in de bestemming “Wonen”. Het perceel moet een bedrijfsbe-
stemming krijgen. 

2. Tijdens inspraak is aangegeven dat men de bedrijfsactiviteiten wil uitbreiden 
en verduurzamen. De huidige bestemming is sinds jaar en dag een bedrijf 
geweest. 

  
Beoordeling 
1. Het betreft een woning met kleinschalige kwekerij en gebouwen. De kwekerij 

is niet een volwaardig bedrijf. Door middel van een aanduiding op de verbeel-
ding is het gebruik als kleinschalige kwekerij toegestaan.  

2. Er zijn geen concrete uitbreidingsplannen bekend. Dit bestemmingsplan is in 
hoofdzaak conserverend. Toekomstige ontwikkelingen zullen per bedrijf mid-
dels maatwerk (partiële herziening bestemmingsplan met bijbehorende be-
sluitvorming) moeten worden afgewogen. 

 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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Zienswijze 2 
Verzocht wordt aan het perceel Westeinde 218 een agrarische bestemming toe te 
kennen in plaats van de bestemming “Wonen-Voormalige boerderijpanden”. Deze 
locatie is nog in gebruik als onderdeel van het agrarisch bedrijf met als hoofdvesti-
ging van Helomaweg 2a. Tot voor kort werd het bedrijf op 3 verschillende locaties 
geëxploiteerd; er heeft een bedrijfsverplaatsing plaatsgevonden naar het perceel 
van Helomaweg 2a. 
 
Beoordeling  
Het agrarische bedrijf op het perceel Westeinde 218 is verplaatst naar een nieuwe 
locatie (Van Helomaweg 2a). Er is voldoende ruimte binnen de toegekende nieuwe 
agrarische bedrijfskavel om alle bedrijfsonderdelen daar te realiseren. In feite is er 
voor het perceel Westeinde 218 sprake van een vrijgekomen boerderij die een 
nieuwe bestemming moet krijgen. De bestemming “Wonen-Voormalige boerderij-
panden” is een passende bestemming en biedt overigens wel mogelijkheden om 
kleinschalig agrarische activiteiten uit te oefenen. 
De onbebouwde agrarische gronden rondom het perceel Westeinde 218 mogen 
ook met een “Wonen-Voormalige boerderijpanden” bestemming wel gebruikt wor-
den binnen de bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf aan de van Helomaweg 2a. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan 
 
Zienswijze 3  
Verzocht wordt de bedrijfskavel op het perceel Lheebroek 18a te Dwingeloo con-
form bijgevoegde situatie weer te geven op de verbeelding. Dit is bij de inspraak 
ook al aangegeven. 
 
Beoordeling 
Bij de beantwoording van de inspraakreactie is inderdaad aangegeven dat de 
agrarische bedrijfskavel aangepast zou worden. Dit is abusievelijk niet gebeurd. 
 
Voorstel  
De verbeelding voor de agrarische bedrijfskavel op het perceel Lheebroek 18a te 
Dwingeloo aanpassen aan de feitelijke situatie. 
 
Zienswijze 4 
Verzocht wordt de bestemming/gebruiksmogelijkheid van de gebouwen op het 
perceel Westeinde 20 ruimer te maken en de in bijlage 3 van de regels opgeno-
men omschrijving van bedrijvigheid op het perceel Westeinde 20 Dwingeloo aan te 
passen in “Antiekwinkel, in- en verkoop van antieke - en oude bouwmaterialen en 
aanverwante artikelen en meubels, tevens kantoor en showroom”. 
 
Beoordeling 
In het ontwerp staat het perceel Westeinde 20 specifiek benoemd als detailhandel 
en als volgt omschreven: Antiekwinkel, Boeken, Porselein, Meubels. Op 5 juni 
2008 is een partieel bestemmingsplan voor het perceel Westeinde 20 goedge-
keurd. Hierin is het perceel bestemd als een bedrijf in bouwmaterialen, waar te-
vens een showroom, opslagruimte, bedrijfswoning en kantoor zijn toegestaan. 
De voorgestelde omschrijving voldoet beter aan de in het verleden verleende vrij-
stelling voor gebruik.  
 
Voorstel  
De zienswijze geeft aanleiding de omschrijving in bijlage 3 voor het perceel Wes-
teinde 20 als volgt wijzigen: “Antiekwinkel, in- en verkoop van antieke en oude 



blz 58 068402.04    
 

 
 
Buro Vijn B.V.   Reactienota Zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied  
 Westerveld en planMER 

Status: Definitief / 05-07-12 

bouwmaterialen en aanverwante artikelen en meubels, tevens kantoor en show-
room.“ 
 
Zienswijze 5 
Verzocht wordt aan het perceel met kavelnummer I 3615 een recreatiebestemming 
toe te kennen.  
 
Beoordeling 
Dit bestemmingsplan is in hoofdzaak conserverend. Er zijn geen concrete plannen 
voor deze gronden, waaruit blijkt dat dit landschappelijk, ruimtelijk en/of vanuit be-
drijfseconomische motieven noodzakelijk of wenselijk is. Concrete (toekomstige) 
ontwikkelingen zullen per bedrijf middels maatwerk (partiële herziening bestem-
mingsplan met bijbehorende besluitvorming) moeten worden afgewogen.  
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
Zienswijze 6 
Verzocht wordt de agrarische bedrijfskavel op het perceel Werkhorstlaan 12 aan te 
passen op de verbeelding. Door de aanpassing van de bedrijfskavel komt de be-
staande ruwvoeropslag binnen de bedrijfskavel te liggen en komt de bedrijfskavel 
gedeeltelijk achter de bebouwing te liggen. Dit wordt landschappelijk positiever ge-
acht.  
 
Beoordeling 
Door de aanpassing zal de oppervlakte van de bedrijfskavel niet veranderen. Er 
wordt meer recht gedaan aan de bestaande situatie en bij een mogelijke uitbrei-
ding van het bedrijf kan het perceel beter landschappelijk worden ingepast. De 
voorgestelde wijziging is akkoord. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. De agrarische 
bedrijfskavel zal bij gelijkblijvende omvang anders gesitueerd worden. Op twee ge-
deelten zal de aanduiding “(-sba-gb) – specifieke bouwaanduiding uitgesloten – 
gebouwen” gelegd worden.  
 
Zienswijze 7 
1. In de Reactienota Inspraak wordt aangegeven dat er in het voorontwerp een 

fout is gemaakt met betrekking tot recreatieterreinen en dat dit in het ontwerp 
zal worden aangepast waarbij het uitgangspunt is dat “bestaande rechten zo-
veel mogelijk worden gehandhaafd”. Verzocht wordt nader te omschrijven wat 
bedoeld wordt met het begrip “zoveel mogelijk”, aan te geven wanneer be-
staande rechten niet zullen worden gehandhaafd, wat de motivatie daar dan 
bij zal zijn en in hoeverre een en ander van toepassing is op RCN de Noord-
ster. 

2. Naar aanleiding van de ingediende inspraakreactie wordt door RCN de 
Noordster geconcludeerd dat het stuk weiland dat grenst aan de bestemming 
“Recreatie -3” ook gebruikt kan worden als “Recreatie -3”. Verzocht wordt de-
ze gronden (kadastraal bekend nrs. 2921, 2910 en deels 2688) dan ook als 
zodanig te bestemmen en op de verbeelding aan te brengen. 

3. Bij de beantwoording van de inspraakreactie van RCN de Noordster wordt 
aangegeven dat eventuele uitbreiding van het aantal recreatiewoningen nader 
kan worden afgewogen en dat daarbij de ligging in een Natura 2000 gebied 
nadrukkelijk zal worden betrokken. Elders wordt gelezen dat in het geheel niet 
mag worden uitgebreid in natuurgebieden. Dit is merkwaardig en verwarrend. 
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4. Bezwaar wordt gemaakt tegen de maximale maat van 150 m2 voor een be-
drijfswoning. Door de ligging van RCN de Noordster is de keuze gemaakt 
dienstwoningen gelijkvloers te bouwen. Verzocht wordt bij laagbouw de 
maximale oppervlakte op 200m2 te stellen of een inhoudsmaat van maximaal 
600m3 te hanteren. Dit wordt noodzakelijk geacht om een gemiddeld gezin 
met 3 kinderen en een kantoor te kunnen huisvesten. 

5. Er wordt onderscheid gemaakt tussen stacaravans en chalets. Hiervoor geldt 
alleen een commerciële reden. Verzocht wordt dit onderscheid te laten vallen 
en te kiezen voor de benaming stacaravanchalet. Een dergelijke omschrijving 
past ook het best in het kader van de Wabo (vergunningvrij bouwen).  

6. Verzocht wordt om verruiming van de flexibiliteit in de recreatiebestemmingen 
zodanig dat: 
a. kampeerplaatsen kunnen worden omgezet in standplaatsen voor stacara-
vans/chalets; 
b. standplaatsen voor stacaravans/chalets kunnen worden omgezet in kam-
peerplaatsen; 
c. recreatiewoningen om te zetten in stacaravans/chalets en/of kampeerplaat-
sen. 

 
Beoordeling 
1. Dit bestemmingsplan “Buitengebied” is een herziening van veelal sterk verou-

derd bestemmingsplannen uit de voormalige gemeenten Dwingeloo, Havelte, 
Vledder en Diever. In de loop der jaren kan door veranderde wet- en regelge-
ving dan wel kunnen door andere beleidsuitgangspunten de rechten die des-
tijds zijn vastgelegd niet meer worden uitgevoerd, of zijn rechten zolang niet 
gebruikt dat deze blijkbaar niet gewenst of noodzakelijk zijn.  

2. Bedoelde gronden zijn in eigendom van RCN. De inspraakreactie is niet cor-
rect verwerkt op de verbeelding. Conform de toezegging in de inspraaknotitie 
zullen bedoelde percelen worden bestemd als “Recreatie-3”. Wel wordt hierbij 
een aanduiding opgenomen dat bebouwing niet is toegestaan. 

3. In de planregels is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van 
vergroting van het aantal recreatiewoningen op het recreatieterrein zelf.  

4. De gemeente is van mening dat de geboden oppervlakte voor een woning 
(ook als deze in 1 laag wordt gebouwd) ruim voldoende is voor de huisvesting 
van een huishouden.  

5. Zie beantwoording zienswijze Recron. 
6. a. Dit is bij de bestemming R1 al het geval. Standplaatsen zijn daar bestemd 

voor zowel ‘vaste’ als ‘mobiele’ kampeermiddelen. Bij R2 bestemmingen is het 
nadrukkelijk niet gewenst dat deze plaatsen ook voor vaste middelen worden 
gebruikt, vanwege de ruimtelijke uitstraling, met name in de zomer. 
b. Dit is mogelijk. Er geldt een ‘zwaarder is lichter’ principe. Omzetten naar 
een lichtere vorm van recreatie is toegestaan. 
c. zie beantwoording onder b. 

 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Op de 
verbeelding van het bestemmingsplan worden de percelen genoemd onder 2. be-
stemd tot “Recreatie-3”, waarbij de aanduiding “specifieke bouwaanduiding uitge-
sloten – gebouwen”. 
 
Zienswijze 8 
1. Er ligt een zeer behoudend bestemmingsplan op tafel dat onmogelijk op in-

stemming van de recreatiesector kan rekenen en waarbij het lijkt dat natuur-
belangen prevaleren boven de belangen van bijvoorbeeld recreatie. Gecon-
stateerd wordt dat er geen enkel evenwicht is in ecologie en economie. Tel-
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kens weer blijkt dat de verblijfsrecreatie niet significant verstorend is, daarom 
is het onbegrijpelijk dat een dergelijk conservatief plan op tafel ligt, waarbij uit-
breiding van recreatieterreinen (vrijwel) onmogelijk is. Uit een citaat uit het be-
stemmingsplan wordt geconcludeerd dat het belangrijkste doel van het be-
stemmingsplan is om de belangen van natuur en agrarische bedrijven te bor-
gen. RCN de Noordster maakt bezwaar tegen deze stellingname en acht zicht 
ernstig gedupeerd in de mogelijkheden om te ondernemen.  

2. Een deel van het terrein van RCN de Noordster had een agrarische bestem-
ming en heeft nu een natuurbestemming gekregen, waardoor enige ontwikke-
ling op die locatie onmogelijk wordt gemaakt. Verzocht wordt deze grond te 
bestemmen ten behoeve van recreatie zodat daar eventueel gekampeerd kan 
worden en/of stacaravans geplaatst kunnen worden. 

3. Bezwaar wordt gemaakt tegen het feit dat gesteld wordt dat voor die bedrijven 
die binnen een straal van 500m om natuurgebieden liggen, een uitbreiding tot 
maximaal 10 ha (via partiële herziening) is toegestaan. Hierdoor is elke uit-
breiding onmogelijk waardoor rechtsongelijkheid ontstaat die niet geaccep-
teerd wordt juist vanwege het feit dat de recreatiesector bewezen niet signifi-
cant verstorend is. 

4. Bezwaar wordt gemaakt tegen de regel dat de gezamenlijke oppervlakte van 
gebouwen en overkappingen, waarbij ook de ruimten voor dienstverlening en 
beheer in bedrijfswoningen worden gerekend, maximaal 2500m2 mag bedra-
gen. Voor RCN de Noordster betekent dit dat geen bebouwing meer zou kun-
nen plaatsvinden. Verzocht wordt om als uitgangspunt voor bebouwing een 
maatvoering van maximaal 5% van het totale terreinoppervlak te nemen. 

5. De maximale maatvoering voor gebouwen is niet gewenst en onnodig. Mocht 
wel een maximale maat worden opgenomen dan is 500m2 veel te klein. 

6. RCN de Noordster is zeer teleurgesteld door het voorliggende bestemmings-
plan omdat dit heel anders is dan hetgeen eerder is voorgelegd en op grond 
waarvan keuzes zijn gemaakt. Er is geen goed evenwicht tussen economie en 
ecologie. Dit bestemmingsplan is slecht passend voor de recreatiesector in 
het algemeen en voor RCN de Noordster in het bijzonder.  

 
Beoordeling 
1. Verwezen wordt naar de beantwoording van de zienswijze van de Recron. 
2. Zie beantwoording zienswijze 7 onder punt 2. 
3. Zie beantwoording zienswijze Recron. 
4. Zie beantwoording zienswijze Recron. 
5. Zie beantwoording zienswijze Recron.  
6. De gemeente heeft begrip voor deze zienswijze, maar moet rekening houden 
met de randvoorwaarden die voortkomen uit landelijke wetgeving. In de beant-
woording van de zienswijze van de Recron wordt hier uitvoerig aandacht aan be-
steed en worden ook wijzigingsvoorstellen gedaan. Zie overigens de beantwoor-
ding van de zienswijze van de Recron. 
 
Voorstel 
Aanpassing van het bestemmingsplan overeenkomstig het voorstel bij de zienswij-
ze van de Recron. 
 
Zienswijze 9 
Het perceel Polderweg 1 te Nijensleek heeft de bestemming “Agrarisch -1” Volgens 
deze bestemming mag de maximale bebouwing 1 ha bedragen. Er zijn binnen het 
plan geen mogelijkheden (afwijking of wijziging) om de oppervlakte te vergroten. 
Aangegeven wordt dat er noodzaak bestaat het bedrijf op het perceel Polderweg 1 
uit te breiden, waarbij de oppervlakte van de gebouwen meer dan 1 ha zal moeten 
bedragen. Uitbreiding is noodzakelijk om mee te kunnen in de schaalvergroting, te 
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kunnen voldoen aan de IPPC-richtlijn en de AMvB Huisvesting en de wetgeving op 
het gebied van dierenwelzijn. Het college van burgemeester en wethouders heeft 
in het verleden meermalen aangegeven bereid te zijn mee te werken aan uitbrei-
ding van het bedrijf naar 2 ha. Als de maximale oppervlakte van bebouwing niet 
wordt vergroot zal het bedrijf moeten sluiten. Het bedrijf zal als gevolg hiervan sig-
nificante schade lijden. 
Verzocht wordt het bestemmingsplan aan te passen in die zin dat de maximaal te 
bebouwen oppervlakte voor het bedrijf aan de Polderweg 1 wordt vergroot tot 2 ha. 
 
Beoordeling 
Binnen het bouwblok van de agrarische bedrijfskavel mag volgens het bestem-
mingsplan maximaal 10.000 m² aan bedrijfsgebouwen worden gerealiseerd. Dit 
biedt volgens de gemeente voldoende ruimte om het intensieve veehouderijbedrijf 
in stand te houden. De ruimte waarbinnen de bebouwing moet plaatsvinden wordt 
bepaald door de omvang van de agrarische bedrijfskavel in samenhang met het 
beeldkwaliteitsplan. In het bestemmingsplan zijn mogelijkheden opgenomen om 
het bouwblok hiervoor binnen de agrarische bedrijfskavel aan te passen. Ook in 
het vigerende bestemmingsplan zijn de bouwmogelijkheden beperkt tot een bouw-
blok van 1 ha. In planologische zin lijdt het bedrijf geen schade. Uitgangspunt van 
de gemeente is dat intensieve veehouderij geen extra ontwikkelingsruimte wordt 
geboden. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 10 
Het perceel Ten Darperweg 59 te Wapse heeft in het ontwerpbestemmingsplan de 
bestemming “Wonen-voormalige boerderijpanden”. In het verleden is een vrijstel-
lingsprocedure gevolgd voor 3 verblijfsrecreatieve appartementen voor 12 gasten 
en het bedrijfsmatig houden van 16 paarden. De huidige functie is veeleer aan te 
merken als een recreatieve functie met paardenhouderij. Verzocht wordt dit als zo-
danig aan te passen in het bestemmingsplan. 
 
Beoordeling 
Er is inderdaad middels vrijstelling medewerking verleend aan de realisatie van 3 
verblijfsrecreatieve appartementen en het bedrijfsmatig houden van 16 paarden. 
De recreatieappartementen zijn toegestaan binnen de bestemming “Wonen-
Voormalige boerderijpanden”. Het bedrijfsmatig houden van de paarden kan mid-
dels een aanduiding op de verbeelding vastgelegd worden. 
  
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan door het 
opnemen van de aanduiding “paardenhouderij”. 
 
Zienswijze 11 
De zienswijze is door indiener ingetrokken en is daarom buiten behandeling gela-
ten. 
 
Zienswijze 12 
1. Aangegeven wordt dat de aanduiding “specifieke vorm van recreatie-

groepsaccommodatie” slechts summier wordt omschreven. Men is van oor-
deel dat in het bestemmingsplan opgenomen dient te worden dat enkel de re-
alisatie van een of meer slaapruimten is toegestaan. Verzocht wordt de op-
richting van een gemeenschappelijke ruimte uitdrukkelijk te verbieden, omdat 
een dergelijke ruimte veel overlast geeft, met name geluid- en geuroverlast. 
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2. Het is niet duidelijk of het verstrekken van dranken en/of etenswaren binnen 
de aanduiding “recreatieappartementen” is toegestaan. Verzocht wordt dit ex-
pliciet uit te sluiten binnen deze bestemming. 

3. Aangegeven wordt dat verblijfsrecreatie hoofdzakelijk in het hoofdgebouw of 
daarmee functioneel samenhangend bijgebouw plaatsvindt. Hiermee wordt de 
suggestie gewekt dat verblijfsrecreatie ook elders, niet in het hoofdgebouw of 
samenhangend bijgebouw, kan plaatsvinden. Verzocht wordt om een duidelijk 
standpunt hierover. Naar het oordeel van de indiener van de zienswijze dient 
verblijfsrecreatie alleen plaats te vinden in het hoofdgebouw en bij uitzonde-
ring en onder strikte voorwaarden in karakteristieke bijgebouwen. 

4. De omvang van de groepsaccommodatie is niet beperkt tot een maximaal 
aantal slaapplaatsen of appartementen. Dit kan voor veel overlast zorgen. 
Verzocht wordt het aantal slaapplaatsen te maximaliseren op 10.  

 
Beoordeling  
1. Het perceel Van Helomaweg 3 heeft de bestemming “Wonen-voormalige boer-

derijpanden” met de aanduiding “groepsaccommodatie”. Uit de bestemmings-
omschrijving blijkt dat hieronder wordt verstaan: een groepsaccommodatie met 
recreatieappartementen. Op het perceel is echter sprake van een specifieke si-
tuatie. Het is daarom gewenst een regeling op te nemen die daar bij aansluit. 
Voor het hele perceel geldt de bestemming ‘Wonen-voormalige boerderijpan-
den’. Omdat in het hoofdgebouw een groepsaccommodatie is gevestigd wordt 
hier een aanduiding opgelegd ‘specifieke vorm van recreatie - groepsaccom-
modatie’. Voor bijgebouwen wordt een aanduiding opgenomen die uitgaat van 
een maximale oppervlakte van 750 m² aan bijgebouwen. Deze bijgebouwen 
zijn deels al gerealiseerd. Een deel ervan wordt gebruikt ten behoeve van de 
aanwezige paardenhouderij waarvoor een aanduiding op het hele perceel ligt. 
Als sprake is van karakteristieke bijgebouwen dan kunnen die gebruikt worden 
als recreatieappartementen. Bij recreatieappartementen is geen gezamenlijke 
ruimte toegestaan. In de begrippenlijst zal een omschrijving van het begrip re-
creatieappartement worden opgenomen. Omdat er op het perceel sprake is 
van een hindercirkel vanuit het nabij gelegen lpg-punt wordt een maximum van 
50 recreanten toegestaan op het perceel.  

2. Binnen recreatieappartementen is het de bedoeling dat er volledig zelfstandig 
recreatief verbleven kan worden. Er is geen verzorgingsaspect met eten en 
drinken. Horecadoeleinden zijn in strijd met de woonbestemming. 

3. Het begrip hoofdzakelijkheid is genoemd om daarmee ruimte te laten voor ver-
blijfsrecreatie in karakteristieke bijgebouwen. Verblijfsrecreatie is overigens uit-
sluitend toegestaan in de hoofdgebouwen en de daar functioneel mee samen-
hangende aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen. Daar waar dus 
geen karakteristieke vrijstaande bijgebouwen aanwezig zijn, mag buiten de 
hoofdgebouwen en aanbouwen geen verblijfsrecreatie plaatsvinden. Een ka-
rakteristiek bijgebouw kan overigens wel nieuw gebouwd worden, waarna ook 
in een dergelijk nieuw karakteristiek bijgebouw verblijfsrecreatie mogelijk is. In 
de regels is dit expliciet vastgelegd, zodat een afwijking daarvan altijd in strijd 
zal zijn met het bestemmingsplan. 

4. De omvang is vastgelegd in een maximum aantal vierkante meters, te weten 
250 m². Om kwalitatief aantrekkelijke appartementen te realiseren is een mini-
mum vloeroppervlakte nodig, zodat de gemeente er vanuit gaat dat er geen 
noodzaak is om tevens een maximum aantal slaapplaatsen vast te leggen. 

 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. De aanduiding 
´specifieke vorm van recreatie - groepsaccommodatie´ wordt alleen op het hoofd-
gebouw gelegd. Voor het hele perceel wordt een aanduiding opgenomen voor de 
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oppervlakte van bijgebouwen, ‘bijgebouwen’. Deze aanduiding richt zich ook op 
eventuele recreatieappartementen die alleen in karakteristieke bijgebouwen geves-
tigd mogen worden. Tevens wordt een aanduiding opgenomen voor het verblijf van 
maximaal 50 recreanten op het perceel. In artikel 1 het begrip recreatief apparte-
ment opnemen. Verwezen wordt tevens naar de beantwoording van de zienswijzen 
onder nummer 13, 16 en 104. 
 
Zienswijze 13 
1. Aangegeven wordt dat de aanduiding “specifieke vorm van recreatie-

groepsaccommodatie” slechts summier wordt omschreven. Men is van oor-
deel dat in het bestemmingsplan opgenomen dient te worden dat enkel de re-
alisatie van een of meer slaapruimten is toegestaan. 
Verzocht wordt de oprichting van een gemeenschappelijke ruimte uitdrukkelijk 
te verbieden, omdat een dergelijke ruimte veel (geluids)overlast geeft. 

2.  Het is niet duidelijk of het verstrekken van dranken en/of etenswaren binnen 
de aanduiding “recreatieappartementen” is toegestaan. Verzocht wordt dit ex-
pliciet uit te sluiten binnen deze bestemming. 

3.  Aangegeven wordt dat verblijfsrecreatie hoofdzakelijk in het hoofdgebouw of 
daarmee functioneel samenhangend bijgebouw plaatsvindt. Hiermee wordt de 
suggestie gewekt dat verblijfsrecreatie ook elders, niet in het hoofdgebouw of 
samenhangend bijgebouw, kan plaatsvinden. Verzocht wordt om een duidelijk 
standpunt hierover. Naar het oordeel van de indiener van de zienswijze dient 
verblijfsrecreatie alleen plaats te vinden in het hoofdgebouw en bij uitzonde-
ring en onder strikte voorwaarden in karakteristieke bijgebouwen. 

4. De omvang van de groepsaccommodatie is niet beperkt tot een maximaal 
aantal slaapplaatsen of appartementen. Dit kan voor veel overlast zorgen. 
Verzocht wordt het aantal slaapplaatsen te maximaliseren op 10.  

 
Beoordeling 
Zie de beoordeling onder nummer 12. 
 
Voorstel 
Zie het voorstel onder nummer 12. 
 
Zienswijze 14 
1. De Bospub heeft een eigen specifieke bestemming en wordt daarmee verder 

beperkt dan andere horeca in het buitengebied. Dit wordt onnodig geacht en 
in strijd met het recht. 

2. Er mag niets weg bestemd worden; het gaat hierbij om activiteiten na 21.00 
uur. 

3. De opgenomen openingstijden worden niet onderbouwd in relatie tot het 
Dwingelerveld en nabij gelegen woningen. 

4. Opening na 21.00 uur wordt als bestaand recht gezien. Dit is door het indie-
nen van bewijsstukken aangetoond. Om die reden is verruiming van de ope-
ningsuren dan wel verruiming van het overgangsrecht noodzakelijk. 

 
Beoordeling 
1. Het klopt dat de Bospub een specifieke bestemming heeft. Ook in het vorige 

bestemmingsplan van Dwingeloo was dit het geval. Vastgesteld kan worden 
dat de Bospub een geheel eigen karakter heeft en een eigen ontstaansge-
schiedenis kent. Het terrein van de Bospub is ontstaan als een midgetgolf-
baan, behorend bij een camping. Na verzelfstandiging van de midgetgolfbaan 
is hier eerst een kiosk ontstaan, later doorgeëvolueerd tot de bestaande Bos-
pub. In die zin is sprake van een specifieke ontstaansgeschiedenis en een 
functie die uniek genoemd kan worden. Om die reden is het toekennen van 
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een specifieke bestemming gerechtvaardigd. Dit is in het vorige bestem-
mingsplan gedaan en nu weer. In die zin is sprake van duurzaam planologisch 
beleid. 

2. Er wordt niets weg bestemd. In het vorige bestemmingsplan had de Bospub 
de bestemming Dagrecreatie. Hoewel hierin geen openingstijden zijn opge-
nomen, is duidelijk dat met dagrecreatie gedoeld wordt op activiteiten gedu-
rende de dagperiode. Verwezen wordt naar een brief van 13 oktober 2008. In 
deze brief wordt ook de stelling ingenomen dat er sprake is van openingstij-
den na 21.00 uur. De bijlagen duiden niet op een eenduidig beeld. Enerzijds 
worden kopieën verstrekt van aankondigingen van bijeenkomsten die aan-
vangen op 20 uur (en die zullen mogelijk niet op 21.00 uur zijn beëindigd) an-
derzijds worden ook folders aangedragen waar openingstijden worden ge-
noemd tot 21.00 uur. Wij vinden hierin onvoldoende steun voor de stellingna-
me dat openingstijden tot na 21.00 een feitelijk gegeven, of opgebouwd recht 
zouden zijn. Er is niet aangetoond dat er sprake is van structurele openingstij-
den na 21.00 uur; er is slechts sprake van aanwijzingen voor incidentele uit-
loop van activiteiten na 21.00 uur. Voorts wordt verwezen naar een uitspraak 
van de Rechtbank (23 oktober 2008) Uit deze uitspraak van de rechtbank 
blijkt inderdaad ook dat er sprake is van incidentele activiteiten na 21.00 uur, 
maar er blijkt niet dat er sprake is van structurele openingstijden na 21.00 uur. 
Bij deze uitspraak ging het om een aanschrijving van de gemeente tot beëin-
diging van activiteiten na 21.00 uur. De rechtbank oordeelde dat het onduide-
lijk is of de aanschrijving gericht was tegen alle activiteiten na 21.00 of alleen 
tegen een toename van het aantal openingen na 21.00 uur. Door de recht-
bank werd het besluit om die reden geschorst totdat in de bezwaarprocedure 
meer duidelijkheid zou kunnen worden verschaft. Uit voorgaande blijkt dat ac-
tiviteiten na 21.00 uur incidenteel voorkomen; van een structurele opening na 
21.00 uur is geen sprake. Mocht er sprake zijn van een toename in de laatste 
jaren dat is dit een illegale uitbreiding die door het overgangsrecht in het 
nieuwe plan buitengebied niet gelegaliseerd zal worden. Naar het oordeel van 
de gemeente kunnen de incidentele gevallen toegestaan worden door toepas-
sing van de zogenaamde 12 dagen regeling uit de APV. Zie ook punt 3 

3. Over de openingstijden is in 2010 uitvoerig overleg geweest. Van de zijde van 
de gemeente zijn de openingstijden schriftelijk meegedeeld. Daarnaast gaat 
het om een aantal activiteiten na 21.00 uur. Door de Bospub zijn de openings-
tijden schriftelijk bevestigd (brieven 10/20522 en 10/21941) In laatstgenoemde 
brief is door de Bospub gesteld dat opening later op de avond gezien wordt 
als een recht onder het overgangsrecht. Zie ook punt 4.  

4. Ook over de openingstijden in de avond en de interpretatie van het over-
gangsrecht is in 2010 gecorrespondeerd. De ingediende “bewijsstukken” (ko-
pieën van agenda) overtuigen geenszins; bovendien leidt gebruik in strijd met 
de bestemming niet automatisch tot een gevestigd recht. Bij brief van 20 au-
gustus 2010 (10/19239) is dit door de gemeente aan indiener kenbaar ge-
maakt. Van een bestaand recht kan derhalve niet gesproken worden.  

 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
Zienswijze 15 
Het perceel Ruiterweg 13 te Darp heeft de bestemming “Wonen” (W). Verzocht 
wordt de bestemming “Wonen – Voormalige boerderijpanden” (W-V) toe te ken-
nen. Tijdens de inspraak heeft de gemeente aangegeven dat de woning onvol-
doende karakteristiek en groot zou zijn voor een W-V bestemming. Aan de hand 
van enkele panden in de omgeving waarbij wel een W-V bestemming is toege-
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kend, wordt gemotiveerd waarom aan het perceel Ruiterweg 13 ook een W-V be-
stemming zou kunnen worden toegepast.  
 
Beoordeling 
De toekenning van een “Wonen-Voormalige boerderijpanden” of “Wonen” be-
stemming is voor een groot aantal panden nogmaals doorgelopen. Hier volgen 
enige ambtshalve aanpassingen uit. De woning Ruiterweg 13 voldoet niet aan de 
criteria die zijn gesteld voor het toekennen van een “Wonen-voormalige boerderij-
panden” bestemming.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding tot het aanpassen van enkele W-V bestemmingen, 
Ruiterweg 6 en 17, naar W bestemming. De bestemming “Wonen” voor het perceel 
Ruiterweg 13 te Darp blijft ongewijzigd. 
 
Zienswijze 16 
1. Indiener vraagt het bestemmingsplan zodanig vast te stellen dat de huidige 

bedrijfsvoering van het bedrijf ongestoord kan worden voortgezet en uit de 
verbeelding dient ook te blijken dat het bedrijf (voor zover betreft de onderde-
len die vallen binnen het bestemmingsplan Buitengebied) legaal aanwezig is. 

2. De voorgenomen bestemming “Wonen-voormalige boerderijpanden” met de 
aanduiding “specifieke vorm van recreatie-groepsaccommodatie” van het per-
ceel Van Helomaweg 3a staat het conform de wettelijke regelingen kunnen ex-
ploiteren van een LPG-bedrijf in de weg. 

3. De gronden van het vulpunt en de toegangsweg zijn ten onrechte agrarisch 
bestemd. Dit komt niet overeen met het antwoord op de inspraakreactie dat het 
bestemmingsplan de vergunde situatie vastlegt. Verzocht wordt ook dit gedeel-
te te bestemmen als bedrijfsdoeleinden. 

4. De bestemming van het perceel van Helomaweg 3a conflicteert met de aan-
wezigheid van het LPG-bedrijf, met name daar waar er recreatieve activiteiten 
worden toegestaan. 

5. Er had rekening gehouden moeten worden met de adviezen van de Regionaal 
Commandant Brandweer Drenthe en de Hulpverleningsdienst Drenthe. Het 
perceel van Helomaweg 3a kan dan niet anders dan een agrarische of een 
woonbestemming krijgen. 

6. Als het bestemmingsplan ongewijzigd wordt vastgesteld ontstaat een met de 
wet strijdige situatie; er moet rekening gehouden worden met een risicocirkel. 

7. Een beperking van de verleende milieuvergunning zou een oplossing bieden 
voor de nu illegale situatie aan de van Helomaweg 3a; er zal echter niet wor-
den ingestemd met een verdergaande beperking. 

8. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan dient de legale situatie van het 
LPG bedrijf leidend te zijn en niet de illegale situatie op het terrein Van He-
lomaweg 3a. 

9. Belang van cliënten is dat het bedrijf zonder problemen kan worden uitgeoe-
fend. 

10. B&W hebben tot nu toe geweigerd een risico-analyse uit te voeren zoals is ge-
adviseerd door de commissie van bezwaar en beroep. 

 
Beoordeling 
1. Het bedrijfsdeel, dat deel uitmaakt van het bestemmingsplan Buitengebied, dat 

is het vulpunt lpg, is positief bestemd. De overige bedrijfsdelen maken geen 
deel uit van dit bestemmingsplan, maar met de bestemmingen in dit bestem-
mingsplan is voldoende rekening gehouden met de bedrijfsvoering van appel-
lant. Daarmee is de benodigde ruimte geboden om in planologische zin de be-
drijfsvoering ongestoord voort te zetten. 
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2. De bestemming heeft het bestaande woonhuis met een bouwvlak op de ver-
beelding vastgelegd. Binnen het woonhuis, zijnde het hoofdgebouw, is het wo-
nen toegestaan. In het hoofdgebouw is tevens een groepsaccommodatie ge-
vestigd. Doordat een bouwvlak is gelegd en de aanduiding alleen van toepas-
sing is op het hoofdgebouw, kan de milieugevoelige functie niet dichter nabij 
het bedrijf worden gesitueerd. De bedrijfsvoering wordt daarmee met de gege-
ven bestemming niet benadeeld. Wel kan een nieuw karakteristiek bijgebouw 
worden gebouwd, waarbinnen verblijfsrecreatie is toegestaan. De zoneringen 
op de verbeelding zorgen er voor dat daarmee geen beperkingen voor het be-
drijf kunnen ontstaan. Voorts zullen er vanwege de nieuwbouwplannen op het 
perceel, waarbij de camping komt te vervallen, veel minder personen maximaal 
op het perceel aanwezig zijn (25 in plaats van 60). Voor deze nieuwbouwplan-
nen zal op de verbeelding een aanduiding worden opgenomen ‘bijgebouwen', 
waarmee maximaal 750 m² aan bijgebouwen op het perceel is toegestaan.  

3. De gronden zijn ter plaatse niet ingericht ten behoeve van de uitoefening van 
een bedrijf. Ter plaatse is alleen het vulpunt lpg aanwezig. Dit is als zodanig, 
conform de vergunde situatie, vastgelegd en van een regeling voorzien. Er is, 
gezien de specifieke landschappelijke inrichting van de gronden, geen aanlei-
ding om een bedrijfsbestemming toe te kennen, waardoor ook de inrichting van 
de gronden kan worden gewijzigd.  

4. Zie de beoordeling onder nummer 2. Er is geen sprake van een conflicterende 
situatie. 

5. Het perceel heeft een woonbestemming gekregen. Daarnaast wordt voor het 
hoofdgebouw een aanduiding ten behoeve van een groepsaccommodatie op-
genomen naar aanleiding van zienswijze 12. Binnen het hoofdgebouw wordt 
daardoor naast het wonen tevens verblijfsrecreatie toegestaan. Die verblijfsre-
creatie is niet toegestaan in vrijstaande bijgebouwen, met uitzondering van de 
karakteristieke bijgebouwen (zie hiervoor onder 2). Daarmee geeft de verblijfs-
recreatie geen belemmeringen, die ook al niet van het wonen zouden uitgaan. 

6. De bestaande situatie wordt vastgelegd en voor de nieuwbouwplannen wordt 
een passende regeling opgenomen. Het plan veroorzaakt geen extra belem-
meringen. Begin 2008 is een milieuvergunning verleend met een omzet tot 
1500 m³. De in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen mogelijkheden zijn 
gunstiger dan de huidige, feitelijke situatie op het moment van het verlenen 
van de milieuvergunning (minder mensen vanwege het vervallen van de cam-
ping). Verder is gebleken dat het bedrijf de laatste vijf jaren (2006 t/m 2010) 
een veel lagere doorzet (onder de 500 m³) aan lpg heeft gerealiseerd dan de 
vergunde 1500 m³. 

7. Zie hiervoor. Er is geen sprake van een verdergaande beperking. 
8. Er is geen sprake van een conflicterende situatie. Om die reden hoeft het ene 

perceel niet leidend boven het andere te zijn. De situatie is planologisch op el-
kaar afgestemd. 

9. Zie hiervoor. Het bedrijf wordt door de bestemming van Van Helomaweg 3a 
niet beperkt. 

10. Er is een risicoanalyse verricht naar de veiligheidsrisico’s door het Steunpunt 
Externe Veiligheid Drenthe (rapport 29 augustus 2011). Hieruit zijn geen belet-
selen gebleken. Deze risicoanalyse wordt aan indiener en zijn cliënten toege-
stuurd. 

 
Voorstel 
Zie het voorstel onder nummer 12. De zienswijze geeft voorts geen aanleiding voor 
aanpassing van het bestemmingsplan. 
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Zienswijze 17 
1. De voorgenomen bestemming “Bedrijf – Agrarisch Loonbedrijf” op het perceel 

Lhee 103 biedt te weinig uitbreidingsmogelijkheden. In de huidige situatie kan 
nog maximaal 365 m2 worden uitgebreid. Er is behoefte aan een uitbreiding 
van 2000m2. Verzocht wordt de bouwmogelijkheden te vergroten voor zowel 
oppervlakte als goothoogte.  

2. De dubbelbestemming Archeologie 3 beperkt de uitbreidingmogelijkheden. 
Verzocht wordt de ontheffingsgrens van 1000m2 naar 2000m2 te vergroten. 
Dit omdat op een gedeelte westelijk van de bestaande bebouwing enkele ja-
ren geleden een mestopslag is dichtgegooid en de bodem daar al diep ge-
roerd is. 

 
Beoordeling 
1. Op het perceel Lhee 103 is een loonbedrijf gevestigd dat in omvang, en in 

vergelijking met de overige agrarische loonbedrijven in de gemeente, groot is. 
De huidige bestemmingsregeling laat weinig ruimte voor uitbreiding, waardoor 
de bedrijfsvoering praktisch op slot word gezet. Er zijn concrete plannen voor 
uitbreiding van de bebouwing, waardoor voertuigen en materialen die nu nog 
op buiten op het erf worden opgeslagen, binnenshuis kunnen worden gestald.  

2. Uit telefonisch contact op 14 juli 2011 blijkt dat het een diepe verstoring is. Dit 
heeft echter geen invloed voor het aanpassen van de ontheffingsgrens voor 
het totale perceel. Bij ontwikkelingen groter dan 1000 m2 is archeologisch on-
derzoek verplicht. 

 
Voorstel  
In de bestemming “Bedrijf – Agrarisch Loonbedrijf” in het bouwschema opnemen 
dat de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsbebouwing ten hoogste 4000m2 
zal bedragen. De regels worden overeenkomstig aangepast. De zienswijze geeft 
voor het overige geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
Zienswijze 18 
1. Verzocht wordt het perceel dat nu agrarisch bestemd is op/nabij het perceel 

Oosteinde 20/22 in de toekomst te handhaven. 
2. Bezoekers van Oosteinde 20/22 parkeren hun auto`s langs de weg. Dit wordt 

ervaren als een gevaar voor de verkeersveiligheid.  
  
Beoordeling 
Zie tevens de beoordeling op de zienswijzen onder de nummers 19, 45 en 75.  
1. De agrarische bestemming zoals opgenomen in het bestemmingsplan “Bui-

tengebied Havelte, partiële herziening Oosteinde 22” is ook in het ontwerpbe-
stemmingsplan “Buitengebied” opgenomen. De agrarische bestemming zoals 
bedoeld wordt dus gehandhaafd.  

2. Artikel 40 van de regels (Recreatie – 5) bepaalt dat parkeren op eigen erf 
moet plaatsvinden. 

 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.  
 
Zienswijze 19 
1. Verzocht wordt het perceel dat nu een agrarisch bestemd is op/nabij het per-

ceel Oosteinde 20/22 in de toekomst te handhaven. 
2. Bezoekers van Oosteinde 20/22 parkeren hun auto`s langs de weg. Dit wordt 

ervaren als een gevaar voor de verkeersveiligheid.  
 
Beoordeling 
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Zie tevens de beoordeling op de zienswijzen onder de nummers 18, 45 en 75.  
1. De agrarische bestemming zoals opgenomen in het bestemmingsplan “Buiten-

gebied Havelte, partiële herziening Oosteinde 22” is ook in het ontwerpbe-
stemmingsplan “Buitengebied” opgenomen. De agrarische bestemming zoals 
bedoeld wordt dus gehandhaafd.  

2. Artikel 40 van de regels (Recreatie – 5) bepaalt dat parkeren op eigen erf moet 
plaatsvinden. 

 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
Zienswijze 20 
Het perceel Holtien 9 Dwingeloo heeft een bestemming “groepsaccommoda-
tie”.Verzocht wordt aan dit perceel een aanduiding kampeerterrein toe te kennen.  
 
Beoordeling  
Het perceel heeft de bestemming ‘Recreatie-5’. Binnen deze bestemming kan een 
aanduiding “kampeerterrein” opgenomen worden. Het verzoek betreft een bijzon-
dere vorm van kamperen voor een speciale doelgroep waarvoor nog geen voor-
zieningen zijn in Westerveld (voldoet aan beleidsmatig uitgangspunt ‘niet meer van 
hetzelfde’). Deze doelgroep vraagt om een besloten locatie en daar voldoet dit 
perceel aan. Ruimtelijk gezien zijn er geen belemmeringen voor het toekennen van 
de mogelijkheid om gedurende het seizoen enkele kampeerplaatsen te plaatsen. 
Het perceel is voldoende van omvang en goed ingepast. De aanduiding “kampeer-
terrein” kan worden opgenomen. 
  
Voorstel  
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan door een 
aanduiding “kampeerterrein” op de verbeelding aan te brengen op het perceel Hol-
tien 9 in Dwingeloo. 
 
Zienswijze 21 
Het perceel Oosteinde 8 te Wapserveen heeft de bestemming “Agrarisch – Paar-
denhouderij’. Op het bedrijf worden hoofdzakelijk paarden gefokt. Verzocht wordt 
de bestemming “grondgebonden agrarisch bedrijf” toe te kennen aan het perceel. 
 
Beoordeling  
Binnen de bestemming “Agrarisch-Paardenhouderij” is in de doeleindenomschrij-
ving beschreven dat deze gronden bestemd zijn voor: 
“bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van gebruiksgerichte paarden-
houderijen, al dan niet in combinatie met een grondgebonden agrarische bedrijfs-
voering.” 
Uit de begripsbepaling blijkt dat onder gebruiksgerichte paardenhouderij wordt ver-
staan: 
een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het africhten, het opleiden en het trainen, 
alsmede het opvangen en stallen van paarden en/of pony's in de vorm van een 
paardenpension, al dan niet in combinatie met elkaar; 
 
De bedrijfsvoering op het perceel Oosteinde 8 bestaat uit het fokken van paarden 
en daarnaast het africhten, het opleiden en het trainen van paarden. Uit corres-
pondentie blijkt dat er plannen zijn voor een rijhal ten behoeve van het beleren van 
paarden. Binnen de bestemming Agrarisch 1 of 2 zou deze bebouwing bij recht 
niet zijn toegestaan, omdat een rijhal niet ten dienste staat van de grondgebonden 
bedrijfsvoering. De grondgebonden agrarische bedrijfsactiviteit: het fokken van 
paarden is bij recht toegestaan binnen de bestemming “Agrarisch – Paardenhou-



068402.04 blz 69 
 

 
 
Reactienota Zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied   Buro Vijn B.V. 
Westerveld en planMER  
Status: Definitief / 05-07-12 

derij”. Die activiteit mag maximaal nevengeschikt zijn aan de gegeven bestemming 
voor een paardenhouderij. Gezien de plannen die er op dit perceel zijn, zal van 
een dergelijke nevengeschiktheid sprake zijn. 
Bij de afweging van het feitelijk gebruik is de bestemming “Agrarisch-
Paardenhouderij” meer passend bij de bedrijfsvoering op het perceel Oosteinde 8 
dan de bestemming “Agarisch-1 of 2” met de daaraan gekoppelde bedrijfskavel.  
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 22 
Op het perceel Trambaanweg 6 Havelte is een agrarische bedrijfskavel toegekend. 
In het ontwerpbestemmingsplan is de NAM gasleiding ingetekend. Nu blijkt dat de-
ze dwars over de bedrijfskavel ligt. Verzocht wordt deze bedrijfskavel gedeeltelijk 
te verplaatsen, westelijk van de huidige bebouwing. Een voorstel tot aanpassing is 
bijgevoegd. 
 
Beoordeling  
De ligging van de gasleiding zal de mogelijkheden voor nieuwbouw beperken. 
Ruimtelijk gezien zijn er geen bezwaren tegen de gewenste aanpassing van de 
agrarische bedrijfskavel. 
Voorstel  
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
De agrarische bedrijfskavel op het perceel Trambaanweg 6 Havelte wordt aange-
past conform de bij de zienswijze meegezonden situatietekening.  
 
Zienswijze 23 
De agrarische bedrijfskavel op het perceel Lheebroek 22 is gelegen binnen de ge-
biedsbestemming Agrarisch-2. Dit is niet in overeenstemming met het Provinciaal 
omgevingsplan. De begrenzing is willekeurig gekozen en kan leiden tot een beper-
king van de agrarisch bedrijfsvoering en mogelijk toekomstige uitbreiding. Verzocht 
wordt het gebied te bestemmen als Agrarisch-1.  
 
Beoordeling  
Volgens de kadernota is dit een ontwikkelingsgebied voor landbouw, natuur en re-
creatie. A2 is een buffer tussen A1 en Natuur. De agrarische bedrijfsvoering wordt 
voldoende gewaarborgd doordat in de regels is opgenomen dat bij een eventuele 
wijziging naar natuur er geen onevenredige schade voor de aangrenzende (agrari-
sche) bedrijven mag ontstaan, in die zin dat deze bedrijven in hun ontwikkelings-
mogelijkheden worden beperkt. A2 heeft voor het huidig gebruik geen consequen-
ties en biedt voor de agrarische bedrijfskavels evenveel mogelijkheden als A1. De 
gebiedsbestemming moet daarom niet gewijzigd worden. 
Tevens wordt verwezen naar de beoordeling onder zienswijze A10. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 24 
Verzocht wordt de bestaande bedrijfswoning op het perceel Van Helomaweg 1a te 
Wapserveen te bestemmen als burgerwoning. 
 
Beoordeling  
Op het perceel Van Helomaweg 1a is een steen- en dakpannenhandel gevestigd. 
In het verleden is planologische medewerking verleend aan de bouw van een be-
drijfswoning. De bedrijfswoning werd dus noodzakelijk geacht. 
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Op dit moment telt de bedrijfswoning niet mee als (geluid)gevoelig object. Wordt de 
bestemming gewijzigd en de woning niet meer gebruikt als bedrijfswoning dan gaat 
deze wel meetellen en dan wordt dit, ten opzichte van de bedrijfsbestemming, het 
"dichtstbijgelegen gevoelig object." 
De afstand tussen het bedrijfsgedeelte en de woning is heel erg kort, een meter of 
7. Het is maar de vraag of bij de status van “een gewone woning” wordt voldaan 
aan de geluidsnormen. Een akoestisch onderzoek kan dit uitwijzen.  
 
Op voorhand staat echter vast dat de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van 
het naastgelegen bedrijfsgedeelte, met de bestemming Bedrijven, aanzienlijk zul-
len worden beperkt. In feite zou deze zodanig moeten worden gewijzigd, dat alleen 
de huidige activiteit wordt toegestaan. Dit is niet wenselijk. 
Gelet daarop en om te voorkomen dat er in de toekomst problemen tussen de wo-
ning en het bedrijfsgedeelte zullen ontstaan zal de woning een bedrijfswoning 
moeten blijven. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
Zienswijze 25 
Er zijn gesprekken over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Nijverheidsweg te 
Dwingeloo. Verzocht wordt de begrenzing nabij het bedrijventerrein Dwingeloo aan 
te passen op de rode contourlijn van POP II.  
 
Beoordeling 
Deze ontwikkelingen zijn nog niet concreet. Deze worden nu nog niet meegeno-
men. Er zal te zijner tijd een eigen procedure voor gevolgd worden. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 26 
Het perceel Midden 43a heeft in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming 
Wonen-Voormalige boerderijpanden. Het perceel is altijd in bedrijf geweest als 
agrarisch bedrijf en staat ook als zodanig te koop. Verzocht wordt de bestemming 
W-V te wijzigen in een agrarische bestemming. 
 
Beoordeling 
Er is gekozen het feitelijk gebruik te bestemmen binnen dit bestemmingsplan. Er is 
op dit moment geen agrarisch bedrijf meer in werking op het perceel. Binnen de 
bestemming Wonen – voormalige boerderijpanden is wel een bevoegdheid opge-
nomen die het mogelijk maakt, bij een concreet plan voor de vestiging van een 
agrarisch bedrijf, het plan te wijzigen naar een agrarische bestemming.  
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
Zienswijze 27 
Het perceel Bareldsweg 8a te Wapse heeft in het huidige bestemmingsplan een 
bedrijfsbestemming met de mogelijkheid voor een dienstwoning. In het ontwerp 
heeft dit perceel een woonbestemming gekregen. Verzocht wordt het perceel Ba-
reldsweg 8a te Wapse zo aan te passen dat een ruime bedrijfsbestemming met 
dienstwoning in de toekomst tot de mogelijkheden blijft behoren. 
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Beoordeling 
In het vigerende bestemmingsplan buitengebied Diever heeft het perceel waarop 
een vrijstaande schuur aanwezig is, de bestemming ‘bedrijven, klasse 3’. In de bij-
behorende bedrijvenlijst is opgenomen dat het gebouw een loods betreft die ge-
bruikt wordt ten behoeve van antiekgroothandel (Dijkstra) op Ten Darperweg 55 te 
Wapse. Laatstgenoemd bedrijf staat eveneens op de lijst van bestaande bedrijven, 
als klasse 2 bedrijf. Klasse 3 bedrijven zijn volgens het bestemmingsplan ‘bedrijven 
zonder mogelijkheden voor uitbreiding van de bebouwing.’ Ten behoeve van de 
betreffende bedrijven op de plankaart aangegeven met B3 mag uitsluitend ge-
bouwd worden ten behoeve van verbouw en/of gehele en gedeeltelijke vernieu-
wing met inachtneming van de bestaande oppervlakte. Per bedrijf is ten hoogste 1 
dienstwoning toegestaan. 
Uit vorenstaande volgt dat het perceel Bareldsweg 8a geen zelfstandige bedrijfs-
bestemming heeft en de dienstwoning van het betreffende bedrijf waar dit perceel 
in planologisch opzicht deel van uitmaakt, reeds aanwezig is op het perceel Ten 
Darperweg 55. Het huidig gebruik van de schuur voor opslagdoeleinden maakt dit 
niet anders en kan als passend gebruik worden aangemerkt. 
De bestemming van het perceel wordt in overeenstemming met de werkingssfeer 
van het vigerend bestemmingsplan op dit gebruik afgestemd. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding tot het zodanig aanpassen van het bestemmings-
plan, dat de schuur op het perceel Bareldsweg 8a te Wapse wordt bestemd als 
een op zichzelf staande opslagruimte, waarbij de bestaande bebouwde oppervlak-
te niet mag worden vergroot. Een (bedrijfs)woning op dit perceel is niet toegestaan.  
 
Zienswijze 28 
Het bungalowpark Nieuwlande (Wapse) is al 30 jaar in gebruik ten behoeve van 
wonen en recreatie. Verzocht wordt een gecombineerde bestemming wo-
nen/recreatie toe te kennen aan dit park, uiteraard met behoud van het kleinschali-
ge karakter.  
 
Beoordeling 
Op grond van het beleid met betrekking tot de permanente bewoning van recrea-
tiewoningen zijn in november 2006 persoonsgebonden gedoogbeschikkingen af-
gegeven aan de personen die konden aantonen dat ze op 31 oktober 2003 de re-
creatiewoning als hoofdverblijf in gebruik hadden.  
Permanente bewoning van recreatieverblijven is in beginsel onwenselijk, omdat dit 
tot verstening van het landelijk gebied leidt en ten koste gaat van de capaciteit van 
recreatieverblijven, waardoor elders in het landelijk gebied een nieuwe vraag naar 
recreatiewoningen ontstaat. Alleen in bijzondere gevallen en mits voldaan wordt 
aan strikte voorwaarden, kan van dit uitgangspunt worden afgeweken. Zo moet 
worden voldaan aan de voorwaarden die de VROM-Inspectie stelt in de handrei-
king “Onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen”. Daarnaast dient de legali-
satie alleen betrekking te hebben op recreatiecomplexen die aansluiten op een 
kernbebouwing en dient het te passen binnen het gemeentelijk woonbeleid. Het 
bungalowpark voldoet niet aan alle voornoemde voorwaarden. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
Zienswijze 29 
Verzocht wordt een klein gedeelte van het gebied Nijensleek te betrekken in het 
bestemmingsplan Buitengebied. Het bestemmingsplan Nijensleek dateert van 
2001. Een bestemmingsplan moet eens in de 10 jaar worden herzien. Deze termijn 
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wordt voor het bestemmingsplan Nijensleek niet gehaald. Het perceel Hoofdweg 
67 a en b in Nijensleek (bebouwing en gebruik) zijn in het bestemmingsplan Nij-
ensleek onder het overgangsrecht gebracht. Omdat het bedrijf nog in werking is, is 
er alle reden om bij gelegenheid van een planherziening alsnog gebruik en bebou-
wing positief te bestemmen.  
 
Beoordeling 
Dit perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Nijensleek” en valt derhalve buiten 
het bestemmingsplan “Buitengebied”. Er is geen aanleiding om het perceel mee te 
nemen in het buitengebied. Mettertijd zal voor Nijensleek een nieuw bestemmings-
plan worden gemaakt waarin het perceel opnieuw zal worden opgenomen.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 30 
1. Het planMER ligt ten grondslag aan de keuze om uitbreiding van recreatiebe-

drijven uit te sluiten. Alleen via een partiële herziening van het bestemmings-
plan is uitbreiding mogelijk. Er zou op maat moeten worden gekeken welk be-
drijf wel of niet zou kunnen uitbreiden. De gemeente wil hier nu juist van af-
stappen, maar geen enkel bedrijf kan met elkaar vergeleken worden. 

2. Kampeerterrein de Blauwe Haan wil het terrein ombuigen naar natuurcamping 
maar voorziet dat dit in de huidige situatie niet mogelijk zal zijn. Gasten op 
een natuurcamping willen ruimte. Het gaat hier niet om uitbreiden in capaciteit 
maar om kwaliteitsverbetering. Het wordt onverstandig geacht een maximum 
van 10 ha aan te geven. 

3. Er is een rapport uitgebracht door Bureau Bakker waaruit naar voren is geko-
men dat uitbreiding van de natuurcamping geen significante gevolgen zou 
hebben op de aanwezige natuur. Ook zijn er in dit gebied geen instandhou-
dingdoelstellingen in het kader van Natura2000. 

4. De gebieden buiten Natura2000 hebben veel minder beperkingen. De angst 
bestaat dat in deze gebieden die ook mooi zijn verpest worden door bedrijven 
die wel mogen groeien en niet de moeite hoeven te nemen goed inpasbaar in 
de omgeving te zijn.  

5. pagina 122, 6.9.6 Kleinschalig kamperen 
Kamperen bij de boer wordt als valse concurrent gezien. Voor de boer is het 
een extraatje terwijl de recreatieondernemer er van moet leven. De agrarische 
omgeving wordt aangetast terwijl de natuuromgeving niet mag worden aange-
tast. De agrarische omgeving is toch ook mooi en landschappelijk. Hoe meer 
bedrijven hetzelfde aanbod hebben, hoe dunner de spoeling per bedrijf. Daar 
heeft geen enkele ondernemer baat bij.  

6.  bedrijfswoning 
Bij recreatiebedrijven moeten dezelfde rechten gelden als bij agrarische be-
drijven wat betreft het aantal dienstwoningen. 

7. begrip chalet 
Er zijn geen verschillen tussen een stacaravan en een chalet. Het woord cha-
let is een vercommercialisering van het woord stacaravan. Een bouwvergun-
ningplicht op het plaatsen van een stacaravan/chalet heeft negatieve gevol-
gen voor de kwaliteitsverbetering op de parken waarop deze objecten worden 
geplaatst.  

8. begrippen recreatieve bewoning en recreatiewoning 
In de recreatiesector is nooit sprake van bewoning of woningen. Voorgesteld 
wordt de begrippen te veranderen in recreatief verblijf en recreatiebungalows. 
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9. De totale maximale oppervlakte van gebouwen en overkappingen van 1500 
m2 voor terreinen kleiner dan 5 ha en 2500 m2 voor terreinen groter dan 5 ha 
is te beperkt. 

10. De maximale maatvoering voor gebouwen ten behoeve van beheer moet 
worden losgelaten. 

11. De maximale oppervlakte van stacaravans/chalets moet gelijkgesteld worden 
op 70 m2. 

12. De minimale afstand tussen stacaravans/chalets moet onafhankelijk van de 
grootte 3 meter zijn. 

13. De maximale maatvoering van trekkershutten (30 m2) is te beperkt. 
 
Beoordeling 
1. Voor beantwoording wordt verwezen naar de beantwoording van de zienswijze 

van de Recron. 
2. Zie beantwoording zienswijze Recron. 
3. Er is nader onderzoek nodig om na te kunnen gaan of uitbreiding in overeen-

stemming is te brengen met het Natura2000 gebied. Zie verder de beantwoor-
ding van de zienswijze van de Recron. 

4. Deze zienswijze deelt de gemeente niet. Ook elders gelden kwalitatieve voor-
waarden. 

5. Het kamperen bij de boer is toegestaan om verbreding van de landbouw mo-
gelijk te maken en toeristen een aanvullende vorm van verblijfsrecreatie te bie-
den. Vanuit dit oogpunt is het kleinschalig kamperen dan ook alleen toege-
staan bij agrarische bedrijven met een reële omvang. Kleinschalige kampeer-
terreinen dienen aan dezelfde ruimtelijke eisen qua inpassing etc. te voldoen 
als reguliere kampeerterreinen. In die zin is er dan ook geen sprake van valse 
concurrentie. Op de prijsstelling van deze terreinen heeft de gemeente geen 
invloed. 

6. 6. t/m 13. Zie beantwoording zienswijze Recron. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan door het onder-
scheid tussen stacaravans en chalets te laten vervallen. Hiervoor worden de regels aange-
past (artikel 36.2.4 en 36.2.5). Voor het overige geeft de zienswijze geen aanleiding 
tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 31 
1. Het perceel Drift 12 heeft de bestemming Recreatie-2. Op het perceel zijn ook 

5 stacaravans gesitueerd die hier al tientallen jaren staan. Een Recreatie-1 
bestemming wordt om die reden meer gepast geacht.  

2. De functie aanduiding manege is aan het perceel toegekend. In de planregels 
wordt een bepaling gemist over de maximale oppervlakte van de aan- en uit-
bouwen. 

3. Verzocht wordt de bouwhoogte voor overige bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, te verruimen tot 9 meter in verband met vlaggenstokken en verlich-
tingsarmaturen. 

4. Er is geen expliciete aanduiding ten behoeve van de horecafunctie opgeno-
men. Als de horecafunctie niet binnen de voor het perceel geldende regels 
geldt, dan wordt verzocht deze alsnog op te nemen. 

5. Niet duidelijk is of het toegekende bouwvlak op de verbeelding toereikend ge-
noeg is, voornamelijk voor wat betreft de manege en kampeerfunctie.  

 
Beoordeling 
1. Bij nader inzien is er op deze locatie geen sprake van een verblijfsrecreatief 

terrein. Een bestemming vanuit de hoofdgroep Recreatie is om die reden niet 
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passend. De basis voor alle activiteiten op het perceel is het houden van paar-
den. Van daaruit zijn de manege-activiteiten ontstaan, de verhuur van huifkar-
ren en het bieden van overnachtingsmogelijkheden in de vorm van een 
groepsaccommodatie en enkele stacaravans. De bestemming is hierop inge-
richt met als basis de paardenhouderij. Binnen de bestemming voor de paar-
denhouderij zijn de aanwezige functies voorzien van een aanduiding, waarbij 
de stacaravans er uit zijn gelicht vanwege het specifieke ruimtelijke karakter. 
Binnen de gemeente is het niet gebruikelijk om bij perceelsgerichte functies 
verblijfsrecreatie toe te staan op de wijze van stacaravans. Deze afwijkende si-
tuatie wil de gemeente nu positief bestemmen, maar er mag geen mogelijkheid 
ontstaan om de stacaravans verder te vergroten of om te zetten in bijvoorbeeld 
chalets.  

2. Met het geven van de bestemming ‘Agrarisch – Paardenhouderij’ komt er op 
het perceel ook ruimte voor een bij de functies behorende passende bouwmo-
gelijkheid.  

3. In het gehele buitengebied is de bouwhoogte voor lichtmasten bij paardenbak-
ken en dergelijke vastgelegd op 5 m. Deze hoogte is gekozen om een goed 
gebruik mogelijk te maken en van daaruit zoveel mogelijk overlast en hinder 
voor de omgeving te voorkomen. Er is geen aanleiding, nu het gebruik op het 
perceel niet verschilt van vergelijkbaar gebruik elders, om daar in dit specifieke 
geval van af te wijken. De bouwhoogte van 5 m is eveneens voldoende voor 
het realiseren van een volwaardige vlaggenmast. 

4. Binnen de bestemming ‘Agrarisch – Paardenhouderij’ is op de percelen waar 
tevens sprake is van manege-activiteiten een mogelijkheid voor bijbehorende 
horeca. De nu gegeven en beter op de situatie afgestemde bestemming biedt 
mogelijkheid voor lichte en ondergeschikte horeca. 

5. Er is nu een bestemmingsvlak gegeven voor de paardenhouderij en bijbeho-
rende aangeduide functies. Binnen dat bestemmingsvlak is, met de daarbij be-
horende bouwmogelijkheden, meer dan voldoende ruimte voor de ter plaatse 
aanwezige functies. De stacaravans zijn positief bestemd en kunnen om die 
reden in de huidige situatie blijven staan. 

 
Voorstel 
Het hele perceel krijgt de bestemming ‘Agrarisch - Paardenhouderij’.  
 
Zienswijze 32 
Op het perceel Vorrelvenen 12 Dwingeloo is een agrarisch bedrijf gevestigd, waar-
aan een agrarische bedrijfskavel is toegekend. Verzocht wordt deze agrarische 
bedrijfskavel anders te situeren, zodat deze beter benut kan worden. Hiertoe is een 
tekening met een voorstel toegevoegd.  
 
Beoordeling  
De totale oppervlakte van de agrarische bedrijfskavel zal niet worden vergroot. 
Ruimtelijk gezien zijn er geen bezwaren tegen gewenste aanpassing van de agra-
rische bedrijfskavel op het perceel Vorrelvenen 12 Dwingeloo, voor wat betreft ver-
plaatsing naar de zijkant van het perceel. De voorkant van de bedrijfskavel wordt 
conform de systematiek in het bestemmingsplan consequent aan de weg gehou-
den. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan door het 
situeren van de bedrijfskavel op de verbeelding conform de zienswijze. 
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Zienswijze 33 
1. De doeleindenbeschrijving van artikel 57 (Wonen – Leefgemeenschap) wordt 

te beperkend geacht. Verzocht wordt (artikel 57 lid 1 onder a) … het houden 
van sociaal- maatschappelijke groepsactiviteiten … te vervangen door: … het 
houden van sociaal, maatschappelijke, educatieve, levensbeschouwelijke 
(groeps)activiteiten …. 

2. Verzocht wordt ten behoeve van de drie woningen op het terrein een maxima-
le oppervlakte van 650 m2 op te nemen. Deze oppervlakte wordt noodzakelijk 
geacht omdat alleen laagbouw gerealiseerd zal worden. 

3. Het is niet duidelijk wat onder gemeenschapsruimte wordt verstaan. In de hui-
dige situatie mogen op grond van een gebruiksvergunning 15 slaapplaatsen 
worden geboden in een groepsaccommodatie. Verzocht wordt de bouw van 
een groepsaccommodatie/gemeenschapsruimte toe te staan met een opper-
vlakte van 600m2 (1 bouwlaag) en 25 slaapplaatsen. 

4. Er is onduidelijkheid over de wijzigingsbevoegdheid naar “Maatschappelijk – 
Levensbeschouwing”, die is opgenomen voor de nabijgelegen bestemming 
“Wonen – Voormalige boerderijpanden”, voor wat betreft locatie, oppervlakte 
en gebruik. 

5. Er zijn onvoldoende mogelijkheden voor kleinschalige bedrijvigheid binnen de 
losse gebouwen. 

6. De ambachtelijke kaarsenmakerij komt niet voor in de bedrijvenlijst kleinscha-
lige bedrijvigheid. 

7. Verzocht wordt de bestaande mogelijkheden voor kamperen (5 losse tentjes 
en een grote tent) te bestemmen en uit te breiden met 5 extra tentjes bij 
groepsactiviteiten. 

8. Er is een bouwvergunning voor een windmolen. Dit wordt uitgesloten in de re-
geling van het nieuwe bestemmingsplan. Verzocht wordt de mogelijkheid voor 
een windmolen op te nemen in het bestemmingsplan.  

9. Onduidelijk is of bed & breakfast is toegestaan. 
10. Mag een zorgfunctie worden uitgevoerd zonder dat deze expliciet is opgeno-

men in het bestemmingsplan. 
11. De bestaande woning met groepsruimte zal worden verkocht aan de buren en 

vervolgens gebruikt gaan worden als schuur. Verzocht wordt een dergelijke 
wijzigingsbevoegdheid op te nemen in het plan. 

 
Beoordeling 
1. De voorgestelde beschrijving is beter passend bij het daadwerkelijke gebruik 

van de Hobbitstee en zal om die reden worden aangepast.  
2. In het bestemmingsplan zullen maximale oppervlaktematen worden opgeno-

men voor de verschillende functies. Gezien het oppervlakte van het beschik-
bare terrein en de doelstellingen van de leefgemeenschap wordt een maxi-
mum oppervlakte van 650m2 voor gebouwen ten behoeve van woonhuizen 
acceptabel geacht. 

3. De omschrijving van de bestemming zal worden aangepast, waarin duidelijk 
wordt gemaakt welke functies en gebruik wordt toegestaan binnen de be-
stemming “Wonen – Woonleefgemeenschap”. Gezien de oppervlakte van het 
terrein en de doelstellingen van de woonleefgemeenschap wordt een maxi-
mum oppervlakte ten behoeve van groepsaccommodatie en groepsactiviteiten 
van 600 m2 acceptabel geacht. 

4. De woonleefgemeenschap heeft overeenstemming met de eigenaar van het 
bedoelde woonhuis om deze gronden in de toekomst te ruilen met grond in 
bezit van de woonleefgemeenschap (zuidelijk deel). Voor dit deel van het ter-
rein zal dan (ook via een wijzigingsbevoegdheid) een nieuw woonhuis kunnen 
worden opgericht. De plannen zijn dusdanig concreet dat planologische me-
dewerking op voorhand kan worden toegezegd. Het oude woonhuis gaat dan 
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deel van het terrein van de woonleefgemeenschap uitmaken, om welke reden 
de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen. 

5. Kleinschalige bedrijvigheid wordt toegestaan binnen de bestemming. De om-
schrijving hiervan zal iets worden verruimd, waarbij wordt verwezen naar een 
bijlage bij de regels. Er zullen bedrijven in de categorieën 1 en 2 en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bedrijven worden toegestaan. 

6. Met de aanpassing van de bestemmingsomschrijving wordt de ambachtelijke 
kaarsenmakerij een functie die gerangschikt kan worden onder de term klein-
schalige bedrijvigheid.  

7. In het verleden is medewerking verleend aan de mogelijkheid tot kamperen op 
het terrein. In de bestemming zal rekening worden gehouden met deze moge-
lijkheid. Een kleine uitbreiding van de kampeermogelijkheden bij activiteiten 
wordt planologisch acceptabel geacht.  

8. Beleidsmatig is er geen ruimte voor de bouw van windmolens. Omdat hier 
evenwel nog een bouwvergunning van kracht is, die niet is ingetrokken, be-
staat hier het recht om een windmolen te bouwen. Om die reden zal de bouw 
van de windmolen in de bestemming worden meegenomen. 

9. Bed and breakfast is na afwijking toegestaan.  
10. In de bestemmingsomschrijving, waarbij de begripsregels van artikel 1 belang-

rijk zijn, is bepaald welke zorg binnen de bestemming is toegestaan. Voor het 
overige is alleen zorg toegestaan die gebruikelijk is uitgevoerd te worden bin-
nen de woonfunctie. Iedere structurele vorm van zorg die afwijkt van wat ge-
bruikelijk onder het wonen mag worden begrepen, is in strijd met de bestem-
ming. 

11. Tussen de eigenaar van de woning aan de Van Zijlweg 1 en de Hobbitstee 
zijn afspraken vastgelegd over de overdracht van de schuur. Door deze af-
spraken wordt voldoende zekerheid verkregen dat de woning met gemeen-
schapsruimte, binnen de planperiode van 10 jaar in gebruik zal worden geno-
men als bijgebouw bij de woning  

 
Voorstel  
De bestemmingsomschrijving en de bouwregels aanpassen aan de beoordeling 
van de zienswijzen. Voor het overige geeft de zienswijze geen aanleiding tot aan-
passing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 34  
Sinds 1996 wordt op het perceel Ten Have 13 Wapse een touroperatorbedrijf en 
groepsaccommodatie geëxploiteerd. Op het perceel is alleen een woonbestem-
ming gelegd met een reisbureau. Er is mogelijk interesse om het perceel in de toe-
komst te gaan gebruiken voor de huisvesting voor jongeren met een beperking. 
Verzocht wordt de groepsaccommodatie ook te regelen in het bestemmingsplan en 
de mogelijkheid voor een zorgcomponent toe te voegen.  
 
Beoordeling  
Het pand is zodanig ingericht dat deze als groepsaccommodatie gebruikt kan wor-
den. Wij zien geen ruimtelijke bezwaren tegen het gebruik als zodanig. Aan de be-
stemming “wonen” kan dus de aanduiding “groepsaccommodatie” worden toege-
voegd. Binnen de bestemming “wonen’ is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen 
waardoor in afwijking van het bestemde gebruik meegewerkt kan worden aan een 
zorgfunctie. Omdat er voor de zorg op dit moment nog geen concrete plannen be-
staan, wordt hier op voorhand niet op vooruitgelopen. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan door op 
de verbeelding van het perceel ten Have 13 Wapse de aanduiding “groepsaccom-
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modatie” op te nemen en in artikel 54 lid 1 onder a. op te nemen: een groepsac-
commodatie, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - 
groepsaccommodatie". Tevens zal ambtshalve de “W” bestemming worden gewij-
zigd in een “W-V” bestemming 
 
Zienswijze 35 
Indiener vraagt om de bestemming te wijzigen in paardenhouderij en een bouwblok 
van 5000 m2 toe te kennen. 
 
Beoordeling 
Het perceel is bestemd tot “W-V”. Binnen die bestemming zijn percelen waar spra-
ke is van een aan de woonfunctie ondergeschikte paardenhouderij, voorzien van 
een aanduiding op grond waarvan het gebruik als paardenhouderij binnen de aan-
wezige bebouwing mogelijk is. Na afwijking is er extra bouwruimte mogelijk, mits 
de paardenhouderij een minimale omvang heeft. In situaties waar sprake is van 
een in ruimtelijk opzicht duidelijk volwaardige hoofdfunctie voor de paardenhouderij 
wordt een specifieke bestemming toegekend. Daarvan is in dit geval geen sprake. 
Binnen de gegeven bestemming betekent dit dat de paardenhouderij ruimtelijk on-
dergeschikt moet blijven aan de woonfunctie. Op het moment dat reclamant de 
paardenhouderij verder wil ontwikkelen, zal daarvoor een apart planologisch ver-
zoek voor moeten worden ingediend, zodat kan worden bekeken in hoeverre dit 
ruimtelijk en planologisch kan worden toegelaten. De gemeente wil nu niet vooruit 
lopen op een dergelijke mogelijke ontwikkeling.  
Het bestemmingsvlak W-V is afgestemd op de werkelijke situatie ter plaatse. Ove-
rigens is in de regels van de bestemmingen “Agrarisch-1” en “Agrarisch 2” een wij-
zigingsbevoegdheid opgenomen om onder voorwaarden de bestemmingsvlakken 
van “Wonen-Voormalige boerderijpanden” te vergroten. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 36 
In verband met bedrijfsverplaatsing van De Streng te Oude Willem naar Kalteren te 
Diever is een vrijstellingsprocedure gevolgd en een partiële herziening van het be-
stemmingsplan opgesteld. 
Reclamant vraagt aandacht voor het op de juiste wijze overnemen van de partiële 
herziening in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. De bedrijfsverplaatsing 
betreft ook de kleinschalige camping (kamperen bij de boer). In het nieuwe be-
stemmingsplan buitengebied is de kleinschalige camping niet op de verbeelding 
aangegeven. 
 
Beoordeling 
Voor de nieuwe bedrijfslocatie is een afzonderlijke planologische procedure ge-
volgd. De bouwvergunning is verleend op basis van een vrijstellingsprocedure. De 
voorschriften die bij de bouwvergunning zijn gesteld, onder andere met betrekking 
tot de landschappelijke inpassing, blijven van kracht. De ontwikkelingsmogelijkhe-
den die in de partiële herziening van het bestemmingsplan zijn opgenomen, wor-
den volledig in het nieuwe bestemmingsplan overgenomen. 
De verleende vrijstelling voor het kleinschalig kamperen tot 15 kampeermiddelen is 
meegenomen in het bestemmingsplan. In de specifieke gebruiksregels is opgeno-
men dat gebruik waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend, 
niet in strijd is met het bestemmingsplan. De systematiek van vrije uitwisselbaar-
heid van kleinschalige campings in het bestemmingsplan betekent dat de cam-
pings niet op de verbeelding worden weergegeven. Kamperen bij de boer is na af-
wijking mogelijk (zie bijlage 1 regels voor de voorwaarden waaronder die afwijking 



blz 78 068402.04    
 

 
 
Buro Vijn B.V.   Reactienota Zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied  
 Westerveld en planMER 

Status: Definitief / 05-07-12 

kan worden verleend). Voor een uitbreiding naar 25 kampeermiddelen zal een 
aanvraag voor afwijking moeten worden aangevraagd. 
De agrarische bedrijfskavel is in het nieuwe bestemmingsplan niet tot aan de weg 
ingetekend en moet daarom worden aangepast. 
 
Voorstel 
De begrenzing van de agrarische bedrijfskavel aanpassen. De zienswijze geeft 
voor het overige geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 37  
Verzocht wordt om aan enkele percelen in de nabijheid van Vledderhof 3, die nu 
nog als agrarisch zijn bestemd, een natuurbestemming toe te kennen.  
 
Beoordeling 
Zie zienswijze milieufederatie Drenthe en Gedeputeerde Staten van Drenthe 
 
Voorstel 
Zie zienswijze milieufederatie Drenthe en Gedeputeerde Staten van Drenthe 
 
Zienswijze 38 
In artikel 12 wordt, ten behoeve van het kampeerscoutingterrein Dwingeloo, aan-
gegeven dat uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding 
– gebouwen” gebouwen mogen worden gebouwd. Deze aanduiding is niet op de 
verbeelding aangegeven. Wel is de aanduiding “specifieke vorm van recreatie – tij-
delijk kampeerterrein” op de verbeelding opgenomen. Verzocht wordt het ontwerp-
plan zo aan te passen dat de aanduiding in artikel 12 ter plaatse waarvan de ge-
bouwen ten behoeve van het kampeerterrein kunnen worden gebouwd overeen-
komt met de functie-aanduiding die de percelen op de verbeelding hebben, name-
lijk “specifieke vorm van recreatie – tijdelijk kampeerterrein”, ofwel dat op de ver-
beelding de “specifieke bouwaanduiding – gebouwen” wordt opgenomen. 
 
Beoordeling  
Op de verbeelding is de “specifieke bouwaanduiding – gebouwen” inderdaad niet 
opgenomen. Deze aanduiding zal op de verbeelding worden toegevoegd.  
 
Voorstel  
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan door de 
aanduiding “specifieke bouwaanduiding – gebouwen” op de verbeelding toe te 
voegen. 
 
Zienswijze 39 
1. Verzocht wordt het bouwvlak op het perceel Busselterweg 2 Darp te vergroten 

tot de oorspronkelijke historische afmetingen en hoofdvorm.  
2. Verzocht wordt de groenstroken langs de erven van Busselterweg 2 en Eur-

singerlaan 14 te Darp de bestemming groen te geven. 
3. Aandacht wordt gevestigd op het perceel Eursingerlaan 5a. Er zijn plannen 

voor een herontwikkeling van het perceel. Dit is in de inspraak positief beoor-
deeld. In het ontwerpplan wordt niets genoemd over de mogelijke ontwikke-
ling. Verzocht wordt om in de toelichting van het bestemmingsplan aandacht 
te besteden aan de plannen. 

4. Verzocht wordt de met aanlegvergunning verleende paardenbak nabij Bussel-
terweg 1 te regelen binnen de toegekende bestemming Bos-1. 
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Beoordeling 
1. De eigenaar heeft zijn bouwplan in een aanvullende brief d.d. 22 februari 2012 

nader toegelicht. Aannemelijk is gemaakt dat het plan voldoende concreet is 
om op basis van deze brief de gevraagde planologische mogelijkheid te bieden 
voor wat betreft de vervanging van het huidige hoofdgebouw door een nieuw 
hoofdgebouw volgens het bouwvolume dat oorspronkelijk ter plaatse aanwezig 
was. 
Vanuit oogpunt van cultuurhistorie zijn er op zich geen bezwaren tegen de 
voorgenomen reconstructie. Het nader uit te werken bouwplan moet vanwege 
de ligging in het beschermde dorpsgezicht voor instemming worden voorge-
legd aan de monumentencommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed. Ook dient rekening te worden gehouden met mogelijke aanwezigheid 
van archeologische waarden. 

2. Tegen het bestemmen van de groenstroken als groen (en niet als erf bij de 
woonbestemming) zijn ruimtelijk geen bezwaren. De groenstroken zullen be-
stemd worden als “BO-1”. 

3. Wij zijn op de hoogte van het plan tot herinvulling op het perceel Eursingerlaan 
5a. De ruimtelijke afweging hiervan zal in het kader van een separate bestem-
mingsplanprocedure plaatsvinden. In de toelichting zal aandacht worden be-
steed aan een mogelijke herinvulling van het perceel in de toekomst. 

4. De paardenbak is bij recht toegestaan in het verleden. Paardenbakken worden 
niet met een aanduiding op de verbeelding weergegeven.  

 
Voorstel  
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan voor wat 
betreft punten 1 en 2. Het bouwvlak van het perceel Busselterweg 2 wordt met ca 
10 meter aan de achterzijde opgeschoven. In de planregels wordt in verband met 
de gewenste cultuurhistorische situatie vervangende nieuwbouw van het hoofdge-
bouw toegestaan tot ten hoogste 500 m2. De groenstroken zullen als “BO-1” wor-
den bestemd. Voor het overige geeft de zienswijze geen aanleiding tot aanpassing 
van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 40 
Verzocht wordt na te gaan of de toegekende bestemming op het perceel Vledder-
landen 1 en 3 te Vledder voldoet aan het feitelijke gebruik.  
 
Beoordeling 
De hoofdzaak van activiteiten op het perceel is het fokken van paarden. 
Een bestemming “Agrarisch-2” met de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - 
agrarische bedrijfskavel grondgebonden bedrijf”, waaronder het fokken van paar-
den is begrepen, is daarom de meest geëigende bestemming. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 41 
1. Verzocht wordt het perceel gelegen naast de woning, dat de bestemming “Bos” 

heeft gekregen, te wijzigen in “Wonen” en de aanleg van een tennisbaan en/of 
zwembad mogelijk te maken. 

2. De tennisbaan achter Berk en Heuvel is onder het overgangsrecht gebracht. 
Men kan zich niet vinden in de argumentatie die hiervoor bij de beantwoording 
van de inspraakreactie is gegeven. Verzocht wordt de tennisbaan een recrea-
tieve bestemming te geven of een aanduiding op te nemen waarmee de be-
staande rechten in stand blijven. 
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Beoordeling 
1. Het perceel is overwegend bebost. Behoud van de plaatselijk aanwezige land-

schapselementen staat voorop. Binnen de bestemming “Bos” worden deze 
landschapselementen beschermd. Bij een woonbestemming zou deze be-
scherming wegvallen en dat is ongewenst. 

2. Het bestemmingsplan legt de huidige situatie vast. Al jaren betreft het een zeer 
vervallen, ongebruikte tennisbaan. Indiener heeft in een aanvullende reactie 
aangegeven dat de tennisbaan op korte termijn wordt gerenoveerd. De tennis-
baan zal daarom alsnog van een aanduiding worden voorzien. 

 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding de tennisbaan van een aanduiding op de verbeel-
ding te voorzien, waarmee de bestaande rechten blijven gehandhaafd.  
 
Zienswijze 42 
Een gedeelte van de gronden bij het perceel Lheebroekerweg 7 Dwingeloo is in 
gebruik als tuin, maar is bestemd als agrarisch. Verzocht wordt deze gronden als 
“Tuin” te bestemmen. 
 
Beoordeling 
Er zijn ruimtelijk geen bezwaren tegen de uitbreiding van de woonbestemming 
waardoor bedoeld perceel als tuin ingericht en gebruikt kan worden. De gronden 
zijn niet meer geschikt voor agrarische doeleinden. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan door de 
gronden bij de woonbestemming te betrekken. De verbeelding wordt hierop aan-
gepast. 
 
Zienswijze 43 
1. De bestemming “Recreatie -1” past bij het huidige gebruik van de gronden 

(Camping Diever, Haarweg 2), maar het voorliggende bestemmingsplan be-
vriest nagenoeg elke bewegingsruimte om de komende jaren te kunnen over-
leven. Het voorontwerpbestemmingsplan was ontwikkelingsgericht het ont-
werpbestemmingsplan uiterst conserverend en slecht voor de recreatiesector. 

2. Recreatieondernemers in de natuurgebieden mogen niet uitbreiden. Camping 
Diever ligt midden in de natuur en versterkt die natuur juist. Verblijfsrecreatie 
is niet significant negatief voor het Natura 2000 gebied. Verzocht wordt via het 
ja, mits principe ontwikkelingsruimte te bieden. 

3. Als wel uitgebreid mag worden dan wordt de grens op 10ha gezet. Verzocht 
wordt dit maximum te verwijderen om ruimte te kunnen bieden aan onderne-
men. 

4. Verzocht wordt de bestemming van het naastgelegen bosperceel op te nemen 
als “Recreatie-2” in plaats van “Bos-2” vanwege het gebruik door scouting-
groepen en uitbreidingsmogelijkheden voor het bedrijf. 

5. Er wordt onderscheid gemaakt tussen recreatieondernemers die hun bedrijf 
hebben liggen in de natuur en in het agrarische landschap. Ondernemers in 
het agrarische landschap mogen wel meer dan 10ha. uitbreiden. Dit geeft een 
gevoel van rechtsongelijkheid. 

6. Camping Diever mag maximaal 250 eenheden hebben. Aan bedrijven in het 
agrarisch gebied wordt geen maximumgrens gesteld. Ook hier is geen sprake 
van gelijke behandeling. 

7. Er wordt veel ruimte geboden binnen de overige bestemmingen voor verblijfs-
recreatieve ontwikkelingen. Hierdoor is een verkeerde uitgangspositie gecre-
eerd voor de PlanMER en de passende beoordeling en is de keuze gemaakt 
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om de echte recreatieondernemers op slot te zetten. Verzocht wordt genoem-
de ontwikkelingsruimte te zoneren en te quoteren waardoor ruimte ontstaat 
voor de echte recreatieondernemers. 

8. Er wordt onderscheid gemaakt tussen stacaravans en chalets. Hiervoor geldt 
alleen een commerciële reden. Verzocht wordt dit onderscheid te laten vallen 
met een maximale maat voor de stacaravan van 70m2 en met een minimale 
tussenruimte van 3m. 

9. Bezwaar wordt gemaakt tegen de regel dat de gezamenlijke oppervlakte van 
gebouwen maximaal 2500m2 mag bedragen. Verzocht wordt om als uit-
gangspunt voor bebouwing een maatvoering van maximaal 5% van het totale 
terreinoppervlak te nemen. 

10. De oppervlakte van een trekkershut wordt bepaald op maximaal 30m2 inclu-
sief overkapping. De bestaande trekkershutten op Camping Diever zijn al gro-
ter. Verzocht wordt maximale oppervlaktemaat voor trekkershutten op te rek-
ken naar 38m2. 

 
Beoordeling 
1. De opvatting wordt op zich in grote lijnen door de gemeente gedeeld. In de be-

antwoording van de zienswijze van de Recron wordt uitvoerig op dit punt inge-
gaan.  

2. Zie beantwoording zienswijze Recron. 
3. Zie beantwoording zienswijze Recron. 
4. Hieraan wordt geen medewerking verleend. Reeds eerder is gekeken of het 

bewuste perceel aan de campingeigenaar kon worden overgedragen om uit-
breiding mogelijk te maken. Het college van burgemeester en wethouders 
heeft destijds besloten dit niet te doen. 

5. Zie beantwoording zienswijze Recron. 
6. Zie beantwoording zienswijze Recron. 
7. Het bieden van mogelijkheden voor recreatieve (neven)activiteiten past in de 

beleidslijn dat bijvoorbeeld verbrede landbouw en een multifunctioneel gebruik 
van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. Bij de genoemde mogelijkheden 
is geen sprake van recreatieve activiteiten bij recht. Er dient altijd een planolo-
gische procedure doorlopen te worden, waarbij wordt afgewogen of het initia-
tief ruimtelijk verantwoord en economisch haalbaar wordt geacht. Voor een 
verdere beantwoording wordt verwezen naar de beantwoording van de ziens-
wijze van de Recron. 

8. Zie beantwoording zienswijze Recron. 
9. Zie beantwoording zienswijze Recron. 
10. Zie beantwoording zienswijze Recron. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 44 
In het kader van het behoud van cultuurhistorische waarden is aan een groot aan-
tal woningen de bestemming “Wonen-Voormalige boerderijpanden” toegekend. 
Deze bestemming kan beperkend en/of ongewenst werken. Beperkend omdat de 
maatvoering niet kan worden aangepast, ongewenst omdat de verhouding tussen 
bijgebouw en woning kan worden scheefgetrokken. Verzocht wordt om in samen-
spraak met eigenaar te bepalen welke bestemming het meest recht doet aan het 
pand en de optimale mogelijkheden biedt tot verbouw en bewoning.  
Wat betreft de woning Juliana Bernhardweg 8 dient het perceel een woonbestem-
ming te krijgen. 
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Beoordeling 
Ontwikkelingen als schaalvergroting en extensivering leiden tot het vrijkomen van 
agrarische bedrijven en woningen. Deze tendens zal zich ook op de langere ter-
mijn voortzetten. De grotere boerderijpanden passen niet 1 op 1 binnen de woon-
bestemming. Daarnaast vertegenwoordigen de boerderijpanden een belangrijke 
landschappelijke en cultuurhistorische waarde in het buitengebied. De gemeente 
vindt het ongewenst om dit zonder bescherming te laten. 
Er is in het bestemmingsplan daarom een onderscheid gemaakt tussen ‘Wonen’ en 
‘Wonen-Voormalige boerderijpanden’. Voor ‘Wonen-Voormalige boerderijpanden’ 
is een aparte regeling opgenomen om het behoud van de hoofdvorm en de maat-
voering in stand te houden. Insteek is het in stand houden van de voormalige, 
veelal karakteristieke panden. Voor het toekennen van een “W-V” bestemming zijn 
criteria opgesteld. 
Omdat deze instandhouding vaak veel inspanning en kapitaal vergt is voor deze 
woonbestemming een verruiming van het gebruik voor kleinschalige activiteiten 
opgenomen. Daarnaast is er ook een aantal afwijkingen van de bouwregels opge-
nomen, die het mogelijk maken om na afweging afwijkingen van de hoofdvorm toe 
te staan.  
Het woonhuis aan de Juliana Bernhardweg 8 voldoet niet aan genoemde criteria 
en kan daarom inderdaad een gewone woonbestemming krijgen. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan aan te passen door op de 
verbeelding een bestemming “Wonen” aan het perceel toe te kennen. 
 
Zienswijze 45  
De mogelijkheden op de omliggende percelen van het Recreatiebedrijf De Vier Ei-
ken (Oosteinde 14) kan mogelijk beperkend werken voor het recreatiebedrijf. Het 
betreft: 
Oosteinde 10: Dit perceel staat te koop. Waarschijnlijk zal de agrarische bestem-
ming niet worden voortgezet. Er worden vraagtekens gezet bij de verruiming van 
het bouwblok. 
Oosteinde 12: bestemming wonen wordt toegekend. Betreft echter voormalige be-
drijfswoning bij agrarisch bedrijf. De aanduiding paardenhouderij op dit perceel 
mist een onderbouwing op ruimtelijke aanvaardbaarheid en zal zorgen voor over-
last op de mensen die verblijven op de vier eiken.  
Oosteinde 8: vergroten van bouwblok, eventueel met een overdekte rijhal/manege, 
is in strijd met POP II van de provincie. Elke toename van de activiteit is een belas-
ting voor de vier eiken.  
Oosteinde 22: op dit perceel geldt een woonbestemming en is een groepsaccom-
modatie toegestaan. Niet is gewaarborgd dat beide functies niet afzonderlijk kun-
nen worden bewoond cq geëxploiteerd. Verder is niet duidelijk waar de inrit is ge-
legen, hoe de ontsluiting is geregeld, of er voldoende parkeergelegenheid is en op 
welk gedeelte nu de kampeerfunctie ligt. 
 
Beoordeling 
Zie tevens de beoordeling op de zienswijzen onder de nummers 18, 19 en 75.  
Voor de recreatieve ontwikkeling op het perceel Oosteinde 14 te Wapserveen is 
een ‘eigen’ partiële herziening van het bestemmingsplan vastgesteld. Bij deze 
planherziening is rekening gehouden met de bestaande planologische rechten in 
de omgeving. Een uitgangspunt voor het opstellen van het nieuwe bestemmings-
plan voor het buitengebied is dat bestaande planologische rechten in beginsel 
worden gerespecteerd. 
Dat een perceel te koop wordt aangeboden heeft op zich geen invloed op de be-
stemming ervan. De eigenaar kan een verzoek bij de gemeente indienen tot wijzi-
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ging van de bestemming. In dat geval wordt een volledige planologische belan-
genafweging gemaakt.  
Bij de toekenning van de bestemming wordt niet alleen rekening gehouden met de 
bestaande planologische situatie maar ook met de feitelijke situatie. Een bedrijfs-
woning die niet meer als zodanig wordt gebruikt, omdat de functionele relatie met 
het bedrijf op basis waarvan de woning werd toegestaan is beëindigd en redelij-
kerwijs niet kan worden voortgezet, wordt een nieuwe passende gebruiksbestem-
ming toegekend. Het is niet redelijk om, tenzij er zwaarwegende redenen voor zijn, 
in dat geval het gebruik volgens het geldende bestemmingsplan te handhaven.  
Redelijk is om in voorkomend geval de meest overeenkomende en te realiseren 
bestemming toe te kennen. Voor een voormalige bedrijfswoning is dat meestal een 
‘gewone’ woonbestemming. Ook hierbij wordt rekening gehouden met mogelijk ne-
gatieve gevolgen voor de bestaande planologische rechten in de omgeving. 
Het kleinschalig en ondergeschikt aan de woonfunctie houden van paarden gaat in 
beginsel goed samen met woonfuncties en recreatieve functies in de omgeving. 
Een groepsaccommodatie mag volgens de planregels niet voor bewoning worden 
gebruikt.  
De inrichting van het erf en de ontsluiting zijn geen onderwerpen die in het be-
stemmingsplan worden geregeld. Parkeren door gebruikers van de groepsaccom-
modatie moet in beginsel op eigen erf plaats vinden. Niet gebleken is dat het be-
stemmingsplan ten aanzien van de gebruiksfuncties onduidelijk is of tekort schiet. 
 
Voorstel 
De zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 46 
Op het perceel Kippenburgweg 4 Uffelte geldt in het geldende bestemmingsplan 
een agrarische bestemming. In het ontwerpbestemmingsplan is een woonbestem-
ming toegekend aan het perceel. Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van 
een stal. Verzocht wordt een agrarische bedrijfskavel op te nemen, ten behoeve 
van een toekomstig agrarisch bedrijf.  
  
Beoordeling 
Het perceel Kippenburgweg 4 is gesplitst. De voormalige boerderijwoning wordt als 
burgerwoning gebruikt. Op de achterzijde van het perceel kan conform een on-
langs verleende omgevingsvergunning een veestal worden gebouwd. De veestal 
wordt gebruikt voor het huisvesten van zoogkoeien, als onderdeel van het agra-
risch bedrijf dat elders een hoofdvestiging met bedrijfswoning heeft.  
De voormalige boerderij heeft de bestemming “Wonen-Voormalige boerderijpan-
den” gekregen. De achterzijde van het perceel, ter plekke van de te bouwen vee-
stal, kan een kleine agrarische bedrijfskavel krijgen op grond waarvan het agra-
risch bedrijfsgebouw mogelijk is. 
Hierbij wordt de aanduiding “-bw” opgenomen om te voorkomen dat er opnieuw 
een bedrijfswoning gebouwd kan worden. 
 
Voorstel 
De vrijstaande veestal (veldschuur) wordt met een aanduiding op de verbeelding 
aangegeven, waarmee de vergunde situatie wordt vastgelegd.  
 
Zienswijze 47 
1. Verzocht wordt de bestemming ‘Recreatie 1’op te nemen in plaats van ‘Recre-

atie 2’. 
2. De bestemming ‘Natuur’ op het weiland (N405) moet ‘Agrarisch-1’ of ‘Agarisch-

2’ zijn. 
3. De bestemming ‘Natuur’ op het weiland (N408) moet ‘Agrarisch-1’ of ‘Agra-
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risch-2’ zijn. 
4. De bestemming ‘Natuur’ op het bosperceel (n408 en 725) moet ‘Bos-2’ zijn. 
5. Bezwaar wordt gemaakt tegen het vervallen van de dienstwoning op het per-

ceel met bestemming ‘Recreatie-5’. 
6. De mogelijkheid tot kamperen op het perceel met bestemming ‘Recreatie-5’ 

mag niet komen te vervallen. 
7. Bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreidingsmogelijkheden van 15 naar 25 

plaatsen bij boerencampings. 
8. Bezwaar wordt gemaakt tegen de maximale oppervlakte van een bedrijfswo-

ning van 150 m2. 
9. Indiener gaat ervan uit dat alle vergunde rechten blijven bestaan. 
 
Beoordeling 
1. De bestemming ‘Recreatie-2’ is passend voor dit perceel en het gebruik. In de 

voormalige exploitatievergunning op grond van de WOR was ook alleen sprake 
van toeristische/mobiele verblijfsrecreatie. Er werden destijds maximaal 60 
kampeermiddelen toegestaan, onderscheiden in 58 tenten, caravans, tentwa-
gens en campers op toeristische standplaatsen en 2 trekkershutten. Ook ande-
re terreinen met vergelijkbare vergunde situaties krijgen nu de bestemming 
‘Recreatie-2’, waarmee recht wordt gedaan aan de bestaande situatie. Overi-
gens is er een wijzigingsbevoegdheid opgenomen van ‘Recreatie-2’ naar ‘Re-
creatie-1’, waarmee ondernemer de mogelijkheid wordt geboden zijn bedrijf 
aan te passen als voldaan wordt aan de bij de wijzigingsbevoegdheid ge-
noemde voorwaarden. 

2. Dit perceel zal nader onderzocht worden op natuurwaarden en grasland.  
Buro Bakker heeft in maart 2012 een ecologische verkenning uitgevoerd om 
de natuurwaarden van dit perceel te onderzoeken. De resultaten hiervan zijn 
opgenomen in de Notitie ecologische beoordeling van een perceel aan de 
Schipslootweg 4 te Wapserveen gedateerd op 14 maart 2012. 
Uit de verkenning blijkt dat in het perceelsgedeelte dat bestaat uit een Eiken-
hakhoutbos (deelgebied 1) onvergraven delen bevat met een ongestoorde en 
gerijpte bosbodem. De overige deelgebieden bestaan uit grasland en jonger 
(spontaan ontwikkeld) bos op gronden met een landbouwkundige achtergrond.  
Op basis van deze verkenning de gebiedsbestemming Bos-2 meer passend 
dan de bestemming Bos-1. De bestemming Agrarisch-2 is minder passend 
omdat het perceel nog slechts beperkt in agrarische cultuur is.  

3. Het noordelijke deel van het perceel N408 betreft een perceel weiland. Dit ge-
deelte wordt op de verbeelding aangepast naar “Agrarisch – 2”. 

4. Het zuidelijk deel van dit perceel, N408, bestaat overwegend uit bos. Uit eco-
logisch onderzoek van de provincie is gebleken dat dit bos belangrijke ecolo-
gische waarden bevat met een oude bosbodem. De bestemming ‘Bos-1’ is 
passend. Het perceel N725 grenst aan de oostzijde aan het toekomstig reser-
vaatsgebied en het natuurgebied Holtingerveld. Dit betreft een perceel bos dat 
ecologische en landschappelijke waarden heeft voor het Holtingerveld. De be-
stemming “Bos-1” is de meest passende bestemming voor dit perceel.  

5. Er is gebleken dat aan indiener van de zienswijze reeds een bouwvergunning 
is verleend voor de bouw van een bedrijfswoning op het achterste gedeelte 
van het terrein (bestemd als ‘Recreatie-2’). Deze bedrijfswoning vervangt de 
bestaande dienstwoning op het voorste deel van het terrein (bestemd als ‘Re-
creatie-5’). Derhalve is op het voorste gedeelte van het terrein de aanduiding (-
bw) bedrijfswoning uitgesloten, opgenomen.  

6. Op het gedeelte met de bestemming “Recreatie-5” zal de aanduiding ‘vr’ (ver-
blijfsrecreatie) op de verbeelding worden opgenomen.  

7. Ten aanzien van het met een omgevingsvergunning kunnen toestaan van 
kamperen bij de boer bij bestaande agrarische bedrijven, heeft de gemeente 
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beleid vastgesteld. De betreffende regels vloeien voor uit dit beleid. 
8. De aangegeven oppervlakte biedt ruime mogelijkheden om een moderne be-

drijfswoning te realiseren.  
9. Bestaande rechten worden in dit bestemmingsplan in beginsel gerespecteerd. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding (punt 6) het bestemmingsplan aan te passen door 
bij op het voorste gedeelte van het perceel, met de bestemming ‘Recreatie-5’, de 
aanduiding ‘verblijfsrecreatie toegestaan’ op te nemen. Tevens worden enkele per-
celen de juiste bos of agrarische bestemming gegeven. Voor het overige geeft de 
zienswijze geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 48 
Bezwaar wordt gemaakt tegen de inhoud en de begrenzing van het bestemmings-
plan Buitengebied nabij het perceel Moleneinde 37 Diever. Het gebied naast het 
bedrijf heeft nu de bestemming agrarisch; als beoogde bestemming wordt parkeren 
gewenst. Hiervoor is een bestemmingsplan in voorbereiding. Verzocht wordt de 
begrenzing aan te passen. 
 
Beoordeling 
Het klopt dat een afzonderlijk bestemmingsplan in procedure is om de aanleg van 
de parkeerplaats mogelijk te maken. Het gebied van de aan te leggen parkeer-
plaats kan uitgezonderd worden van het bestemmingsplan Buitengebied. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het ge-
bied voor de aan te leggen parkeerplaats wordt buiten het bestemmingsplan Bui-
tengebied gelaten. De verbeelding wordt hierop aangepast. 
 
Zienswijze 49 
Verzocht wordt de gebruiks- en bouwmogelijkheden van de bestemming “Wonen-
Landgoed” te vergroten om de historische buitenplaats te kunnen behouden. De 
mogelijkheden moeten van een andere orde zijn dan bij de bestemming “Wonen”. 
Dit wordt gevraagd voor de volgende onderdelen: 
a. maximaal 100 m2 ten behoeve van een aan huis gebonden beroep of klein-

schalige bedrijfsmatige activiteit, evenals de beperking van 1 arbeidskracht. Dit 
moet worden vergroot tot 500m2; 

b. bewoning vrijstaande bijgebouwen mogelijk maken; 
c. er moeten bij recht meer dan zes kinderen inclusief eigen kinderen opgevan-

gen kunnen worden; 
d. er moet ook zorg verleend kunnen worden bijvoorbeeld verzorging van oude-

ren; 
e. voor het grote huis (nr. 57) moeten drie wooneenheden mogelijk zijn. Dit is ook 

de landelijke maatstaf voor landgoederen en nieuwe landgoederen; 
f. verblijfsrecreatie, bijvoorbeeld hotelkamers en/of bed & breakfast zou mogelijk 

moeten zijn; 
g. productie gebonden detailhandel, als bijvoorbeeld een kwekerij, zou toege-

staan moeten zijn voor een grotere oppervlakte dan 150m2; 
h. het gebruik van grondgebonden agrarische bedrijfsactiviteiten (met name voor 

nr. 59) moet mogelijk zijn; dit betreft een voormalige boerderij die thans be-
woond en gebruikt wordt door een hoveniersbedrijf; 

i. de maximale gezamenlijke oppervlakte ten behoeve van nevenfuncties moet 
worden vergroot van 100 tot 500 m2. 
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Beoordeling 
a. Op zich kan de gemeente zich er in vinden dat voor een landgoed afwijkende 

regels worden gehanteerd ten opzichte van reguliere woonhuizen. Het ruimte-
lijk onderscheid is evident en een verruiming van de mogelijkheden kan posi-
tieve gevolgen hebben voor het behoud van het landgoed en heeft weinig ne-
gatieve ruimtelijke gevolgen. Het verruimen van de oppervlakte voor een be-
roep of bedrijf is aanvaardbaar, maar het kenmerk van een dergelijk beroep of 
bedrijf is wel dat het door de bewoner wordt uitgeoefend. Zodra meerdere ar-
beidskrachten werkzaam zijn binnen het beroep of bedrijf verliest het haar ka-
rakter en ontstaat er in planologisch opzicht een andere gebruiksfunctie. Om-
dat het landgoed in hoofdzaak ten behoeve van het wonen mag worden ge-
bruikt, is een dergelijke ruimte voor omvangrijkere beroepen of bedrijven niet 
gewenst. De omvang wordt vergroot tot de oppervlakte die ook voor neven-
functies toelaatbaar wordt geacht, namelijk 250 m². 

b. Bewoning van bijgebouwen wordt ongewenst geacht. Dit is bij een landgoed 
niet anders dan bij regulieren woonhuizen. In principe moeten de nevenfunc-
ties en het wonen plaatsvinden in de hoofdgebouwen. 

c. De omvang van kinderopvang is beleidsmatig vastgelegd. In dit beleid is geen 
uitzondering voor de landgoederen gemaakt. Bovendien is bij afwijking opvang 
van meerdere kinderen mogelijk. Daarbij zal wel de gegeven oppervlakte wor-
den vergroot tot 250 m². 

d. Zorg is na afwijking mogelijk. Ook hierbij zij gezegd dat de oppervlakte ver-
ruimd zal worden naar 250 m². 

e. Dit is akkoord. In de regels zal een mogelijkheid worden opgenomen op grond 
waarvan het mogelijk is om een woonhuis te splitsen in maximaal 3 woningen, 
mits de oppervlakte van het woonhuis dan minimaal 300 m² bedraagt. 

f. Er is geen aanleiding om hotelkamers mogelijk te maken. De bestemming 
maakt het mogelijk om na afwijking bed and breakfast toe te staan. Dit is een 
vorm van logiesverstrekking die in combinatie met het wonen aanvaardbaar 
wordt geacht. Hotelkamers wordt niet verenigbaar geacht met een woonfunc-
tie. De bestemming biedt voldoende mogelijkheden voor logiesverstrekking. 

g. Productiegebonden detailhandel is een vorm van detailhandel die zeer onder-
geschikt moet blijven aan de productie. Het is expliciet niet de bedoeling dat 
hiermee een kleine winkel ontstaat. Om die reden is de ruimte die nu is gege-
ven meer dan voldoende om het productiegebonden en ondergeschikte ka-
rakter goed te waarborgen. Er is geen aanleiding om de oppervlakte verder te 
verruimen. 

h. Binnen de bestemming zal het grondgebonden agrarisch grondgebruik moge-
lijk worden gemaakt, zodat de gronden behorende bij het landgoed ook agra-
risch kunnen worden beheerd. Hoveniersactiviteiten zullen daaraan worden 
toegevoegd. 

i. De oppervlakte voor nevenfuncties wordt, zoals gezegd onder a., verruimd 
naar 250 m². 

 
Voorstel 
De regels en de toelichting van de bestemming ‘Wonen – Landgoed’ aanpassen 
zoals hiervoor is omschreven. 
 
Zienswijze 50 
Het plan is om de manege/kampeerboerderij `t Holtingerzand als zodanig voort te 
zetten (Studentenkampweg 2 Uffelte) met twee gezinnen. Hiervoor wordt een 
tweede bedrijfswoning noodzakelijk geacht. Verzocht wordt dan ook om een twee-
de bedrijfswoning / reguliere woning bij manege/kampeerboerderij `t Holtingerzand 
mogelijk te maken. Voor een nieuwe locatie wordt een plek op de kaart aangege-
ven. 
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Beoordeling  
De bestemming op het perceel Studentenkampweg 2 bestaat uit de bestemming 
“Recreatie-2” (R2) en “Recreatie-5” (R5). Binnen de bestemming R2 (camping) is 
geen bedrijfswoning toegestaan binnen de bestemming R5 (groepsaccommodatie) 
wel. Deze bedrijfswoning is reeds aanwezig. In de regels is bewust geen afwij-
kingsmogelijkheid voor de bouw van een tweede bedrijfswoning opgenomen. 
De noodzaak voor een tweede bedrijfswoning is en wordt niet aangetoond. De en-
kele reden dat het de wens is om het bedrijf te exploiteren met twee gezinnen 
maakt een tweede bedrijfswoning niet noodzakelijk. Dit blijkt ook wel uit de aange-
geven locatie voor de nieuwbouw van een woning. Deze ligt op geruime afstand 
van het recreatiebedrijf.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 51 
In het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied” is voor het bungalowpark “De 
Schure” een maximale bouwhoogte van de vakantiehuisjes opgenomen met een 
maximale hoogte van 3,5 m. Dit is in vergelijking met andere huisjesparken een 
uitzondering. Deze maximale hoogte staat een effectieve modernisering van de 
huisjes in de weg en is slecht voor de verkoopbaarheid. Handhaving van de be-
staande situatie betekent stagnatie en kwalitatieve afbraak. Verzocht wordt de 
bouwhoogte in overeenstemming te brengen met de algemene bouwhoogte voor 
vakantiehuisjes binnen recreatieve bestemming.  
 
Beoordeling 
Bij een eerdere herziening van het bestemmingsplan voor het bungalowpark ‘De 
Schure’ waren bijna alle eigenaren voorstander van het beperkt houden van de 
bouwhoogte van de huisjes tot ten hoogste 3,5 meter. Dit is in het bestemmings-
plan overgenomen.  
Het bungalowpark is in het verleden als één geheel van gelijkvormige recreatiewo-
ningen gerealiseerd in een boscomplex. Op zich is het standpunt van de vereni-
ging van eigenaren van het bungalowpark goed verdedigbaar, omdat daarmee de 
uniformiteit van het bebouwingsbeeld gehandhaafd blijft. Om deze situatie ook 
voor de toekomst te bevorderen heeft de vereniging van eigenaren een kwaliteits-
plan voor het park opgesteld. De gemeente vindt dit een uitstekende wijze om de 
uniformiteit op het park te behouden.  
Hier staat tegenover dat de gemeente in het kader van de ruimtelijke ordening ook 
rekening heeft te houden met de belangen van eigenaren op het park die niet 
deelnemen aan de vereniging van eigenaren of die het niet eens zijn met voormeld 
standpunt. Het ruimtelijk beleid van de gemeente, volgens de Nota van uitgangs-
punten voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, biedt in het algemeen 
ontwikkelingsruimte voor recreatiewoningen tot een nokhoogte van 7 meter. De 
gemeente heeft doelbewust ontwikkelingsruimte voor recreatiewoningen in het be-
stemmingsplan opgenomen om eigenaren, zonder verplichting daartoe, de gele-
genheid te bieden een recreatiewoning aan de eisen van deze tijd aan te passen. 
Alleen zwaarwegende ruimtelijke redenen kunnen een afwijking van dit beleid 
rechtvaardigen. 
Gezien de situering en ligging op ruime kavels zal een nokhoogte van ten hoogste 
7 meter redelijkerwijs geen onaanvaardbare aantasting van de omgevingskwaliteit 
tot gevolg hebben. Ook overigens zijn geen zwaarwegende omstandigheden ge-
bleken die handhaving van de uitzonderingssituatie voor het park De Schure recht-
vaardigen.  
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Voorstel: 
De zienswijze geeft aanleiding om het ontwerp bestemmingsplan te wijzigen. 
De aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – afwijkende maatvoering’ voor het 
park De Schure op de verbeelding wordt verwijderd. De betreffende planregel 
wordt dienovereenkomstig gewijzigd.  
 
Zienswijze 52 
1. Aangegeven wordt dat, in tegenstelling tot de beantwoording van de inspraak-

reactie, reclamant in haar inspraakreactie geen bezwaar heeft gemaakt tegen 
uitbreiding van het recreatiebedrijf de 4 Eiken. 

2. Verzocht wordt het perceel een bedrijfsbestemming (groothandel) te geven. 
3. Tevens wordt gevraagd om vergroting van het bouwvlak. 
4. Medewerking wordt gevraagd voor de plaatsing van een windmolen (80KWh) 

(in 1995 is medewerking verleend aan de plaatsing van een grote molen, wel-
ke echter niet doorgegaan is). 

5. Verzocht wordt de agrarische bestemming op het perceel te wijzigen ten be-
hoeve van het stichten van een woongemeenschap. 

 
Beoordeling 
1. In de inspraakreactie is inderdaad niets aangegeven over het recreatiebedrijf 

de 4 Eiken. Dit is onterecht vermeld in de inspraaknota. Deze nota kan niet 
meer worden aangepast, maar hiermee is dit rechtgezet. 

2. Gezien de beperkte activiteiten op het perceel is een bedrijfsbestemming niet 
gewenst. Uit onderzoek is gebleken dat het perceel een “W-V” bestemming 
dient te krijgen in plaats van “Wonen”. Binnen de “W-V” bestemming zijn er 
mogelijkheden voor uitoefening van nevenactiviteiten conform de bijbehorende 
regels. 

3. Vergroting van het bouwvlak wordt gevraagd vanwege een toekomstige uit-
breiding. Deze plannen zijn echter nog niet concreet en daarom dient hierop in 
dit bestemmingsplan niet vooruitgelopen te worden. Te zijner tijd zal bij een 
concrete aanvraag een eigen afweging worden gemaakt. 

4. Het beleid is er expliciet op gericht geen windturbines in het buitengebied toe 
te staan. Daarnaast zijn ook kleine windmolens op percelen bij woonhuizen of 
andere functies vanuit ruimtelijk oogpunt niet gewenst. Kleinschalige duurzame 
energie zal met andere vormen gewonnen moeten worden. 

5. Ook de plannen voor het stichten van een woongemeenschap zijn nog niet 
concreet. Er wordt hiermee daarom in het kader van dit bestemmingsplan nog 
geen rekening gehouden.  

 
Voorstel 
De bestemming wijzigen in ‘Wonen – Voormalige boerderijpanden. Voor het overi-
ge geeft de zienswijze geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 53 
De maximale oppervlakte (500m2) en hoogte (4,5m) voor agrarische gebouwen 
wordt te beperkend geacht. Daarnaast wordt verzocht de bestemming “Agrarisch 
1” op de gronden nabij het Turfpad te Vledderveen te leggen. 
 
Beoordeling 
Zie reactie LTO  
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
Zienswijze 54 
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1. Verzocht wordt het bouwvlak op het perceel Vlakendijk 2 anders te situeren, 
2. Verzocht wordt de bestemming “Wonen – Landgoed” op te nemen op de het 

perceel Vlakendijk 2. Het perceel is als “Rostwijck” is in het kader van de Na-
tuurschoonwet 1928 aangemerkt als landgoed. 

 
Beoordeling  
1. E zijn geen planologische bezwaren tegen de voorgestelde wijziging van het 

bouwvlak. 
2. Er wordt niet voldaan aan de in de kadernota en Nota van uitgangspunten ge-

stelde criteria voor nieuwe of bestaande landgoederen. Aanwijzing/rang-
schikking als landgoed onder de Natuurschoonwet is niet het leidend principe 
om het in het bestemmingsplan als landgoed te worden aangemerkt. Een 
NSW-landgoed heeft geen relatie met bebouwing. 

Voorstel  
Het bouwvlak voor de bestemming Wonen op het perceel Vlakendijk 2 conform 
voorstel situeren. 
 
Zienswijze 55 
1. Het perceel Rijksweg 7 heeft in het geldende bestemmingsplan een agrari-

sche bestemming. In het ontwerpbestemmingsplan is aan het perceel de be-
stemming “Wonen – voormalige boerderijpand” met aanduiding ‘paardenhou-
derij’ toegekend. Aangegeven wordt dat op dit moment een semi agrarisch 
paardenbedrijf wordt uitgeoefend (praktijk voor natuurgeneeswijzen waarbij 
paarden op stal moeten). Het bestemmingsplan kent geen mogelijkheden voor 
semi agrarische paardenhouderijen, waarbij wordt verwezen naar de handrei-
king voor paardenhouderijen van de VNG. Nu zijn er maar twee opties, een 
volwaardig paardenbedrijf met een maximum aan bebouwing van 3000m2 en 
een hobbymatig paardenbedrijf bij wonen met een maximum aan bebouwing 
van 500m2. Tevens wordt verwezen naar een ingediende bouwaanvraag voor 
10 paardenboxen en een merriebox van 568m2 en een kapschuur van 
109m2. De bedrijfsvoering verschilt niet van de bedrijfsvoering op het perceel 
Rijksweg 8, waar wel de bestemming “Agrarisch – Paardenhouderij” is toege-
kend. Binnen de Wv bestemming is te weinig ruimte om de beoogde stalruim-
te en opslagruimte te kunnen realiseren. Verzocht wordt dan ook de bestem-
ming “Agrarisch – paardenhouderij” toe te kennen aan het perceel Rijksweg 7.  

2. Op het perceel is de aanduiding “monument” opgenomen. Het pand is geen 
rijksmonument. 

3. Het is onterecht dat het perceel Rijksweg 8 geen bouwblok heeft. Nu kunnen 
over het gehele terrein gebouwen en overkappingen tot een oppervlakte van 
3000m2 worden opgericht. Daarnaast worden de hengstenhouderij en pensi-
onstal niet agrarisch in de juridische zin van het vigerende bestemmingsplan 
geacht. Er worden niet bedrijfsmatig paarden gefokt. De laatste nieuwe stal is 
niet kadastraal ingetekend. Afgevraagd wordt of die wel is vergund en zo ja, of 
dat ten behoeve van een agrarische bestemming is gebeurd. 

 
Beoordeling 
1. De bestemming “Agrarisch – Paardenhouderij” is bedoeld voor gebruiksge-

richte paardenhouderijen. Onder een gebruiksgerichte paardenhouderij wordt 
verstaan: een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het africhten, het opleiden 
en het trainen, alsmede het opvangen en stallen van paarden en/of pony's in 
de vorm van een paardenpension, al dan niet in combinatie met elkaar. Op 
het perceel Rijksweg 7 is het Centrum voor Integrale Geneeswijzen (CVIG) 
gevestigd. Uit de website blijkt dat de bedrijfsvoering bestaat uit een natuur-
geneeskundige praktijk voor mensen, waarbij een onderdeel van de bedrijfs-
voering tevens de behandeling van dieren betreft. Het toekennen van de be-



blz 90 068402.04    
 

 
 
Buro Vijn B.V.   Reactienota Zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied  
 Westerveld en planMER 

Status: Definitief / 05-07-12 

stemming “Agrarisch – paardenhouderij” doet naar onze mening geen recht 
aan de feitelijke bedrijfsvoering, omdat deze bedrijfsvoering niet in hoofdzaak 
is gericht op een paardenhouderij. Overigens doet de huidige bestemming ook 
niet geheel recht aan het feitelijk gebruik. Voorgesteld wordt dan ook om te-
vens een aanduiding ‘maatschappelijk’ op te nemen. In de begrippenlijst wordt 
onder maatschappelijke voorziening verstaan: “educatieve, medische en soci-
aal-medische voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van opvang van 
mensen en dieren én voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverle-
ning”. De gegeven aanduidingen bieden de mogelijkheid om een aangegeven 
oppervlakte van de aanwezige gebouwen te gebruiken voor de aangeduide 
functies. Bij sommige voormalige boerderijpanden is geen of te weinig voor-
malige bedrijfsbebouwing (meer) aanwezig voor het kleinschalig houden van 
vee. Om in deze situatie toch mogelijkheden te bieden voor het kleinschalig 
houden van vee, is in het bestemmingsplan een mogelijkheid opgenomen op 
grond waarvan de totale oppervlakte aan bijgebouwen kan worden vergroot 
tot ten hoogste 500 m2. 

2. Deze constatering is correct. De aanduiding zal van de verbeelding worden 
verwijderd.  

3. Het perceel Rijksweg 8 heeft de bestemming “Agrarisch – Paardenhouderij”. 
Een hengstenhouderij en pensionstal valt, zoals in onze reactie onder 1. be-
schreven, onder een gebruiksgerichte paardenhouderij. Paardenbedrijven die 
gericht zijn op in hoofdzaak fokken, vallen onder de gebiedsbestemming “Aga-
risch -1” of “Agarisch -2” en zijn aangemerkt als grondgebonden agrarische 
bedrijven. 
In dit bestemmingsplan is voor de bestemming “Agrarisch – Paardenhouderij” 
gekozen voor een bouwregeling, waarbij binnen het bestemmingsvlak maxi-
maal 50% van het bestemmingsvlak mag worden bebouwd, waarbij tevens is 
opgenomen dat maximaal 2500m2 aan gebouwen mag worden opgericht. 
Concreet betekent dit dat voor percelen met een bestemmingsvlak van meer 
dan 5000m2 maximaal 2500m2 aan gebouwen en overkappingen mag wor-
den opgericht. Daarbij geldt voor gebouwen en/of overkappingen die groter 
zijn dan 500m2 omgevingsvergunning voor afwijken van de bouwregels nodig 
is. Voor de precieze locatie van de gebouwen wordt een bepaalde vrijheid ge-
boden, mits landschappelijk goed ingepast. Een bestemmingsplan legt geen 
kadastrale grenzen vast, maar regelt de randvoorwaarden voor gebruik en 
bebouwing.  

 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Op de 
verbeelding zal de aanduiding “paardenhouderij” en “maatschappelijk” toegevoegd 
worden. Daarmee kan 500 m² aan bijgebouwen worden gebouwd in plaats van 250 
m². De aanduiding “waarde-rijksmonument” zal verwijderd worden van de verbeel-
ding. 
 
Zienswijze 56 
1. De activiteit op het perceel Veendijk 2 Havelte (De Veurdeale) bestaat al sinds 

een twintigtal jaren uit het aanbieden van verblijfsrecreatie middels apparte-
menten en horeca-activiteiten die nevengeschikt zijn aan verblijfsrecreatie. Het 
perceel heeft de bestemming “Recreatie-5” gekregen. Verzocht wordt de hore-
ca-activiteiten apart te bestemmen. Qua maatvoering zal de horeca onderge-
schikt zijn en blijven aan de verblijfsrecreatie. 

2. Op de verbeeldingskaart is het perceel niet op juiste wijze ingetekend. Waar 
huisnummer 2 is getekend, moet het gebruik agrarisch zijn en de langste zijde 
van het perceel moet dieper ingetekend worden. 
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Beoordeling  
1. De hoofdfunctie van deze verbouwde boerderij is verblijfsrecreatie. Binnen de 

“Recreatie-5” bestemming is het gebruik van gronden en bouwwerken ten be-
hoeve van horecadoeleinden toegestaan tot een gezamenlijke horecavloerop-
pervlakte van maximaal 100 m2. 

2. Het gedeelte waar het huisnummer op is vermeld is inderdaad agrarisch, dit 
zal worden aangepast. De grens aan de zuidzijde is conform de kadastrale ei-
gendomsgrenzen en zal daarom niet worden aangepast. 

 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan door een 
klein gedeelte van het perceel als “agrarisch – 1” weer te geven op de verbeelding.  
Voor het overige geeft de zienswijze geen aanleiding tot aanpassing van het be-
stemmingsplan. 
 
Zienswijze 57 
1. Het perceel Heuringsweg 6 te Wapse heeft de bestemming “Agrarisch 2” en 

daarnaast de dubbelbestemmingen “Waarde Archeologie – 3” en “Vrijwa-
ringszone laagvlieggebied”. Gevreesd wordt voor planschade door deze dub-
belbestemmingen en daardoor in economische zin een niet uitvoerbaar plan. 
Voor de aanduiding “Waarde archeologie -3” wordt opgemerkt dat op de 
gronden die als zodanig zijn opgenomen op en nabij de het perceel Heu-
ringsweg 6 te Wapse geen archeologische waarden meer aanwezig zijn en er 
daarom ook geen rechtvaardiging meer is om deze bestemming toe te ken-
nen. Voor wat betreft de aanduiding “Vrijwaringzone laagvlieggebied” wordt 
opgemerkt dat deze aanduiding nu niet voorkomt in het van kracht zijnde be-
stemmingsplan en daardoor nu in een ongunstigere positie komen te verke-
ren. Verzocht wordt de bedoelde aanduidingen op en rond het perceel Heu-
ringsweg 6 te Wapse van de verbeelding te halen c.q. te laten vervallen. 

2. Op het perceel Heuringsweg 6 te Wapse wordt op dit moment onderdak ge-
boden aan twee huishoudens die beide werkzaam zijn op het agrarisch bedrijf 
ter plaatse. Verzocht wordt op de verbeelding een aanduiding op te nemen 
waaruit blijkt dat de bedrijfswoning op het perceel Heuringsweg 6 feitelijk in 
gebruik mag zijn voor de huisvesting van twee huishoudens en voor deze 
huishoudens ook mag dienen als eerste hoofdverblijf. 

3. De woning op het perceel Heuringsweg 8 te Wapse is in het verleden ge-
bouwd en in gebruik geweest als tweede bedrijfswoning, maar is in de jaren 
90 van de vorige eeuw verkocht aan een particulier. In het ontwerpbestem-
mingsplan is het perceel Heuringsweg 8 als “Wonen” bestemd. Door het toe-
kennen van deze feitelijke bestemming wordt het bedrijf op Heuringsweg 6 
mogelijk beperkt in de agrarische bedrijfsvoering en/of de toekomstige ontwik-
keling hiervan. De gemeente wordt op voorhand aansprakelijk gesteld voor al-
le schade die zou kunnen voortvloeien uit de vaststelling van het bestem-
mingsplan. Er moet ingezet worden op handhaving en niet op legalisatie van 
de ontstane situatie. Aan de hand van jurisprudentie wordt dit verder toege-
licht. Verzocht wordt de bestemming op het perceel Heuringsweg 8 te Wapse 
niet te wijzigen van agrarisch naar wonen en op de verbeelding een aandui-
ding op te nemen dat de woning op het perceel Heuringsweg 8 een tweede 
bedrijfswoning betreft, behorende bij de agrarische bedrijfsvoering van Heu-
ringsweg 6. 

 
Beoordeling 
1. Wanneer aangetoond kan worden dat er geen archeologische waarden meer 

aanwezig zijn, middels verleende vergunningen, rekeningen van uitgevoerd 
werk, en dergelijke, kan de verwachtingswaarde van de desbetreffende perce-
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len worden gewijzigd. Is dit niet mogelijk dan zal de indiener zelf, door middel 
van het overleggen van een archeologisch rapport, moeten aantonen dat er 
geen kans meer is op het aantreffen van archeologische resten. Met betrek-
king tot de wijze waarop met de verwachtingswaarde wordt omgegaan, wijst de 
gemeente op het convenant dat hierover op provinciaal niveau met de LTO is 
afgesloten. In het bestemmingsplan zijn de planregels op dit convenant afge-
stemd. Bij de beantwoording van zienswijze A10 onder punt 8 is dit voorstel 
vermeld. 
Voor de beoordeling van de zienswijze met betrekking tot de gebiedsaandui-
ding “Vrijwaringszone – laagvlieggebied” wordt verwezen naar de beoordeling 
onder zienswijze A8 van het Ministerie van Defensie, onder nummer 2. De 
vrijwaringszone voor het laagvlieggebied heeft geen gevolgen voor de agrari-
sche bedrijfsvoering, omdat de maximale bouwhoogte van 40 meter binnen de 
reguliere planregels van de agrarische bestemming al uitgesloten is. 

2. Het bestemmingsplan biedt onder voorwaarden mogelijkheden om een be-
staande bedrijfswoning te gebruiken voor de huisvesting van meer dan één 
huishouden. Deze bestaande situatie is niet in strijd met het nieuwe bestem-
mingsplan Buitengebied. Op de verbeelding kan de aanduiding “specifieke 
vorm van wonen – twee woningen” worden opgenomen. 

3. De woning Heuringsweg 8 is destijds als tweede bedrijfswoning bij het agra-
risch bedrijf gebouwd, maar is later door de eigenaren zelf vervreemd aan een 
derde. Het bestemmingsplan bestemd het feitelijk gebruik en dat is bewoning 
door een particulier. Daarom is aan het perceel een woonbestemming gege-
ven. Dit heeft voor indiener van de zienswijze geen gevolgen voor ontwikke-
lingsmogelijkheden van het bedrijf. Aan de noordwestzijde zijn voldoende uit-
breidingsmogelijkheden. Overigens heeft de gemeente een geurverordening 
vastgesteld op basis waarvan in de gegeven situatie de kortste afstand tussen 
een gevel van een woning van een derde en een emissiepunt van een stal-
ruimte voor vee van een agrarisch bedrijf 25 meter mag zijn. Deze afstand le-
vert geen belemmering op ten aanzien van de bedoelde woning. 

 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan door op 
de verbeelding de aanduiding “specifieke vorm van wonen – twee woningen” op te 
nemen. Voor het overige geeft de zienswijze geen aanleiding tot aanpassing van 
het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 58 
Het perceel Kalteren 11 te Diever heeft in het ontwerpbestemmingsplan een 
woonbestemming met de aanduiding paardenhouderij. In het verleden is een be-
stemmingsplanprocedure gevolgd waarbij een bedrijfsbestemming met paarden-
houderij is toegekend. Deze bestemming zat ook in het voorontwerp. Op dit mo-
ment wordt een paardenrusthuis/paardenpension geëxploiteerd. Verzocht wordt de 
bestemming “Agrarisch – Paardenhouderij” aan het perceel Kalteren 11 toe te 
kennen. 
 
Beoordeling  
Voor het perceel Kalteren 11 Diever is op 11 augustus 2005 een bestemmingsplan 
in werking getreden. In dit bestemmingsplan is het perceel bestemd als wonen, 
waarbij een aanduiding ‘paardenrusthuis” is toegekend. De gezamenlijke opper-
vlakte van gebouwen binnen dit bestemmingsplan mocht maximaal 400 m2 bedra-
gen. Er was dus geen sprake van een bedrijfsbestemming op het perceel Kalteren 
11. In het ontwerpbestemmingsplan is aan het perceel de bestemming “Wonen” 
toegekend, met de aanduiding “paardenhouderij”. Binnen deze bestemming is een 
paardenrusthuis toegestaan, waarbij ten behoeve een paardenhouderij maximaal 
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500m2 aan bebouwing is toegestaan. Ten opzichte van het bestemmingsplan “Kal-
teren 11” wordt in dit ontwerpbestemmingsplan voldoende ontwikkelingsruimte ge-
boden. Er zijn bij ons geen gegevens bekend die een bedrijfsbestemming zouden 
rechtvaardigen.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
Zienswijze 59 
1. Ten behoeve van het recyclingbedrijf op het perceel Oeveraseweg 27 te Ha-

velte wil men een uitbreiding realiseren met een oppervlakte van + 15000m2. 
Verzocht wordt dit voornemen op te nemen in het bestemmingsplan Buiten-
gebied. 

2. Er is een vergunning verleend voor de bouw van een loods met een goot-
hoogte van 5,5m. In het ontwerpbestemmingsplan is een goothoogte opge-
nomen van 4,5m. Verzocht wordt in het bestemmingsplan een goothoogte van 
5,5m op te nemen.  

 
Beoordeling 
1. Het bestemmingsplan Buitengebied is niet het juiste afwegingsinstrument voor 

dit soort verzoeken. Als er concrete plannen zijn voor een toekomstige uitbrei-
ding dan zal dit in een apart afwegingskader moeten worden meegenomen, 
waarbij aspecten als landschappelijke inpassing, milieu, en dergelijke, kunnen 
worden meegewogen.  

2. Een goothoogte van 4,5m is bij recht in de regels opgenomen binnen de be-
stemmingen “Agrarisch – 1”, “Agrarisch – 2” en de bedrijfsbestemmingen. Dit 
voldoet in het algemeen. Bij afwijking kan medewerking worden verleend aan 
een goothoogte tot 5,5 m, waarbij getoetst wordt aan het beeldkwaliteitplan en 
de welstandsnota. 
 

Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan, door voor 
alle bebouwing een goothoogte tot 5,5 m op te nemen als mogelijke afwijking van 
de bouwregels, mits wordt voldaan aan het Beeldkwaliteitplan.  
 
Zienswijze 60  
1. De agrarische bedrijfskavel op het perceel Boergrup 15 Vledderveen is ten 

opzichte van het geldende bestemmingsplan gedeeltelijk verplaatst van de 
westkant naar de oostkant van het bedrijf. Verzocht wordt de bedrijfskavel 
conform huidige bestemmingsplan aan te passen.  

2. Op het perceel aan de Hooiweg/Boergrup is een mogelijkheid voor twee wo-
ningen opgenomen over een strook van 40 x 225 meter. Hierover is nooit con-
tact geweest. 

 
Beoordeling 
1. De agrarische bedrijfskavel is in het ontwerpbestemmingsplan gedeeltelijk 

achter het woonperceel Boergrup 17 gesitueerd. Uit de luchtfoto blijkt dat hier 
sprake is van (kuilvoer)opslag. Ook de eigenaren van Boergrup 17 hebben 
gevraagd de bedrijfskavel achter het woonperceel te verwijderen.  

2. Bedoelde locatie aan de Hooiweg is niet gesitueerd in het ontwerpbestem-
mingsplan “Buitengebied”, maar in het bestemmingsplan “beschermd dorps-
gezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord”. Dit bestemmingsplan is inmiddels 
vastgesteld en in rechte onaantastbaar.  
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Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding om het plan aan te passen. De agrarische bedrijfs-
kavel wordt op de verbeelding aangepast op verzoek van indieners. 
 
Zienswijze 61 
1. De ruimte voor een bedrijfsmatige activiteit bij burgerwoningen is veel te ruim 

en onduidelijk. Bij elke woning is een paardenhouderij tot 500 m2 mogelijk; dit 
moet beperkt worden tot daar waar sprake is van een bedrijfsmatige paarden-
houderij. 

2. De regeling voor paardenbakken is niet tot moeilijk handhaafbaar. 
3. Bij wonen is de aanleg van een paardenbak voor hobbymatig gebruik wel mo-

gelijk (via omgevingsvergunning), voor bedrijfsmatig gebruik is dit niet moge-
lijk. Voorgesteld wordt paardenbakken bij woningen te verbieden. 

4. Indien punt 3 niet wordt gevolgd, dan de bepaling opnemen dat een paarden-
bak niet nabij natuurbestemmingen of recreatiebestemmingen aangelegd mag 
worden. Gevreesd wordt voor overlast op de eigen camping. 

5. Verzoek is om mesthopen en kuilplaten alleen binnen het bestemmingsvlak 
mogelijk te maken. 

6. Bezwaar wordt gemaakt tegen de mogelijkheid om (in de bestemming agra-
risch 2) via een omgevingsvergunning een paardenbak aan te leggen “zoveel 
mogelijk binnen een agrarische bedrijfskavel dan wel direct grenzend aan een 
bestemmingsvlak”.Dit past niet binnen een goede ruimtelijke ordening. 

7. Aan artikel 4.6 lid f sub 1 toevoegen: en open karakters. Dit geeft een betere 
bescherming van het landschap 

8. Artikel 4.7, houtsingels dienen onder een omgevingsvergunning te worden 
gebracht. Anders ontbreekt een sturingselement. 

9. Andere opschietende beplanting buiten het bestemmingsvlak dient onder een 
omgevingsvergunning te worden gebracht. 

10. Artikel 4.7.2 lid b: formulering laat toe dat tot het rechtskracht krijgen van het 
plan nog van alles gedaan kan worden. 

11. Een veelheid aan paardenbakken leidt tot verrommeling van het buitengebied 
en is strijdig met belangen van natuur en recreatie. 

 
Beoordeling 
1. Hier is sprake van een misverstand. Het klopt dat een ieder zijn woning voor 

een deel mag aanwenden voor bedrijfsmatige activiteiten. (een aan huis ge-
bonden beroep). Hieraan is de beperking gesteld van maximaal 30 % van het 
oppervlak van het hoofdgebouw hiervoor mag worden gebruikt. Op die manier 
blijft wonen de hoofdfunctie. Verder is de beperking gesteld dat, in geval van 
een groot hoofdgebouw, maximaal 100 m2 mag worden benut. De stelling dat 
ieder woonhuis 500 m2 voor een paardenhouderij mag hebben, is niet juist. Dit 
is alleen het geval indien op de verbeelding een aanduiding “paardenhouderij” 
is opgenomen. 

2. De regeling is volgens de gemeente goed te handhaven. 
3. Met de term hobbymatig wordt aangegeven dat het gaat om een activiteit die bij 

de woonfunctie hoort.  
4. Juist om overlast te voorkomen is de aanleg van een paardenbak alleen na af-

wijking mogelijk als geen onevenredige hinder wordt veroorzaakt. 
5. Deze opmerking wordt gedaan bij de bestemming wonen. Bij deze bestemming 

is de aanleg van kuilplaten niet toegestaan; de opslag van mest is onderhevig 
aan milieuregels zodra de opslag groter is dan 1 m3 

6. Deze regeling is bewust opgenomen. Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat bij 
een agrarisch bedrijf een paardenbak aangelegd kan worden. De regeling 
maakt het ook mogelijk (dat is terecht juist opgemerkt) dat een paardenbak na-
bij de bestemming wonen aangelegd kan worden. Hierdoor kan een inwoner 
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met de bestemming wonen op de naastgelegen agrarische grond een paarden-
bak aanleggen. Als voorwaarde is onder opgenomen dat sprake moet zijn van 
een goede inpassing in het landschap en dat het moet grenzen aan het woon-
perceel. Om die reden is sprake van een goede ruimtelijke ordening. 

7. Bij deze regel gaat het om de aanleg van sierteelt, fruitteelt, boomteelt, houtteelt 
of overige meerjarige teeltvormen. Deze moeten grenzen aan opgaande land-
schapselementen. Door de voorgesteld toevoeging worden deze teelten ook in 
open gebieden mogelijk. Dit wordt landschappelijk minder gewenst geacht. Om 
die reden wordt de suggestie niet gevolgd. Zie tevens de beoordeling op de 
zienswijze onder nummer A10 (Lto). 

8. Dit is reeds opgenomen. Het aanplanten van bomen en/of houtgewas is in deze 
bestemming gekoppeld aan een omgevingsvergunning.  

9. Zie punt 8, is reeds geregeld. 
10. Hier is sprake van een misvatting. Alleen activiteiten die zowel in het oude als 

het nieuwe bestemmingsplan passen, kunnen worden uitgevoerd. Voor alle an-
dere geldt een aanhoudingsplicht. 

11. Het aanleggen van een paardenbak is gekoppeld aan de goede landschappelij-
ke inpassing; om die reden wordt de redenering van indiener niet gevolgd. 

 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
Zienswijze 62 
1. Het bestemmingsplan regelt alleen de bestaande oppervlakte van camping 

“De Drentse Patrijs”. Voor een goede (toekomstige) bedrijfsvoering wordt een 
uitbreiding noodzakelijk geacht. Het niet kunnen uitbreiden wordt in strijd ge-
acht met het beleid om toerisme te versterken. Verzocht wordt de bestemming 
“Recreatie 2” uit te breiden op de gronden tussen Rijksweg 3 en 5.  

2. Voor het perceel is in 2001 op grond van de Wet op de openluchtrecreatie 
voor onbepaalde tijd een exploitatievergunning afgegeven voor de camping. 
Dit recht is niet overgenomen in het bestemmingsplan. 

3. Verzocht wordt artikel 37 aan te passen zodat de stacaravans kunnen worden 
toegestaan, tot een maximum van 5. 

4. Op het terrein is een zomerhuisje gesitueerd. Verzocht wordt deze te be-
stemmen/regelen. 

5. Er wordt vanuit gegaan dat kampeerauto`s onder kampeermiddelen kunnen 
worden verstaan. Als dit niet het geval is wordt verzocht deze mogelijkheid 
alsnog binnen de regels op te nemen. 

6. Het wordt niet aanvaardbaar geacht dat binnen het bestemmingsplan de reali-
sering van paardrijdbakken achter alle bestemmingsvlakken die grenzen aan 
agrarisch gebied mogelijk is. Concreet kan hierdoor direct grenzend aan de 
camping een paardrijdbak worden gerealiseerd ten behoeve van het woon-
perceel Rijksweg 3. Daarnaast wordt verzocht deze regeling te onderwerpen 
aan een planschaderisicoanalyse. 

7. Er bestaat een discrepantie tussen de analoge en digitale verbeelding. De 
dubbelbestemming Waarde is niet opgenomen op de analoge verbeelding. 

 
Beoordeling 
1. De betreffende gronden voor de uitbreiding hebben de bestemming “Agrarisch-

2”. In artikel 4.9 onder j. is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoe-
ve van uitbreiding van bestaande kampeerterreinen. Er moet echter aan diver-
se voorwaarden worden voldaan alvorens aan de uitbreiding kan worden mee-
gewerkt.  
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2. Door het toekennen van de bestemming “Recreatie-2” aan de gronden die in 
gebruik zijn als camping voor de Drentse Patrijs, wordt het bestaande gebruik 
geregeld. De Wet op de opluchtrecreatie bestaat niet meer. 

3. De bestemming “Recreatie-2” is onderscheidend ten opzichte van “Recreatie-
1”, onder andere door op deze terreinen geen stacaravans toe te staan. Het 
betreft kleinschalige kampeerterreinen in een landschappelijk kwetsbare om-
geving. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, op 
basis waarvan de bestemming Recreatie-2 kan worden gewijzigd in de be-
stemming Recreatie-1. Op basis van een concrete aanvraag kan in dat kader 
worden beoordeeld of het plaatsen van enkele stacaravans al dan niet aan-
vaardbaar is. 

4. Een recreatiewoning past niet binnen de bestemming “Recreatie-2”. Niet aan-
nemelijk is dat in het verleden vergunning is verleend voor een recreatiewoning 
op dit terrein. Er is geen reden om deze nu positief te bestemmen. 

5. Een kampeerauto wordt gelijk gesteld aan een toercaravan en valt volgens het 
begrip in artikel 1 onder een kampeermiddel. 

6. Paardrijdbakken zijn niet bij recht toegestaan. In voorkomende gevallen wordt 
een nadere afweging gemaakt waarbij met bedoelde belangen rekening wordt 
gehouden.  

7. Het digitale bestemmingsplan geldt als het enige rechtsgeldige plan. Het ana-
loge bestemmingsplan heeft geen juridische status. Niet alle aanduidingen zijn 
op de analoge plankaart goed te zien.  

 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 63 
In de inspraaknotitie is voor het perceel Lhee 7a te Lhee geantwoord dat een 
woonbestemming zou worden opgenomen. Dit is niet gebeurd in het ontwerpbe-
stemmingsplan. Verzocht wordt alsnog een woonbestemming toe te kennen aan 
het perceel Lhee 7a. 
  
Beoordeling 
Bij de inspraak is inderdaad aangegeven dat het perceel een woonbestemming 
kan krijgen. Bij nader inzien is dit niet wenselijk. Het toekennen van een woonbe-
stemming zal de bedrijfsvoering van het naastgelegen agrarisch bedrijf belemme-
ren vanwege de geringe afstand. Daarom zal planologisch gezien de woning on-
derdeel blijven uitmaken van de bedrijfskavel en niet apart worden bestemd. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 64 
De bestemming op het perceel Oosteinde 12 te Wapserveen is ten opzichte van 
het huidige bestemmingsplan veranderd van agrarisch naar “Wonen” met aandui-
ding ‘paardenhouderij’. Het toegekende bouwblok is te klein voor mogelijke uitbrei-
ding in de toekomst. De bedrijfsvoering bestaat uit fok, training en handel van 
paarden en gedeeltelijk akkerbouwbedrijf. Er worden in het bestemmingsplan ont-
wikkelingsmogelijkheden geboden aan nabijgelegen percelen, waardoor de bij de 
gemeente bekend zijnde en aanvaarde ontwikkelingen ook op het perceel 
Oosteinde 12 mogelijk zouden moeten zijn. Verzocht wordt een agrarisch bouw-
blok toe te kennen met de aangrenzende percelen kadastraal bekend N1086 en 
N778.  
 
Beoordeling 
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Het betreft in dit geval een (voormalige) tweede dienstwoning van het aangrenzen-
de agrarische bedrijf. De dienstwoning is privaatrechtelijk ontkoppeld van het agra-
risch bedrijf op Oosteinde 10.  
Achter de woning Oosteinde 12 is een kleinschalige paardenstalling gerealiseerd. 
De tweede dienstwoning wordt volgens de werkelijke situatie bestemd tot woning, 
met de aanduiding “paardenhouderij”. Dit biedt voldoende mogelijkheden en doet 
recht aan de feitelijk aanwezige en gerealiseerde situatie. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 65 
Het perceel kadastraal bekend Dwingeloo L953 (nabij Boterveen 14 te Dwingeloo) 
staat vermeld als agrarische bestemming. Het perceel is in gebruik als kwekerij 
met bijbehorende schuur. Hier is in het verleden een procedure voor gevolgd. 
Daarnaast is een procedure voor een bedrijfswoning in gang gezet. Verzocht wordt 
een kwekerijbestemming toe te kennen aan genoemd perceel.  
 
Beoordeling 
Het kweken van arnica is passend binnen de mogelijkheden van de agrarische be-
stemming (het betreft geen hoogopgaande beplanting). Een specifieke kwekerijbe-
stemming is daarom niet noodzakelijk. 
De bestaande schuur kan de aanduiding “[sba-gb] specifieke bouwaanduiding – 
gebouwen” krijgen op de verbeelding. Binnen de afzonderlijk in gang gezette pro-
cedure zal worden beoordeeld of een bedrijfswoning aanvaardbaar is. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan door het 
toevoegen van de aanduiding “[sba-gb] specifieke bouwaanduiding – gebouwen” 
op de verbeelding en in de regels. 
 
Zienswijze 66 
1. Verzocht wordt de agrarische bedrijfskavel op het perceel Landweg 1 te Wap-

se met 15 meter uit te breiden in noordelijke richting in verband met de plan-
nen voor uitbreiding van de stallen. 

2. Op het perceel is een mini-camping gevestigd. Dit is niet opgenomen op de 
verbeelding of in de regels. Verzocht wordt de minicamping van een adequate 
planologische regeling/aanduiding te voorzien. 

3. De minicamping is nu gedeeltelijk buiten de bedrijfskavel gevestigd. Verzocht 
wordt de bedrijfskavel zo aan te passen dat de minicamping binnen de agrari-
sche bedrijfskavel komt te liggen. 

4. Op grond van de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 3” is een vergun-
ningstelsel voor werken en werkzaamheden opgenomen. Dit wordt onredelijk 
verzwarend geacht, omdat er in het verleden allerlei grondbewerkingen zijn 
uitgevoerd dieper dan 30 cm. Verzocht wordt het vergunningenstelsel te 
schrappen. 

 
Beoordeling  
1. De uitbreiding richting het noorden is niet haalbaar vanwege de beperkte af-

stand tot de buren in verband met milieuregels. Een uitbreiding van de bedrijfs-
kavel is evenwel aanvaardbaar. Hierbij kunnen ook de camping en de kuilvoer-
platen binnen de bedrijfskavel worden gebracht. 

2. In de systematiek van dit bestemmingsplan is er voor gekozen om kamperen 
bij de boer onder voorwaarden toe te staan met een omgevingsvergunning. Dit 
houdt automatisch in dat voor de reeds in het verleden toegestane kampeerter-
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reinen, deze vergunning als verleend beschouwd wordt. De omvang van de 
bedrijfskavel wordt hierop aangepast.  

3. De bedrijfskavel wordt aangepast, waarbij de minicamping binnen de bedrijfs-
kavel komt te liggen.  

4. In de regels van de dubbelbestemmingen “Waarde – Archeologie 2”en “Waar-
de – Archeologie 3” kan in een aantal gevallen middels een omgevingsvergun-
ning worden afgeweken van het verbod tot het bouwen van bouwwerken 
waarbij de bodem dieper wordt geroerd dan 0,30 M –Mv. Hieraan kan worden 
toegevoegd dat tevens medewerking kan worden verleend middels een omge-
vingsvergunning indien met behulp van verleende vergunningen, rekeningen 
van uitgevoerd werk en dergelijke aangetoond kan worden dat in het verleden 
de bodem reeds dieper dan 0,30 M is geroerd. 
 

Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan aan te passen door de be-
drijfskavel te wijzigen en door toevoeging van het gestelde onder 4 aan de regels 
van “Waarde – Archeologie 2” en “Waarde – Archeologie – 3”.  
 
Zienswijze 67 
1. De reactie op de inspraak voor het perceel Wittelterweg 14a is onvolledig en 

onjuist, en aan de toezegging is geen gevolg gegeven. 
2. Van verblijfsrecreatie op het perceel Wittelterweg 12 en 12a is geen sprake. 

Gesteld is dat het perceel feitelijk een woonbestemming heeft. 
3. Opgemerkt wordt dat het handelsbedrijf gevestigd op het perceel Wittelterweg 

14a niet is opgenomen in de lijst met specifiek toegestane bedrijven (bijlage 
3). Voorgesteld wordt het bedrijf aan te merken als “categorie 3” bedrijf.  

4. Er zijn nieuwbouwplannen voor de bouw van een schuur om vrachtwagens 
binnen te stallen. Verzocht wordt de regels zo aan te passen dat maximaal 
75% van het oppervlakte van het bestemmingsvlak gebouwd mag worden. 

5. Verzocht wordt de begrenzing van de dubbelbestemming “Waarde – Archeo-
logie 2” buiten het perceel Wittelterweg 14a te situeren. 

6. De bedrijfsvoering past binnen de Beleidsnota lokale economie. Ter behoud 
van de bedrijvigheid, leefbaarheid en werkgelegenheid, wordt hier graag in 
overleg met de gemeente verdere uitvoering aan te geven. 

7. het perceel Wittelterweg 12a heeft de bestemming “Recreatie 5”. Verzocht 
wordt toe te lichten hoe deze bestemming tot stand is gekomen. Er wordt voor 
gepleit aan het perceel de bestemming “Wonen – voormalige boerderijpan-
den” toe te kennen. 

 
Beoordeling 
1. In de Reactienota inspraak wordt ingegaan op de situatie ter plaatse van de 

Wittelterweg 14a, 12 en 12a. De voorgestelde wijzigingen voor het ontwerp zijn 
in het plan doorgevoerd. 

2. De verblijfsrecreatie, zoals omschreven in de Reactienota inspraak, is ter 
plaatse vergund en om die reden planologisch toegestaan. Er is geen aanlei-
ding om deze vergunde rechten met dit bestemmingsplan terug te nemen. 

3. In bijlage 3 is het perceel Witteltereweg 14a als handelsonderneming opgeno-
men. De vergunde situatie is een bedrijf in categorie 2. Er is geen aanleiding 
om de categorie te verhogen. Zwaardere bedrijvigheid wordt in beginsel in het 
buitengebied niet toelaatbaar geacht. 

4. Zoals in de Reactienota inspraak is gesteld, is de stalling van vrachtwagens 
niet passend op de locatie Wittelterweg en niet passend bij een handelsonder-
neming.  

5. De begrenzing van de archeologische gebieden is afgestemd op de Archeolo-
gische beleidsadvieskaart van de gemeente. Deze kaart is tot stand gekomen 
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na een zorgvuldige inventarisatie van de aanwezige en verwachte archeolo-
gische waarden. De percelen vallen in het terrein van hoge archeologische 
waarde: Wittelte; Wittelte dorp. In dit terrein ligt de historische kern van Wittel-
te. Juist binnen historische kernen is het onderzoek van kleinere plangebieden 
belangrijk. Samen vertellen al die kleine onderzoeken het verhaal van de ont-
wikkeling van het dorp Wittelte. Betreffende percelen kunnen niet buiten het 
gebied gelaten worden, omdat dit afbreuk zou doen aan het beschermen van 
archeologische waarden. 

6. De vergunde situatie heeft een passende bestemming gekregen. Zoals hier-
voor is gesteld is er geen aanleiding om hier zonder meer andere rechten toe 
te kennen.  

7. Zoals hiervoor en in de Reactienota inspraak is gesteld, is er sprake van een 
situatie waarvoor de bestemming Recreatie – 5 de meest passende is. De 
zienswijze geeft geen aanleiding aan de gronden een andere bestemming toe 
te kennen. 
 

Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 68  
De locatie Madeweg 2 Doldersum is niet op de verbeelding ingetekend. Verzocht 
wordt deze alsnog in te tekenen, omdat deze ook deel uitmaakt van de bedrijfsvoe-
ring.  
 
Beoordeling  
In het huidige bestemmingsplan Buitengebied Vledder is het gebouwtje niet be-
stemd. Ook nu is er geen aanleiding het gebouwtje, gelegen in het open land, te 
bestemmen. Het zal onder het overgangsrecht worden gebracht. Het betreft stal-
ruimte voor struisvogels die bij wijze van uitzondering op deze locatie is gesitueerd 
met het oog op uitloop. Dit gebruik is al enige tijd geleden beëindigd en het ge-
bouwtje heeft daarmee zijn functie verloren. Eigenlijk zou de schuur daarom moe-
ten worden afgebroken. 
 
Voorstel 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
Zienswijze 69  
1. De bestemming van naastgelegen perceel is veranderd van dagrecreatie naar 

horeca. Deze forse verandering is niet onderbouwd. 
2. Er is geen bewijsmateriaal die rechtvaardigt dat activiteiten na 19 uur zijn toe-

gestaan. In bouwdossier 0915 wordt dit tijdstip genoemd.  
3. Openingstijden tot 21 uur zijn niet acceptabel. Overlast door parkeren, lawaai, 

rook en stank tasten het woonplezier te zeer aan. 
4. Bij de bestemming horeca hoort ook dispensatie voor 12 maal per jaar; deze 

moet geschrapt worden. 
5. Nieuw is een cafetaria van 20 m2. 
6. De hoogte van andere bouwwerken is maximaal 5 meter; verzoek om de maat 

uit het oude plan van 3 m te handhaven 
7. Gebruik als partycentrum/zalencentrum is uitgesloten. Verzocht wordt om ook 

bruiloften, verjaardagen, live muziek, barbecuepartijen, vergaderingen en 
groepsactiviteiten te verbieden. 

8. Per bestemmingsvlak mogen gebouwen en overkappingen geplaatst worden. 
Graag bevestigen dat het hier gaat om 1 bestemmingsvlak 
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9. In het huidige bestemmingsplan is 170 m2 bebouwing toegestaan; dit is inclu-
sief bouwwerken geen gebouw zijnde. Verzocht dit te handhaven en helderder 
aan te geven welke extra bouwwerken zijn toegestaan. 

10. De voorgestelde bestemming van 170 m2 is een significante uitbreiding ten 
opzichte van het geldende bestemmingsplan. 

 
Beoordeling 
1. De gekozen bestemming doet recht aan het bedrijf dat ter plekke gevestigd is. 

Er is gekozen voor de bestemming daghoreca in de vorm van een pannen-
koekenrestaurant. 

2. In het vorige bestemmingsplan waren geen openingstijden opgenomen. Het is 
juist dat in bouwdossier 0915 het tijdstip van 19 uur wordt genoemd. Vastge-
steld kan worden dat een bouwdossier in principe niet het instrument is om 
openingstijden vast te leggen. Om die reden is nader onderzoek gedaan naar 
de bedrijfstijden, gelet op de bestemming en het verleden. Uit dat onderzoek 
is naar voren gekomen dat 21 uur een beter op de situatie afgestemd tijdstip 
is. In een briefwisseling tussen gemeente en ondernemer is dit vastgelegd en 
bevestigd (10/20522 en 10/21941) Hierbij is overwogen dat een pannenkoe-
kenrestaurant vooral geschikt is voor kinderen. Hierbij hoort een vroeg tijdstip 
in de avond. Om die reden is in de genoemde brieven de keukentijd vastge-
legd op 19 uur. De sluitingstijd is 21 uur. Op die manier is er tijd voor een nazit 
en opruimen. 

3. In bovenstaande is gemotiveerd waarom de genoemde openingstijden zijn 
vastgesteld. In hoeverre sprake is van overlast, is een subjectief oordeel. Vast 
staat dat het bedrijf moet voldoen aan de geldende eisen uit milieuwetgeving. 

4. Dit is een bepaling opgenomen in een andere verordening, die door een be-
stemmingsplan niet ongedaan kan worden gemaakt. 

5. De hoofdbestemming is een pannenkoekenrestaurant. Echter, bij een be-
stemming dienen naast de hoofdbestemming, ook ondergeschikte nevenbe-
stemmingen niet uitgesloten te worden indien hiertoe geen dwingende reden 
bestaan. Feit is dat dit bedrijf ook koffie met taart serveert en andere dranken 
en spijzen. De bepaling dat het cafetariadeel niet groter mag zijn dan 20 m2 is 
juist bedoeld om aan de logische nevenbestemming een maximum te stellen. 
Juist hierdoor wordt de hoofdbestemming beschermd. 

6. De hoogte wordt niet aangepast, omdat de gekozen hoogte consistent in het 
plan is verwerkt. 

7. Het bezoeken van een horecagelegenheid is een vrijheid van mensen. Zij 
kunnen besluiten dit alleen of in groepsverband (van welke omvang dan ook) 
te doen. Via een bestemmingsplan is niet te regelen met welk doel mensen 
naar een gelegenheid gaan. Wel is ruimtelijke relevant om welk type bedrijf 
het gaat; dit is in de doeleindenomschrijving opgenomen, aangevuld met ge-
bruiksregels. 

8. Op de verbeelding is maar 1 vlak aanwezig; hiermee wordt bevestigd dat het 
gaat om 1 vlak. 

9. Recent is een bouwvergunning verleend voor 168 m2 gebouw; deze is inmid-
dels onherroepelijk. Daarnaast zijn bouwwerken, geen gebouw zijnde, toege-
staan. Deze dienen gericht te zijn op de doeleinden van de gegeven bestem-
ming. 

10. Het is juist dat in het geldende bestemmingsplan ook bouwwerken, geen ge-
bouw zijnde, meetellen in het oppervlak. Betwijfeld kan worden of dat de be-
doeling is geweest. Ook toen was er sprake van een verleende bouwvergun-
ning uit 1985 van 168 m2. Bedoeld is toen om dit oppervlak vast te leggen in 
het bestemmingsplan. De gekozen formulering in het bestemmingsplan heeft 
ertoe geleid dat ook de oppervlakte aan bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
meegeteld moeten worden. Daarmee ontstond op dat moment reeds een (on-
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bedoelde) situatie dat het bestemmingsplan minder mogelijk maakte dan er op 
dat moment aanwezig was. 

 
Voorstel  
Zie ook zienswijze 14 
Voorgesteld wordt om de hoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde te beper-
ken tot 1 m. Voor het overige geeft de zienswijze geen aanleiding het bestem-
mingsplan aan te passen. 
 
Zienswijze 70 
Het perceel Meeuwenveenweg 1-3 heeft in het geldende bestemmingsplan de be-
stemming “Bijzondere doeleinden”. In het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 
is aan dit perceel de bestemming “Recreatie-5” toegekend. De gebouwen worden 
gebruikt en verhuurd ten behoeve van therapeutische doeleinden in de meest rui-
me zin. Men wil graag een vrijstaande beheerderswoning; feitelijke situatie en pas-
send in het geldende bestemmingsplan zijn twee inpandige bedrijfswoningen. De-
ze twee kunnen dan vervangen worden door een nieuwe beheerderswoning. Er is 
geen sprake van recreatie en horeca. Er is op dit terrein al bijna 1500 m2 (ver-
gund) gebouwd. Op grond van het ontwerpbestemmingsplan mag maximaal 500 
m2 worden gebouwd. De bedrijfs- en bebouwingsmogelijkheden worden ten op-
zichte van het geldende bestemmingsplan in het ontwerpbestemmingsplan ernstig 
beperkt. Verzocht wordt aan het perceel een meer passende bestemming toe te 
kennen die recht doet aan het huidige gebruik en de huidige bouwmogelijkheden. 
Indiener heeft zijn zienswijze nader toegelicht en aangevuld. 
 
Beoordeling 
Uit de nadere toelichting blijkt dat het volgens het nieuwe plan de bedoeling is dat 
er één beheerderswoning op komt te staan en dat de overige gebouwen verhuurd 
worden aan derden voor groepsactiviteiten. 
Gezien het feit dat ter plaatse geen verblijfsrecreatie plaatsheeft, is de Recreatie – 
5 geen passende bestemming. De gronden zullen worden voorzien van de be-
stemming ‘Maatschappelijk’, waarbinnen het gebruik voor therapeutische doelein-
den mogelijk is. Binnen die bestemming zal ter plaatse een bedrijfswoning mogelijk 
worden gemaakt. Binnen de bestemming mag 50% van het bestemmingsvlak wor-
den bebouwd, met een maximum van 2.500 m2. De aanwezig bebouwing moet 
daarbinnen worden begrepen, zodat de feitelijke situatie alsnog van een goede en 
passende bestemming is voorzien. 
 
Voorstel 
De gronden voorzien van de bestemming ‘Maatschappelijk’ met de aanduiding 
“bedrijfswoning. In de regels ter plaatse van de aanduiding een bedrijfswoning mo-
gelijk maken. 
 
Zienswijze 71 
1. De bestemming “Recreatie -1” is een juiste bestemming voor Camping Zon-

nekamp. Verzocht wordt de horeca als zodanig te bestemmen zodat ook pas-
santen van deze faciliteit gebruik kunnen maken.  

2. Er wordt onderscheid gemaakt tussen stacaravans en chalets. Hiervoor geldt 
alleen een commerciële reden. Verzocht wordt dit onderscheid te laten vallen 
met een maximale maat voor de stacaravan van 70m2, met een minimale tus-
senruimte van 3m en een maximale hoogte van 3,8m. 

3. Camping Zonnehoeve kan niet groeien vanwege de ligging in de natuur. Al-
leen via een partiële herziening van het bestemmingsplan wordt de mogelijk-
heid geboden voor een groei tot maximaal 10ha. Verzocht wordt de 10ha re-
gel en de grens van 500m tot natuurgebieden te laten vervallen om voor de 
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recreatieondernemers kansen te bieden om te kunnen ontwikkelen. 
4. Bezwaar wordt gemaakt tegen de regel dat de gezamenlijke oppervlakte van 

gebouwen maximaal 2500m2 mag bedragen. Verzocht wordt om als uit-
gangspunt voor bebouwing een maatvoering van maximaal 5% van het totale 
terreinoppervlak te nemen. 

 
Beoordeling 
1. Ondergeschikte en lichte horeca is conform de regels toegestaan. Hierbij is het 

niet verboden dat passanten van deze horeca gebruik maken. 
2. zie beantwoording zienswijze recron 
3. zie beantwoording zienswijze recron 
4. zie beantwoording zienswijze recron 
 
Voorstel 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
Zienswijze 72 
Verzocht wordt artikel 54 (Wonen) en 56 (Wonen – Voormalige boerderijpanden) 
zodanig aan te passen dat wonen in bijgebouwen mogelijk wordt gemaakt. Speci-
fiek wordt verzocht om op het perceel Boergrup 19 Vledderveen (kantoor en gas-
tenverblijf) te bestemmen voor woondoeleinden. 
 
Beoordeling 
Voor dit perceel is 2006 een bestemmingsplan vastgesteld, waarbij achter het per-
ceel Boergrup 19 een kantoor- en gastenverblijf is toegestaan en gerealiseerd. In-
middels is de kavel gesplitst, waardoor dit gebouw feitelijk toebehoort aan het per-
ceel Boergrup 21. Het bijgebouw is groter dan de woning. Uit de zienswijze blijkt 
dat reclamant het (voormalige) bijgebouw in gebruik wil nemen als woning.  
Het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning is bewust onder strijdig 
gebruik gebracht in de regels om te voorkomen dat er bewoningsituaties op ach-
tererven ontstaat. Uitzondering hierop is dat binnen de “Wonen-Voormalige boer-
derijpanden” bestemming een karakteristiek bijgebouw bij afwijking gebruikt mag 
worden voor recreatieappartementen. Hiervan is in dit geval geen sprake.  
Bij de partiële herziening van het bestemmingsplan heeft de eigenaar ook al ver-
zocht om de bouwruimte die ontstaat ten gevolge van de sanering van de op het 
perceel Boergrup 19 aanwezige verwaarloosde bebouwing, toe te mogen voegen 
aan het perceel Boergrup 21. In het advies van de provinciale Commissie afstem-
ming ruimtelijke plannen d.d. 8 maart 2006 is destijds uiteengezet dat het provinci-
ale ruimtelijke beleid deze constructie niet toelaat. De planherziening kan alleen 
betrekking hebben op het perceel Boergrup 19.  
In het gesprek hierover tussen provincie, gemeente, de architect en de eigenaar 
hebben de overlegpartners laten weten dat zij zich hier in kunnen vinden. Het be-
stemmingsplan is toen aangepast. 
Volgens de ruimtelijke structuur betreft het een bijgebouw van de woning Boergrup 
19. Of het bijgebouw als zodanig feitelijk in relatie met de woning Boergrup 19 of in 
relatie met de woning Boergrup 21 of beide wordt gebruikt, is niet relevant voor de 
ruimtelijke structuur. Het bouwkundig verbinden van het bijgebouw aan het woon-
huis Boergrup 21 of het wijzigen van de functie van het bijgebouw in de hoofdfunc-
tie wonen, tast de ruimtelijke structuur wel aan.  
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 



068402.04 blz 103 
 

 
 
Reactienota Zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied   Buro Vijn B.V. 
Westerveld en planMER  
Status: Definitief / 05-07-12 

Zienswijze 73  
In het ontwerpbestemmingsplan is een groot gedeelte van de grond behorende bij 
het perceel Rijksweg 2 te Uffelte bestemd als natuur of bos. Verzocht wordt deze 
bestemming te wijzigen in de originele bestemming grasland. 
 
Beoordeling 
De grond achter Rijksweg 2 is bestemd als “Agrarisch-2” met een wijzigingsbe-
voegdheid naar natuur. De bestemming is nu dus nog gewoon agrarisch. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 74 
1. De bestemming “Recreatie -1” past bij het huidige gebruik van de gronden 

(Camping Hoeve aan den Weg, Bosweg 12 Oude Willem), maar het voorlig-
gende bestemmingsplan bevriest nagenoeg elke bewegingsruimte om de ko-
mende jaren te kunnen overleven. Het voorontwerpbestemmingsplan was 
ontwikkelingsgericht. Het ontwerpbestemmingsplan uiterst conserverend en 
slecht voor de recreatiesector. 

2. Recreatieondernemers in de natuurgebieden mogen niet uitbreiden. Camping 
Hoeve aan den Weg ligt midden in de natuur en versterkt die natuur juist. 
Verblijfsrecreatie is niet significant negatief voor het Natura 2000 gebied. Ver-
zocht wordt via het ja, mits principe ontwikkelingsruimte te bieden. 

3. Als wel uitgebreid mag worden dan wordt de grens op 10ha gezet. Verzocht 
wordt dit maximum te verwijderen om ruimte te kunnen bieden aan onderne-
men. 

4. Er wordt onderscheid gemaakt tussen recreatieondernemers die hun bedrijf 
hebben liggen in de natuur en in het agrarische landschap. Ondernemers in 
het agrarische landschap mogen wel meer dan 10ha. uitbreiden. Dit geeft een 
gevoel van rechtsongelijkheid. 

5. Camping Hoeve aan den Weg mag maximaal 248 eenheden hebben. Aan 
bedrijven in het agrarisch gebied wordt geen maximumgrens gesteld. Ook hier 
is geen sprake van gelijke behandeling. 

6. Er wordt veel ruimte geboden binnen de overige bestemmingen voor verblijfs-
recreatieve ontwikkelingen. Hierdoor is ene verkeerde uitgangspositie gecre-
eerd voor de PlanMER en de passende beoordeling en is de keuze gemaakt 
om de echte recreatieondernemers op slot te zetten. Verzocht wordt genoem-
de ontwikkelingsruimte te zoneren en te quoteren waardoor ruimte ontstaat 
voor de echte recreatieondernemers. 

7. Er wordt onderscheid gemaakt tussen stacaravans en chalets. Hiervoor geldt 
alleen een commerciële reden. Verzocht wordt dit onderscheid te laten vallen 
met een maximale maat voor de stacaravan van 70m2 en met een minimale 
tussenruimte van 3m.  

8. Bezwaar wordt gemaakt tegen de regel dat de gezamenlijke oppervlakte van 
gebouwen maximaal 2500m2 mag bedragen. Verzocht wordt om als uit-
gangspunt voor bebouwing een maatvoering van maximaal 5% van het totale 
terreinoppervlak te nemen. 

9. De horeca wordt niet alleen gebruikt door de campinggasten maar ook door 
passanten en bezoekers van het Drents-Friese Wold. Verzocht wordt de ho-
reca als zodanig te bestemmen (Horeca-1).  

10. Aan het perceel is dubbelbestemming “Archeologie -3” toegekend. Dit is over-
bodig aangezien de gronden al vele jaren in gebruik zijn en de grond vaak is 
bewerkt. Verzocht is deze bestemming te laten vervallen.  
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Beoordeling 
1. tot en met 5. Zie beantwoording zienswijze Recron. 
6. Het bieden van mogelijkheden voor recreatieve (neven)activiteiten past in de be-
leidslijn van bijvoorbeeld verbrede landbouw en een multifunctioneel gebruik van 
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. Bij de genoemde mogelijkheden is geen 
sprake van recreatieve activiteiten bij recht. Er dient altijd een planologische pro-
cedure doorlopen te worden, waarbij wordt afgewogen of het initiatief ruimtelijk 
verantwoord en economisch haalbaar wordt geacht. 
7. Zie beantwoording zienswijze Recron. 
8. Een maximum oppervlakte voor de bebouwing lijkt afdoende. Bovendien geldt 
altijd dat dit maximum geldt voor terreinen waar dit nog niet bereikt is. Dus wan-
neer de huidige situatie al meer is, blijven deze rechten gehandhaafd. 
9. Ondergeschikte en lichte horeca is conform de regels toegestaan. Hierbij is het 
niet verboden dat passanten van deze horeca gebruik maken. Een horecabe-
stemming is daarvoor niet benodigd en bovendien te zwaar. 
10. Wanneer aangetoond kan worden dat er geen archeologische waarden meer 
aanwezig zijn, middels verleende vergunningen, rekeningen van uitgevoerd werk 
en dergelijke, kan de verwachtingswaarde van de desbetreffende percelen worden 
gewijzigd. Is dit niet mogelijk dan zal de indiener zelf, door middel van het overleg-
gen van een archeologisch rapport, moeten aantonen dat er geen kans meer is op 
het aantreffen van archeologische resten. 
 
Voorstel 
Zie voorstel zienswijze Recron. Voor het overige geeft de zienswijze geen aanlei-
ding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 75 
1. Op het perceel Oosteinde 20 te Wapserveen is de bestemming “Recreatie-5” 

opgenomen met daarbij de aanduiding “bedrijfswoning uitgesloten”. Op dit 
perceel was altijd een woning gevestigd. Verzocht wordt op dit perceel een 
woning toe te staan.  

2. In 1994 is voor de percelen Oosteinde 20 en 22 een bestemmingsplan vast-
gesteld. Binnen dit bestemmingsplan zijn vormings- en culturele doeleinden 
met expositieruimte, een winkel en verblijfsrecreatie voor maximaal 10 kam-
peermiddelen toegestaan. Verzocht wordt deze rechten over te nemen in het 
bestemmingsplan “Buitengebied”. 

3. Op grond van de beantwoording van de inspraakreactie wordt begrepen dat 
de mogelijkheid van een theeschenkerij geen bezwaar is.  

 
Beoordeling 
Zie tevens de beoordeling op de zienswijzen onder de nummers 18, 19 en 45.  
1. Voor het perceel Oosteinde 22 is in 1994 een bestemmingsplan vastgeld. Dit 

bestemmingsplan regelt de gronden voor de percelen Oosteinde 20 en 22, 
waarbij voor de gronden met de bestemming “woondoeleinden” enkele aan-
duidingen zijn toegevoegd, waaronder een aanduiding voor verblijfsrecreatie. 
Binnen dit bestemmingplan is maximaal 1 woning mogelijk. De bestaande 
rechten worden in het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied” gerespec-
teerd, er zijn geen dringende redenen om een extra woning toe te staan. Aan 
het totale perceel kan 1 bestemming worden gegeven, “Recreatie-5” waarbin-
nen 1 woning is toegestaan. 

2. In het bestemmingsplan Oosteinde 22 uit 1994 zijn op de plankaart de aan-
duidingen “VC” en “verblijfsrecreatie toegestaan” op genomen. Dit betekent 
dat op grond van dit bestemmingsplan de gronden die als zodanig zijn aange-
duid tevens bestemd waren voor vormings- en culturele doeleinden en voor 
het plaatsen van ten hoogste 10 kampeermiddelen, alsmede het gebruik van 
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een gebouw als kamphuis, al dan niet in samenhang met vormings- en cultu-
rele functies. In het ontwerpbestemmingsplan is de bestemming “Recreatie 5” 
toegekend aan het perceel (Oosteinde 20) met de aanduiding “kampeerter-
rein”. Binnen deze bestemming zijn bedrijfsgebouwen en overkappingen, als-
mede gebouwen ten behoeve van onderhoud en sanitaire voorzieningen, ten 
behoeve van de verblijfsrecreatie in de vorm van groepsaccommodaties en 
naar de aard daarmee gelijk te stellen verblijfsrecreatieve voorzieningen al 
dan niet in combinatie met sociaal - culturele doeleinden en horeca toege-
staan. Uit de gebruiksregels blijkt dat het gebruik van de gronden en bouw-
werken ten behoeve van het kamperen niet is toegestaan, tenzij de gronden 
zijn voorzien van de aanduiding “kampeerterrein”, in welk geval ten hoogste 
10 kampeermiddelen mogen worden geplaatst in de periode van 15 maart tot 
1 november. De bestaande rechten zijn ons inziens overgenomen in het be-
stemmingsplan “Buitengebied”. 

3. Bij de inspraak is aangegeven dat een theeschenkerij valt onder de horeca 
zoals opgenomen in R5. De theeschenkerij functioneert binnen de uitoefening 
van de groepsaccommodatie, waarbij de theeschenkerij ook ten dienste mag 
staan van passanten. Binnen de toegestane horeca kan om die reden ook de 
theeschenkerij worden begrepen. 
 

Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het per-
ceel Oosteinde 20/22 wordt op de verbeelding aangepast door het toekennen van 
een volledige “Recreatie-5” bestemming; de aanduiding ‘-bw’ komt hierbij te verval-
len. 
 
Zienswijze 76 
Het begrip hoofdgebouw is zodanig geformuleerd dat onduidelijkheid kan ontstaan 
over de juiste manier van hanteren van dit begrip bij concrete bouwaanvragen. 
Verzocht wordt het begrip te interpreteren als functioneel hoofdgebouw en als vi-
sueel hoofdgebouw.  
 
Beoordeling 
Volgens de begrippenlijst (artikel 1 onder punt 57) wordt onder hoofdgebouw ver-
staan: “een gebouw, dat gelet op de bestemming, als belangrijkste bouwwerk valt 
aan te merken”.  
Het onderscheid tussen een hoofdgebouw en een bijgebouw is vooral van belang 
voor de woonbestemmingen, met het oog op de beeldkwaliteit van de bebouwing.  
Een al dan niet aangebouwd bijgebouw is qua verschijningsvorm ondergeschikt 
aan het hoofdgebouw waarin de bewoning plaats vindt.  
Verder is het in planologisch opzicht van belang dat de hoofdfunctie volgens de 
gegeven bestemming voornamelijk in het hoofdgebouw plaats vindt en in elk geval 
in ruimtes die ‘binnenshuis’ met elkaar verbonden zijn. Vrijstaande bijgebouwen 
hebben uitsluitend een ondersteunende of ondergeschikte gebruiksfunctie. 
Inderdaad is het zo dat door het stellen van een maximum oppervlakte voor zowel 
het hoofdgebouw als de al dan niet aangebouwde bijgebouwen, zich bij woonhui-
zen situaties kunnen voordoen waarbij het maximum van de oppervlakte aan 
hoofdgebouw nog niet is bereikt, maar het maximum van de oppervlakte aan bij-
gebouwen wel. Onbedoeld betekent dit dat het totaal aan toegestane bouwopper-
vlakte die het bestemmingsplan beoogt te bieden niet kan worden benut, tenzij het 
hoofdgebouw met behoud van de verschijningsvorm kan worden vergroot. Meestal 
is deze optie niet passend bij de beeldkwaliteit. 
Deze situatie kan in de regels worden opgelost door op te nemen dat de maximale 
oppervlakte bij de bestemming ‘Wonen’ niet geldt als en voor zover de oppervlakte 
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van het hoofdgebouw, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen geza-
menlijk niet groter wordt dan 250 m2. 
 
Voorstel: 
Artikel 54.2.2. onder c wordt aangevuld met het volgende: 
; (puntkomma) wordt ‘(komma) en gevolgd door de tekst: 
tenzij en voor zover de oppervlakte van het hoofdgebouw de aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen gezamenlijk niet groter wordt dan 250 m2. 
 
Zienswijze 77 
1. Verzocht wordt de, naar aanleiding van een inspraakreactie, aangepaste be-

stemming op de Schure “Recreatie-4” terug te brengen naar “Recreatie-3” 
voor in ieder geval de kadastrale percelen H 1711, 2126 en 2127. Deze per-
celen horen bij het woonhuis Vledderweg 32.  

2. Verzocht wordt het verloop van de weg en de wegaansluiting van de asfalt-
weg op recreatieterrein “De Schure” ter plaatse van de Vledderweg correct 
aan te geven.  

 
Beoordeling 
1. De bestemming “Recreatie-4” is passend omdat het een particulier huisjester-

rein betreft dat niet bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd. Dat er tussen de eigena-
ren afspraken zijn gemaakt over gemeenschappelijke wegen en het behoud 
van de omgevingskwaliteit van het park maakt dit niet anders. Overigens vin-
den wij het positief dat dergelijke afspraken zijn gemaakt voor dit park. 

2. Niet gebleken is dat het verloop van de weg en de wegaansluiting niet correct 
zijn aangegeven.  
 

Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 78 
Het perceel Boergrup 3 te Vledderveen heeft in het ontwerpbestemmingsplan een 
recreatieve bestemming. Verzocht wordt de bestemming aan te passen aan het 
huidige gebruik, namelijk wonen.  
 
Beoordeling 
Het perceel Boergrup 3 heeft in het bestemmingsplan “Buitengebied Vledder” een 
woonbestemming. Uit correspondentie tussen eigenaar en gemeente blijkt dat er 
geen redenen meer zijn om een recreatieve bestemming toe te kennen aan het 
perceel.  
 
Voorstel  
De verbeelding voor het perceel Boergrup 3 Vledderveen aanpassen. De bestem-
ming “Recreatie – Recreatiewoningen” veranderen in de bestemming “Wonen”. 
 
Zienswijze 79 
 
1. Calduran kalkzandsteenfabriek heeft ver gevorderde plannen voor uitbreiding. 

De eerste fase van de uitbreiding zal plaatsvinden binnen het grondgebied van 
de gemeente Midden Drenthe. Verwacht wordt dat over enkele jaren ook uit-
breiding op het grondgebied van de gemeente Westerveld zal worden aange-
vraagd. In verband met de voorgenomen uitbreiding op grondgebied van de 
gemeente Westerveld vraagt Calduran een wijzigingsbevoegdheid in het nieu-
we bestemmingsplan op te nemen op grond waarvan op aanvraag de be-
stemming van een perceel in Geeuwenbrug kan worden gewijzigd in een 
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woonbestemming. Calduran wil deze mogelijkheid betrekken bij het compense-
ren van agrariërs die in het uitbreidingsgebied van de fabriek hun bedrijf uitoe-
fenen. 

 
Beoordeling 
De gemeente staat in beginsel positief tegenover de voorgenomen uitbreiding van 
de kalkzandsteenfabriek. De voorgenomen uitbreiding binnen het grondgebied van 
de gemeente Westerveld vergt een zorgvuldige planologische afweging die moet 
plaats vinden op het moment dat de plannen concreet zijn en de uitvoerbaarheid is 
aangetoond. 
Zoals in de zienswijze staat aangegeven is uitbreiding op grondgebied van de ge-
meente Westerveld vooreerst niet aan de orde. Er is wel een serieus voornemen 
maar nog geen concreet uitvoeringsplan. 
De gemeente wenst niet vooruit te lopen op eventuele planologische medewerking 
aan een vorm van compensatie van te verwerven agrarische gronden. Het is ook 
twijfelachtig of dergelijke medewerking in de toekomst valt te motiveren. De nood-
zaak van compensatie met nieuwe bouwtitels voor woningen is niet direct aanne-
melijk. Het gemeentelijk ruimtelijk beleid of de gemeentelijke woonvisie bevat geen 
positieve regeling op dit punt. De gemeente wil echter op voorhand ook niet uitslui-
ten dat er dan passende afspraken met Calduran zouden kunnen worden gemaakt.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
2 Bestemming zandwinning en opslag baggerspecie en puin. 
In de planregels staat dat op de voor zandwinning bestemde gronden geen ge-
bouwen en overkappingen mogen worden gebouwd. In de plantoelichting staat dat 
binnen deze bestemming wel gebouwen zijn toegestaan. Gevraagd wordt de 
bouwmogelijkheden ook in de planregels op te nemen. Verder was in het vooront-
werpplan opslag van baggerspecie en puin mogelijk en staat deze bepaling niet 
meer in het ontwerpplan. 
 
Beoordeling  
Gebouwen en overkappingen zijn binnen het zandwinningsgebied uitgesloten om-
dat deze voor de zandwinning niet permanent noodzakelijk zijn. Voor tijdelijke ge-
bouwen kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd en verleend. In de 
plantoelichting is dit niet juist weergegeven. Opslag van puin en baggerspecie is op 
verzoek van de provincie uit het voorontwerp bestemmingsplan verwijderd omdat 
deze bepaling niet wenselijk is. De plantoelichting is echter nog niet aangepast. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van de plantoelichting. 

 
3 Natura 2000 
Calduran is van plan beheersmaatregelen te treffen die gericht zijn op het verwijde-
ren van houtopstanden. De beheersmaatregelen worden afgestemd op de natuur 
en de hydrologie. Gevraagd wordt hiervoor geen omgevingsvergunning verplicht te 
stellen. 
 
Beoordeling 
Voor het normale onderhoud of normale natuurbeheer geldt het vereiste van een 
omgevingsvergunning niet. Voor verwijdering van bosopstanden zoals Calduran 
aangeeft is wel een omgevingsvergunning nodig. De gemeente wil in voorkomend 
geval toetsen aan de natuurlijke en landschappelijke waarden en het Beeldkwali-
teitplan. Uitzondering kan worden gemaakt als de inrichtingsmaatregelen zijn op-
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genomen in een beheer- en inrichtingsplan waarvoor met positief resultaat een 
planologische procedure is gevolgd, bijvoorbeeld met toepassing van een wijzi-
gingsbevoegdheid. Deze uitzondering kan worden toegevoegd aan artikel 33.4.2.  
 
Voorstel 
Aan artikel 33.4.2. wordt lid d toegevoegd, luidend als volgt: 
‘d. worden uitgevoerd in overeenstemming met het beheer- en inrichtingsplan, mits 
dit plan door middel van een openbare planologische procedure als een algemeen 
verbindend voorschrift is vastgelegd.’  
 
4 Archeologie 
De bestaande zandwinlocatie van Calduran staat op de verbeelding aangegeven 
als ‘archeologisch waardevol’. De gronden zijn zodanig verstoord dat er geen ver-
wachtingswaarde is. 
 
Beoordeling 
De aanduiding Waarde- Archeologie kan voor de zandwinlocatie van de verbeel-
ding worden verwijderd. 
Voorstel 
Aanduiding Waarde-Archeologie voor het gebied van de zandwinning van de ver-
beelding verwijderen.  
 
5 Het vereiste van een omgevingsvergunning voor de uitvoering van werken 
en werkzaamheden is overbodig als er reeds een ontgrondingsvergunning is ver-
leend. 
 
Beoordeling 
De opmerking is terecht. Bij de ontgrondingsvergunning worden alle belangen af-
gewogen. In de planregels wordt een uitzondering gemaakt o.a. als er eerder al 
een aanlegvergunning is verleend. Deze uitzondering (artikel 61.4.2 onder c) kan 
worden aangevuld met een ontgrondingsvergunning. 
 
Voorstel 
Artikel 61.4.2 onder c aanvullen met ‘ontgrondingsvergunning’. 
 
Zienswijze 80 
Voor het perceel Stroovledder 17 te Dwingeloo is een bestemmingsplan in voorbe-
reiding. Verzocht wordt dit perceel uit het bestemmingsplan “buitengebied” te ha-
len. 
 
Beoordeling 
Voor het perceel Stroovledder 17 is inderdaad een bestemmingsplanprocedure in 
voorbereiding. Dit perceel kan overeenkomstig de begrenzing van het ontwerpbe-
stemmingsplan Stroovledder 17 van de verbeelding worden gehaald. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan aan te passen door het per-
ceel Stroovledder 17 van de verbeelding te halen. 
 
Zienswijze 81 
Niet alle bouwwerken vallen op dit moment binnen de agrarische bedrijfskavel voor 
het perceel Brinkstede 2 Wapse. Verzocht wordt de agrarische bedrijfskavel op het 
perceel Brinkstede 2 Wapse te vergroten. Er is een tekening met de gewenste si-
tuatie toegevoegd. Waarbij de gewenste uitbreiding richting noordzijde tot de weg 
gaat. 
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Beoordeling 
De agrarische bedrijfskavel kan aangepast worden door de bestaande bebouwing 
en de kuilvoerplaten binnen de bedrijfskavel te brengen.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan aan te passen door de be-
drijfskavel aan te passen. 
 
Zienswijze 82 
1. Verzocht wordt de dubbelbestemming voor Archeologie 3 van de verbeelding 

te halen, ten behoeve van de gronden voor het agrarische bedrijf op het per-
ceel aan de Aaweg 2 te Wittelte. Tijdens de ruilverkaveling zijn deze gronden 
geroerd, dus van archeologisch waarden zal geen sprake meer zijn.  

2. Daarnaast is het opgevallen dat voor de aanleg van drainage en het onder-
houd van sloten ook een omgevingsvergunning voor werkzaamheden is op-
genomen. Afgevraagd wordt waarom het dempen van een sloot er tussen 
staat.  

Beoordeling 
1. Wanneer bovenstaande met behulp van verleende vergunningen, rekeningen 

van uitgevoerd werk, en dergelijke aangetoond kan worden, kan de verwach-
tingswaarde van de desbetreffende percelen worden gewijzigd. Is dit niet mo-
gelijk dan zal de indiener zelf, door middel van het overleggen van een archeo-
logisch rapport, moeten aantonen dat er geen kans meer is op het aantreffen 
van archeologische resten.  

2. Inmiddels is er een convenant getekend tussen de provincie Drenthe, de Ver-
eniging van Drentse Gemeenten en LTO betreffende archeologie. Hierbij wordt 
de aanleg van drainage begrepen onder normaal agrarisch gebruik, waarvoor 
geen omgevingsvergunning benodigd is. 
Het uitbaggeren en dempen van waterlopen heeft geen effect op de archeolo-
gische waarde en zal geschrapt worden in de regels. Voor deze werkzaamhe-
den geldt dan derhalve ook geen vergunningsplicht. Een en ander wordt in zijn 
volledigheid meegenomen bij de ambtshalve aanpassingen. 

 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 83 
Verzocht wordt aan het perceel Leggeloo 4 een agrarische bestemming toe te 
kennen. Het perceel is in het verleden gekocht om zijn agrarische bestemming. Ei-
genaren willen op termijn een agrarisch bedrijf vestigen op het perceel.  
 
Beoordeling 
Op dit moment is een “Woonbestemming” met een aanduiding “paardenhouderij” 
gerechtvaardigd omdat hierbij het kleinschalig houden van paarden of ander vee is 
toegestaan. Er wordt niet vooruit gelopen op nog te ontwikkelen plannen 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 84 
1. Verzocht wordt bij het perceel Ten Have 11 het bestaande sportveld en jeu de 

boulesbaan op de verbeelding bij de bestemming “Recreatie-5” te trekken. 
2. Verzocht wordt bij het perceel Ten Have 11 een aanduiding op te nemen die 

het mogelijk maakt 5 tenten voor trekkers te kunnen plaatsen. 
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3. Verzocht wordt de twee bestaande recreatieappartementen op het perceel 
Ten Have 11 binnen de bestemming op te nemen. 

 
Beoordeling 
1. Het bestaande sportveld en de jeu de boulesbaan kunnen binnen de R5 be-

stemming opgenomen worden. 
2. Er bestaan geen bezwaren tegen het opnemen van de aanduiding “verblijfsre-

creatie” waarbij er 5 tenten geplaatst mogen worden. 
3. Recreatieappartementen vallen onder het begrip ‘naar de aard daarmee gelijk 

te stellen verblijfsrecreatieve voorzieningen’ zoals opgenomen in de bestem-
mingsomschrijving van de bestemming “Recreatie-5”, en zijn derhalve bij recht 
toegestaan.  

 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan door het 
bestemmingsvlak R5 te vergroten en de aanduiding “specifieke vorm van recreatie 
- recreatieappartementen” toe te voegen. 
 
Zienswijze 85 
1. Er zijn concrete plannen voor uitbreiding van de veestallen. Door de op de 

verbeelding opgenomen bedrijfskavel zijn deze plannen niet realiseerbaar. 
Verzocht wordt de agrarische bedrijfskavel op het perceel Oosterweidenweg 9 
Havelte aan te passen. De totale oppervlakte verandert niet.  

2. De bedrijfslocatie en de omliggende landbouwgronden komen niet voor op de 
provinciale archeologische monumentenkaart en aardkundige waardevolle 
gebieden. Verzocht wordt deze archeologische bestemming nader te onder-
zoeken. 

3. Toekennen van de archeologische bestemming betekent dat bij graafwerk-
zaamheden die een oppervlakte groter dan 1000m2 en dieper dan 30 cm om-
vatten een archeologisch onderzoek nodig is. Verzocht wordt om in het be-
stemmingsplan op te nemen dat de kosten met betrekking tot archeologisch 
onderzoek niet door aanvrager worden betaald, maar dat de gemeente deze 
kosten op zich neemt. Dan wel de locatie niet als archeologisch waardevol te 
bestempelen. 

 
Beoordeling 
1. De totale oppervlakte van de agrarische bedrijfskavel zal niet worden vergroot. 

Ruimtelijk gezien zijn er geen bezwaren tegen aanpassing van de agrarische 
bedrijfskavel op het perceel Oosterweidenweg 9 Havelte. Wel zal de grens van 
de bedrijfskavel, zoals bij alle agrarische bedrijfskavels, tegen de weg liggen. 

2. De gemeente Westerveld heeft een eigen, gedetailleerde, archeologische 
kaart laten opstellen. Uit het onderzoek voor deze kaart blijkt dat het perceel in 
een gebied ligt met waarde 3. Dit houdt in dat bij vergunningplichtige werk-
zaamheden groter dan 1000 m2 archeologisch onderzoek nodig is. Normaal 
agrarisch gebruik is niet vergunningplichtig, dit houdt in dat de gronden zonder 
onderzoek normaal gebruikt kunnen worden.  

3. Een van de uitgangspunten van het Europese verdrag van Valetta en de daar-
op gebaseerde Monumentenwet 1988 (in 2007 aangevuld met de Wet op de 
archeologische monumentenzorg) is het principe dat de verstoorder betaalt. Dit 
betekent dat de verstoorder zelf de kosten van het benodigde onderzoek moet 
betalen. 
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Voorstel  
De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan aan te passen door wijziging 
van de agrarische bedrijfskavel op het perceel. Voor het overige geeft de zienswij-
ze geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 86  
Het bouwblok van het perceel op Boergrup 15 te Vledderveen is veranderd, wat di-
recte gevolgen heeft voor het perceel Boergrup 17 te Vledderveen. Door de wijzi-
ging wordt het hele perceel omsloten door het bouwblok van naastliggend perceel. 
Verzocht wordt deze situatie weer terug te draaien naar de oorspronkelijke situatie. 
 
Beoordeling 
De agrarische bedrijfskavel is in het ontwerpbestemmingsplan gedeeltelijk achter 
het woonperceel Boergrup 17 gesitueerd. Uit de luchtfoto blijkt dat hier sprake is 
van (kuilvoer)opslag. Ook de eigenaren van Boergrup 17 hebben gevraagd de be-
drijfskavel achter het woonperceel te verwijderen. Het bouwblok kan aangepast 
worden op verzoek van de indieners. Wel moet daarbij de kuilvoer ook binnen de 
bedrijfskavel geplaatst worden. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan aan te passen door wijziging 
van de bedrijfskavel op de verbeelding conform zienswijze 60. 
 
Zienswijze 87 
Verzocht wordt aan het perceel Eemster 56 te Dwingeloo een agrarische bestem-
ming toe te kennen. Het perceel heeft in het geldende bestemmingsplan een agra-
rische bestemming; in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied de bestemming 
“Wonen-Voormalige boerderijpanden”. Een agrarische bestemming wordt van be-
lang geacht vanwege de huisvesting van een aantal runderen die ingezet kunnen 
worden ten behoeve van het agrarische natuurbeheer. Deze runderen kunnen in 
principe het hele jaar buiten overleven, maar hebben in geval van een calamiteit of 
ziektebestrijding huisvesting nodig. Hierbij wordt gedacht aan een stal met een op-
pervlakte van ongeveer 100 m2. 
 
Beoordeling 
Het kleinschalig houden van runderen past binnen de bestemming “Wonen – 
Voormalige boerderijpanden” die in het ontwerpplan aan het perceel Eemster 56 is 
toegekend. Binnen deze bestemming is het, ondergeschikt en kleinscha-
lig, toegestaan vee te houden. Omdat de agrarische bedrijfsfunctie feitelijk niet 
meer de hoofdfunctie van het perceel is, is er voor gekozen de voormalige agrari-
sche bestemming te vervangen door de bestemming “Wonen-voormalige boerde-
rijpanden”. De benodigde oppervlakte voor de genoemde stal is binnen deze be-
stemming eveneens realiseerbaar. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 88 
1. De agrarische bedrijfskavel op het perceel Lheebroek 18d en omliggende per-

celen zijn gelegen binnen de gebiedsbestemming “Agrarisch-2”. Dit is niet in 
overeenstemming met het Provinciaal omgevingsplan. De begrenzing is wille-
keurig gekozen en kan leiden tot een beperking van de agrarische bedrijfsvoe-
ring en mogelijk toekomstige uitbreiding. Verzocht wordt het gebied te be-
stemmen als “Agrarisch-1”.  
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2. Verzocht wordt de bedrijfskavel op het perceel Lheebroek 18d te Dwingeloo 
conform bijgevoegde situatie uit te breiden naar 2 ha en weer te geven op de 
verbeelding. 

 
Beoordeling 
1. Volgens de kadernota is dit een ontwikkelingsgebied voor landbouw, natuur en 

recreatie. “Agrarisch-2” is een buffer tussen “Agarisch-1” en “Natuur”. De agra-
rische bedrijfsvoering wordt voldoende gewaarborgd doordat in de regels is 
opgenomen dat bij een eventuele wijziging naar natuur er geen onevenredige 
schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven mag ontstaan, in die zin 
dat deze bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt. “Agra-
risch-2” heeft voor het huidig gebruik geen consequenties. De gebiedsbe-
stemming moet daarom niet gewijzigd worden. 

2. Dit is akkoord, er bestaan geen bezwaren tegen het enigszins vergroten van 
de bedrijfskavel. 

 
Voorstel  
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan door het 
vergroten van de bedrijfskavel op de verbeelding. 
 
Zienswijze 89 Perceel Linthorst Homanlaan 1 te Havelte (Landgoed Overcinge) 
 
1 Verzocht wordt in de bestemmingsbeschrijving ook de functie als hotel op 

te nemen. 
 
Beoordeling 
Volgens de bestemmingsomschrijving is het perceel onder andere bestemd als 
‘horecabedrijf’. Volgens de begripsbepaling valt hier ook het bedrijfsmatig verstrek-
ken van logies onder. De functie als hotel valt daarmee binnen de bestemmings-
omschrijving. In de specifieke gebruiksregels wordt onder andere als strijdig ge-
bruik aangemerkt ‘het gebruik van de gebouwen anders dan ten behoeve van ho-
recadoeleinden en/of de bijbehorende vergader- en congresfunctie’. 
Horecadoeleinden is een breed begrip dat in dit geval synoniem is met de be-
stemming ‘horecabedrijf’ volgens dezelfde begripsbepaling. De verschillen in ter-
minologie zou tot interpretatieverschil kunnen leiden. Het is daarom wenselijk een 
en ander op elkaar af te stemmen. 
 
Voorstel 
In planregel 22.1 hotel, pension expliciet noemen en daar de koppeling leggen met 
de gebruiksregel. 
 
2 Gevraagd wordt de bosbestemming op een deel van het perceel te laten 

vervallen en het gehele perceel conform het voorontwerp bestemmings-
plan te bestemmen als Horeca-Landgoed.  

 
Beoordeling 
Het masterplan dat voor het landgoed is ontwikkeld beslaat inderdaad een groter 
gebied, waarvan de samenhang met de bebouwing zal worden versterkt. Het be-
stemmingsplan kan op dit punt worden aangepast.  
Voor het totale beeld van het landgoed is het van belang dat voor de toekomstige 
uitbreiding met bebouwing zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de be-
staande gebouwen. Verder is het van belang dat een goede ruimtelijke scheiding 
blijft bestaan tussen de nieuwe horecafunctie en de bestaande woonbebouwing in 
de omgeving.  
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Het bestaande kleinschalige parkeerterrein maakt deel uit van een brinkachtige 
ruimte die tussen de landgoedbebouwing en bedoelde woningen aanwezig is. 
Voor de dagelijkse bezoekers van het landgoed kan deze parkeerplaats in de par-
keerbehoefte voldoen zonder dat daarmee overlast voor de woonomgeving wordt 
veroorzaakt. 
Voor feesten en partijen is deze parkeerruimte niet toereikend en bovendien zal 
het parkeren dan wel problemen in de omgeving opleveren. Daarin is op de ver-
beelding voorzien door het aangeven van een nieuwe parkeerruimte aan de Eur-
singelaan met een nieuwe ontsluitingsweg (laan) naar het landgoed. 
De brinkachtige ruimte is waardevol voor het geheel van het landgoed en de om-
geving ervan. 
Het bouwen van een hotelgebouw op deze locatie is daarom niet gewenst.  
Om toch bouwmogelijkheden te bieden, wordt in het bestemmingsplan voor en 
aansluitend aan de bestaande bebouwing een bouwvlak opgenomen, die ruimte 
biedt voor een hotelgebouw van allure, passend bij de bestaande bebouwing.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 
3 In het vigerende bestemmingsplan is een mogelijkheid opgenomen voor 

bebouwing van 30% van het noordwestelijk deel van het perceel. Dit 
bouwvlak is ook opgenomen in het Masterplan als de bouwlocatie voor het 
hotelgebouw 1. Indiener gaat ervan uit dat deze bouwmogelijkheid ook blijft 
bestaan in het nieuwe bestemmingsplan. 

 
Beoordeling 
Verwezen wordt naar de beantwoording onder punt 2. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan te wijzigen.  
Het bestemmingsvlak Landgoed-Horeca wordt verruimd en binnen het bestem-
mingsvlak wordt een bouwvlak aangegeven met de mogelijkheid tot uitbreiding met 
een hotelgebouw. 
 
4 Gevraagd wordt het op de verbeelding aangegeven “wro-zone-

wijzigingsgebied 5” ten behoeve van de aanleg van parkeerruimte in wes-
telijke richting uit te breiden. 

 
Beoordeling 
Ter plekke is door middel van de aanduiding (p) op de verbeelding, bij recht een 
parkeerterrein toegestaan. Voor eventuele uitbreiding van dit parkeerterrein kan 
beroep worden gedaan op voormelde wijzigingsbevoegdheid.  
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
5 Indiener vraagt om de in het masterplan opgenomen nieuwe ontsluitings-

weg naar de Eursingerlaan en het hotelgebouw-2 dat aan de rand van dit 
perceel gepland is naast het hoofdgebouw, in het bestemmingsplan op te 
nemen. 

 
Beoordeling 
De gemeente staat in beginsel positief tegenover het masterplan, maar vindt dat 
met betrekking tot enkele voorgenomen ontwikkelingen voor wat betreft nieuwe 
bebouwing die in het plan staat opgenomen een zorgvuldige afweging noodzakelijk 
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is en dat vervolgens een afzonderlijke planologische procedure moet worden ge-
volgd.  
De voorgenomen situering van hotelgebouw 1 wordt vooralsnog in verband met de 
gewenste ruimtelijke scheiding met de naburige woonbestemmingen niet aan-
vaardbaar geacht. 
Het masterplan is op het gebied van de cultuurhistorie met veel deskundigheid tot 
stand gebracht, maar de beoogde situering van de nieuwe bebouwing voor zover 
deze buiten het op de verbeelding hiervoor aangegeven bestemmingsvlak valt, 
vergt een vrij gedetailleerde integrale belangenafweging die buiten het bestek van 
de actualisering van het bestemmingsplan buitengebied valt.  
Dit geldt in mindere mate voor de in het masterplan aangegeven nieuwe ontslui-
tingsweg, omdat deze aan de in het bestemmingsplan toegekende functie van het 
landgoed en het bijbehorende parkeerterrein verbonden is. De wijze van uitvoering 
moet worden bepaald aan de hand van een omgevingsvergunning (aanlegvergun-
ning). 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg ten be-
hoeve van het landgoed mogelijk te maken door middel van een omgevingsver-
gunning (aanlegvergunning). Voor het overige geeft de zienswijze geen aanleiding 
tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
Zienswijze 90 
Op het perceel Ten Have 21 te Wapse is naast de agrarische bestemming ook 
sprake van een zorgboerderij voor dagbesteding en begeleid wonen tot 2 perso-
nen. Verzocht wordt de bestemming zorgboerderij toe te voegen aan de agrarisch 
bestemming. 
 
Beoordeling 
Bij een agrarisch bedrijf is het toegestaan om een ondergeschikte tweede tak te 
uitoefenen zoals in bijlage 1 is opgenomen. Hieronder is ook een zorgfunctie be-
grepen. Een zorgboerderij is in artikel 1 gedefinieerd als een hoofdtak. De aandui-
ding “zorgboerderij”, bedoeld voor ondergeschikte tweede tak, zal uit de regels 
worden verwijderd. De bestaande tweede takken vallen onder de lijst voor onder-
geschikte tweede takken. Daarmee is de zorgfunctie, die bij het agrarisch bedrijf 
van reclamant wordt uitgeoefend, voldoende in het bestemmingsplan geregeld. Op 
het perceel Ten Have 21 is sprake van een bestaande situatie die past binnen de 
regels waarbij de zorgfunctie als ondergeschikte tweede tak of deeltijdfunctie is 
toegestaan. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. De aanduiding 
“zorgboerderij” bedoeld voor ondergeschikte tweede takken wordt uit de regels 
verwijderd. 
 
Zienswijze 91 
De agrarische bedrijfskavel op het perceel Lheebroek 18c en omliggende percelen 
zijn gelegen binnen de gebiedsbestemming Agrarisch-2. Dit is niet in overeen-
stemming met het Provinciaal omgevingsplan. De begrenzing is willekeurig geko-
zen en kan leiden tot een beperking van de agrarische bedrijfsvoering en een mo-
gelijke toekomstige uitbreiding. Verzocht wordt het gebied te bestemmen als Agra-
risch-1.  
 
Beoordeling 
Volgens de kadernota is dit een ontwikkelingsgebied voor landbouw, natuur en re-
creatie. A2 is een buffer tussen A1 en Natuur. De agrarische bedrijfsvoering wordt 
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voldoende gewaarborgd doordat in de regels is opgenomen dat bij een eventuele 
wijziging naar natuur er geen onevenredige schade voor de aangrenzende (agrari-
sche) bedrijven mag ontstaan, in die zin dat deze bedrijven in hun ontwikkelings-
mogelijkheden worden beperkt. A2 heeft voor het huidig gebruik geen consequen-
ties. De mogelijkheden op de agrarische bedrijfskavels zijn in beide bestemmingen 
gelijk. De gebiedsbestemming moet daarom niet gewijzigd worden. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
Zienswijze 92: Stichting Bollenboos 
 
1. In het nieuwe bestemmingsplan is ten aanzien van de lelieteelt geen enke-
le beperking opgenomen. De schadelijke gevolgen voor mens en milieu van de 
chemische bestrijdingsmiddelen die bij deze teelt worden gebruikt, zijn onvoldoen-
de onderzocht. In het bijzonder geldt dit voor omwonenden van de betreffende ak-
kers die onvoorbereid bloot gesteld worden aan deze middelen. Lelieteelt vindt 
plaats op zeer kwetsbare locaties. 
De Kadernota biedt de mogelijkheid om onder andere het natuurgebied van deze 
teelt verschoond te laten blijven. Stichting Bollenboos doet enkele voorstellen 
waarmee de lelieteelt in ieder geval niet meer wordt toegestaan op de meest 
kwetsbare gebieden en in de nabijheid van kwetsbare bevolkingsgroepen zoals 
schoolkinderen.  
 
Beoordeling 
De gemeente Heerenveen heeft enige jaren geleden in het bestemmingsplan voor 
het buitengebied een regeling opgenomen voor zonering van bollenteelt in relatie 
tot andere milieugevoelige functies. Bij de Raad van State is deze regeling ge-
strand, omdat de noodzaak daartoe onvoldoende was aangetoond. Dit was mede 
omdat er wetenschappelijke rapportages zijn overgelegd waaruit bleek dat er van-
uit de bollenteelt geen nadelige gevolgen voor de volksgezondheid konden worden 
aangetoond. Daarmee verdween de noodzaak om bollenteelt te onderscheiden 
van andere teeltvormen waarbij ook bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.  
Voor de gemeente is er om die reden geen aanleiding gevonden om bollenteelt 
specifiek te reguleren. Daarbij moet er nadrukkelijk op worden gewezen dat het 
bestemmingsplan zich beperkt tot ruimtelijk relevante aspecten. Met betrekking tot 
de bollenteelt zijn er geen wezenlijk ruimtelijk relevante aspecten die een onder-
scheid tussen bollenteelt en andere teeltvormen noodzakelijk maakt.  
Indiener heeft geen wetenschappelijke rapportage ingediend waaruit het tegendeel 
zou moeten blijken. De gemeente blijft van mening dat een nadere regeling dus 
niet planologisch te motiveren is. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
2. In het ontwikkelingsgebied ‘natuur en recreatie’ van de kadernota Buiten-
gebied geen lelieteelt toestaan, omdat deze teelt in strijd is met de gewenste ont-
wikkelingsrichting. 
 
Beoordeling 
Verwezen wordt naar de beoordeling onder nummer 1. Binnen het ontwikkelings-
gebied ‘Natuur en Recreatie’ liggen enkele agrarische percelen, die als agrarische 
cultuurgrond gebruikt mogen worden. Lelieteelt valt daar ook onder. 
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Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
3. In waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden geen lelieteelt 
toestaan omdat deze teelt een bedreiging vormt voor de kwaliteit van het grondwa-
ter. Niet alleen beschermt men zo de gezondheid van de inwoners van Westerveld, 
ook de zuivering van het drinkwater is minder ingrijpend en dus goedkoper. 
 
Beoordeling 
In de provinciale milieuverordening staan alle gebruiken die binnen de waterwin-
gebieden en grondwaterbeschermingsgebieden zijn verboden of die een andere 
regulering vereisen. Het bestemmingsplan is daarop afgestemd. Lelieteelt wordt 
daarin niet genoemd. Er is voor de gemeente geen aanleiding om de regeling, in 
afwijking van andere locaties, strenger te maken dan de provincie zelf als bevoegd 
gezag, voorschrijft. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
4. Lelieteelt weren binnen een cirkel van 500 meter rond een school en een 
minimale afstand tussen woonhuizen en bollenvelden opnemen van 20 tot 50 me-
ter.  
Beoordeling 
Zie de reactie onder 1. Er is geen wetenschappelijk onderbouwde grondslag voor 
een dergelijke zonering. Indiener heeft ook geen rapportage aangeleverd op grond 
waarvan deze zonering noodzakelijk wordt geacht.  
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
5. Lelieteelt weren van de cultuurhistorisch waardevolle essen en uit de 
beekdalen. De teelt is ernstig in strijd met de kernkwaliteit ‘reliëf’. Bij het rooien van 
de bollen gaan grote hoeveelheden grond mee en bij het terugbrengen van de 
grond worden vaak lagere delen van de es volgestort om de bodem te egaliseren. 
Mogelijke archeologische vindplaatsen worden onherstelbaar beschadigd.  
 
Beoordeling 
Zie de reactie onder Zienswijze 94 nummer 17. Aanvullend daarop kan worden ge-
steld dat er in de dubbelbestemming, ter bescherming van de essen, een verbod is 
opgenomen om de hoogte van de essen te wijzigen. Dat betekent dat laaggelegen 
delen niet mogen worden volgestort. Met de dubbelbestemming ter bescherming 
van archeologische waarden zijn ook de archeologische vindplaatsen meer dan 
voldoende beschermd. Er is op grond daarvan geen aanleiding om teelt te verbie-
den, die zich binnen de regels van het bestemmingsplan af moet spelen. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
6. Lelieteelt vindt bijzonder veel plaats in het gebied van de Maatschappij van 
Weldadigheid. Dit cultuurhistorisch waardevol gebied wordt ernstig bedreigd door 
de teeltmethode die in de lelieteelt wordt toegepast. Deze zienswijze wordt ge-
maakt, hoewel het gebied buiten dit bestemmingsplan Buitengebied valt. Een pas-
sage over de te behouden waarden voor dit gebied zou toch op zijn plaats zijn.  
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Beoordeling 
Zie de andere reacties op de zienswijzen met betrekking tot de bollenteelt. De ge-
meente is van oordeel dat cultuurhistorische waarden niet worden aangetast. Het 
is niet de bedoeling dat alles moet blijven zoals het is. Ook de moderne landbouw 
of nieuwe ontwikkelingen binnen de landbouw moeten binnen cultuurhistorisch 
waardevolle gebieden kunnen worden toegestaan, mits de kernwaarden en de es-
sentiële waarden van de gebieden niet wordt aangetast. Daarvan is naar de me-
ning van de gemeente geen sprake. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
7. Voorgesteld wordt om de mogelijkheid in de artikelen 3.6.d en 4.6.d om 
spoelplaatsen buiten een bouwblok toe te staan, te schrappen. Hetzelfde geldt 
voor de laatste regel onder 6.6.11 van de plantoelichting, waarin deze mogelijkheid 
wordt genoemd.  
 
Beoordeling 
Zie hiervoor Zienswijze A9 nummer 24. 
 
Voorstel  
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
Zienswijze 93: BuroStek 
 
1. Cultuurhistorie 
In de zienswijze wordt aangegeven dat in het bestemmingsplan een zeer beperkte 
visie tentoongespreid wordt over wat cultuurhistorie is. Er wordt een aantal voor-
beelden beschreven die een plek in het bestemmingsplan zouden moeten krijgen. 
Er wordt nu enkel gerefereerd aan één enkele periode, waardoor een scheef en 
vertekend beeld van cultuurhistorie ontstaat. Gevraagd wordt het hoofdstuk over 
cultuurhistorie aan te scherpen en te verbreden. 
 
Beoordeling 
De toelichting is met name toegespitst op datgene dat binnen het begrip cultuurhis-
torie ook daadwerkelijk een beschermende regeling in de regels van het bestem-
mingsplan heeft gekregen. Er is niets op tegen om ergens in de toelichting enige 
aanvullende aspecten van cultuurhistorie te benoemen. Overigens wordt in het ar-
cheologisch rapport van bureau Raap, dat deel van het bestemmingsplan uitmaakt, 
uitvoerig ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Tot slot kan ge-
wezen worden op de cultuurhistorische waardenkaart die momenteel wordt opge-
steld. 
 
Voorstel 
In de toelichting meerdere aspecten van de cultuurhistorie binnen Westerveld be-
schrijven al dan niet met verwijzing naar het rapport Raap. 
 
2. Herbestemming 
In de zienswijze wordt gesteld dat in het plan zeer behoudend om wordt gegaan 
met herbestemming van cultuurhistorisch waardevolle panden. Er wordt gesteld 
dat ook creatieve mogelijkheden geboden zouden moeten worden. Daarnaast zou 
meer ruimte gegeven moeten worden voor recreatie, zorg en wonen. Dat zijn func-
ties die beter het hoofd bieden aan de krimp die gaande is. Er is te weinig ruimte 
voor ontwikkeling. Het beleid is teveel gericht op behoud. 
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Beoordeling 
Deze zienswijze wordt niet gedeeld. In alle bestemmingen wordt binnen alle be-
bouwing de mogelijkheid geboden voor recreatieve functies en voor zorg. Er is een 
ruime mogelijkheid voor functionele benutting van bebouwing, waarbij burgers zelf 
de keus kunnen maken. Het bestemmingsplan biedt daarin veel ruimte, waarbij er 
zowel ruimte is voor behoud als voor ontwikkeling. Burgers mogen bijvoorbeeld 
een karakteristiek bijgebouw bouwen, maar hoeven dat niet te doen. Daarnaast is 
de regeling voor voormalige boerderijpanden in beginsel gericht op behoud van de 
waarden die deze panden hebben voor het landschap. Er is echter een mogelijk-
heid opgenomen om, bij verhoging van de architectonische kwaliteit, een geheel 
andere bouwvorm te realiseren, waarbij moderne architectuur mogelijk is. Het plan 
is met behoud van de waarden die er zijn, vooral gericht op ontwikkeling. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
3. Bouwblokgrootte van 3 hectare 
In de zienswijze wordt gesteld dat een bouwblok van 3 hectare buitensporig is, 
daar waar de gemiddelde kavels nu rond de 1 hectare groot zijn. Gevraagd wordt 
in hoeverre de gemeente zich beseft daarmee in Nederland de grootste bouwblok-
ken toe te staan. Tevens wordt gevraagd of er onderzoek is gedaan naar de im-
pact van deze keuze als twee bouwblokken direct aan elkaar grenzen. Gevraagd 
wordt of er ook gebieden zijn uitgesloten voor dergelijke bouwblokken. Er zou meer 
onderzoek gedaan moeten worden naar de invloed op het buitengebied. Voorge-
steld wordt de omvang te beperken. 
 
Beoordeling 
In de regels staat een nuancering van de omvang, namelijk dat er maximaal 1 hec-
tare bebouwd mag worden met agrarische bedrijfsbebouwing. Dat is minder dan 
nu reeds op basis van de geldende bestemmingsplannen mogelijk is, waarin 
bouwpercelen van een gemiddelde omvang van 1,5 hectare zijn gegeven. De ove-
rige ruimte binnen de bouwblokken kan vervolgens gebruikt worden om tot een 
goede situering van de bebouwing te komen in relatie tot bestaande bebouwing, 
landschap, natuur, cultuurhistorie, en dergelijke. Ook biedt de omvang ruimte voor 
verbreding, zoals klein kamperen, mestvergisting, en dergelijke. Onderzoek naar 
de aanvaardbaarheid is vastgelegd in een omvangrijk Beeldkwaliteitplan en in een 
uitgebreid PlanMER.  
De omvang van 3 hectare is eerst mogelijk na toepassing van een wijzigingsbe-
voegdheid. Aan die wijziging zijn veel voorwaarden verbonden, die waarborgen dat 
een dergelijke omvang ook alleen daar gerealiseerd kan worden waar dat op basis 
van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar is.  
De gehele systematiek is evenwichtig en zorgvuldig ingericht, rekening houdend 
met alle relevante aspecten, die mede in de zienswijze zijn genoemd. De omvang 
is daarbij niet uniek. In andere delen van Nederland worden ook bij wijziging derge-
lijk bouwblokken mogelijk gemaakt. Bijzonder in dit geval is de beperking in bouw-
mogelijkheden voor de bedrijfsgebouwen, dat met name ingegeven is door de om-
gevingsaspecten en de waarden van het buitengebied van Westerveld. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 94 
De agrarische bedrijfskavel op het perceel Wapserauwen 1a te Wapse is niet goed 
ingetekend, waardoor deze door de paardenbak van de buurman loopt. Verzocht 
wordt de bedrijfskavel aan te passen volgens bijgevoegde tekening. 
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Beoordeling  
Het totaal oppervlakte van de agrarische bedrijfskavel zal niet worden vergroot. De 
aangegeven bedrijfskavel is deels gelegen op grond welke niet in eigendom zijn 
van het agrarisch bedrijf. Ruimtelijk gezien zijn er geen bezwaren tegen gewenste 
aanpassing van de agrarische bedrijfskavel op het perceel Wapserauwen 1a te 
Wapse. 
 
Voorstel  
De verbeelding aanpassen op het perceel Wapserauwen 1a Wapse. Door deze 
aanpassing wordt de agrarische bedrijfskavel iets anders vormgegeven. 
 
Zienswijze 95: Stichting De Woudreus 
 
1. Het hele buitengebied van Westerveld behoort in het nieuwe bestem-
mingsplan meegenomen te worden, zeker de Natura2000-gebieden. Door sommi-
ge gebieden later “in te schuiven” is er geen waarborg voor een goede ruimtelijke 
ordening. 
 
Beoordeling 
Enkele gebieden doorlopen een eigen planologisch traject vanwege ontwikkelingen 
die daar spelen. Het meenemen in het bestemmingsplan Buitengebied, dat een 
lange doorlooptijd heeft, zou teveel vertraging met zich mee hebben gebracht. Dat 
laat onverlet dat in de ruimtelijke ordening nooit iets enkel alleen op zichzelf wordt 
beoordeeld. Ontwikkelingen worden altijd in het breder kader van de omgeving be-
oordeeld. Dat is het karakter van een goede ruimtelijke ordening. Het onderbren-
gen van een gebied in meerdere bestemmingsplannen doet daar niets aan af. Ze-
ker ook vanuit de natuurwetgeving is de cumulatie van ontwikkeling in de omge-
ving een belangrijk aandachtspunt. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
2. De gevolgen van de inrichtingsmaatregelen voor het buiten het Natu-
ra2000-gebied liggende gebied is niet onderzocht. De weg Lhee-Kraloo is ten on-
rechte al weg bestemd. 
  
Beoordeling 
Zoals hiervoor aangegeven zijn de ruimtelijke relevante gevolgen van de inrichting 
wel degelijk onderzocht. Wegen, gebieden, waterlopen, en dergelijke stoppen niet 
bij plangrenzen, gemeentegrenzen of wat voor grenzen dan ook. Planologisch is er 
niets op tegen om voorzieningen weg te bestemmen als daarvoor op korte termijn 
concreet zicht op besluitvorming is te verwachten of wanneer dat bijvoorbeeld al in 
beleidsuitgangspunten is uitgesproken. Mocht onverhoopt blijken dat een en ander 
om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, dan kan alsnog de weg opnieuw 
een passende bestemming worden gegeven. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
3. In de passende beoordeling staat ten onrechte dat het Dwingelderveld de-
finitief is aangewezen als Natura2000-gebied. Het beheerplan heeft niet de status 
van een algemeen verbindende regeling. Bovendien is de inhoud ervan nog niet 
bekend. Men kan er geen rechten en plichten aan ontlenen. Het enige plan dat de 
inhoud van een beheerplan kan en moet vast leggen in algemeen verbindende re-
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gels is het bestemmingsplan. Zolang het beheerplan ontbreekt kan nog geen vast-
legging in het bestemmingsplan plaats vinden. 
 
Beoordeling 
Dat de aanwijzing van het gebied nog niet definitief is, is juist. Dat zij hierbij gecor-
rigeerd, omdat de Passende Beoordeling definitief is en niet meer kan worden 
aangepast. 
Het bestemmingsplan legt de bestaande, feitelijke situatie vast en heeft een over-
wegend conserverend karakter vanuit de verwachte ontwikkelingen binnen het bui-
tengebied voor de komende jaren. Daarbij is het inderdaad zo dat het bestem-
mingsplan het beheersplan in verbindende regels vastlegt, waar dat nodig blijkt te 
zijn. Met dit bestemmingsplan had gewacht kunnen worden op de beheersplannen, 
maar dan wachten de gemeente sancties vanuit de Wet ruimtelijke ordening, die 
vergt dat bestemmingsplannen binnen afzienbare termijn actueel gemaakt moeten 
zijn. In de toelichting is aangegeven dat de gemeente niet kan wachten op de be-
heersplannen. Vanuit de Rijksoverheid is daarin ook voorzien met de afspraak dat 
vooreerst al het bestaande gebruik als aanvaardbaar mag worden geacht. Mocht 
mettertijd blijken dat de beheersplannen ontwikkelingen of beperkingen voorschrij-
ven die een aanpassing van het bestemmingsplan vergen, dan kan het bestem-
mingsplan daarop worden herzien. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
4. De gemeente heeft verzuimd het Europees aanwijzingsbesluit van novem-
ber 2004 na te komen.  
 
Beoordeling 
Niet wordt ingezien dat met het bestemmen van de gronden conform de feitelijke 
situatie, de Europese wet- en regelgeving niet worden nagekomen. De Natura 
2000 gebieden zijn bestemd als natuur of als bos. Die bestemmingen zijn niet strij-
dig met de intentie van de bedoelde regelgeving. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
5. De gemeente moet in verband met de Vogelrichtlijn in het bestemmings-
plan vastleggen waar de kwalificerende habitats liggen. Het enige kader voor Natu-
ra 2000 is Europa 2004. De betreffende boshabitats moeten in het bestemmings-
plan juridisch beschermd zijn. De bestemming “Natuur” is hiervoor veel te vaag. 
Een aanlegvergunning voor een andere functie kan dus niet, tenzij een aanlegver-
gunning vergezeld gaat van een passende beoordeling als vereist in artikel 19j Na-
tuurbeschermingswet en vooraf compensatie is verzekerd van gelijkwaardige 
grootte en oudheid vlak bij het aangedane gebied. 
 
Beoordeling 
Het bestemmingsplan is een planologisch instrument van de gemeente. Binnen de 
Natura 2000 is de gemeente geen bevoegd gezag. Provincie en Rijk zijn dat wel 
en via de Natuurbeschermingswet en de beheersplannen wordt het beheer en de 
inrichting van de Natura 2000 gereguleerd. Het bestemmingsplan kan en hoeft 
daar geen regelgeving voor te bevatten. Het is om die reden ook niet relevant om 
begrenzingen van gebieden in het bestemmingsplan op te nemen, mede omdat er 
geen enkele juridische betekenis uit voortvloeit. Bovendien kunnen die begrenzin-
gen wijzigen, wat dan een aanpassing van het bestemmingsplan vergt. 
Het enige dat van belang is, is dat het bestemmingsplan niet in strijd mag zijn met 
de hogere regelgeving. Met het geven van een natuurbestemming is van strijdig-
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heid geen sprake. De provincie, als bevoegd gezag, heeft ingestemd met de gege-
ven bestemmingen en de gekozen systematiek.  
De omgevingsvergunning (aanlegvergunning) vraagt de gemeente vanuit redenen 
anders dan omschreven in het aanwijzingsbesluit. Activiteiten die daarop betrek-
king hebben, worden via de natuurbeschermingswetvergunning beoordeeld. De 
omgevingsvergunning in het bestemmingsplan wordt aanvullend gevraagd om 
waarden te kunnen toetsen die buiten de reikwijdte van het aanwijzingsbesluit val-
len. Het bestemmingsplan voldoet daarmee aan hogere regelgeving en voorkomt 
dubbele regelgeving, die anderszins al is geregeld bij het daartoe bevoegd gezag. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
6. Voor alleen de veehouderij vaststellen van de stikstofdepositie is willekeur. 
Deze benadering is in strijd met het oordeel van het Hof van Justitie. Er kan geen 
individueel bedrijf/een bron van vervuilende stof worden afgerekend op normen die 
zijn vastgesteld in de richtlijn waarvoor nog geen nationale wetgeving is opgesteld, 
zo blijkt uit een perscommuniqué van 26 mei 2011 van de Raad van State. De stik-
stofdepositie uit andere bronnen (buiten- en binnenland) dan de veehouderij is sa-
men al meer dan 20 kg per ha. Al zou de hele landbouw worden afgeschaft, dan 
nog wordt de kritische grens overschreden.  
 
Beoordeling 
Deze zienswijze geeft aan dat de problematiek van stikstofdepositie niet ophoudt 
bij de gemeentegrenzen. Het is een problematiek die het bestemmingsplan in ver-
regaande mate ontstijgt. Daar komt bij dat een bestemmingsplan maar een beperk-
te regelgevende functie heeft. Alleen dat wat ruimtelijke relevant is voor de in-
richting van de fysieke omgeving kan in een bestemmingsplan worden onderge-
bracht. Er is evenwel veel regelgeving, met name in dit kader ten aanzien van uit-
stoot, de toename van verkeer, gedrag van mensen, enzovoort, dat geen plaats 
kan krijgen in een bestemmingsplan. De hele problematiek ophangen aan de in-
houd van het bestemmingsplan is dan ook niet terecht en weinig zinvol. 
Desalniettemin is wettelijk bepaald dat de inhoud van een bestemmingsplan rede-
lijkerwijs uitvoerbaar moet zijn. Daar is het onderliggend onderzoek op gericht. Dat 
betekent niet dat met het bestemmingsplan vermindering van het probleem wordt 
betracht. Wel wordt geprobeerd het bestemmingsplan zodanig in te richten, dat in 
ieder geval vanuit de binnen het bestemmingsplan te regelen facetten geen verde-
re verslechtering optreedt. Binnen het bestemmingsplan Buitengebied spitst zich 
de discussie dan met name toe op de landbouw. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
7. Er wordt geen rechtszekerheid geboden ten aanzien van gevolgen voor de 
eigendommen van inwonenden, recreatie en bedrijven rondom de Natura2000-
gebieden. Er zijn flankerende maatregelen nodig, bijvoorbeeld met betrekking tot 
wateroverlast en brandgevaar. Er ontbreekt een watertoets. Er is ook nog geen 
beheerplan vastgesteld, waarin rekening wordt gehouden met de gevolgen van 
maatregelen in de Natura2000-gebieden voor de omgeving en inwoners buiten de 
gebieden.  
 
Beoordeling 
Nogmaals moet hier worden gezegd, dat niet alle aspecten meegenomen kunnen 
worden in een bestemmingsplan. De wetgeving is nu eenmaal zo dat in een be-
stemmingsplan alleen ruimtelijk relevante aspecten mogen worden geregeld en dat 
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sectorale aspecten middels de daartoe geëigende wetgeving en bestuursorganen 
moeten worden geregeld. De hier genoemde, mogelijke gevolgen van de inrichting 
van Natura 2000 gebieden, zijn aspecten die via andere regelgeving gereguleerd 
moet worden, bijvoorbeeld via het waterschap. In de beheersplannen kunnen al 
deze verschillende aspecten worden samengebracht om tot een goed beheer en 
inrichting van de gebieden te komen. Om die reden zijn ook vele partijen betrokken 
bij de totstandkoming van de beheersplannen. In het plan is een wettelijk vereiste 
watertoets binnen het kader van de ruimtelijke ordening opgenomen, waarmee het 
waterschap heeft ingestemd.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
8. Indiener stelt dat het beeldkwaliteitplan geen juridisch bindend document is 
en kan zijn. 
 
Beoordeling 
Het beeldkwaliteitplan is toetsingskader voor het bestemmingsplan. In de be-
voegdheden tot afwijking, wijziging of het verlenen van omgevingsvergunningen is 
het beeldkwaliteitplan onderdeel van het toetsingskader waaraan moet worden 
voldaan wil medewerking verleend kunnen worden. Daarmee heeft het beeldkwali-
teitplan een juridische betekenis gekregen binnen de toepassing van het bestem-
mingsplan.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
9. Indiener heeft bezwaar tegen het ontheffingstelsel. Burgemeester en wet-
houders zetten hiermee de Raad voor een voldongen feit. Er zouden ten minste 
beleidsregels moeten zijn. Het beeldkwaliteitplan gaat hiermee onderuit. Het wringt 
met een verplichte passende beoordeling als vereist in de Habitatrichtlijn en de ex-
terne werking van Natura 2000. 
 
Beoordeling 
Een ontheffingenstelsel is in bestemmingsplannen een aanvaard stelsel om mee te 
kunnen werken aan geringe afwijkingen of aan het geven van invulling aan be-
leidsmatige uitgangspunten. Dat beleid kan het bestemmingsplan zelf bevatten. Er 
hoeven niet per se afzonderlijke beleidsregels te bestaan. Het bestemmingsplan 
zelf bevat het beleid, dat door de gemeenteraad met het bestemmingsplan wordt 
vastgesteld. De gemeenteraad stemt daarmee zelf in met het gekozen stelsel. 
Naast dat burgers mogelijk een afwijking of wijziging van het bestemmingsplan no-
dig hebben, kan het ook zijn dat een natuurbeschermingswetvergunning nodig is. 
Binnen die vergunning vindt de passende beoordeling plaats. Dat is geen be-
voegdheid van de gemeente. De gemeente heeft alleen beoordeeld in hoeverre 
het ontheffingenstelsel op voorhand uitvoerbaar wordt geacht. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
10. Er komt in het bestemmingsplan strijdigheid met het verdrag van Malta als 
er bijvoorbeeld ‘natuur’ kan worden ontwikkeld in plaats van de agrarische be-
stemming.  
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Beoordeling 
De mogelijke strijd die uit een dergelijke ontwikkeling zou kunnen voortvloeien, 
wordt met de archeologische dubbelbestemmingen voorkomen. Niet wordt inge-
zien dat het bestemmingsplan op dit punt onvoldoende bescherming biedt. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
11. Er is geen luchtkwaliteitplan opgesteld. 
 
Beoordeling 
Een dergelijk plan is niet noodzakelijk, omdat de van toepassing zijnde regelgeving 
niet in betekende mate van toepassing is. Bovendien ligt er een rapport van de 
provincie waarin de luchtkwaliteit in Drenthe is onderzocht. Hetgeen in paragraag 
5.5.2. van de toelichting is verwoord, blijft ongewijzigd van kracht. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
12. Indiener wijst er op dat ook buiten de Natura2000-gebieden de soortenbe-
scherming van toepassing is zoals die is gemeld in de Flora en Faunawet, soorten 
genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn, waaronder zeven vleermuissoorten 
en alle vogelsoorten, met name weidevogels en overwinteraars die moeten kunnen 
eten. Vleermuizen hebben bos, houtwallen of bomenrijen nodig. Bossen, boswal-
len bomenrijen en laanbeplanting moeten daarom in het bestemmingsplan worden 
beschermd. 
 
Beoordeling 
De soortenbescherming vindt via sectorale wetgeving plaats. De Flora en Fauna-
wet kent een eigen ontheffingenstelsel, dat voor iedere activiteit van toepassing is, 
evenals dat geldt voor de natuurbeschermingswetvergunning. Beide regiems wer-
ken naast het bestemmingsplan. Ook hier geldt dat het bestemmingsplan geen 
ontwikkelingen mogelijk mag maken waarvan op voorhand duidelijk is, dat daar 
nooit een ontheffing voor zal worden verleend. Van dergelijke aanwijsbare ontwik-
kelingen is in het bestemmingsplan geen sprake.  
De aandacht voor natuur en landschap en het vastleggen daarvan in regelgeving 
en bestemmingsplannen is de afgelopen tijd aanzienlijk verbeterd, met name in 
vergelijking tot de nu nog geldende oude bestemmingsplannen. Dat er in het verle-
den volgens indiener veel is misgegaan, moet met het verbeterde instrumentarium 
in veel gevallen kunnen worden voorkomen. Maar ruimtelijke ordening blijft altijd 
een belangenafweging waarbij soms een belang voor een ander belang moet wij-
ken. Middels instrumenten als compensatie moeten de gevolgen daarvan tot een 
minimum beperkt kunnen worden. 
De landschappelijke elementen, de natuurwaarden van de agrarische gronden, de 
natuurgebieden, alles is van een beschermende regeling voorzien, waarbij met 
ontwikkelingen rekening gehouden moet worden. De rol van de gemeente beperkt 
zich daarbij tot haar rol van vergunningverlener en afweger van belangen vanuit 
het planologisch spoor. De gemeente is in de meeste gevallen niet de beheerder 
van de gebieden en elementen en kan ik het bestemmingsplan geen verplichtingen 
opleggen met betrekking tot het onderhoud en het beheer van de gronden.  
Via het toetsingskader is via het begrip ‘natuurlijke waarden’ uit artikel 1 een waar-
borg ingebouwd, dat de soortbescherming altijd deel van de afweging uitmaakt. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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13. In de passende beoordeling is verstoring van het open landschap bij func-
tieverandering niet meegenomen, terwijl dat juist het esdorpenlandschap kenmerkt. 
De wettelijke taak is in het bestemmingsplan aan te geven dat alle essen waarde-
vol zijn en niet alleen de essen die in het provinciaal beleid als waardevol worden 
aangemerkt. In de zienswijze wordt uitvoerig toegelicht waarom de essen cultuur-
historisch waardevol zijn en welke landschappelijke kenmerken daarom be-
schermd moeten worden. Geen ontsiering door wezensvreemde waarden. Hout-
wallen als karakteristieke landschapselementen bescherming bieden.  
 
Beoordeling 
De meest waardevolle essen, zoals die uit het provinciaal beleid voortkomen, zijn 
van een specifieke dubbelbestemming voorzien. Daarnaast is in de gebiedsbe-
stemming cultuurhistorie steeds onderdeel van het toetsingskader. Datzelfde geldt 
voor de landschappelijke elementen, zoals houtwallen. Overkoepelend beleidsuit-
gangspunt voor het bestemmingsplan is dat het landschap randvoorwaardenstel-
lend is. Mede om die reden is ook het zorgvuldig vormgegeven beeldkwaliteitplan 
voor het landschap opgesteld. De hele inrichting van het bestemmingsplan is sa-
menhang met het beeldkwaliteitplan biedt voldoende garantie dat op een zorgvul-
dige wijze met het landschap en de daarin voorkomende waarden wordt omge-
gaan. Er wordt geen aanleiding gezien om hierin nog verdergaande regelgeving 
voor op te nemen. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
14. Uitbreiding van kampeerterreinen is volgens het bestemmingsplan met 
ontheffing mogelijk. Dit past niet bij een conserverend bestemmingsplan. Voor uit-
breiding van functies moet een volledige planherziening worden gevolgd. 
 
Beoordeling 
Uitbreiding is geregeld via een wijzigingsbevoegdheid. Een conserverend plan wil 
niet zeggen dat er geen ontwikkeling wordt geboden. Die ontwikkeling richt zich 
echter op perceelsgerichte ontwikkeling van individuele bedrijvigheid of woonfunc-
ties. De agrarische functies, de woonfunctie, de niet-agrarische bedrijfsfunctie, de 
natuurfunctie hebben allemaal perceelgerichte ontwikkelingsmogelijkheden gekre-
gen, alsmede ontwikkelingen die aansluiten bij bestaand beleid. De gemeente 
heeft de recreatieondernemers hier niet van willen uitsluiten. Ook die moeten mo-
gelijkheden worden geboden om binnen de komende tien jaar het bedrijf te ontwik-
kelen en/of in geringe mate uit te breiden. De mogelijkheden daartoe zijn onder-
zocht in de Passende Beoordeling. Op grond daarvan is een mogelijkheid in het 
plan opgenomen, die ruimtelijk aanvaardbaar mag worden geacht. Op dat moment 
is het niet noodzakelijk om iedere uitbreiding met een apart bestemmingsplan te 
regelen. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
15. Het bestemmingsplan is strijdig met de Vogel- en Habitatrichtlijnverplich-
tingen. Ook buiten de Natura2000-gebieden moet de biodiversiteit worden behou-
den en verbeterd. Het Hof van Justitie heeft al geoordeeld dat landen ook buiten 
de speciale beschermingszone aan hun verplichtingen volgens de Vogelrichtlijn 
moeten voldoen. Voor niet-officieel aangeduide gebieden die in aanmerking komen 
om te worden aangeduid als Vogelrichtlijngebied, zoals de essen en de beekdalen, 
geldt de strengere Vogelrichtlijn. 
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Binnen de Vogelrichtlijngebieden gelden speciale beschermingsmaatregelen voor 
leefgebieden van vogelsoorten van bijlage I en trekvogels. Er mogen geen ver-
slechteringen van kwaliteit en geen storende factoren optreden en een passende 
beoordeling van plannen of projecten is verplicht. 
Buiten de vogelrichtlijngebieden geldt het voorkomen van vervuiling en verslechte-
ring van de omgeving van Vogelrichtlijngebieden. Essen en beekdalen behoren tot 
het leefgebied van vogels en zijn belangrijk voor de voedselvoorziening en over-
wintering van vogels.  
 
Beoordeling 
Verwezen kan worden naar eerdere beantwoordingen. Het bestemmingsplan is 
zodanig ingericht dat recht wordt gedaan aan de waarden van de gebieden, waar-
bij alle ruimtelijk relevante aspecten zijn meegenomen en van een regeling zijn 
voorzien. Ook de ruimtelijk relevante bescherming is in het plan meegenomen. 
Daarnaast geldt nog een grote hoeveelheid andere regelgeving. Die regelgeving is 
onverkort van kracht. Daar komt bij dat het bestemmingsplan zich niet uit kan 
spreken over noodzakelijk beheer- en inrichtingsmaatregelen of over de kwaliteit 
van gronden. Het bestemmingsplan kan alleen ruimtelijk relevant instrumentarium 
inzetten om te trachten de ruimtelijke kwaliteit van de gronden te behouden.  
Vanuit dat oogpunt is er geen strijd met de Vogel- en Habitatrichtlijn. Op alle gron-
den is voorzien in een afwegingskader waarbij de natuurwaarden een volwaardige 
plaats hebben gekregen. Binnen het bestemmingsplan is maximaal geregeld wat 
maximaal binnen een bestemmingsplan mogelijk is. Zoals indiener eerder zelf ook 
heeft geconstateerd, heeft een bestemmingsplan maar een gering bereik. Een be-
stemmingsplan kan geen biodiversiteit beschermen. Binnen een bestemmingsplan 
kan alleen met betrekking tot ruimtelijke fysieke ingrepen een afweging worden 
gemaakt waarbinnen de natuur, en daarmee de biodiversiteit, onderdeel van het 
toetsingskader is. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
16. De gemeente Westerveld dient het Drents Friese Wold te beschermen te-
gen verdere kap van naaldbossen. Door de aanwijzing als Vogelrichtlijngebied 
geldt een instandhoudingsplicht.  
 
Beoordeling 
Kap van bomen mag binnen de bestemming ‘Bos-1’alleen plaatsvinden in het ka-
der van normaal onderhoud. Een verdergaande kap is in strijd met de bestemming. 
Daarbij spreekt het bestemmingsplan zich niet uit over de boomsoort van de bos-
sen. Verder gelden er wettelijke bepalingen ter bescherming van de instandhou-
dingsdoelstellingen. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
17. Bollenteelt op de essen is een blamage voor de cultuurhistorische waarde 
van essen. Door het gebruik van gifstoffen heeft bollenteelt mogelijk negatief effect 
op de Natura2000-gebieden. Bollenteelt is verantwoordelijk voor aanzienlijke ver-
droging en vervuiling van het freatisch grondwater. In de passende beoorde-
ling/MER vinden we hier niets over. Dit kan niet tot een goede ruimtelijke ordening 
leiden. 
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Beoordeling 
De waarde van de essen wordt bepaald door het reliëf en de openheid. Een teelt 
die zich qua hoogte niet onderscheidt van gebruikelijke akkerbouwgewassen, is 
een ontwikkeling die passend wordt geacht binnen het gebruik van agrarische 
gronden. Er is geen ruimtelijk relevant aspect op basis waarvan in een bestem-
mingsplan een afwijkende regeling voor bollenteelt opgenomen zou moeten wor-
den. Cultuurhistorische waarde betekent niet dat alles altijd moet blijven zoals het 
was. Belangrijk is dat de essentiële waarden niet worden aangetast, en daarvan is 
bij bollenteelt op essen geen sprake.  
Het effect van gifstoffen op natuurwaarden is door indiener niet aangetoond. Er zijn 
wel wetenschappelijke rapporten waaruit blijkt dat er voor de volksgezondheid 
geen negatieve gevolgen zijn als gevolg van het gebruik van gif in de bollenteelt. 
Er is dan ook geen goede motivatie om op grond daarvan binnen het bestem-
mingsplan regulerend op te treden. Verdroging en vervuiling van grondwater moet 
middels regelgeving van het waterschap worden gereguleerd. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
18. Gemeenten kunnen bij het opstellen van een bestemmingsplan buitenge-
bied zelf een meer gedetailleerde archeologische verwachtingskaart laten maken, 
die voldoet aan het schaalniveau van een bestemmingsplan. Uit uitspraken van de 
Raad van State blijkt dat voor bodembewerkingen een aanlegvergunningenstelsel 
aangewezen is om te voorkomen dat het bodemarchief onherstelbaar wordt be-
schadigd. Dit geldt evenzo voor natuurontwikkeling, waar grote hoeveelheden aar-
de worden afgegraven. 
 
Beoordeling 
Binnen de gemeente is een gedetailleerde archeologische beleidsadvieskaart ge-
maakt. Deze kaart is 1 op 1 verwerkt op de verbeelding van het bestemmingsplan. 
Voor een groot deel van het buitengebied gelden archeologische dubbelbestem-
mingen op grond waarvan het zonder vergunning niet is toegestaan nader bepaal-
de grondbewerkingen uit te voeren. Dit alles ter bescherming van het bodemar-
chief. Alle verantwoordelijke instanties hebben met de gemeente meegekeken in 
hoeverre dit nu goed is geregeld. Al die instanties hebben ingestemd met de be-
scherming zoals die nu in het bestemmingsplan is opgenomen. Er wordt dan ook 
vanuit gegaan dat het bodemarchief op een zorgvuldige wijze binnen de gemeen-
telijke regelgeving is beschermd. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 96 
In de eerste plaats wordt gesteld dat het beeldkwaliteitplan niet leidend kan zijn, 
omdat het opzij gezet kan worden. Daarnaast is er geen sprake van een conserve-
rend plan, omdat er veel ontheffingsmogelijkheden worden geboden. Voorts is er 
geen watertoets en geen luchtkwaliteitplan. 
 
Beoordeling 
Het beeldkwaliteitplan is ook niet bedoeld leidend te zijn. Het plan functioneert als 
toetsingskader waaraan moet worden voldaan bij het verlenen van afwijkingen, 
wijzigingen en omgevingsvergunningen. Het biedt de waarborg dat telkens reke-
ning wordt gehouden met een goede ruimtelijke kwaliteit. 
De ontheffingsmogelijkheden vinden plaats op perceelsniveau. Een ontwikkelings-
gericht plan biedt mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. Dat is niet in dit plan 
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opgenomen. De ontwikkelingen die worden geboden, vinden alle plaats binnen de 
eerst vastgestelde beleidsmarges. Vanuit dat gegeven conserveert het plan het fei-
telijk gebruik en het geldende beleid. 
Een watertoets is uitgevoerd en akkoord bevonden door het waterschap. Het as-
pect luchtkwaliteit is in de toelichting op het bestemmingsplan verantwoord. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Natura 2000 gebieden 
In de zienswijze wordt gesteld dat het niet aanvaardbaar is enkele Natura 2000 
gebieden buiten het bestemmingsplan te laten. Dat is geen waarborg voor een 
goede ruimtelijke ordening. Alles dient in één geheel gepresenteerd te worden, zo-
dat de gevolgen kenbaar en duidelijk zijn. 
 
Beoordeling 
Voor de genoemde gebieden zijn aparte planologische procedures gevolgd, ten 
tijde van de totstandkoming van het bestemmingsplan voor het buitengebied. De 
plannen zijn daarbij op elkaar afgestemd. Planologisch gezien is er geen bezwaar 
om gebieden in aparte plannen onder te brengen. De bezwaren die in de zienswij-
ze tot uitdrukking worden gebracht, richten zich met name op de inrichtingsgevol-
gen van het gebied. Dat is planologisch niet vastgelegd. In de bestemmingsplan-
nen worden de gebieden bestemd voor natuur. Op welke wijze die natuur wordt in-
gericht en beheerd, is een kwestie van feitelijk gebruik. Gevolgen daarvan moeten 
op een andere wijze worden beoordeeld. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Essen 
In de zienswijze wordt vanuit historisch perspectief gepleit voor de terugkeer van 
de boswal om de essen heen. Op die manier kan ook de biodiversiteit worden ver-
groot. Daarnaast moet teelt beter afgestemd worden op de natuurgebieden. Zo zou 
er geen lelieteelt toegestaan moeten worden, omdat deze grondwater vervuild en 
onttrekt. Op grond van de Vogelrichtlijn zou een stimuleringsregeling getroffen 
moeten worden in plaats van boomwallen pas na aanlegvergunning toe te staan. 
 
Beoordeling 
De gemeente ziet geen aanleiding voor een stimuleringsregeling. Ingrepen op en 
nabij essen worden getoetst aan het beeldkwaliteitplan, waarin de kwaliteiten en 
de kenmerken van essen zijn beschreven. Juist het reguleren met een aanlegver-
gunning biedt de mogelijkheid om tot een zorgvuldige aanplant te komen. Het is 
niet bedoeld om daarmee een drempel op te werpen. Ook wordt geen aanleiding 
gezien om lelieteelt te reguleren. Verwezen wordt naar de beoordelingen daarom-
trent onder nummer 95.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Landbouwbeheer 
Gepleit wordt voor meer natuurlijke elementen en beheer van landbouwgronden 
nabij natuurgebieden. De gemeente zou dit moeten stimuleren. In plaats daarvan 
laat de gemeente bebouwing op essen toe. Daarmee handelt de gemeente in strijd 
met Europese verplichtingen.  
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Beoordeling 
Voor het inrichten van landbouwgronden met natuurlijke elementen en/of het na-
tuurlijke beheren van landbouwgronden bestaan stimuleringsregelingen. De agrari-
sche bestemmingen geven hiervoor planologische ruimte. Het is evenwel niet aan 
de gemeente om hierin nader te reguleren. Gemeentelijke stimuleringsregelingen 
bestaan hier niet voor.  
Het bebouwen van essen is niet zonder meer mogelijk. Hiervoor moet afgeweken 
worden van het bestemmingsplan, waarbij getoetst wordt aan het beeldkwaliteit-
plan. Daarmee is voldoende waarborg ingebouwd om tot zorgvuldige inpassing te 
komen, rekening houdend met de kwaliteit van de essen. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze 97 
1. Perceel kadastraal bekend 1710 (De Schure) is ingetekend als Woonbe-

stemming. Dit behoort echter tot het recreatieterrein. 
2. Bestemming is naar aanleiding van een inspraakreactie gewijzigd van “Recre-

atie-3” in “Recreatie-4”. Het terrein wordt echter wel bedrijfsmatig geëxploi-
teerd. Door deze bestemming wordt de schuur waar het materiaal en materi-
eel ten behoeve van onderhoud van het park wordt opgeslagen onder het 
overgangsrecht gebracht. Dit is ongewenst. 

3. Verzocht wordt enkele grenzen aan te passen ( locatie schuur en toegangs-
weg) 

 
Beoordeling 
1. De bestemming wordt aangepast. 
2. Er is geen sprake van een bedrijfsmatige exploitatie, zoals bedoeld in het be-

stemmingsplan. De bestemming “Recreatie-4” is de meest passende bestem-
ming. 

3. De vrijstaande schuur die gebruikt wordt als opslagruimte t.b.v. onderhouds-
werkzaamheden op het park valt binnen de bestemming Recreatie-4. De toe-
gangsweg staat correct aangegeven. 

 
Voorstel  
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan door de 
bestemmingsgrenzen aan te passen. 
 
Zienswijze 98 
De agrarische bedrijfskavel op het perceel Lheebroek 24 en omliggende percelen 
zijn gelegen binnen de gebiedsbestemming Agrarisch-2. Dit is niet in overeen-
stemming met het Provinciaal omgevingsplan. De begrenzing is willekeurig geko-
zen en kan leiden tot een beperking van de agrarisch bedrijfsvoering en mogelijk 
toekomstige uitbreiding. Verzocht wordt het gebied te bestemmen als Agrarisch-1.  
 
Beoordeling 
Volgens de kadernota is dit een ontwikkelingsgebied voor landbouw, natuur en re-
creatie 
A2 is een buffer tussen A1 en Natuur. De agrarische bedrijfsvoering wordt vol-
doende gewaarborgd doordat in de regels is opgenomen dat bij een eventuele wij-
ziging naar natuur er geen onevenredige schade voor de aangrenzende (agrari-
sche) bedrijven mag ontstaan, in die zin dat deze bedrijven in hun ontwikkelings-
mogelijkheden worden beperkt. A2 heeft voor het huidig gebruik geen consequen-
ties. De mogelijkheden op de agrarische bedrijfskavels zijn binnen beide bestem-
mingen gelijk. De gebiedsbestemming moet daarom niet gewijzigd worden. 
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Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. 
 
Zienswijze 99 
Het perceel naast Van Helomaweg 45 Darp (H 3632) heeft in het ontwerpbestem-
mingsplan de bestemming “Bos-2”. Hiermee is het perceel mede bestemd voor 
dagrecreatief en educatief medegebruik. In het voorontwerp was dit perceel met 
naastliggend perceel als “Bos-1” bestemd. Naastliggend perceel heeft nu “Agra-
risch-2” bestemming. Het is niet logisch aan het perceel de bestemming “Bos -2 “ 
toe te kennen. Verzocht wordt het perceel weer onder de bestemming “Bos-1” te 
brengen.  
 
Beoordeling 
Gebleken is dat het een bosperceeltje betreft dat kleiner is dan 2 ha en grenzend 
aan agrarische cultuurgronden met de bestemming Agrarisch-2. Het specifiek be-
stemmen van dit bosperceeltje is niet noodzakelijk. De bestemming Agrarisch-2 is 
passend. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan aan te passen door de be-
stemming Bos – 2 te wijzigen in Agrarisch – 2. 
Zienswijze 100  
De boerderij op het perceel Van Zijlweg 1 is in 2002 verbouwd tot het huis zoals 
het nu gebruikt wordt. De woning heeft de uitstraling van een boerderij en staat op 
2 ha grond waarbij tevens sprake is van een hobbymatige vorm van agrarische ac-
tiviteiten. In het ontwerpbestemmingsplan is het perceel bestemd als “Wonen”. 
Percelen in de omgeving (Schipslootweg 5, Bovenweg 1 en Bovenweg 2) hebben 
de bestemming “Wonen – Voormalige boerderijpand” terwijl hier al heel lang geen 
sprake meer is van een boerderij. Verzocht wordt aan het perceel Van Zijlweg 1 de 
bestemming “Wonen – Voormalig boerderijpand’ toe te kennen. 
 
Beoordeling 
Binnen de bestemming “Wonen” is het toegestaan ondergeschikt en kleinschalig 
vee te houden. De toekenning van een W-V of W bestemming is voor een groot 
aantal panden nogmaals doorgelopen. Hier volgen enige ambtshalve aanpassin-
gen uit. De woning aan de Bovenweg 1 heeft nu een “W-V”bestemming en behoort 
een “W” bestemming te krijgen. De woning aan de Schipslootweg 5 heeft nu een 
“W-V” bestemming en dient een “W” bestemming te krijgen. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding de verbeelding van het bestemmingsplan, zoals 
hiervoor genoemd, aan te passen. 
 
Zienswijze 101 
Het perceel, kadastraal bekend Dwingeloo, sectie G, nummer 2187, (landgoed 
Klaverdrie- Potteveen en Esch) is in het ontwerpbestemmingsplan bestemd als 
“Bos-1”. Dit perceel is al meer dan 60 jaar in gebruik als weiland. Verzocht wordt 
aan dit perceel een agrarische bestemming toe te kennen. 
 
Beoordeling  
Het betreft inderdaad een weiland en geen bos. De bestemming kan aangepast 
worden naar “Agrarisch-2”. 
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Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan aan te passen door het toe-
kennen van de bestemming “Agrarisch-2” op de verbeelding. 
 
Zienswijze 102 
Het terrein, kadastraal bekend gemeente Dwingeloo, sctie M, nr. 620 (landgoed 
Klaverdrie- Erf en Esch) heeft in het ontwerpbestemingsplan de bestemming 
“Agrarisch -2”. Het is de bedoeling dat de agrarische hoofdbestemming behouden 
blijft. Er zijn op dit moment problemen met de pachter over de overdracht. Verzocht 
wordt aan het hoofdgebouw een woonbestemming toe te kennen, om zo verhuur 
aan een niet direct aan het bedrijf verbonden huurder mogelijk te maken. Dit om te 
voorkomen dat het hoofdgebouw en schuur uit 1780 niet jarenlang komt leeg te 
staan of in verval raakt. 
 
Beoordeling 
Feitelijk gebruik is niet meer agrarisch. Een woonbestemming is dan gerechtvaar-
digd. Vanwege de uiterlijke verschijningsvorm kan een “Wonen-Voormalige Boer-
derijpanden” bestemming toegekend worden. Mocht in de toekomst een agrarisch 
bedrijf zich willen vestigen op het perceel, dan kan onder voorwaarden de be-
stemming gewijzigd worden in “Agrarisch-2”. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan aan te passen door op de 
verbeelding de bestemming “Wonen-Voormalige Boerderijpanden” toe te kennen. 
 
Zienswijze 103 
De ijsbaan te Vledder is met de omliggende grond bestemd tot “Sport-IJsbaan”. 
Gevraagd wordt of het terrein op het eiland en rondom de ijsbaan beheerd kan 
worden als heide- en woeste grond met bos conform normaal onderhoud. 
 
Beoordeling 
Deze ijsbaan is op het perceel omgeven door een bosperceel. Dit bos is niet apart 
bestemd tot “Bos” maar dient ten aanzien van de regeling voor omgevingsvergun-
ningen aan te sluiten bij de bestemming “Bos-2”, zodat ook een ‘het normale bos- 
en/of natuurbeheer en/of de kap ten gevolge van de houtproductie’ uitgezonderd 
wordt van het vereiste van een omgevingsvergunning. Deze regeling kan worden 
opgenomen binnen de bestemming “Sport-IJsbaan”. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. In de regels 
van de bestemming “Sport – IJsbaan” worden de vergunningplichtige werken en 
werkzaamheden en de uitzonderingen daarop, conform de bestemming “Bos-2” 
toegevoegd. 
 
Zienswijze 104 
Op het perceel van Helomaweg 3a wordt een ruitervakantiecentrum geëxploiteerd. 
Volgens een verleende milieuvergunning kunnen 20 paarden gestald worden. Het 
verblijf van de gasten wordt gefaciliteerd middels een mini-camping en een drietal 
appartementen. In samenspraak met de gemeente is een herontwikkeling voor het 
perceel opgestart. Hierbij zal de mini-camping ontmanteld worden en de openheid 
van het gebied hersteld worden. In ruil voor ontmanteling van de mini-camping is 
afgesproken dat de voormalige deel ingericht zal worden als recreatief verblijf en 
dat de schuur naast de stal gebruikt zal worden als groepsaccomodatie. Verder is 
besproken dat naast de bestaande appartementen (oppervlakte 250m2), de her-
ontwikkeling tot doel heeft om gefaseerd te komen tot nieuwbouw van 2 x 3 appar-
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tementen welke samen een oppervlakte beslaan van 400 m2. De Rijksdienst voor 
Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten heeft positief geadviseerd ten aan-
zien van de nieuwbouw van de appartementen, mits ondergebracht in karakteris-
tieke bijgebouwen en gesitueerd zoals op de plantekeningen behorend bij het her-
ontwikkelingsplan aangegeven.  
Er ontstaan enige knelpunten door de in het ontwerpbestemmingsplan aan het 
perceel gegeven bestemming "Wonen - Voormalige boerderijpanden". 
  
Verzocht wordt de aanduiding "paardenhouderij" aan te brengen. 
  
De afgesproken nieuwbouw van 2 x 3 appartementen in ruil voor ontmanteling van 
de mini-camping moet mogelijk gemaakt worden binnen de bestemming. 
  
Het ontwerpbestemmingsplan is aangepast wat betreft Externe Veiligheid vanwege 
de reactie van de Inspectie VROM en de regionale brandweer. Dit leidt tot een ver-
kleining van het bedrijf van client.  
  
Ten tijde van de meest recente vergunningverlening aan het tankstation heeft de 
gemeente verzuimd een risicoanalyse te maken op basis van het feitelijk gebruik 
van de bestemming op het perceel van Helomaweg 3a. Op dat moment en tot op 
heden wordt op dit perceel onder meer een mini-camping geëxploiteerd.  
Onterecht boet van Helomaweg 3a in aan bestaande bedrijfsmogelijkheden om 
mogelijk te maken dat de mogelijkheden voor het tankstation bestemd kunnen 
worden. 
  
Bij het onderliggende ontwerp had in de risico analyse de nieuwbouw en bereke-
ning van aanwezige personen meegewogen dienen te worden evenals de be-
staande feitelijke situatie. 
Ten behoeve van de bestemming van het LPG station en de daarmee vastgestelde 
risico analyse als ook de ligging van de contour is onvolledig als ook niet onomsto-
telijk vaststaand. 
  
Zonder harde en schriftelijke toezegging tot medewerking aan het totaalplan voor 
herontwikkeling op het perceel van Helomaweg 3a, als ook zonder gedegen risico 
analyse voor het beoogde totaalplan, is het in strijd met een goede ruimtelijke or-
dening te achten om de bestemming met de daaraan verbonden veiligheidszone 
aldus vast te leggen voor het perceel aan de Egginkweg 22. 
  
Beoordeling 
Aan het perceel zal een aanduiding "paardenhouderij" toegekend worden. 
  
Voor de herontwikkeling van het perceel is destijds een art. 19, lid 1 WRO proce-
dure opgestart. Dit was een langlopende procedure die niet afgemaakt is doordat 
het bestemmingsplan Buitengebied inmiddels in procedure was. Voor het perceel 
van Helomaweg 3a worden specifieke aanduidingen opgenomen die aansluiten bij 
de inmiddels gemaakte afspraken. Zo wordt op het hoofdgebouw de aanduiding  
‘specifieke vorm van recreatie - groepsaccommodatie ’ gelegd. Op het hele perceel 
worden vervolgens de aanduidingen ‘bijgebouwen’, ‘maximum aantal recreanten’ 
en ‘paardenhouderij’ opgenomen. Verwezen wordt ook naar de beoordelingen bij 
de zienswijzen onder de nummers 12, 13 en 16. 
  
Het ontwerpbestemmingsplan is voor het perceel van Helomaweg niet aangepast 
vanwege de reacties van de inspectie VROM en de regionale brandweer.  
De inspectie VROM en de regionale brandweer hebben als vooroverlegpartners 
een advies gegeven over het bestemmingsplan Buitengebied. Door het perceel te 
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bestemmen tot "Wonen - Voormalige boerderijpanden" met de aanduidingen ‘spe-
cifieke vorm van recreatie - groepsaccommodatie, ‘bijgebouwen’, ‘maximum aantal 
recreanten’ en ‘paardenhouderij’, in combinatie met het vervallen van de bestaan-
de camping, zal het aantal recreanten afnemen ten opzichte van de huidige situa-
tie. Dit is in het kader van externe veiligheid een positieve ontwikkeling.  
  
In augustus 2011 is er een risicoanalyse uitgevoerd. Hierbij zijn ook de nieuw-
bouwplannen betrokken. 
Naar aanleiding van deze risicoanalyse is besloten de verleende milieuvergunning 
van het tankstation in te trekken en een nieuwe vergunning te verlenen met een 
doorzet tot 1000 m3. 
Hiermee zal de grenswaarde van de 10-6 contour van 110 naar 45 meter gaan. In 
het ontwerpbestemmingsplan kan deze risicocontour nu nog niet aangepast wor-
den. 
  
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan door ter 
plaatse van het perceel van Helomaweg 3a de aanduidingen ‘specifieke vorm van 
recreatie - groepsaccommodatie’,  ‘bijgebouwen’, ‘paardenhouderij’ en ‘maximum 
aantal recreanten’ op te nemen. Zie ook voorstel bij zienswijze 12, 13 en 16.  
 
Zienswijze 105 
1. In de inspraakreactie is opgenomen dat voor het perceel bekend gemeente 

Vledder, sectie G, nr. 155 (bungalowpark Doldersum) de mogelijkheid voor de 
bouw van vier recreatiewoningen zou worden opgenomen, conform het gel-
dende bestemmingsplan. Dit is in het ontwerpbestemmingsplan niet correct 
weergegeven. Eén mogelijkheid voor de nieuwbouw staat op grond van de 
buurman. Verzocht wordt dit alsnog correct over te nemen en om een gede-
tailleerde kaart waarop duidelijk is af te lezen waar er in het bungalowpark 
Doldersum nog gebouwd mag worden en hoeveel. 

2. Het is onduidelijk welke bestemming het bungalowpark Doldersum nu heeft. 
Recreatie-3 of -4.  

 
Beoordeling 
1. Deze opmerking is terecht. De verbeelding kan aangepast worden conform 

het gestelde in de zienswijze.  
2. Ook deze opmerking is terecht. Het hele park zal de bestemming R4 krijgen. 

Deze bestemming is bedoeld voor de bungalowparken waar alleen recreatie-
woningen zijn toegestaan.  

 
Voorstel 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Verbeel-
ding zal aangepast worden zodat conform de feitelijke situatie de aanduidingen 
(rw) worden weergegeven. Daarnaast zal het park de bestemming “Recreatie-4” 
krijgen. 
 
Zienswijze 106 
1. Binnen 500 m van natura 2000 gebieden mag een recreatiebedrijf niet uitbrei-

den. Hiermee wordt de continuïteit en toekomst van het gezin verstoord. 
2. Bij recreatiebedrijven in of binnen 500 m van natura 2000 gebieden wordt het 

aantal plaatsen exact vastgelegd; bij bedrijven daarbuiten is geen maximum 
vastgelegd. Dit is meten met 2 maten. 

3. Kleinschalig kamperen wordt te veel vrij gegeven. Gepleit wordt voor een quo-
tering. 
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4. Op recreatieterreinen geen maximum aan gebouwen opnemen. Er moet ge-
bouwd kunnen worden als de doelgroep er om vraagt. 

5. De zienswijze van Recron wordt ondersteund. 
 
Beoordeling 
1– 5. Zie beoordeling zienswijze RECRON onder A2. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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6. REACTIE TOETSINGSADVIES COMMISSIE VOOR DE MILIEUEF-
FECTRAPPORTAGE 

 
6.   1. Procedure 

Op 22 december 2011 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage het 
Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop met betrek-
king tot het bestemmingsplan buitengebied Westerveld uitgebracht (rapportnum-
mer 2393-92). 
Het advies betreft het Plan MER bestemmingsplan Buitengebied Westerveld d.d. 
12 april 2011, opgesteld door Grontmij Nederland B.V. te Assen, met projectnum-
mer 277841/272838 en de Aanvulling Plan-MER en Passende Beoordeling Be-
stemmingsplan Buitengebied Westerveld d.d. 4 november 2011, eveneens opge-
steld door de Grontmij, met projectnummer 272838. 
Vanaf 28 april 2011 heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied met het 
Plan-MER d.d. 12 april 2011 gedurende zes weken ter inzage gelegen met de mo-
gelijkheid voor een ieder om gedurende de termijn van de terinzagelegging ziens-
wijzen kenbaar te maken. De zienswijzen zijn op verzoek van de gemeente door 
de commissie in de beoordeling betrokken. De beantwoording van de zienswijzen 
is opgenomen in de Reactienota zienswijzen. 
De aanvulling op het plan-MER heeft met ingang van 10 november 2011 geduren-
de zes weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid voor een ie-
der om gedurende de termijn van de terinzagelegging zienswijzen kenbaar te ma-
ken. De zienswijzen op de aanvulling op het plan-MER zijn in deze reactienota be-
antwoord. Deze zienswijzen zijn niet aan de commissie voorgelegd.  
 
6.   2. Advies commissie m.e.r. 

6.2.1. Ontbreken essentiële informatie 

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling tezamen, essentiële 
informatie ontbreekt om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de 
besluitvorming. 
Er ontbreekt een volledige worst-case-scenario waarin de maximale gevolgen van 
het bestemmingsplan in beeld worden gebracht. Daardoor geeft het MER geen in-
zicht in de maximale omvang van de effecten van nieuwvestiging van kampeerter-
reinen en stikstofdepositie door veehouderijen. Aanvulling van het MER op dit as-
pect zal de conclusies echter niet wezenlijk veranderen. In alle onderzochte alter-
natieven neemt de depositie van verzurende en vermestende stoffen op Natura 
2000-gebieden toe ten opzichte van de huidige feitelijke situatie. Omdat de deposi-
tie van deze stoffen in de natuurgebieden al hoger dan de kritische depositiewaar-
de is, is aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden 
niet uit te sluiten.  
De Passende beoordeling concludeert dat significante gevolgen voor Natura 2000-
gebieden uitgesloten kunnen worden omdat in het bestemmingsplan een ‘vangnet-
constructie’ is opgenomen. Hoewel deze constructie op projectniveau een extra 
waarborg kan vormen, kan daarmee op planniveau aantasting van natuurlijke 
kenmerken van Natura 2000-gebieden niet worden uitgesloten.  
Het MER en de aanvulling geven voor de veehouderij- en recreatiesector op hoofd-
lijnen inzicht in de huidige situatie, scenario’s (alternatieven) voor de te verwachten 
ontwikkelingen daarin en de milieueffecten van deze alternatieven. Aangezien in 
het bestemmingsplan geen zonering of differentiatie per deelgebied wordt toege-
past is het in principe logisch dat de effectbeoordeling in het MER globaal is. De 
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maximale omvang van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden is niet duidelijk en 
de in de aanvulling genoemde mitigerende maatregelen zullen niet met zekerheid 
leiden tot gelijk blijven of afname van de stikstofdepositie in Natura 2000- gebie-
den.  
Daarmee is niet aannemelijk gemaakt dat door vaststelling van het plan de natuur-
lijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden niet worden aangetast. 
 
Reactie gemeente 
De commissie geeft aan dat het MER en de aanvulling voor de veehouderij- en re-
creatiesector op hoofdlijnen inzicht geven in de huidige situatie, scenario’s (alterna-
tieven) voor de te verwachten ontwikkelingen daarin en de milieueffecten van deze 
alternatieven. De gemeente onderschrijft de opvatting van de commissie dat het in 
beeld brengen van een volledig worst-case-scenario geen toegevoegde waarde 
voor het MER heeft.  
Essentieel in het advies van de commissie is de opvatting dat de maximale om-
vang van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet duidelijk is en de in de aan-
vulling genoemde mitigerende maatregelen niet met zekerheid zullen leiden tot ge-
lijk blijven of afname van de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden. 
De Passende beoordeling concludeert dat significante gevolgen voor Natura 2000-
gebieden uitgesloten kunnen worden omdat in het bestemmingsplan een ‘vangnet-
constructie’ is opgenomen. De commissie geeft aan dat deze constructie op pro-
jectniveau een extra waarborg kan vormen, maar daarmee kan op planniveau aan-
tasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet worden uitgeslo-
ten. 
 
In de planregels zijn diverse bepalingen opgenomen ter bescherming van de om-
gevingskwaliteit binnen het plangebied, onder andere door middel van het leggen 
van specifieke dubbelbestemmingen, de bevoegdheid om nadere eisen te stellen 
en het stellen van specifieke randvoorwaarden met betrekking tot de bescherming 
van de natuurlijke en landschappelijke waarden en de cultuurhistorische en ar-
cheologische waarden. 
Ten behoeve van de bijzondere bescherming van de Natura2000-gebieden zijn in 
de planregels van het ontwerpbestemmingsplan twee specifieke bepalingen toege-
voegd. 
In artikel 70 onder g is het volgende bepaald: 
het gebruik van gronden en bouwwerken waarvoor bij of krachtens de Natuurbe-
schermingswet 1998 een vergunning is vereist en waarvoor deze vergunning niet 
is verleend, met dien verstande dat indien de Natuurbeschermingswet 1998 wordt 
vervangen de nieuwe wetgeving hier gelezen moet worden in plaats van de Na-
tuurbeschermingswet 1998.  
In artikel 74.3. is het volgende bepaald: 
“Burgemeester en Wethouders zullen bij het toestaan van bouwwerken en werken 
en werkzaamheden rekening houden met de specifieke bescherming en instand-
houding van de Natura 2000-gebieden, zoals die zijn weergegeven in bijlage 2 van 
de toelichting, door het voorkómen van significant negatieve aantasting van de na-
tuurlijke kenmerken van de gebieden, zodanig dat er geen strijd met de Natuurbe-
schermingswet 1998 zal zijn”. 
 
In het kader van de definitieve vaststelling van de Natura 2000 gebieden is per ge-
bied een beheerplan in voorbereiding. Het beheerplan wordt opgesteld om te be-
werkstelligen dat de gestelde natuurdoelstellingen worden gerealiseerd. 
De kritische depositiewaarde van ammoniak en stikstof is voor bepaalde natuur-
doelen een belangrijke factor, terwijl de bestaande depositie al aanzienlijk hoger is. 
Om de kritische depositiewaarde toch te kunnen realiseren zullen diverse maatre-



blz 136 068402.04    
 

 
 
Buro Vijn B.V.   Reactienota Zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied  
 Westerveld en planMER 

Status: Definitief / 05-07-12 

gelen moeten worden getroffen, die zich voor een groot deel buiten de reikwijdte 
van de planologie en daarmee het bestemmingsplan afspelen. 
Een groot deel van de depositie is afkomstig van bronnen buiten de invloedsfeer 
van het gebied en de omgeving daarvan. Door middel van generieke maatregelen 
wordt beoogd de depositie daarvan terug te dringen. Hierbij lijkt overigens ook de 
algemene economische situatie, al dan niet van tijdelijke aard, van grote invloed te 
zijn op de ontwikkeling van het achtergrondniveau van de depositie van stikstof.  
Een deel van de verlaging van de kwetsbaarheid voor depositie van ammoniak en 
stikstof is te bereiken door herstellende beheer- en inrichtingmaatregelen, bijvoor-
beeld door vernatting van natuurgebied en systeemherstel van stroomgebieden.  
Helaas is (nog) onzeker wanneer en welke resultaten met beheer- en inrichting-
maatregelen worden bereikt. Dit is mede afhankelijk van de inzet van middelen 
door rijk en provincie. 
Ten aanzien van de agrarische sector zijn en worden verschillende maatregelen 
getroffen om de bijdrage van deze sector aan de depositie te verminderen. De 
maatregelen zijn voornamelijk vastgelegd in landelijke milieu- en mestwetgeving.  
Voor de komende decennia wordt een verdere terugloop van de depositie van stik-
stof voorzien.  
 
In vergevorderde voorbereiding is de programmatische aanpak van stikstof (PAS) 
die gekoppeld is aan de speciale bescherming van Natura 2000-gebieden en op 
basis waarvan het landelijk rekeninstrument AERIUS is ontwikkeld voor het be-
heersen van de emissie en de depositie afkomstig van veehouderijbedrijven die 
binnen de directe invloedsfeer van een kwetsbaar Natura 2000 gebied aanwezig 
zijn, of afkomstig van nieuwe bronnen. 
De PAS zal er voor zorgen dat de depositie extra daalt, waarbij een deel van de 
afname wordt gebruikt voor ontwikkelruimte. In de situatie die zo ontstaat, neemt 
de depositie van stikstof nog steeds af. Dit betekent dat in het kader van de PAS 
de werkelijke ontwikkeling van stikstofdepositie nauwlettend zal worden gevolgd.  
De PAS is gericht op het bieden van ontwikkelruimte voor de veehouderij, mede 
ten behoeve van het kunnen realiseren van nieuwe stalsystemen, waarbij de de-
positie van ammoniak en stikstof afkomstig van veehouderijbedrijven in en in de 
omgeving van een Natura 2000 gebied (per saldo) in elk geval niet toeneemt. 
Nieuwe regels voor bijvoorbeeld het uitrijden van dierlijke mest zijn gericht op het 
terugdringen van de uitstoot van ammoniak in de landbouw. 
In de AMvB Huisvesting worden hogere eisen gesteld aan nieuwe stallen om de 
emissie te verminderen. Verder gaat het om nieuwe maatregelen op het gebied 
van veevoer en bedrijfsmanagement.  
Uit de verkenning van de PAS in de provincies is gebleken dat in bijna alle gebie-
den een combinatie van depositiedaling en herstelstrategieën kan worden gevon-
den, die het vertrouwen geeft dat de instandhoudingsdoelen van Natura 2000 wor-
den gehaald.  
 
De definitieve inhoud en de wettelijke toepassing van de PAS is echter nog niet 
duidelijk en laat waarschijnlijk nog enige tijd op zich wachten. 
Aangenomen moet worden dat de beheerplannen en de PAS ten tijde van de vast-
stelling van het bestemmingsplan nog geen rechtskracht zullen hebben. 
 
Samenvattend deelt de gemeente de zorgen die de commissie voor de m.e.r. in 
het advies heeft verwoord. Er zijn diverse ontwikkelingen met betrekking tot gene-
rieke en regionale maatregelen gaande, op basis waarvan er vertrouwen in mag 
worden gesteld dat de kwaliteit van de natuurlijke habitat en habitatsoorten niet zal 
verslechteren en er geen significant verstorend effect zal zijn op de kwalificerende 
soorten van een Natura 2000-gebied.  
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Echter moet worden vastgesteld dat het maatregelenpakket nog niet (in volle om-
vang) in werking is.  
 
Aan vorenstaande ontleent de gemeente, dat het binnen het kader van ‘een goede 
ruimtelijke ordening’ noodzakelijk en rechtmatig is om bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan op Natura-2000 beleid toegesneden aanvullende bepalingen in 
het bestemmingsplan op te nemen. 
De aanvullende bepalingen betreffen het uitsluiten van het gebruik, het bouwen en 
het uitbreiden van gebouwen en overkappingen ten behoeve van het realiseren 
van stalruimte voor uitbreiding van de veestapel, waarbij de stikstofdepositie toe-
neemt. Uitbreiding van de veestapel is dan wel mogelijk als de depositie wordt ver-
laagd of in ieder geval gelijk blijft.  
Als vast komt te staan dat de kwaliteit van de natuurlijke habitat en habitatsoorten 
niet zal verslechteren en er geen significant verstorend effect zal zijn op de kwalifi-
cerende soorten van een Natura 2000-gebied, kan van deze regel worden afgewe-
ken. 
De gemeente ziet voorts aanleiding om de mogelijkheden voor nieuw vestiging van 
verblijfsrecreatieterreinen in het bestemmingsplan te schrappen en de bij het ont-
werpplan opgenomen bijzondere beperkingen voor bestaande verblijfsrecreatiebe-
drijven te schrappen.  
Mogelijke toename van verstorend effect als gevolg van de ontwikkeling van be-
staande recreatiebedrijven kan relatief eenvoudig worden ondervangen.  
In de planregels wordt in dit verband toegevoegd dat in voorkomende situaties ad-
vies moet worden ingewonnen bij een onafhankelijke deskundige op gebied van 
natuur en landschap. In de plantoelichting wordt opgenomen dat in voorkomend 
geval wordt aanbevolen het provinciaal kwaliteitsteam ‘Natuurlijke recreatie’ bij de 
planvorming te betrekken. De situering van de bestaande verblijfsrecreatieterrei-
nen wordt meegenomen in het beheerplan. 
In de Reactienota zienswijzen bestemmingsplan buitengebied is een en ander na-
der toegelicht.  
 
Met de in het ontwerp opgenomen specifieke bepalingen en vorenstaande voorge-
stelde aanvullende aanpassingen en toevoegingen, is aantasting van natuurlijke 
kenmerken van Natura 2000-gebieden op het planniveau uitgesloten.  
  
Voorstel 
Aan de volgende leden 3.5. onder u, 4.5. onder v en 6.4. onder j van de planregels 
wordt de volgende gebruiksregel toegevoegd: 
 
het gebruik van gebouwen en overkappingen ten behoeve van de uitbreiding van 
de bestaande veestapel waarbij een toename plaats vindt van de ammoniakemis-
sie vanaf het betreffende agrarische bedrijf, als de kwaliteit van de natuurlijke habi-
tat en habitatsoorten bij gevolg kan verslechteren of er een significant verstorend 
effect kan zijn op de kwalificerende soorten van een Natura 2000-gebied. 
 
Deze regel geeft kort gezegd aan dat het uitbreiden van de veestapel op een agra-
risch bedrijf of een paardenhouderij waarbij de ammoniakemissie vanuit dat bedrijf 
toeneemt, met als gevolg mogelijk negatieve effecten voor een Natura 2000 ge-
bied, in strijd is met het bestemmingsplan. Deze gebruiksregel is te allen tijde van 
toepassing. Zowel bij uitbreiding van de veestapel binnen een bestaande stal, als 
bij de nieuwbouw of uitbreiding van een stal. Ook bij afwijkingen of bij toepassing 
van wijzigingsbevoegdheden is de gebruiksregel van toepassing. Daarmee is ge-
borgd dat er binnen het bestemmingsplan geen uitbreiding van de bestaande vee-
stapel mogelijk is waarbij toename van de emissie plaats vindt met negatieve ge-
volgen voor een Natura 2000 gebied.  
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Wat de bestaande veestapel is, is door middel van de begripsregels vastgelegd op 
de veestapel zoals die bestond op de peildatum zoals die is opgenomen in de Na-
tuurbeschermingswet 1998.  
 
Het is wenselijk om een afwijkingsbevoegdheid op te nemen om van deze ge-
bruiksregel af te kunnen wijken. Het hiervoor beschreven generieke beleid laat 
mogelijk in de toekomst ruimte om in situaties mee te werken aan uitbreidingen 
waarbij wel een toename van de emissie mag plaatsvinden.  
In de artikelen 3, 4 en 6 is daarom een afwijkingsmogelijkheid van de gebruiksregel 
opgenomen, waaraan een specifiek toetsingskader is gekoppeld. Deze afwijking 
luidt als volgt: 
 
het bepaalde in lid (..) in die zin dat bij een uitbreiding van de veestapel op een 
agrarisch bedrijf of een paardenhouderijbedrijf de ammoniakemissie toeneemt, 
mits: 

1. bij gebruik van nieuwe stalruimte het in aanmerking komende bes-
te beschikbare stalsysteem wordt toegepast om emissie van am-
moniak te beperken èn de toename van de ammoniakemissie 
wordt gecompenseerd door middel van mitigerende maatregelen, 
of anderszins wordt aangetoond dat de kwaliteit van de natuurlijke 
habitat en habitatsoorten bij gevolg niet zal verslechteren en er 
geen significant verstorend effect zal zijn op de kwalificerende 
soorten van een Natura 2000-gebied. Onder een mitigerende 
maatregel als hiervoor bedoeld wordt mede begrepen: 
- compensatie door middel van een minimaal gelijkwaardige af-

name van de bestaande depositie op hetzelfde kwetsbare ge-
bied, afkomstig van één of meer andere agrarische bedrijven;  

- compensatie door middel van het realiseren van een minimaal 
gelijkwaardige vermindering van de kwetsbaarheid van de be-
treffende habitat, door het (doen) treffen van inrichting- en be-
heermaatregelen.  

 
Voor de aanpassingsvoorstellen met betrekking tot de verblijfsrecreatie wordt ver-
wezen naar de Reactienota zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied. 
 
6.2.2. Landschap en cultuurhistorie 

De effectbeoordeling is volgens de Commissie vooral voor de aspecten landschap 
en cultuurhistorie niet goed onderbouwd en weinig navolgbaar. Er is veel informa-
tie over de landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het plangebied, maar 
deze wordt slechts zeer beperkt gebruikt om de effecten op specifieke waarden te 
beoordelen. Dat betekent dat de werkelijke effecten zullen afhangen van de daad-
werkelijke invulling van de ontwikkelingsruimte die het bestemmingsplan biedt. De 
waarborgen vanuit het landschap en cultuurhistorie, inclusief archeologie, zijn in 
het ontwerpbestemmingsplan wel duidelijk ingevuld via het beeldkwaliteitplan res-
pectievelijk de (aanstaande) cultuurhistorische waardenkaart. 
 
Reactie gemeente 
Wellicht is in het MER onvoldoende duidelijk gemaakt dat tijdens de totstandko-
ming van de kadernota voor het buitengebied hoge waarde is toegekend aan de 
bestaande omgevingskwaliteit. Bewust is er voor gekozen de kernkwaliteiten van 
het landschap in de kadernota in beeld te brengen en te kwalificeren en vervolgens 
als uitgangspunt te laten gelden voor nieuwe ontwikkelingen.  
Relevant is verder dat in de Nota van uitgangspunten voor het nieuwe bestem-
mingsplan is vastgelegd dat niet alleen de kadernota maar ook het provinciaal 
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ruimtelijk beleid volgens het Provinciaal Omgevingsplan (POP) richtinggevend zul-
len zijn voor het nieuwe bestemmingsplan. Hiermee ligt de bandbreedte voor het 
ruimtelijk beleid grotendeels vast en is het weinig zinvol om in het kader van de 
Plan-m.e.r. diepgaande onderzoeken en effectbeoordelingen uit te voeren. 
In hoofdstuk 2 van de Aanvulling Plan-MER en Passende Beoordeling wordt nader 
ingegaan op de beleidsmatige voorgeschiedenis en het flankerend beleid met bij-
behorende rapportage inzake de cultuurhistorische waarden in het gebied, waar-
onder de archeologische waarden en het landschap. 
Het betreft het Beeldkwaliteitplan Buitengebied Westerveld, door de raad vastge-
steld op 21 september 2010, het Raap-Rapport 2021, een archeologische ver-
wachtings- en beleidsadvieskaart, opgesteld in 2010, waarbij de landschapsge-
schiedenis en de bewoningsgeschiedenis is onderzocht en beschreven en het 
Raap-Rapport 2493 “Tussen Havelterberg en Lheebroek, een cultuurhistorische 
waardenkaart van de gemeente Westerveld, d.d. 30 januari 2012, dat recent is 
verschenen. 
De eerste twee genoemde rapporten zijn juridisch aan het bestemmingsplan ver-
bonden en het laatst genoemde rapport wordt binnenkort in samenhang met een 
‘cultureel erfgoed verordening’ vastgelegd. In de planregels van het bestemmings-
plan zijn diverse regels opgenomen, waaronder dubbelbestemmingen, waarmee 
voormelde waarden worden beschermd. 
De commissie geeft terecht aan dat de waarborgen wel duidelijk zijn ingevuld. 
 
Voorstel 
Dit onderdeel van het advies geeft geen aanleiding tot aanpassing van het be-
stemmingsplan. 
 
6.2.3. Aanvaardbaarheid initiatieven 

Het MER heeft volgens de Commissie tot gevolg gehad dat ontwikkelingen in het 
buitengebied in het ontwerpbestemmingsplan sterker begrensd zijn dan in het 
voorontwerpbestemmingsplan. Ook de effecten van het ‘voorkeursalternatief’ zijn 
echter nog onzeker en sterk afhankelijk van de nadere invulling door middel van 
individuele initiatieven. Voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van deze 
initiatieven op grond van milieuaspecten biedt het MER weinig houvast. 
 
Reactie gemeente 
Voor de beantwoording van dit onderdeel van het advies kan worden volstaan met 
een verwijzing naar de gemeentelijke reactie 6.2.1. 
 
Voorstel 
Dit onderdeel van het advies geeft geen aanleiding tot aanpassing van het be-
stemmingsplan. 
 
6.   3. Zienswijzen aanvulling MER 

6.3.1. Vereniging Milieudefensie/Milieudefensiegroep Westerveld 

1.  
De passende beoordeling voldoet niet aan de eisen van de Natuurbeschermings-
wet 
 
Reactie gemeente 
De gemeente is van mening dat de passende beoordeling, gezien in samenhang 
met voormelde beantwoording van het advies van de Commissie voor de m.e.r. en 
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de daaruit voortvloeiende voorstellen tot aanpassing van het bestemmingsplan, 
aan de wettelijke eisen voldoet. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanvullende aanpassingen van het be-
stemmingsplan. 
 
2. 
In de passende beoordeling mist grotendeels een systematische confrontatie tus-
sen de ontwikkelmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt en de effecten 
daarvan op de instandhoudingsdoelstellingen voor de diverse Natura-2000 gebie-
den, die mogelijk significant negatieve gevolgen kunnen ondervinden. Voor wat be-
treft de beoordeling van effecten wordt doorverwezen naar toetsing bij planrealisa-
tie. Dit is onjuist en op grond van jurisprudentie van de Afdeling bestuursrecht-
spraak verboden. Ook met de aanvulling MER wordt hieraan niet voldaan. 
Er ontbreekt ook in de aanvulling nog steeds kwantitatieve informatie. De maxima-
le omvang van de mogelijke gevolgen van het plan zijn niet onderzocht. 
Milieudefensie is er vrij zeker van dat de toename van bijvoorbeeld de stikstofde-
positie ten gevolge van het bestemmingsplan in combinatie met de nu al te hoge 
ammoniak-achtergronddepositiewaarde het behalen van de doelstellingen bemoei-
lijkt, zo niet onmogelijk maakt. Ook zonder die nieuwe bestemmingsplan ontvan-
gen kwetsbare gebieden een meervoud van de stikstofbemesting uit de lucht dan 
ze maximaal aan kunnen. 
 
Reactie gemeente 
De beantwoording van deze zienswijze ligt besloten in de hiervoor gegeven ge-
meentelijke reactie op het advies van de Commissie voor de m.e.r. en de daaruit 
voortvloeiende voorstellen tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanvullende aanpassingen van het be-
stemmingsplan.  
 
3 
Ook met een stand still benadering wordt onvoldoende resultaat bereikt. Milieude-
fensie vindt dat pas echt gewerkt wordt aan de instandhoudingsdoelstellingen als 
gestreefd wordt naar een dusdanig lage ammoniakdepositie op gevoelige gebie-
den, dat de doelstelling gehaald kan worden. In een blijvende overbelaste situatie 
is dat helaas onmogelijk. 
 
Reactie gemeente 
De beantwoording van deze zienswijze ligt besloten in de hiervoor gegeven ge-
meentelijke reactie op het advies van de Commissie voor de m.e.r. en de daaruit 
voortvloeiende voorstellen tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanvullende aanpassingen van het be-
stemmingsplan. 

 
4. 
De coördinatieconstructie bevat helaas geen exacte grenzen aan die zekerheid 
bieden. Er geldt nog steeds een limitatief imperatieve toetsing van bouwaanvragen 
waarbij andere aspecten dan de wettelijke beoordeling helemaal geen rol mogen 
spelen. Het bevoegd gezag op grond van de WABO heeft geen grond tot weigering 
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van een aanvraag als de aanvrager niet aangeeft dat toestemming op grond van 
de natuurbeschermingswet vereist is. 
 
Reactie gemeente 
De beantwoording van deze zienswijze ligt besloten in de hiervoor gegeven ge-
meentelijke reactie op het advies van de Commissie voor de m.e.r. en de daaruit 
voortvloeiende voorstellen tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanvullende aanpassingen van het be-
stemmingsplan. 

 
5. 
De in het bestemmingsplan opgenomen bevoegdheid tot afwijking van de planre-
gels en vaststelling van bepaalde planwijzigingen wordt toegekend aan het college, 
terwijl de gemeenteraad de bevoegdheid heeft om bestemmingsplannen vast te 
stellen. Deze bevoegdheid kan niet worden gedelegeerd. De bevoegdheid met 
daarbij de toets aan een goede ruimtelijke ordening verschuift naar het college. 
 
Reactie gemeente 
Er is geen sprake van verboden delegatie. De gemeenteraad is wettelijk bevoegd 
in het bestemmingsplan kaders te stellen waarbinnen burgemeester en wethou-
ders uitvoering kunnen geven aan het bestemmingsplan. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
6. 
Milieudefensie verwijst naar een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 
d.d. 7 september 2011, op basis van een zogenaamde ‘voortoets Nbw 1998’ bij het 
door de raad van de gemeente Haaren vastgestelde bestemmingsplan “Buitenge-
bied. 
 
Reactie gemeente 
Deze uitspraak van de Raad van State ziet op een situatie waarbij geen plan-
MER/passende beoordeling is opgesteld en dat is in dit geval niet aan de orde.  
Door een plan-MER/passende beoordeling op te stellen wordt inzichtelijk of en 
welke significant negatieve effecten zich mogelijk kunnen voordoen. 
Dit draagt bij aan een evenwichtige integrale belangenafweging die met een ‘goe-
de ruimtelijke ordening’ wordt beoogd en vervolgens tot een daarbij passende pla-
nologische regeling. 
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
6.3.2. Stichting Bollenboos te Diever 

1. 
In de aanvulling wordt gesproken over de aantasting van aardkundige waarden 
door (agrarische) bebouwing. Daar wil stichting Bollenboos graag aan toegevoegd 
zien dat ook het landbouwkundig gebruik, zoals dat plaats vindt in de intensieve 
bloembollenteelt, kwalijke gevolgen voor de cultuurhistorische en de aardkundige 
waarden van de esgronden heeft. 
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Het gaat hierbij om de aanleg van drainage, natte-grondbesmetting, grond dat bij 
de oogst mee wordt afgevoerd en het terug brengen van grond op lagere delen 
van het perceel.  
De aardkundige waarden zijn op verschillende momenten tijdens de bloembollen-
teelt ernstig in geding. Niet alleen archeologische artefacten worden verplaatst of 
vernietigd, ook het zo kenmerkende reliëf van de es wordt sterk gereduceerd. Al 
deze ingrepen maken deel uit van het reguliere productieproces van bloembollen 
en zijn helaas geen uitzonderingssituaties binnen dat bedrijf. Stichting Bollenboos 
verzoekt regels in het bestemmingsplan op te nemen die de genoemde waarden 
tegen deze bedreigingen beschermen. 
Reactie gemeente 
De gemeente is van mening dat, met inbegrip van de voorgestelde aanpassingen 
die hiervoor zijn aangegeven, in het bestemmingsplan voldoende waarborgen zijn 
opgenomen tegen genoemde bedreigingen.  
 
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
2. 
Gevraagd wordt om in het bestemmingsplan spuitvrije gebieden rondom scholen 
op te nemen. Vanaf 16 december 2011 gelden nieuwe Europese en landelijke re-
gelgeving voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nabij scholen, ver-
zorgingstehuizen, ziekenhuizen en dergelijke. 
Stichting Bollenboos lijkt het zinvol om de nieuwe inzichten op dit moment te incor-
poreren in het bestemmingsplan. 
 
Reactie gemeente 
De gemeente heeft veel begrip voor deze vraag, maar moet vaststellen dat het ge-
bruik van gewasbeschermingsmiddelen in landelijke wetgeving is geregeld dan wel 
moet worden geregeld en niet in het bestemmingsplan.  
Dit geldt ook als er nieuwe inzichten ontstaan ten aanzien van schadelijke gevol-
gen van het gebruik van deze middelen. Het gebruik van agrarische cultuurgron-
den voor de teelt van leliebollen behoort vooralsnog tot het normaal agrarische ge-
bruik van agrarische cultuurgronden. Mochten de uitkomsten van de aangekondig-
de onderzoeken daartoe aanleiding geven, dan kan het eventuele planologisch as-
pect ervan opnieuw worden beoordeeld.  
  
Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
6.3.3. Camping “De Drentse Patrijs” 

Er is geen onderzoek gedaan naar de milieugevolgen van de mogelijkheid die 
maximaal in het bestemmingsplan wordt geboden om zowel bedrijfsmatig als privé 
paardrijbakken te realiseren en paardenhouderijen te vestigen. In het MER ont-
breekt deze informatie ten onrechte, temeer omdat de mogelijkheid op geen enkele 
wijze is begrensd. Verzocht wordt de milieueffecten alsnog in beeld te brengen.  
 
Reactie gemeente 
Genoemde mogelijkheden zijn niet bij recht vergund. Effecten voor de woonomge-
ving en het natuurlijk milieu e.d. worden meegewogen bij de beoordeling van aan-
vragen. Effecten op het natuurlijk milieu zijn in verband met de kleinschaligheid van 
deze gebruiksvormen zeer gering. Voor paardenhouderijen geldt tevens milieuwet-
geving. 
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Voorstel 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
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7. AMBTSHALVE AANPASSINGEN 

7.   1. Verbeelding 

Onderstaand zijn de belangrijkste ambtshalve wijzigingen op de verbeelding weer-
gegeven. Deze beschrijving is niet geheel volledig. Enkele kleine aanpassingen 
zijn niet genoemd. Op de verbeelding zijn deze evenwel terug te vinden als wijzi-
ging, waarbij om de wijziging een rode cirkel is getekend met daarbij de letter ‘A’. 
 
De begrenzing van de beschermde dorpsgezichten Westeinde Dwingeloo en Eur-
singe – De Wal is aangepast. 
 
Het perceel Winkelsteeg 1a te Uffelte is buiten het bestemmingsplan gelaten, om-
dat hier een eigen bestemmingsplan voor wordt gemaakt, waarop met dit bestem-
mingsplan niet vooruit wordt gelopen. 
 
De aanduiding voor rijksmonument is verwijderd van perceel Busselterweg 2 te 
Darp en vervangen door de aanduiding voor karakteristiek, omdat er niet langer 
sprake is van een aanwijzing tot rijksmonument. 
 
De bestemming van het perceel Dwarsweg 22 te Nijensleek is gewijzigd in ‘Wo-
nen’, omdat er bij nadere toetsing van het woonhuis aan de criteria voor een voor-
malig boerderijpand is gebleken dat er geen sprake kan zijn van een voormalig 
boerderijpand. 
 
Op het perceel Lheebroekerzandweg is de aanduiding zodanig aangepast dat niet 
meer dan 5 tenten geplaatst kunnen worden. Deze omissie is hiermee hersteld. 
 
 
De bestemming van het perceel Westeinde 169 te Wapserveen is vanwege het in 
ruimtelijke zin hobbymatige karakter van de agrarische activiteiten gewijzigd in 
‘Wonen – Voormalige boerderijpanden’. 
 
Op de percelen Midden 107, 122 en 45 te Wapserveen ontbreekt een bouwvlak 
binnen de bestemming. Dit bouwvlak is alsnog op de verbeelding aangebracht. 
 
Op het perceel Oosteinde 68 te Wapserveen is bij nadere toetsing van het woon-
huis aan de criteria voor een voormalig boerderijpand gebleken dat er sprake moet 
zijn van de bestemming ‘Wonen – Voormalige boerderijpanden’.  
 
Een gebied ter hoogte van de Aa-weg nabij Wapserveen is in plaats van de be-
stemming ‘Agrarisch - 1’ bestemd voor ‘Agrarisch - 2’. 
 
De bestemming van het perceel Soerte 7 te Wapse is naar achteren iets verruimd 
als gevolg van nieuwbouw van het woonhuis. 
 
De straatnaam Bulten Veldweg is gewijzigd in de juiste benaming Bulten Postweg. 
 
De bestemming van het perceel Schipslootweg 5 te Wapserveen is gewijzigd in 
‘Wonen’, omdat er bij nadere toetsing van het woonhuis aan de criteria voor een 
voormalig boerderijpand is gebleken dat er geen sprake kan zijn van een voormalig 
boerderijpand. 
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De bestemming van het perceel Westeinde 18 te Dwingeloo is vanwege het beëin-
digen van het agrarisch gebruik gewijzigd in de bestemming ‘Wonen – Voormalige 
boerderijpanden’. 
 
Aan de Veldweg te Darp is een gebied dat sinds 2002 al is ingeplant met bos als-
nog voorzien van de bestemming ‘Bos – 1’. 
 
Op het perceel Vlakendijk 1 te Dwingeloo is bij nadere toetsing van het woonhuis 
aan de criteria voor een voormalig boerderijpand gebleken dat er sprake moet zijn 
van de bestemming ‘Wonen – Voormalige boerderijpanden’.  
 
De straatnaam Overcingeweg is gewijzigd in de juiste benaming Overcingelaan. 
 
Nabij Dieverbrug is een grenscorrectie aangebracht afgestemd op het bestem-
mingsplan Dieverbrug. 
 
Op het perceel Vledderweg 24 te Vledder is het bestemmingsvlak in westelijke 
richting verbreed als gevolg van de nieuw gerealiseerde situatie. 
 
Op het perceel Wittelerweg 17 te Wittelte is de bestemming ‘Natuur’ gewijzigd in 
‘Agrarisch – 2’, omdat ter plaatse de gronden in gebruik zijn bij een kwekerij.  
 
De bestemming van het perceel Ten Darperweg 63 te Darp is gewijzigd van ‘Re-
creatie – 5’ in ‘Wonen – Voormalige boerderijpanden’ met de aanduiding voor een 
groepsaccommodatie, in verband met de feitelijke omvang van de activiteiten, die 
passend zijn binnen de gegeven woonbestemming met de aanduiding. 
 
De situering van de agrarische bedrijfskavel op het perceel Rijksweg 60 te Diever-
brug is aangepast aan de meest gewenste situatie in relatie tot het naastgelegen 
woonhuis. 
 
De omvang van de agrarische bedrijfskavel op het perceel Vorrelvenen 12 te 
Dwingeloo is vergroot teneinde enige ontwikkelingsruimte te bieden. 
 
Naast het woonperceel Lheebroekerweg 28 te Dwingeloo is een perceel voorzien 
van de bestemming ‘Agrarisch – 2’, omdat dit perceel niet behoort tot het woonper-
ceel. 
 
De bestemming van het perceel Egginkstraat 11 te Uffelte is gewijzigd in ‘Wonen’, 
omdat er bij nadere toetsing van het woonhuis aan de criteria voor een voormalig 
boerderijpand is gebleken dat er geen sprake kan zijn van een voormalig boerde-
rijpand. 
 
De bestemming van het perceel Vorrelvenen 11 te Dwingeloo is vanwege het be-
eindigen van het agrarisch gebruik gewijzigd in de bestemming ‘Wonen – Voorma-
lige boerderijpanden’. De omliggende gronden zijn bestemd voor ‘Agrarisch – 2’ en 
‘Bos – 1’. 
 
De situering van de agrarische bedrijfskavel op het perceel Schurerslaan 2 te Wa-
teren is aangepast aan de eigendomsituatie zodat een redelijke uitbreiding moge-
lijk is. 
Het dagrecreatieterrein aan de Solweg te Vledder is bestemd voor ‘Bos – 1’ waar-
binnen dagrecreatie is toegestaan. 
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De omvang van de agrarische bedrijfskavel op het perceel aan de Kalteren (Ha-
veman) te Diever is afgestemd op de feitelijke begrenzing van het perceel en aan-
gepast om de ontsluiting te regelen naar de doorgaande weg. Dit agrarisch bedrijf 
is verplaatst vanaf het perceel De Streng 3. De bestemming van dit perceel is de 
bestemming gewijzigd naar ‘Wonen – Voormalige boerderijpanden’. 
 
Het perceel Kalteren 7 te Diever is gewijzigd in ‘Recreatie – 5, zodat ter plaatse de 
gewenste recreatieve ontwikkelingen plaats kunnen vinden. 
 
Op het perceel Midden 202 te Wapserveen is de aanduiding “wonen toegestaan” 
toegevoegd, zodat het voorste gedeelte van H gebruikt wordt als zelfstandige wo-
ning 
 
De omvang van de agrarische bedrijfskavel op het perceel aan de Van Helomaweg 
2a te Wapserveen is aangepast teneinde de kavel af te stemmen op de feitelijke si-
tuatie van het perceel. 
 
De bestemming van het perceel Eursingelaan 10 te Havelte is gewijzigd in ‘Wo-
nen’, omdat er bij nadere toetsing van het woonhuis aan de criteria voor een voor-
malig boerderijpand is gebleken dat er geen sprake kan zijn van een voormalig 
boerderijpand. 
 
Het bouwvlak binnen de bestemming op het perceel Eursingelaan 8 en 8a te Ha-
velte is vergroot, omdat een deel van het hoofdgebouw buiten het bouwvlak was 
gelegen.  
 
Nabij de Spieregerweg is de aanduiding “specifiek vorm van bos – werkschuur” 
aangebracht op de locatie van de oude schaapskooi. 
 
Percelen voorzien van de bestemming ‘Sport – Zwembad’ is de aanduiding “speci-
fieke bouwaanduiding – gebouwen’ vervallen en in de regels vervangen door een 
oppervlakteregeling. 
 
Op het perceel Lege Doakensweg 1 te Wapserveen was vergeten een woonhuis te 
bestemmen. Aan het perceel is alsnog de bestemming “Wonen – Voormalige 
boerderijpanden” toegekend. 
 
De aanduiding ´agrarische bedrijfskavel´ voor een nieuwe bouwlocatie aan de 
Vledderlanden voor verplaatsing van een agrarisch bedrijf in Vledder is geschrapt. 
De aanduiding werd in overleg met de betreffende agrariër/pachter voorwaardelijk 
op de verbeelding van het ontwerpplan gezet. De eigenaar is niet bereid met de 
voorwaarden in te stemmen.  
 
7.   2. Regels 

Hierna zijn de belangrijkste ambtshalve wijzigingen in de regels genoemd. Dit zijn 
niet alle wijzigingen die zijn doorgevoerd. Kleine correcties, verbeteringen en het 
herstellen van fouten zijn niet expliciet beschreven. Deze zijn in de regels wel her-
kenbaar, omdat ze evenals alle andere wijzigingen grijs zijn gemarkeerd. De door-
nummeringen en verwijzingen, als gevolg van het verwijderen van tekstdelen, zijn 
nog niet doorgevoerd. Dit zal plaatsvinden op het moment dat alle wijzigingen wor-
den doorgevoerd en er een volledig ‘schoon’ exemplaar na vaststelling zal worden 
gemaakt. 
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In de regels is het woord ‘slopen’ verwijderd en vervangen door het woord ‘verwij-
deren’ in verband met de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de sloopvergun-
ning. In aansluiting op het SVBP is de regeling met betrekking tot het verwijderen 
van bouwwerken niet apart geregeld, maar als onderdeel van het omgevingsver-
gunningenstelsel opgenomen, waarbij de titels van de regels met betrekking tot de 
werken en werkzaamheden zijn gecorrigeerd naar de standaard van het SVBP. 
 
In artikel 1 is het begrip ‘appartement’ gewijzigd in ‘recreatieappartement’. 
 
In artikel 2, lid 5, is de zinsnede ‘Bij de toepassing hiervan zal gebruik worden ge-
maakt van NEN 2580’ verwijderd. 
 
In artikel 3 en 4 is aan de afwijking voor het vergroten van de goothoogte in de le-
den 3.4. onder f en 4.4. onder e een afwijking voor het vergroten van de bouw-
hoogte tot 14,00 m toegevoegd. 
 
In artikel 3 en 4 zijn in de leden 3.1. en 4.1. respectievelijk de subleden g en f ver-
wijderd, omdat zorgboerderijen als neventak in de bestemming geregeld zijn en er 
geen aanleiding is om deze specifiek aan te duiden. 
 
In artikel 3 en 4 is aan de leden 3.5 onder i en 4.5. onder i de volgende zinsnede 
toegevoegd: ‘, anders dan bij het wonen toegestane beroepen en bedrijven’, ten-
einde duidelijk te maken dat die beroepen en bedrijven niet strijdig met de be-
stemming zijn. 
 
In artikel 3 en 4 is aan de leden 3.9. onder b en 4.9. onder f de volgende zinsnede 
toegevoegd: ‘de agrarische bedrijfsfunctie is beëindigd en’. 
 
Aan artikel 3, lid 3.1. is ten behoeve van de aanwezigheid van een werkschuur het 
volgende sublid j toegevoegd: ‘j. een werkschuur ten behoeve van agrarische 
werkzaamheden, ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - ge-
bouwen". In lid 3.2.1. onder i zijn in het bouwschema maatvoeringen ten behoeve 
van de werkschuur opgenomen. 
 
In artikel 4 zijn vanwege het beëindigen van het bedrijf aan de Dwarsweg 6 de vol-
gende regels verwijderd: lid 4.1. onder d, lid 4.4. onder c en zijn de volgende regels 
zodanig aangepast dat de verwijzing naar het bedrijf met de intensieve tak is aan-
gepast: lid 4.5. onder i en lid 4.9. onder a aanhef.  
 
In de artikel 6, 7 en 8 is aan de afwijking van de bouwregels een sublid c toege-
voegd om afwijking van de goot- en/of bouwhoogte mogelijk te maken tot respec-
tievelijk 5,50 m en 14,00 m.  
 
In artikel 6, lid 6.5. onder a aanhef en artikel 45, lid 45.5. onder a aanhef zijn de 
woorden ‘al dan niet’ geschrapt. 
 
In artikel 6 en artikel 45 is een regeling opgenomen op grond waarvan bij ge-
bruiksgerichte paardenhouderijen en maneges eveneens ondergeschikte tweede 
takken en nevenfuncties overeenkomstig het gestelde in bijlage 1 bij de regels, zo-
als die ook bij agrarische bedrijven zijn toegestaan. In bijlage 1 is daar waar gesp-
roken wordt over agrarische bedrijven toegevoegd dat de regeling tevens geldt 
voor gebruiksgerichte paardenhouderijen en maneges. 
 
Aan artikel 6, lid 6.2.2. is het volgende sublid d toegevoegd: ‘d. de bouwhoogte van 
lichtmasten zal ten hoogste 5,00 m bedragen.’ 
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In artikel 8, lid 8.2.1. onder g, is de gezamenlijke oppervlakte gewijzigd in ‘4.000 
m²’. 
 
In artikel 21, lid 21.2.2. onder b is de bouwhoogte van 5,00 m verlaagd tot een 
bouwhoogte van 1,00 m. 
 
In artikel 26, lid 26.5. onder a is een foute verwijzing hersteld. 
 
In artikel 32, lid 32.4. is de opsomming hersteld (niet gemarkeerd). 
 
In artikel 32, lid 32.5. onder a, c en d zijn foute verwijzingen hersteld. 
 
In artikel 36 is lid 36.4., de mogelijkheid om een tweede bedrijfswoning na afwijking 
toe te staan, verplaatst naar de wijzigingsbevoegdheden.  
 
In artikel 37 is lid 37.1. onder c komen te vervallen en verplaatst naar artikel 36, lid 
36.1. onder c. De daaropvolgende regels zijn doorgecijferd. 
 
In artikel 38, lid 38.1. onder a is toegevoegd ‘voor de bedrijfsmatige exploitatie’. 
 
In artikel 39, lid 39.3. is het volgende sublid c toegevoegd: c. het gebruik van vrij-
staande bijgebouwen voor bewoning. 
 
In artikel 40 is een wijzigingsbevoegdheid naar wonen of wonen in een voormalig 
boerderijpand opgenomen, teneinde bij bedrijfsbeëindiging een wijziging naar wo-
nen mogelijk te maken. 
 
Aan artikel 40, lid 40.1. zijn de volgende twee regels toegevoegd:’f. een maat-
schappelijke voorziening, ter plaatse van de aanduiding "maatschappelijk" en g. 
verblijfsrecreatieve voorzieningen als onderdeel van de beheerdersruimte, ter 
plaatse van de aanduiding "verblijfsrecreatie". 
 
In artikel 49, lid 49.2.1. onder b is de regel verwijderd en vervangen door: ‘de ge-
zamenlijke oppervlakte van de gebouwen en de overkappingen zal per bestem-
mingsvlak ten hoogste 1.000 m² bedragen’. 
 
In artikel 50 en 51 is aan de leden 50.1. onder c en 51.1 onder c het woord ‘fauna-
passages’ toegevoegd. 
 
In artikel 54, lid 54.1 onder a het volgende sublid 9 toevoegen: ‘9. een groepsac-
commodatie, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - 
groepsaccommodatie".’ 
 
In artikel 54 is in lid 54.2.1. het sublid e vervallen en verplaatst naar lid 54.4. onder 
l, omdat hier sprake is van een gebruiksregel en niet van een bouwregel. 
 
In artikel 54, lid 54.5. onder a, b, c en d is de verwijzing naar lid 54.4. gecorrigeerd. 
 
In artikel 56 lid 56.1 onder a is het volgende sublid 9 toevoegd: ‘9. een maatschap-
pelijke voorziening, ter plaatse van de aanduiding “maatschappelijk”.’ 
 
In art 56 lid 56.1. is toegevoegd dat het kleinschalig houden van vee binnen de be-
stemming is toegestaan. De maximale omvang hiervan is vastgelegd op 50 m2 
stalruimte, zodat er sprake blijft van een ondergeschikte functie die zich in ruimte-
lijke zin verhoudt tot een hobbymatige omvang. 
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In artikel 54 en 56 is de regeling voor het hobbymatig houden van dieren aange-
past. Er is geoordeeld dat een hoevig dier een minimale oppervlakte voor huisves-
ting nodig heeft, circa 10 m². Vervolgens is gekeken hoeveel dieren nog hobbyma-
tig gehouden kunnen worden. De maximaal gegeven oppervlakte is vervolgens af-
gestemd op dit aantal. De oppervlakte die iemand toegematen krijgt hangt af van 
het aantal dieren. In de begripsomschrijving is het hobbymatig houden van dieren 
gedefinieerd. In de bestemmingen is daar vervolgens bij recht, bij afwijking en bij 
wijziging een regeling op toegespitst. 
 
In artikel 56, lid 56.3. onder d sub 1 is de volgende zinsnede tussengevoegd: , ter 
plaatse van de aanduidingen “specifieke vorm van wonen - twee woningen” of 
"specifieke vorm van wonen - drie woningen", dan wel’, teneinde ook de bouwmo-
gelijkheid te bieden bij woonhuizen die inmiddels zijn gesplitst en van een aandui-
ding zijn voorzien. 
 
In artikel 56, lid 56.7 onder c sub 2 is ‘de bedrijfskavel’ vervangen door ‘het bouw-
vlak’. 
 
In artikel 56, lid 56.7. is het sublid e verwijderd, omdat de compensatieregeling al-
leen bij agrarische bedrijven van toepassing is. 
 
In artikel 56, lid 56.7 is onder j een wijzigingsbevoegdheid toegevoegd naar de be-
stemming ‘Wonen’ om na noodzakelijke afbraak van het voormalig boerderijpand 
de mogelijkheid te bieden een gewoon woonhuis terug te bouwen. 
 
In artikel 57, lid 57.2.1. is sublid d verwijderd en vervangen door het volgende 
sublid d: ‘d. de gezamenlijke oppervlakte van de woonhuizen en overkappingen zal 
ten hoogste 750 m² bedragen, waarbij de oppervlakte per woonhuis met bijbeho-
rende overkappingen ten hoogste 250 m² zal bedragen.’ 
 
In artikel 57, lid 57.3. onder b is ‘de gebouwen per bestemmingsvlak’ vervangen 
door ‘een woonhuis’. 
 
In artikel 57, lid 57.3. is het volgende sublid f toegevoegd: f. het gebruik van vrij-
staande bijgebouwen voor bewoning. 
 
In de artikelen 61 en 62 is aan de toetsingscriteria van de leden 61.3., 61.4.3., 
62.3. en 62.4.3. het volgende lid d toegevoegd: ‘d. middels verleende vergunnin-
gen, rekeningen van uitgevoerd werk en dergelijke aangetoond wordt dat de bo-
dem reeds eerder dieper geroerd is dan 0,30 m -Mv.’ 
 
In artikel 61, lid 61.2.1. is de oppervlakte van 15 m² verwijderd en vervangen door 
een oppervlakte van 70 m². 
 
In artikel 62, lid 62.4.1. onder c is de zinsnede ‘, uitbaggeren of dempen’ verwij-
derd, is sublid d in zijn geheel verwijderd en zijn in zinsnede e de woorden ‘en 
drainage’ verwijderd. 
 
In artikel 73 is onder a de aanhef van de wijzigingsbevoegdheid aangepast, omdat 
geen sprake is van een wijzigen van de bestemming, maar van het leggen van een 
aanduiding. 
 
In Bijlage 3 is Westeinde 123 gewijzigd in Midden 123 en is op het perceel 
Oosteinde 66 het rietdekkersbedrijf gewijzigd in chaletbouw. 
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In Bijlage 4 is het perceel Dwarsweg 6 verwijderd, omdat het bedrijf is beëindigd. 
 
In Bijlage 6 zijn in de aanhef de woorden ‘bij afwijking’ verwijderd, omdat de ge-
noemde bedrijfsactiviteiten bij recht bij het wonen zijn toegestaan. 
Tot slot zijn op enkele plekken onvolkomenheden gecorrigeerd of zinsnedes aan-
gepast teneinde eenduidigheid vast te leggen. 
 
7.   3. Toelichting 

In zijn algemeenheid is de toelichting geactualiseerd, zijn kleine tekstaanpassingen 
gedaan, zijn hier en daar verduidelijkingen aangebracht en zijn fouten hersteld. 
Deze ondergeschikte aanpassingen zijn hier niet apart beschreven.  
 
Daarnaast vinden alle wijzigingen in de regels ook zijn weerslag in de toelichting. 
Daar waar wijzigingen in de regels aanleiding geven tot nadere uitleg of correctie in 
de planbeschrijving, is dit aan de toelichting toegevoegd. 
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8. AMENDEMENTEN 
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TOELICHTING

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Voor u ligt het voorontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied van de 
gemeente Westerveld. Het plan voorziet in een herziene en geactualiseerde 
planologisch-juridische regeling voor het landelijk gebied. De gemeente biedt met 
het Bestemmingsplan Buitengebied het planologisch kader voor toekomstige 
ontwikkelingen in het landelijk gebied. 

Het gemeentebestuur van de gemeente Westerveld heeft besloten te komen tot 
één nieuw Bestemmingsplan Buitengebied. Westerveld beschikt momenteel over 
vier bestemmingsplannen voor het buitengebied van de voormalige gemeenten 
Diever, Havelte, Dwingeloo en Vledder. De bestemmingsplannen zijn echter 
onvoldoende op elkaar afgestemd en de toepasbaarheid van de plannen in de 
dagelijkse praktijk levert steeds meer problemen op. Zowel beleidsmatig als 
juridisch is er derhalve geen sprake meer van een goede en actuele 
planologische regeling en is een nieuw integraal bestemmingsplan voor het 
buitengebied gewenst. Met de herziening gaat de gemeente weer beschikken 
over een nieuw samenhangend beleidskader voor het totale buitengebied.

Vooruitlopend op het Bestemmingsplan Buitengebied is in 2004 voor een aantal 
onderdelen een herziening voor de verschillende bestemmingsplannen 
buitengebied opgesteld. Daarna is in 2006 de Kadernota buitengebied Westerveld 
opgesteld die als basis voor het Bestemmingsplan Buitengebied geldt. 

In het nieuwe plan Buitengebied wordt ingespeeld op de gewijzigde regelgeving 
op allerlei gebieden. Allereerst geldt de Wet ruimtelijke ordening met de SVBP 
2008 waaraan het bestemmingsplan moet voldoen. Van belang zijn voorts 
bijvoorbeeld de wetswijzigingen op milieugebied (Wet geluidhinder, Wet 
geurhinder en veehouderij, Meststoffenwet) en op het gebied van de recreatie (het 
vervallen van de Wet op de Openluchtrecreatie). Ook het beleid opgenomen in 
het Provinciaal Omgevingsplan (POP II) en het voorbeeld voor een 'Ruimte voor 
ruimte'-regeling worden in het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied vertaald 
waarbij de provinciaal omgevingsvisie die is vastgesteld op 9 maart 2011 ook is 
meegenomen. Tevens vindt met de herziening van het plan Buitengebied een 
doorvertaling plaats van het nationale natuurbeleid, zoals de 
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. In het bijzonder wordt 
rekening gehouden met de aanwijzing van Natura 2000 gebieden. Ook worden 
met het nieuwe bestemmingsplan gevoerde vrijstellingsprocedures (Wet op de 
Ruimtelijke Ordening), ontheffing- en omgevingsvergunningsprocedures (nieuwe 
Wet ruimtelijke ordening) voorzien van een juridisch-planologische regeling. 
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1.2  Nota van uitgangspunten

Een eerste belangrijke stap naar een herziening van het bestemmingsplan is het 
vaststellen van het beleid op hoofdlijnen. Daarmee wordt de grondslag gelegd 
voor een uitwerking in bestemmingen. Ter voorbereiding op een nieuw 
Bestemmingsplan Buitengebied is daarom een kaderstellende notitie opgesteld 
('Nota van uitgangspunten Bestemmingsplan Buitengebied Westerveld', 
vastgesteld door de gemeenteraad van Westerveld op 13 mei 2008). In dit 
bestemmingsplan zijn per beleidsonderdeel de uitgangspunten kort samengevat 
en 'vertaald' naar een juridische regeling. Het resultaat is het voor u liggende 
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied voor de gemeente Westerveld. 

1.3  Plangebied

Het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied heeft betrekking op vrijwel het hele 
buitengebied van de gemeente. Met dit bestemmingsplan wordt een groot aantal 
bestemmingsplannen vervangen zoals de bestemmingsplannen buitengebied van 
de voormalige gemeenten Diever, Havelte, Dwingeloo en Vledder en delen van 
het buitengebied horende bij de gemeente Ruinen en Smilde, het 
bestemmingsplan voor de recreatieterreinen in Diever en verschillende partiële 
herzieningen. 
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Figuur 1: Begrenzing plangebied Bestemmingsplan buitengebied Westerveld

Het Belvedèregebied Frederiksoord - Wilhelminaoord valt buiten het plangebied 
van het Bestemmingsplan Buitengebied. Dit geldt ook voor het beschermde 
dorpsgezicht Havelte - oud. Voor deze delen worden afzonderlijke 
bestemmingsplannen opgesteld. De kernen, waaronder het lintdorp Nijensleek, 
worden eveneens buiten beschouwing gelaten. Hiervoor zijn afzonderlijke 
bestemmingsplannen van toepassing. Figuur 1 geeft de begrenzing van het 
nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied weer, waarbij in het rood de gebieden zijn 
aangegeven die buiten het Bestemmingsplan Buitengebied vallen. 

De gemeente Westerveld grenst aan de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De 
Wolden, Midden-Drenthe en de Friese gemeenten Ooststellingwerf en 
Weststellingwerf. De oppervlakte van de gemeente Westerveld bedraagt 283 km² 
(bron: Redactie Staatsalmanak). De ligging van de gemeente Westerveld in de 
provincie Drenthe is weergegeven in onderstaand figuur.
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Figuur 2: Ligging gemeente Westerveld in de provincie Drenthe

1.4  Leeswijzer

De integrale herziening van het buitengebied wordt in de volgende hoofdstukken 
gemotiveerd en toegelicht. In deze toelichting komen na deze inleiding aan de 
orde: 

een beknopte omschrijving van de status en reikwijdte van het 
bestemmingsplan (hoofdstuk 2); 
een beschrijving van de huidige situatie in het plangebied en van de diverse 
functies daarbinnen (hoofdstuk 3);
het relevante beleidskader van rijk, provincie en gemeente, alsmede relevante 
Europese richtlijnen en wet- en regelgeving (hoofdstuk 4);
de omgevingsaspecten, waarin de afstemming tussen het ruimtelijk beleid en 
met name het water- en milieubeleid plaatsvindt (hoofdstuk 5);
de gemeentelijke afwegingen en de daaruit voortvloeiende planuitgangspunten 
voor de basis- en overige functies, zoals die voortkomen uit de bestaande 
situatie, het beleidskader en de voorgestane ruimtelijke en functionele 
ontwikkelingen (hoofdstuk 6);
de juridische toelichting, ter toelichting op de regels en de bestemmingen op 
de verbeelding (hoofdstuk 7);
de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan (hoofdstuk 8). 
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Hoofdstuk 2  Status en reikwijdte

Het Bestemmingsplan Buitengebied speelt als instrument van het gemeentelijk 
ruimtelijk beleid, een belangrijke rol. De werkingskracht kent twee hoofdrichtingen: 
het regelen van beheer en het sturen van ontwikkelingen. Het bestemmingsplan is 
echter slechts één van de instrumenten die zich met deze twee zaken 
bezighoudt. Het is dan ook van belang de reikwijdte ervan aan te geven, te 
bepalen op welke wijze dit instrument kan worden ingezet en de functie van het 
bestemmingsplan aan te geven.

2.1  Beleidsgrenzen

De gemeente dient bij de bepaling van haar beleid rekening te houden met de 
beleidskaders van de andere overheden (rijk, provincie, waterschap). Dit beleid is 
in hoofdstuk 4 weergegeven en is richtinggevend voor de algemene 
uitgangspunten van het bestemmingsplan. Ook het sectorale beleid (landbouw, 
natuur, recreatie, e.d.) heeft duidelijk invloed op de ontwikkelingen in het 
buitengebied. Die invloed is ook in de gemeente Westerveld duidelijk merkbaar, 
als we kijken naar de ontwikkelingen binnen de landbouw, de natuur en het 
landschap. Op gemeentelijk niveau wordt het beleid ten aanzien van de 
verschillende sectoren tegen elkaar afgewogen en, met inachtneming van de 
beleidskaders, samengevoegd in een integraal ruimtelijk plan. De afweging ten 
aanzien van sectorale aspecten vindt plaats in hoofdstuk 5.

2.2  Instrumentele grenzen

Hierbij gaat het om de vraag welke gemeentelijke beïnvloedingsmogelijkheden in 
het bestemmingsplan moeten worden opgenomen. Het wordt namelijk van groot 
belang geacht dat er een eenduidig hanteerbaar en doelmatig bestemmingsplan 
tot stand komt, dat gehandhaafd en nageleefd kan worden. Om dit zoveel 
mogelijk te garanderen, zijn in het plan regels opgenomen waaraan de gebruikers 
en bewoners van het buitengebied zich dienen te houden (in de vorm van onder 
meer bebouwingsbepalingen, omgevingsvergunningen voor bepaalde 
werkzaamheden, gebruiksbepalingen en strafbepalingen). Buiten het 
bestemmingsplan om zijn er dan nog de op wetten en verordeningen gebaseerde 
vergunningen waarmee de beleidsintenties zoals die in het bestemmingsplan zijn 
neergelegd, gestuurd en afgedwongen kunnen worden. Gedacht kan worden aan 
de milieuvergunning, de horecavergunning, de kapvergunning, en dergelijke. 

Met het oog op zowel naleving c.q. handhaving als daadwerkelijke sturing van 
processen in het buitengebied, is het van belang dat:
a. niet méér wordt geregeld dan strikt noodzakelijk is voor een praktisch 

hanteerbaar plan;
b. in het bestemmingsplan met name dié zaken worden geregeld waarop 

daadwerkelijk invloed kan worden uitgeoefend, zoals nieuwbouw, 
functietoekenning (welk stuk grond krijgt welke bestemming), functiewijziging 
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(in welke gevallen en op welke wijze kan een bestemming worden veranderd), 
ruimtelijke hoofdvorm van bebouwing, e.d.;

c. er geen zaken worden geregeld waarvoor anderszins al wetgeving of 
verordeningen bestaan, zoals ten aanzien van het milieubeleid (bijvoorbeeld in 
het kader van de Ammoniakwetgeving) en waterbeleid (bijvoorbeeld in de 
vorm van peilbesluiten);

d. in zijn geheel een flexibel bestemmingsplan ontstaat waarmee het 
gemeentebestuur in staat is op ontwikkelingen in te spelen en/of deze te 
begeleiden;

e. er een inzichtelijk en eenvoudig te hanteren bestemmingsplan ontstaat dat 
gehandhaafd en nageleefd kan worden. 

2.3  De functie van het bestemmingsplan

Belangrijk is welke regelingen de gemeente in het bestemmingsplan wenst op te 
nemen. Drie begrippen staan centraal om aan te geven wat het bestemmingsplan 
wel en niet kan regelen: beheer, ontwikkeling en inrichting. Voor de bestaande 
functies (bijvoorbeeld agrarische bedrijven of aanwezige woningen) is het 
bestemmingsplan het beheerskader. Dat wil zeggen dat de huidige situatie in 
beeld wordt gebracht en dat, waar mogelijk en wenselijk, ontwikkelingsruimte 
wordt geboden. Nieuwe ontwikkelingen kunnen via een 
omgevingsvergunningenstelsel waarmee afgeweken wordt van het 
bestemmingsplan of het toepassen van wijzigingsbevoegdheden geregeld 
worden1 . Het bestemmingsplan geeft daar zo mogelijk locaties voor aan. Het 
onderhavige bestemmingsplan kent een overwegend beheersmatig en 
conserverend karakter. Voor de daadwerkelijke uitvoering van 
inrichtingsmaatregelen geeft het plan de ruimtelijke randvoorwaarden aan en 
verzorgt het de afstemming. 

Het bestemmingsplan is flexibel van opzet, maar (grootschalige) nieuwe 
ontwikkelingen zijn er niet in opgenomen. In voorkomend geval zullen dergelijke 
initiatieven worden beoordeeld aan de hand van de Kadernota voor het 
buitengebied of de nieuwe structuurvisie. Deze beoordeling zal bij positieve 
uitkomst leiden tot een op zichzelf staande planologische procedure en een 
aanpassing van het bestemmingsplan buitengebied.

2.4  Analoog en digitaal bestemmingsplan

Het plan is opgesteld volgens de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit 
ruimtelijke ordening en conform de SVBP 2008. Het bestemmingsplan is digitaal 
raadpleegbaar; tevens is er een analoge uitdraai beschikbaar. Het digitale plan is 
het juridisch bindende plan. Beide plannen zijn overigens identiek; het analoge 
plan is een 'uitdraai' van het digitale plan.
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2.5  Systematiek

In de Nota van Uitgangspunten zijn per thema uitgangspunten geformuleerd. 
Daarbij is gekozen voor een functionele benadering waarin onderscheid is 
gemaakt tussen de basisfuncties die een sterke relatie hebben met het 
buitengebied en de overige functies die 'gebruik maken' van het buitengebied. 
De basisfuncties zijn randvoorwaardenstellend voor ontwikkelingsmogelijkheden 
voor de overige functies. De ontwikkeling van de overige functies mag niet ten 
koste gaan van de basisfuncties.

Tot de basisfuncties worden de functies landbouw, natuur en water gerekend. 
Dat betekent dat functies zoals hobbymatige agrarische activiteiten, wonen, 
werken en recreatie, behoren tot de overige functies. 

Dit onderscheid is noodzakelijk om structuur aan te brengen in de 
belangenafweging van de verschillende ruimteclaims; ontwikkeling van de ene 
functie zou immers ten koste kunnen gaan van de andere. 
De basisfuncties komen, als gevolg van de ontstaansgeschiedenis én door 
toedoen van de mens, overal in het buitengebied naast elkaar voor. Afhankelijk 
van de plaats in het buitengebied varieert de betekenis die aan de basisfuncties 
wordt toegekend. De basisfuncties zijn gebiedsdekkend. De overige functies die 
verspreid over het buitengebied voorkomen, zijn niet gebiedsdekkend en veelal 
niet afhankelijk van een specifieke locatie in het buitengebied. 

Omdat de basisfuncties voor hun functioneren afhankelijk zijn van het 
buitengebied, zal bij de ontwikkeling van (nieuwe) andere functies altijd rekening 
worden gehouden met de belangen van de basisfuncties. Met andere woorden: 
de ontwikkeling van de overige functies zal niet teveel ten koste mogen gaan van 
de basisfuncties.

De indeling in basisfuncties en overige functies heeft uitsluitend betrekking op de 
ruimtelijke afweging en heeft geen invloed op het belang van de betreffende 
functie voor de gemeente. 

2.5.1  Overkoepelend beleidsuitgangspunt

Alhoewel in algemene zin aan de basisfuncties landbouw, natuur en water een 
doorslaggevend belang wordt toegekend, kan het zich voordoen dat ook binnen 
deze basisfuncties een spanningsveld optreedt als het gaat om ruimtelijke 
afwegingen. Daarbij gaat het met name om de functies landbouw en natuur. 
Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de afweging van het bieden van 
ontwikkelingsruimte van de landbouw versus het handhaven van waardevolle 
ecologische elementen in het buitengebied van Westerveld. 

Het landschap in het buitengebied van Westerveld is het resultaat van een 
eeuwenlange ontwikkeling van en wisselwerking tussen de functies landbouw en 
natuur. Binnen dit landschap is sprake van belangrijke landschappelijke en/ of 

bestemmingsplan Buitengebied  
Status: vastgesteld / 21-03-2012  Buro Vijn B.V.



blz 14  068402 

cultuurhistorische waarden. Dit cultuurlandschap verdient bescherming. 

Het landschap wordt gezien als product van natuur en cultuur. Het landschap van 
Westerveld kan dan ook worden beschouwd als randvoorwaarde stellend aan de 
overige functies in het buitengebied, zoals landbouw, recreatie, wonen, etc.
Dit betekent overigens niet dat alleen maar conserverend kan worden gehandeld. 
Ook bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zal het landschap de leidraad moeten 
vormen. 

In het Bestemmingsplan Buitengebied is gekozen voor een plansystematiek 
waarbij de landschappelijke verscheidenheid de grondslag vormt. Behoud en 
ontwikkeling wordt verder nagestreefd door een Beeldkwaliteitsplan. Samen met 
de welstandsnota wordt hiermee een aanvullend toetsingskader gevormd voor 
ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het landschap en waarvoor 
medewerking van de gemeente nodig is.
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Hoofdstuk 3  Huidige situatie

In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de huidige situatie in het 
buitengebied. Omdat deze slechts een momentopname is van een landschap dat 
'in beweging is', (zowel fysisch-geografisch alsook in economische zin) krijgen 
oude en/of nieuwe ontwikkelingen hierbij de nodige aandacht. 

In de beschrijving wordt eerst ingegaan op het landschap en de cultuurhistorie, 
welke randvoorwaardenstellend zijn binnen de functionele benadering. Daarna 
wordt ingegaan op de basisfuncties landbouw, natuur en water en daarna op de 
overige functies recreatie, wonen, niet-agrarische bedrijvigheid, verkeer en 
infrastructuur en nutsvoorzieningen.

3.1  Landschap

Het landschap in de gemeente Westerveld is het resultaat van een voortdurende 
wisselwerking van het natuurlijk milieu en de talloze menselijke ingrepen in de 
loop der eeuwen. In eerste instantie is de abiotische factor, de ondergrond, 
bepalend geweest voor de opbouw van het landschap. In de loop der tijd heeft de 
mens steeds sterker zijn stempel gedrukt op het landschap.

Geologische ontstaansgeschiedenis2 
Van grote betekenis voor de vorming van het landschap van de gemeente 
Westerveld is met name het Saalien geweest, de periode vanaf de voorlaatste 
ijstijd zo'n 200 miljoen jaar geleden. In het Saalien was heel Drenthe bedekt met 
landijs, dat aan de onderzijde veel keien, zand en leem (grondmorene) 
meevoerde en hier en daar de bodem opstuwde. Deze grondmorene bleef na het 
verdwijnen van het landijs in de vorm van keileem achter. Aan het eind van het 
Saalien werden in dit keileemgebied, beter bekend als het Drents Plateau, 
smeltwaterdalen gevormd. Het huidige beekdalensysteem in de gemeente is hier 
het gevolg van. Door de schurende werking van het smeltwater, verdween de 
keileem in de smeltwaterdalen. 

In de laatste ijstijd, het Weichselien, zo'n 100 miljoen jaar geleden, is de 
gemeente niet bedekt geweest met landijs. Deze periode is echter wel zeer 
bepalend geweest voor het huidige karakter van het gebied. In het begin van deze 
periode heeft de erosie het beekdalensysteem verder verdiept. Deze beekdalen 
werden vervolgens voor een groot deel weer gevuld met smeltwaterafzettingen. 
Door de afwezigheid van beplanting en als gevolg van de sterke wind, werd de 
hele gemeente in de loop van het Weichselien bedekt met een laag dekzand. Ook 
de beekdalen werden gevuld met dekzand. De dikte van de laag verschilde echter 
van plaats tot plaats. 

Na de ijstijd werd het klimaat warmer. In het Holoceen, de huidige periode na de 
ijstijden, vond op grote schaal veengroei plaats. Op lage plekken in het landschap, 
zoals in de beekdalen, werd voedselrijk laagveen gevormd. 
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Onder invloed van kwelwater werd op verschillende plaatsen voedselarm 
hoogveen gevormd. Hoogveen werd ook gevormd op plaatsen waar regenwater 
stagneerde, zoals in de waterscheidingsgebieden. Vanaf de Middeleeuwen heeft 
de wind weer vat gekregen op de stuifgevoelige dekzanden. Daardoor zijn 
verspreid in de gemeente stuifzanden ontstaan. 

Ontginningsgeschiedenis
Bij het in gebruik nemen van de gronden heeft de mens ingespeeld op de 
natuurlijke omstandigheden. Het reliëf en de waterhuishouding waren sturende 
elementen bij het eerste gebruik en de eerste bewoning van het gebied. Vestiging 
vond plaats op de meest gunstige plaatsen, namelijk op de hellingen, gericht op 
de beekdalen. Hierdoor had men de beschikking over hoger en lager gelegen 
gronden. De hogere gronden kregen een functie als bouwland, de essen. De 
lagere gronden werden gebruikt als hooi- en weiland. Het bos leverde 
bouwmateriaal en brandhout en had een functie als jachtgebied. Op de woeste 
gronden of heide werden de schapen geweid, die vooral van belang waren als 
mestleveranciers van de essen. Daarnaast werden er van de heide strooisel en 
plaggen gehaald. Door de eeuwenlange toevoer van mest en plaggen, zijn de 
essen veelal hoger komen te liggen dan de omgeving en hebben een relatief dikke 
humushoudende bovenlaag. De hooilanden lagen meestal vlak langs de beken en 
waterlopen en waren kleine, grillig gevormde percelen. Hoger op de helling van 
het beekdal lagen de weidegronden. Als veekering werden houtwallen aangelegd. 

Gedurende de laatste 100 jaar kreeg de mens meer technische mogelijkheden 
om de grond landbouwkundig intensiever te gaan gebruiken. Daarnaast heeft er 
de laatste 100 jaar een trend plaatsgevonden van een groeiende bevolking, 
industrialisering en dus ook van groeiende kernen. Hierdoor is de beschreven 
oorspronkelijke samenhang tussen de natuurlijke gesteldheid van het gebied 
(reliëf, bodem en water) en het daarop aangepaste kleinschalige en extensieve 
menselijke gebruik, in de loop der tijd minder hecht geworden.

Typering van het landschap
De ontwikkeling van het huidige landschap vindt haar basis in de bodem en 
waterhuishouding, de natuurlijke vegetatie en de invloed die de mens in de loop 
van de tijd hierop heeft gehad. Door verschillen in reliëf, waterhuishouding en 
vruchtbaarheidstoestand van de bodem, heeft de mens het gebied op 
verschillende manieren in gebruik genomen. Als gevolg van natuurlijke processen 
en menselijke activiteiten is een verscheidenheid aan landschappen ontstaan. Elk 
van deze landschappen kent haar eigen ontstaansgeschiedenis, kenmerken en 
karakteristieken. 

In de gemeente Westerveld komen drie grote landschappelijke eenheden voor:
a. het esdorpenlandschap;
b. het wegdorpenlandschap;
c. het ontginningskolonielandschap.

Verreweg het grootste deel van het gemeentelijk grondgebied maakt deel uit van 
het esdorpenlandschap. Binnen dit landschapstype komt een aantal verschillende 
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deelgebieden voor, eveneens elk met haar eigen ontstaansgeschiedenis en 
kenmerken. Binnen het esdorpenlandschap wordt nader onderscheid gemaakt in:

de essen;
de veldgronden (heide en bos);
de beekdalen;
de veldontginningen (landbouwgronden).

In figuur 3 zijn deze gebieden weergegeven.

Figuur 3: Landschapstypen binnen de gemeente Westerveld (bron: Kadernota)

3.1.1  Esdorpenlandschap

De dorpen liggen in het algemeen langs de rand van de essen, in de nabijheid van 
de beekdalen. De structuur van de dorpen is echter sterk verschillend. De 
meeste dorpen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van één of meer 
brinken; dit zijn gemeenschappelijke, met bomen beplante, ruimten.

Oorspronkelijk lagen deze brinken aan de rand van het dorp, waarbij de brink aan 
de beekdalzijde niet bebouwd was. Later is in de meeste gevallen ook deze open 
zijde bebouwd. 
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Door hun opbouw rond de brink en door het vele zware geboomte, kenden deze 
dorpen een bijzonder groen en besloten karakter. De dorpen waren als markante 
groene plekken al van ver in het vrij groene landschap te herkennen. 

Essen 
De essen vormden in het toenmalige landbouwsysteem een belangrijk gegeven. 
De escultuur stond centraal in de hele bedrijfsvoering. De essen werden gebruikt 
als bouwland. Om de essen vruchtbaar te houden, werd er periodiek een 
mengsel van heideplaggen, strooisel en mest op de essen ondergeploegd. Door 
het eeuwenlang onderbrengen van de plaggen, strooisel en mest, zijn de akkers 
opgehoogd en hebben zij een enigszins bolle ligging gekregen. Op sommige 
essen is een esdek van meer dan 60 cm ontstaan. Om het vee van het bouwland 
te weren, waren de essen omgeven door een houtwal of door resten van het 
eerder gekapte bos. 

De kernkwaliteiten van het essenlandschap:
openheid;
essen deels begrensd door houtwallen en bosrestanten;
voornamelijk in gebruik als bouw- en grasland;
reliëf;
geen bebouwing op de essen.

Veldgronden 
De veldgronden kunnen worden onderscheiden in heide- en bosgebieden:

Heide 
De heidevelden waren omstreeks 1800 bepalend voor het landschapsbeeld. 
Op plaatsen waar de heidevelden uit licht, zeer arm zand bestonden, zijn door 
afplagging en overbeweiding zandverstuivingen ontstaan. Het Wapserzand, 
Dieverzand en Oosterzand vormen voorbeelden van dergelijke 
zandverstuivingen. Voorzover het de heidegebieden betreft hebben de 
kernkwaliteiten van het veldgrondenlandschap betrekking op:
afwisseling in open en besloten delen;
geen duidelijke richtingen;
voornamelijk natuurfunctie;
vennen;
plaatselijk bos;
nauwelijks bebouwing.
Bos 
Aangenomen wordt dat de oorspronkelijk uitgestrekte wouden al tegen het 
einde van de vroege Middeleeuwen waren verdwenen. Op de moeilijk te 
bewerken gronden en langs de randen van het dorp zijn de bosrestanten het 
langst in stand gebleven. Langs de Oosteresch van Wittelte ligt nog een klein 
oud esbos.

De kernkwaliteiten van het veldgrondenlandschap:
sterk verdicht;
loof- en naaldhoutbos;
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strakke blokvormige percelen;
voornamelijk natuurfunctie;
vennen;
nauwelijks bebouwing.

Beekdalen 
De beekdalen werden gebruikt als hooi- en weilanden. Kenmerkend voor de 
oudste ontginningen in de bredere beekdalen is het onregelmatige 
verkavelingspatroon. De opstrekkende verkaveling van de beekdalranden is van 
latere datum. 

De beekdalen werden gescheiden van het veld door grenswallen. Bij de latere 
individuele ingebruikname werden loodrecht op de stroomrichting van de beek 
dwarswallen aangelegd. In de nattere delen, waar men kon volstaan met het 
graven van veekerende sloten, werden geen wallen opgeworpen. Door de wallen 
verkregen de beekdalen een heel karakteristieke ruimtelijke opbouw. In de 
beekdalen binnen de gemeente Westerveld is deze karakteristieke ruimtelijke 
bouw nog gedeeltelijk aanwezig. In de Veldhuizerlanden en de Zuid 
Wapserlanden zijn op verschillende plaatsen grenswallen en dwarswallen 
aanwezig. Het fijnmazige patroon is nog goed te zien ten oosten van Park 
Midzomer. Daar waar de aangrenzende heide bij het beekdal werd gevoegd om 
zo over voldoende hoge en droge grond voor het vee te kunnen beschikken, werd 
achter de oude grenswal een tweede, nieuwe grenswal aangebracht. 

De kernkwaliteiten van het beekdallandschap:
openheid;
verdichting door houtwallen evenwijdig aan en dwars op de beekdalranden;
voornamelijk in gebruik als grasland;
opstrekkende verkaveling;
reliëf;
nauwelijks bebouwing.

Veldontginningen 
Vanaf 1800 voltrokken zich grote veranderingen in het esdorpenlandschap. Er 
werd een begin gemaakt met de ontginning van de 'woeste gronden'. De 
ontginning van het hoogveen is systematisch aangepakt. In de meeste gevallen 
gebeurde dit door middel van de zogenaamde wijkvervening. Waar het hoogveen 
was verwijderd, werd de bodem geschikt gemaakt voor de landbouw. Door het 
gebruik van kunstmest, kon de escultuur als landbouwsysteem worden verlaten 
en konden de overige gronden in cultuur gebracht worden. 

De jonge veldontginningen kunnen in het algemeen gekarakteriseerd worden als 
grote open, kale landschappen. Landschappelijk gezien betekende de ontginning 
van de heidevelden een grote verandering. Tot die tijd bestond het landschap uit 
relatief kleine enclaves cultuurgrond in de onmiddellijke nabijheid van de 
nederzettingen, te midden van uitgestrekte heidevelden. Na de ontginningen van 
de heidevelden was nagenoeg alle grond in cultuur gebracht. Het Wapserveld en 
het Oldendieverveld zijn voorbeelden van jonge veldontginningen. Er zijn nog 
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enkele heiderestanten in deze gebieden aanwezig.

Gedeelten van de heidevelden zijn na de ontginning bebost. Hierdoor zijn in het 
noordelijk gedeelte van de gemeente grote boscomplexen ontstaan. Deze 
boscomplexen hebben gezorgd voor een verdichting van het landschap. Grote 
delen van de Berkenheuvel, het Wapser- en Dieverzand waren al eerder bebost 
om de stuifzanden vast te leggen. 

In de tweede helft van de twintigste eeuw vonden de eerste ruilverkavelingen 
plaats. Deze hadden vooral tot doel het versnipperde bezit op de essen te 
concentreren en de verkavelingsituatie te verbeteren. Daar waar ruimte kon 
worden gewonnen, zijn landschapselementen zoals houtwallen en -singels 
verdwenen. Grootschalige aanpassingen zijn verricht met het normaliseren 
(rechttrekken) van beken. 

De kernkwaliteiten van het veldontginningslandschap:
overwegend open, plaatselijk verdicht met bosjes, houtwallen en singels;
in gebruik als bouw- en grasland;
percelering afhankelijk van ontginning en ruilverkaveling;
bebouwing voornamelijk langs ontginningsassen.

3.1.2  Wegdorpenlandschap

Binnen de gemeente bevindt zich een aantal gebieden die behoren tot het 
wegdorpenlandschap van de veenrandontginningen. Het gaat hierbij om het 
gebied rond Veendijk in het uiterste zuidwesten van de gemeente en de gebieden 
rond Wapserveen en Nijensleek. 

Bij Veendijk heeft geen natte vervening plaatsgevonden, omdat de veenlaag 
hiervoor te dun was. De overgebleven gronden waren uitstekende cultuurgronden 
en werden vanaf 1802 ontgonnen. Hiervoor werden wijken en sloten gegraven om 
de gronden te ontwateren. Er werd tijdens de ontginningswerkzaamheden en de 
latere agrarische activiteiten veel hinder ondervonden van het water. In 1932 werd 
daarom het Waterschap Veendijk opgericht, die door middel van elektrische 
bemaling de gronden droog hield. Ook in de buurtschappen Wapserveen en 
Nijensleek heeft geen natte vervening plaatsgevonden vanwege de dunne 
veenlaag. Op de overblijvende gronden ontstonden weidegronden. 

De kernkwaliteiten van het wegdorpenlandschap:
afwisseling in open en besloten delen;
voornamelijk in gebruik als bouw- en grasland;
opstrekkende verkaveling.
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3.1.3  Ontginningskolonielandschap

In 1818 is de Maatschappij van Weldadigheid3  opgericht om in de 
arbeidsbehoefte te kunnen voorzien. Het voornaamste doel van de Maatschappij 
was de stichting van landbouwkoloniën op woeste gronden en de ontginning van 
deze gronden door paupers (behoeftigen) die ter plaatse gehuisvest moesten 
worden. Als vestigingsplaats werd gekozen de zuidwesthoek van Drenthe, waar 
nog een groot deel van de bodem was bedekt met heide en veen. In de omgeving 
van het landgoed zijn de eerste twee koloniën gesticht: Frederiksoord en 
Willemsoord. Uiteindelijk werden zes vrije koloniën gesticht, waaronder ook 
Zorgvlied.

Kernkwaliteiten van het ontginningskolonielandschap:
strakke, planmatige opzet;
afwisseling in open en besloten delen;
grote bospercelen;
gras- en bouwland;
agrarische en natuurfunctie.

3.2  Cultuurhistorie

Cultuurhistorische waarden bestaan uit de archeologische, historisch-(steden)- 
bouwkundig als historisch landschappelijk erfgoed4. De vele cultuurhistorische 
waarden geven het buitengebied van Westerveld identiteit en karakter. De 
belangrijkste cultuurhistorische waardevolle elementen in het plangebied zijn de 
essen, houtwallen, beekdalen, hunebedden en landgoederen. In de 
archeologienota van Raap5  wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van deze 
waarden. Daarnaast is het onderdeel historisch landschappelijk erfgoed in 
hoofdstuk 3.1 beschreven. 
 

3.2.1  Archeologische waarden

Voor een beknopte beschrijving van de archeologische waarden in het plangebied 
is de AMK en de IKAW geraadpleegd.
 
De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) bevat een overzicht van de 
bekende archeologische terreinen in Nederland. De terreinen zijn beoordeeld op 
verschillende criteria en op grond daarvan zijn de terreinen ingedeeld in 
categorieën: terreinen van 'archeologische waarde', 'hoge archeologische 
waarde' en 'zeer hoge archeologische waarde' (waaronder de beschermde 
monumenten). Daarnaast is er nog de categorie 'terreinen van archeologische 
betekenis'. Deze vindplaatsen dienen, indien hier bodemingrepen zijn voorzien, 
nog gewaardeerd te worden. Zie figuur 4, AMK-gebieden Westerveld (POP II, 
provincie Drenthe). In Westerveld komen verspreid over het buitengebied 
terreinen van archeologische waarde voor. Het betreft veelal kleine heide- en 
stuifzandterreinen. De waarde varieert van terrein van 'zeer hoge archeologische 
waarde' tot 'archeologische betekenis'. Binnen de gemeente komen vier terreinen 
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voor die wettelijk beschermd zijn. Deze liggen in het Natura 2000-gebied 
Holtingerveld. Hier geldt het beschermingsregiem van de Monumentenwet 1988. 

Figuur 4: Archeologische Monumentenkaart Westerveld (bron: POPII)

De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) geeft een overzicht van de 
archeologische verwachtingswaarden, zie figuur 5. Voor het buitengebied van 
Westerveld varieert de archeologische verwachtingswaarde van laag 
(voornamelijk de beekdalen) tot hoog (waaronder de meeste essen).
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Figuur 5: Indicatieve Kaart Archeologische Waarden Westerveld (bron: POPII)

Om op zorgvuldige wijze met het archeologische bodemarchief om te gaan, is 
een gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart opgesteld 6 .
De beleidsadvieskaart is samengesteld op basis van de volgende gegevens:

de archeologische verwachtingskaart;
het overzicht van de geïnventariseerde vindplaatsen;
het overzicht van al (archeologisch) onderzochte terreinen;
de in Drenthe gangbare onderzoeksrichtlijnen (Beleidsbrief Provinciaal 
archeologiebeleid, 2007);
de kaart provinciaal archeologie belang (december 2009).

In paragraaf 5.6 wordt nader ingegaan op de beleidsadvieskaart.

3.2.2  Cultuurhistorische waarden

De ingrepen die de mens in de loop der tijden in het landschap heeft gedaan om 
een beter bestaan op te bouwen, zijn als herkenbare structuren nog op veel 
plaatsen herkenbaar.

De ruimtelijke samenhang tussen essen, heide, beekdalen en dorpen heeft een 
cultuurhistorische oorsprong en is ook nu nog op veel plaatsen in Drenthe zeer 
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herkenbaar in het landschap. De herkenbaarheid van de cultuurhistorie is in het 
POP II in drie categorieën weergegeven: hoogste, middelste en laagste 
gaafheidsgraad. Westerveld kent alle drie de gaafheden. Een hoge 
gaafheidsgraad wordt in Westerveld toegekend aan het zuidelijk deel van de 
gemeente. Het noordwestelijk deel wordt gezien als het gebied met de middelste 
gaafheidsgraad en het noordoostelijk deel met een lage gaafheidsgraad. 
Specifieke elementen waaraan een cultuurhistorische betekenis kan worden 
toegekend zijn:

de nog herkenbare essen;
hunebedden;
landgoederen en buitenplaatsen;
watererfgoed: waterlopen en cultuurhistorisch waardevolle waterwerken;
archeologische monumenten;
Maatschappij van Weldadigheid;
beschermde dorpsgezichten Eursinge, Havelte - Van Helomaweg (De Wal) 
en Westeinde;
hunebedden.

Beschermde dorpsgezichten
Onderdeel van het Bestemmingsplan Buitengebied zijn de beschermde 
dorpsgezichten Eursinge, Havelte - Van Helomaweg (De Wal) en Westeinde. De 
oorspronkelijke ruimtelijke structuur en bebouwing van de dorpen zijn door de 
eeuwen heen goed bewaard gebleven. Dit heeft er toe geleid dat de dorpen als 
'beschermd dorpsgezicht' zijn aangemerkt. 

Bouwkundige monumenten
Onderdeel van de cultuurhistorische waarden in het gebied zijn de gebouwen. 
Een aantal karakteristieke gebouwen en bouwwerken zijn aangewezen als rijks- 
of gemeentelijk monument. Het gaat vooral om een aantal (Saksische) 
boerderijen, schuren, molens en landhuizen. Voor de bescherming hiervan geldt 
de Monumentenwet. De bescherming richt zich daarbij voornamelijk op de 
instandhouding van de gebouwde omgeving. 

3.2.3  Ontwikkeling

De waarde van het landschap is de laatste decennia steeds belangrijker 
geworden. Het behoud en het herstel van het landschap is een richtlijn om de 
ruimtelijke kwaliteit van het landschap vorm te geven. Nieuwe landschappelijke 
ontwikkelingen als natuurlijke waterlopen en oevers maken deel uit van 
uitvoeringsprogramma's. 

De waarden van het landschap zijn ook van belang voor een aantrekkelijk 
woongebied en voor een recreatief landschap. Het behoud van karakteristieke 
boerderijen en het behouden van de essen en beekdalen, zijn ontwikkelingen die 
in een bestemmingsplan kunnen worden geregeld. 
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3.3  Landbouw

In deze paragraaf wordt een beeld gegeven van de agrarische sector in de 
gemeente. Het betreft een weergave van de huidige situatie door middel van het 
beschrijven van een aantal aspecten, te weten grondgebruik, bedrijfssituatie, 
bedrijfsgrootte en opvolgsituatie. 

3.3.1  Grondgebruik

De gemeente Westerveld is een gebied met een waardevol oud 
cultuurlandschap, waarin de landbouw vanouds een zeer belangrijke rol speelt. 
De landbouwgebieden zijn nauw verweven met de natuurgebieden, de bossen, 
de vele landschapselementen en de diverse recreatieve ontwikkelingen. Qua 
verschijningsvorm komen zowel kleinschalige als meer grootschalige 
landbouwgebieden voor. De landbouw wordt in Westerveld vooral gevormd door 
de veehouderij, waarbij de nadruk ligt op de melkveehouderij. Ongeveer 60% van 
de totale oppervlakte van de gemeente is landbouwgrond. Circa 2,5% van de 
beroepsbevolking is werkzaam in de agrarische sector of in de daaraan gelieerde 
bedrijven. 

3.3.2  Cijfers per bedrijfstype

Onderstaande tabellen geven een beeld van de situatie van de landbouw in 
Westerveld.

Aantal (hoofd en neven) Oppervlakte (hectare)

1986 7 % 2005 % 1986 % 2005 %

Akkerbouwbedrijven 24 4 14 4 482 4 406 4

Tuinbouwbedrijven 

en teeltbedrijven
6

1 23 6 7 0 428 4

Graasdierbedrijven 538 87 302 84 11.628 90 9.338 87

Hokdierbedrijven 13 2 4 1 25 0 37 0

Combinaties 37 6 17 5 751 6 559 5

Totaal 618 100 360 100 12.893 100 10.768 100

Tabel 1. Aantal en oppervlakte van hoofd- en 
nevenberoepbedrijven per bedrijfstak van landbouw in Westerveld 
(bron: CBS)

In tabel 1 is te zien dat in 20 jaar tijd het totale aantal landbouwbedrijven in 
Westerveld met circa 40% is afgenomen. En dat terwijl de totale oppervlakte die 
de bedrijven in eigendom hebben slechts met circa 15% is afgenomen. 

Verder is te zien dat in 2005, net als 20 jaar geleden, veruit de meeste bedrijven 
bestaan uit graasdierbedrijven. Opvallend is de forse stijging van het aantal 
tuinbouw- en teeltbedrijven. 

Het aantal bestaande intensieve veehouderijbedrijven in de gemeente is zeer 
beperkt. Er zijn minder dag 10 volwaardige bedrijven en minder dan 5 agarische 
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bedrijven met een intensieve neventak.

In tabel 2 is te zien dat het aantal bedrijven met grote hoeveelheden grond fors is 
toegenomen. Had in 1986 nog slechts 3% van de bedrijven een oppervlakte van 
50 hectare of meer, in 2005 was dit 18% van de bedrijven. Dit proces wordt 
schaalvergroting genoemd. Feitelijk blijkt dit proces ook al uit tabel 1. Waar het 
aantal bedrijven met 40% is afgenomen, is de totale hoeveelheid grond met 
slechts 15% afgenomen. Dit houdt in dat bedrijven steeds grotere hoeveelheden 
grond in eigendom hebben.

1986 2005

absoluut % absoluut %

Zonder cultuurgrond 8 1 6 2

0,01-1 hectare 6 1 5 1

1-5 hectare 50 8 65 18

5-10 hectare 87 14 46 13

10-15 hectare 71 11 21 6

15-20 hectare 103 17 18 5

20-30 hectare 167 27 47 13

30-50 hectare 104 17 86 24

50-100 hectare 21 3 58 16

> 100 hectare 1 0 8 2

Totaal 618 100 360 100

Tabel 2. Aantal agrarische bedrijven naar gemiddelde 
oppervlakte per bedrijf (bron: CBS)

3.3.3  Ontwikkeling

Onder invloed van diverse factoren, waaronder met name het beleid, de 
economie en de omgeving, vinden belangrijke ontwikkelingen in de landbouw 
plaats. Statistieken geven duidelijk aan dat de inkomens in de landbouw 
regelmatig onder druk staan, waarbij overigens de verschillen per sector en per 
jaar soms groot zijn. In het kort kunnen de ontwikkelingen als volgt worden 
gekarakteriseerd. Het aantal landbouwbedrijven dat stopt, is relatief groot. Er 
moet rekening gehouden worden met het gegeven dat het aantal bedrijven in de 
komende 10 tot 15 jaar zal halveren. Veel bedrijven hebben een te geringe 
omvang en daardoor een te gering bedrijfsinkomen. 

2005

absoluut %

3-8 nge 62 17

8-12 nge 29 8

12-16 nge 16 4

16-20 nge 12 3

20-24 nge 12 3

24-32 nge 24 7

32-40 nge 13 4

40-50 nge 19 5

50-70 nge 41 11

70-100 nge 55 15

100-150 nge 47 13
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> 150 nge 30 8

Totaal 360 100

Tabel 3. Bedrijfsomvang van hoofd- en 
nevenberoepbedrijven
in NGE (bron: CBS)

Uit tabel 3 blijkt dat in 2005 46% van het aantal agrarische bedrijven in Westerveld 
kleiner is dan 40 NGE en daarmee als relatief klein moet worden aangemerkt. Bij 
dergelijke kleine bedrijven zien potentiële opvolgers vaak af van bedrijfsovername. 
Gemiddeld gesproken hebben met name bedrijven met een omvang groter dan 
70 NGE een toekomstperspectief. In Westerveld behoort 36% van bedrijven tot 
deze categorie. 

Overigens niet alleen een te geringe omvang van een bedrijf kan reden zijn tot het 
beëindigen van de bedrijfsvoering. Een andere oorzaak kan zijn dat een bedrijf op 
de huidige locatie geen mogelijkheid heeft tot uitbreiding als gevolg van 
verschillende omgevingsaspecten. 

Uit tabel 4 blijkt dat met name de akkerbouwbedrijven en in mindere mate ook de 
graasdierbedrijven en de combinaties daarvan, de meest kwetsbare 
bedrijfstakken vormen in Westerveld. Op basis van deze cijfers kan 
geconcludeerd worden dat deze sectoren de komende jaren het meest zullen 
afnemen. De tuinbouw- en teeltbedrijven is een kleine sector in Westerveld, maar 
deze sector wel zeer levensvatbaar.

2005

Aantal NGE gem. NGE/bedrijf

Akkerbouwbedrijven 425 30

Tuinbouwbedrijven en 

teeltbedrijven

5.395 235

Graasdierbedrijven 18.486 61

Hokdierbedrijven 369 92

Combinaties 1.055 62

Totaal 25.731 71

Tabel 4.  Aantal NGE's per bedrijfstak van hoofd- en 
nevenberoepbedrijven (bron: CBS)

Parallel aan de afname van het aantal bedrijven zijn de overblijvende agrarische 
bedrijven genoodzaakt om de bedrijfsomvang te vergroten. Dit gebeurt in de 
eerste plaats letterlijk, door gronden van stoppende bedrijven over te nemen. In 
Westerveld ontstaat hierdoor een hoge gronddruk, maar door het beperkt 
vrijkomen van gronden, is er een lage grondmobiliteit. Een deel van de bedrijven 
zoekt de toekomstige ontwikkeling echter in het toevoegen van nieuwe elementen 
aan het agrarisch bedrijf.

Verwacht moet worden dat er in de komende jaren, als gevolg van bovenstaande 
ontwikkelingen, steeds meer een vierdeling in de landbouwbedrijven zal ontstaan: 

gespecialiseerde grootschalige landbouwbedrijven, waaronder 
melk-veehouderijbedrijven, enkele intensieve veehouderijbedrijven en 
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akkerbouwbedrijven, die door overname van gronden en melkquota in omvang 
relatief snel groeien. Opmerkelijk is dat in het buitengebied nog maar weinig 
intensieve veehouderijen zijn gevestigd en dat het aantal bedrijven verder 
terug loopt;
bedrijven die (soms naast specialisatie) kiezen voor verbreding, verdieping 
en/of schaalvergroting: het bewerken, verwerken en soms vanuit huis 
verkopen van eigen producten of het toevoegen van een nieuwe bedrijfstak, 
zoals agro-toerisme, zorg, landschaps- of natuuronderhoud of 
biomassavergisting;
bedrijven die als nevenbedrijf worden voortgezet en waarvan het bedrijfshoofd 
buiten het landbouwbedrijf een inkomen gaat zoeken. Dergelijke bedrijven 
stoppen met de actieve bedrijfsvoering, maar houden de gronden aan en 
verhuren deze bijvoorbeeld aan een loonwerker voor de verbouw van maïs; 
bedrijven die stoppen. De bedrijfsgebouwen komen vrij voor een andere 
functie.

Verwacht mag worden dat er, ondanks de planologische mogelijkheid van nieuwe 
percelen, er, vanwege de verwachte afname van het totale aantal agrarische 
bedrijven, per saldo een vermindering van het aantal bedrijven zal optreden. 

Ondanks alle veranderingen zal de landbouw in de komende decennia van belang 
blijven voor de gemeente. Het is daarom belangrijk dat de landbouw de 
mogelijkheden en de ruimte krijgt voor nieuwe ontwikkelingen, waarbij uiteraard 
moet worden beoordeeld in hoeverre deze ontwikkelingen passen binnen het 
waardevolle landschap van de gemeente als basisfunctie van de 
omgevingskwaliteit. 

3.4  Natuur

Een belangrijk deel van de gemeente Westerveld is beschermd bos- of 
natuurgebied. Zo zijn de gebieden Drents-Friese Wold en Leggelderveld, 
Dwingelderveld en Holtingerveld (voorheen Havelte-Oost) aangewezen als Natura 
2000-gebied. Een deel van het Drents - Friese Wold en Leggelderveld en het 
Dwingelderveld zijn daarnaast ook aangewezen als Nationaal Park. Deze drie 
gebieden maken, samen met de in het Gebiedsplan begrensde bos- en 
natuurgebieden ook deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Naast de drie genoemde natuurgebieden en de EHS komen er verspreid in de 
gemeente bossen, heidevelden, e.d. voor. Hieronder volgt een beschrijving van de 
natuurgebieden: 

Natura-2000
Drents-Friese Wold en Leggelderveld
Het Drents-Friese Wold en Leggelderveld ligt op de grens van Drenthe en 
Friesland en is circa 7.350 hectare groot. Het grootste deel van het gebied 
bestaat uit bos. Maar daarnaast komen verspreid weidse heide- en 
stuifzandterreinen voor. Het Aekingerzand (Kale Duinen) bijvoorbeeld is een voor 
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Nederlandse begrippen unieke stuifzandgemeenschap. Naast de bossen, 
heideterreinen en zandverstuivingen komen er kleine veengebieden, vennen en 
duinen voor. Langs de randen van het park liggen akkers in de vorm van een 
coulisselandschap. In het park komen verschillende bijzondere dieren en planten 
voor. 

Dwingelderveld
Het Dwingelderveld heeft een oppervlakte van ongeveer 3.800 hectare. In het 
Dwingelderveld zijn globaal twee typen gebruik te onderscheiden. De ene helft 
van het gebied bestaat uit bos. De andere helft bestaat uit heide en woeste grond, 
met daartussen grote stukken natte heide, veen en op sommige plaatsen 
cultuurgronden. De heidegronden liggen grotendeels op dekzandgronden en de 
bossen op stuifzandgronden. Binnen het gebied komt een veelvoud aan 
bijzondere zeldzame planten en diersoorten voor. 

Holtingerveld
Dit gebied betreft het Wester- en Oosterzand met een oppervlakte van 
circa 1.750 hectare. Het gebied bestaat voornamelijk uit heide- en 
stuifzandgebieden. De stuifzandgebieden zijn veelal ingeplant met bos. Verder 
komen er veel poelen, houtwallen, houtsingels, bosjes, esrandbegroeiingen, e.d. 
voor. Het gebied is voor een groot gedeelte in gebruik als militair oefenterrein. Op 
260 hectare na wordt het militair gebruik van het Holtingerveld beëindigd. Voor dit 
gebied is een Integraal Plan opgesteld, waarin de toekomstige ontwikkeling op 
hoofdlijnen is vastgelegd. 

EHS
Het Drents-Friese Wold, het Dwingelderveld en het gebied Holtingerveld zijn 
tevens opgenomen in de EHS. De EHS is een netwerk van gebieden in Nederland 
die onderling met elkaar worden verbonden. Een belangrijke doelstelling voor 
deze gebieden is het behouden en versterken van de biodiversiteit. Het netwerk 
voorkomt dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat 
natuurgebieden hun waarde verliezen. Bovengenoemde drie natuurgebieden 
worden met elkaar verbonden door middel van ecologische verbindingszones. 

De EHS is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur in feite 
voorrang heeft. Dit netwerk kan worden gezien als de ruggengraat van de 
Nederlandse natuur. 

Bossen
In het buitengebied komen grootschalige bosgebieden voor. Een groot deel van 
deze bossen is oorspronkelijk aangelegd voor de houtproductie. Deze functie is 
hier en daar nog steeds aanwezig, maar voor de meeste bossen is de natuur- en 
landschappelijke waarde hoofdzaak geworden.  In afgeleide vorm hebben de 
bossen en natuurgebieden grote waarde voor recreatie en toerisme.  Enkele 
bossen hebben het karakter van een landgoed. 
Grote bossen  betreffen het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid 
(Vledderveld-Boschoord- Doldersum),  de boswachterij Smilde, Berkenheuvel,  
het Ooster en Wester zand,  Havelte-West  en de noordkant van het 
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Dwingelderveld' 

Aan de westkant van de Drentse Hoofdvaart liggen het landgoed Rheebruggen en 
de buitenplaatsen Batinghe en Oldengaerde. Ook deze landgoederen hebben 
vanuit een lange historie een bosrijke omgeving. 

Heidevelden
De heidevelden zijn over het algemeen restanten van woeste gronden. Deze 
gebieden zijn niet meegenomen bij de ontginningen. Vaak omdat ze door hun 
venige karakter te nat waren voor landbouwkundig gebruik.
Voorbeelden hiervan zijn het Dwingelderveld, Leggelerveld, Witteveen, 
Doldersumerveld en de kleine veengebieden op en om het Nijensleekerveen. 

Overige natuur
Naast bovengenoemde natuurgebieden komen er verspreid door de gemeente 
natuurwaarden voor. Deze natuurwaarden komen o.a. voor in de vele vennen, 
houtwallen, bermen, enz., die de gemeente rijk is. 

3.5  Water

De gemeente Westerveld valt binnen het beheergebied van het waterschap 
Reest en Wieden. In het buitengebied is het waterschap verantwoordelijk voor het 
waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Grofweg is het watersysteem van 
Westerveld onder te verdelen in oppervlaktewater en grondwater. Van beide 
elementen wordt hieronder een beschrijving gegeven. 

Oppervlaktewater
Het watersysteem van Westerveld bestaat in hoofdlijnen uit een stelsel van beken 
en een kanaal. Deze beken en het kanaal vormen de diverse watersystemen in 
Westerveld. Hieronder worden de watersystemen nader toegelicht:

Vledder en Wapserveense Aa
In de loop der tijd zijn beide beken bijna volledig gekanaliseerd ten behoeve van 
het landbouwkundig gebruik. De Vledder Aa vindt zijn oorsprong in het 
Drents-Friese Wold, in de buurt van het Aekingerzand. Voor de Vledder Aa is een 
herstelproject gaande, waarbij het brongebied en de bovenloop inmiddels zijn 
hersteld. De middenloop moet nog worden hersteld en zal tevens 
reservaatgebied worden.

Ten zuiden van Vledder mondt de Vledder Aa uit in de Wapserveense Aa. De 
Wapserveense Aa vindt zijn oorsprong in het voormalige Oldendieverveld en 
Wittelterveld. Ter hoogte van de oorsprong van de beek monden de Kwasloot en 
de Slingegruppe in de beek uit. De Wapserveense Aa stroomt vanaf de 
samenvoeging met de Vledder Aa in zuidelijk richting verder en gaat daar over in 
de Steenwijker Aa. 

De Vledder en Wapserveense Aa doen dienst voor de afwatering van de 
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landbouwgebieden in het westelijk deel van de gemeente. Het gaat om het gebied 
globaal tussen Vledder, Diever en Wapserveen. 

Oude Vaart en Dwingelderstroom
Zowel de Oude Vaart als de Dwingelderstroom zijn in de loop der jaren 
gekanaliseerd. Daarnaast wordt het beekdal van de Oude Vaart doorsneden door 
de Drentse Hoofdvaart. In het beekdal van de Oude Vaart zijn plannen om de 
lokale waterhuishouding beter af te stemmen op de landbouw- en natuurfuncties 
en om de afvoer van regenwater te vertragen. Het gebied kent een opgave 
waterbeheer om het risico van wateroverlast in Meppel te beperken. 

Drentse Hoofdvaart
De Drentse Hoofdvaart heeft een belangrijke functie voor de afwatering van het 
Drents Plateau. 

Grondwater
In de gemeente komt op diverse plaatsen in de bodem keileem voor. Hierdoor kan 
het regenwater niet goed in de bodem zakken en stagneert het op het maaiveld. 
Hierdoor kan op die locaties wateroverlast ontstaan. 

3.6  Recreatie en toerisme

De toeristisch-recreatieve voorzieningen in de gemeente Westerveld bieden een 
gevarieerd beeld. Naast de mogelijkheden die het uitgebreide wandel- en 
fietspadennetwerk biedt, kan men in de omgeving mountainbiken, skeeleren, 
zwemmen, paardrijden en huifkartochten maken. Toeristische trekkers zijn ook 
de schaapskooien, hunebedden, grafheuvels en natuurgebieden. Daarnaast 
beschikt Westerveld over een breed palet aan accommodaties zoals 
bungalowcentra, campings, hotels en restaurants en afwisselende 
dagrecreatieve voorzieningen, waaronder een 18-holes golfbaan. De toeristische 
werkgelegenheid (direct en indirect) is relatief belangrijk voor de gemeente. Met 
een aandeel van 26%8 in de totale werkgelegenheid, vormt toerisme in 
Westerveld een belangrijke pijler voor de lokale economie. 

Verblijfsrecreatie
De gemeente telt volop mogelijkheden om te overnachten. Het aantal 
overnachtingen groeide tussen 1998 en 2002 van 724.000 naar 889.0009 . Deze 
groei geeft de toenemende populariteit van het gebied aan. Een groot deel van de 
recreatievoorzieningen is gelegen in of bij de natuurgebieden. 

Dagrecreatie
Op het gebied van dagrecreatie biedt de gemeente een aantal mogelijkheden. Met 
een uitgebreid wandel- en fietspadennetwerk, speeltuinen, kerken, kleine musea 
en bijvoorbeeld een vlindertuin, is er voor elk wat wils. 

Er zijn echter weinig grootschalige dagattracties in Westerveld. De twee nationale 
parken trekken veruit de meeste bezoekers. De dagattractie met de meeste 
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bezoekers is het bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld te Ruinen 
(100.000 bezoekers) gevolgd door het Planetron Cinedrome in Dwingeloo (65.000 
bezoekers). Volwaardige 'elk-weer'-accommodaties zijn er niet in Westerveld. 

Natuur- en/of routegebonden recreatie
Westerveld beschikt over twee nationale parken, te weten het Dwingelderveld en 
het Drents-Friese Wold. In het Drents-Friese Wold zijn 32 gemarkeerde 
wandelroutes en tientallen kilometers asfalt- en schelpenfietspaden te vinden. 
Ook zijn er verschillende ruiter- en huifkarroutes. In het Doldersummerveld en het 
Aekingerzand zijn uitkijktorens gesitueerd. Daarnaast zijn er ook twee nieuwe 
bezoekerscentra in het park gelegen: een bezoekerscentrum in Appelscha en 
een informatiecentrum in Diever. 

In het Dwingelderveld is zo'n 60 kilometer aan gemarkeerde wandelroutes en 40 
kilometer aan fietspaden uitgezet. Voor de paardenliefhebbers is er 30 kilometer 
pad en zandweg beschikbaar. In het oriëntatiecentrum in Spier en het 
bezoekerscentrum van natuurmonumenten in de buurtschap Benderse, treft men 
alle informatie aan over het Dwingelderveld. 

Cultuurhistorie en recreatie
Op cultuurhistorisch gebied heeft Westerveld veel te bieden. Zo worden er vele 
monumenten, boerderijen, molens, kerken, hunebedden, schaapskooien en 
brinkdorpen aangetroffen. In het buitengebied zijn Eursinge, Havelte - Van 
Helomaweg (De Wal) en Westeinde aangewezen als beschermd dorpsgezicht. 
Verder zijn de havezaten, zoals Overcinge en Oldengaerde het bezoeken waard. 

Ook is er sprake van verblijfsaccommodaties in diverse monumentale 
karakteristieke panden, te herkennen aan het Drentsgoed keurmerk. Een 
belangrijke speler op het gebied van cultuurhistorie is ook de Stichting 
Maatschappij van Weldadigheid, gelegen buiten het plangebied van dit 
bestemmingsplan. 

Watergebonden recreatie
Vaarrecreanten kunnen de nationale parken en brinkdorpen bereiken via de 
Turfroute en het Drie Provinciëncircuit. Vanuit de aanlegplaatsen, zoals bij 
Dieverbrug, waar ook sanitair en horeca en in de directe omgeving 
verblijfsaccommodaties aanwezig zijn, kan het gebied verkend worden. 

3.7  Bedrijvigheid

Agrarisch aanverwante bedrijvigheid
Het landelijk gebied van de gemeente Westerveld wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van agrarische bedrijven. Naast de pure agrarische functie, komt in 
het landelijk gebied ook andere, veelal agrarisch aanverwante bedrijvigheid voor. 
Het gaat dan onder andere om agrarische bedrijven die in het kader van de 
verbreding nevenactiviteiten ontplooien. Verder zijn in het buitengebied diverse 
agrarische handels- en hulpbedrijven aanwezig (onder meer loonbedrijven). Deze 
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bedrijven leveren belangrijke diensten aan de agrariërs in het buitengebied. 
Daarnaast kan deze vorm van bedrijvigheid een aanvullende inkomstenbron voor 
een agrariër vormen. 

Niet-agrarische bedrijvigheid
Niet-agrarische bedrijvigheid in het landelijk gebied komt in Westerveld verspreid 
liggend voor. Het betreft een groot aantal paardenhouderijen en maneges, een 
enkel loonbedrijf, hoveniersbedrijven, ateliers en andere veelal kleinschalige 
productie en dienstverlening. De bedrijvigheid is veelal gevestigd in voormalige 
agrarische bedrijfsgebouwen. De laatste jaren is het aantal paardenhouderijen en 
maneges sterk toegenomen. 

3.8  Wonen in het landelijk gebied

Tot het grondgebied van Westerveld behoren meerdere kernen, waaronder de 
hoofdkernen Havelte, Diever, Vledder, Dwingeloo en Uffelte. In de kernen is het 
grootste deel van de woningen geconcentreerd. De kernen liggen buiten het 
plangebied van het onderhavige bestemmingsplan. In het buitengebied komt de 
woonfunctie voor in de vorm van agrarische bedrijfswoningen, niet-agrarische 
bedrijfswoningen en burgerwoningen.

3.9  Verkeer en infrastructuur

De gemeente Westerveld wordt ontsloten door een stelsel van provinciale wegen, 
namelijk de N371 (Assen - Meppel), N353 (Havelte - Oldeberkoop) en de N855 
(Steenwijk - Spier). Deze wegen lopen als een driehoek dwars door 
de gemeente. Vanaf deze wegen kan men de rijkswegen A28 (Zwolle - 
Groningen) en A32 (Zwolle - Leeuwarden) bereiken die respectievelijk langs de 
oost- en westzijde van de gemeente liggen. Ook de provinciale N381 (Drachten - 
Emmen), op de noordelijke grens van de gemeente, speelt nog een rol in de 
ontsluiting van Westerveld. Bovendien wordt de gemeente ontsloten (met name 
de grotere kernen) door een aantal buslijnen.

3.10  Nutsvoorzieningen

Naast vervoer van goederen en mensen, is er in het buitengebied van Westerveld 
een straalpad voor telecommunicatie (met een daaraan gerelateerde maximale 
bouwhoogte) aanwezig. Ook zijn er leidingen ten behoeve van gas en water in de 
gemeente gelegen.

3.11  Overige functies

In het buitengebied van Westerveld komen de volgende overige functies voor: 
ten noorden en westen van Havelte ligt een militair oefenterrein. Het 

bestemmingsplan Buitengebied  
Status: vastgesteld / 21-03-2012  Buro Vijn B.V.



blz 34  068402 

oefenterrein is onderverdeeld in Havelte-West en Havelte-Oost. Beide 
gebieden worden van elkaar gescheiden door de N353. Het oefenterrein 
Havelte-West wordt heringericht om het geschikt te maken voor vredes- en 
crisisbeheersingsoperaties. Daarnaast blijft op Havelte-Oost een terrein 
beschikbaar voor zogenaamde overige oefeningen. Er blijft nog circa 260 
hectare in gebruik als militair oefenterrein voor lichte oefeningen;
op het militaire oefenterrein Havelte-West ligt een munitiecomplex met 2 
veiligheidszones. Het betreft opslag op een afgesloten terrein, verdeeld over 
een aantal bunkers. Defensie heeft in het kader van het 
munitieactieprogramma (MAP) onderzocht of in de toekomst nog gebruik zal 
worden gemaakt van het munitieopslagdepot in Havelte. De conclusie is dat 
de munitiebunkers in gebruik zullen blijven. De belegging is wel aangepast. 
Hierdoor was het mogelijk de veiligheidszones aanzienlijk te verkleinen. 
Binnen de zones geldende beperkingen voor het ruimtegebruik. Deze zijn niet 
van toepassing op gebruik (en gebouwen) van het Ministerie van Defensie;
nabij de Dwingelder Heide ligt een radiotelescoop. Bij deze klassieke 
radiotelescoop is het gebouwencomplex van de Astron gevestigd. Ten 
behoeve van wetenschappelijk sterrenkundig onderzoek ontwikkelt en test 
Astron electronische apparatuur voor de ontvangst van radiosignalen uit het 
heelal. Het internationaal hypermoderne ontvangstsysteem LOFAR is door 
Astron in Dwingeloo ontwikkeld. De monumentale radiotelescoop wordt 
gerestaureerd en blijft voor amateurdoeleinden in gebruik. De telescoop en de 
LOFAR-apparatuur zijn zeer gevoelig voor storende radiosignalen uit de 
omgeving. De radiotelescoop heeft een grote ruimtelijke invloed op het 
plangebied, doordat er een tweetal zones met beperkingen worden 
onderscheiden;
gelegen aan de rand van het nationaal park Dwingelderveld ligt een bosgebied 
van ruim 22 hectare dat beschikbaar is voor scoutinggroepen om te 
kamperen. Het terrein bestaat uit diverse kampeervelden welke gesitueerd 
zijn in het bos;
Westerveld heeft twee grondwaterbeschermingsgebieden. Het 
grondwaterbeschermingsgebied bij Havelte is van Vitens en het gebied bij 
Leggeloo is van Waterleidingmaatschappij Drenthe. Rondom de eigenlijke 
waterwingebieden ligt een beschermingszone. De totale 
grondwaterbeschermingsgebieden wordt primair beschermd op grond van de 
Provinciale MilieuVerordening (PMV). Voor de eigenlijke waterwingebieden 
geldt de meest stringente bescherming; voor de daaromheen liggende 
grondwaterbeschermingsgebieden betreft het een beperking op activiteiten en 
bedrijven die een risico kunnen vormen voor de grondwaterkwaliteit. Op de 
verbodsbepalingen kan ontheffing verleend worden voor activiteiten die door 
het stellen van regels een acceptabel en beheersbaar risico vormen. Zo is 
vestiging van lichte vormen van bedrijvigheid, zoals kantoren, binnen de 
grondwaterbeschermingsgebieden wel mogelijk. Ingevolge de Provinciale 
Milieu Verordening is een lijst van verboden (bedrijfs)activiteiten opgesteld. 
Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht naar de ontwikkeling van 
een strategische grondwaterwinning te Darperheide. Zodra de plannen meer 
uitgewerkt zijn, wordt dit meegenomen in dit bestemmingsplan;
In Westerveld wordt op twee plaatsen delfstoffen gewonnen. In Frederiksoord 

bestemmingsplan Buitengebied  
Buro Vijn B.V.  Status: vastgesteld / 21-03-2012



068402   blz 35

gaat het om de winning van ophoogzand. Bij Hoogersmilde (deels 
grondgebied Westerveld) wordt zand voor de kalksteenindustrie gewonnen 
door kalkzandsteenfabriek Calduran. Er is een uitbreiding van deze activiteiten 
op het grondgebied van de gemeente Westerveld in voorbereiding. Ook hier 
geldt dat wanneer de plannen voldoende zijn uitgewerkt, dit meegenomen 
wordt in dit bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 4  Beleidskader

Bij het actualiseren van een bestemmingsplan voor het buitengebied, heeft het 
gemeentebestuur te maken met het beleid van andere overheden, andere 
instanties of maatschappelijke organisaties. Dit beleid vormt het kader 
waarbinnen de gemeente haar eigen beleid formuleert. Het relevante beleid ten 
aanzien van water- en milieuaspecten wordt apart behandeld in hoofdstuk 5. 

4.1  Europees beleid en richtlijnen

Op Europees niveau kunnen beleidsvoornemens van belang zijn voor de 
landelijke gebieden in Nederland. In de regel is dergelijk beleid wel vertaald in het 
landelijk c.q. provinciaal beleid. Toch is aandacht voor enkele specifieke punten 
van belang.

4.1.1  Landbouw

Het landbouwbeleid wordt in belangrijke mate in Europees verband bepaald. Voor 
de landen van de EU is daarmee een open markt ontstaan, waarbinnen een 
gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt gevoerd. Door de uitbreiding van de EU 
met landen uit Midden- en Oost-Europa en door de nieuwe GATT/WTO10 
-onderhandelingen, staat dit landbouwbeleid meer en meer ter discussie. 
Verwacht wordt dat er een liberalisering van de markt optreedt met minder 
steunmaatregelen en een EU-prijsontwikkeling in de richting van de 
wereldmarktprijzen. 

4.1.2  Milieu

Op Europees niveau worden meerdere milieurichtlijnen uitgevaardigd, die zijn of 
worden verwerkt in de eigen wet- en regelgeving. Van belang voor de agrarische 
sector zijn in het bijzonder:

de regelgeving gericht op de productie van veilig voedsel voor de mens;
het dierengezondheidsbeleid;
het beleid voor melkprijzen en quotaregeling;
het marktordeningsbeleid voor graan, suiker en aardappelen;
de Europese nitraatrichtlijn, gericht op bescherming van de bodem. De 
doorwerking van deze richtlijn betekent dat eisen worden gesteld aan de 
individuele landbouwers met op bedrijfsniveau een beheersing van de in- en 
uitstroom van mineralen;
de Europese milieueffectrapportage (m.e.r.). De implementatie van deze 
richtlijn betekent dat er meer individuele beoordelingen op de noodzaak van 
een m.e.r. moeten plaatsvinden. Voor gemeenten betekent dit dat er meer 
activiteiten m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn.

4.1.3  Natuur

Om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen, zijn afspraken gemaakt op 
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Europees niveau. Daartoe wordt gewerkt aan het tot stand brengen van een 
netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000. Natura 2000 is gericht op 
de instandhouding en ontwikkeling van soorten en ecosystemen die voor Europa 
belangrijk zijn. Natura 2000-gebieden worden aangewezen op basis van de 
Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. In Westerveld zijn de Natura 
2000-gebieden Drents-Friese Wold & Leggelderveld en het Dwingelderveld 
aangewezen op basis van zowel de Vogel- en Habitatrichtlijn en Holtingerveld op 
basis van de Habitatrichtlijn. 

De Vogelrichtlijn is in 1979 voor alle lidstaten binnen Europa van kracht geworden 
(tegelijkertijd en in onderlinge samenhang tot stand gekomen met de Conventie 
van Bern). De richtlijn bevat voorschriften en maatregelen ter bescherming van 
bedreigde Europese vogelsoorten. Een belangrijke maatregel is het - door de 
lidstaten - aanwijzen van speciale beschermingszones. Dit betreft de gebieden 
die voor de instandhouding van de in de bijlage van de Vogelrichtlijn genoemde 
soorten het meest geschikt zijn. De Nederlandse regering heeft de 
Vogelrichtlijngebieden aangewezen in maart 2000. Voor niet in de bijlage 
genoemde en geregeld voorkomende trekvogels, kunnen eveneens hun broed-, 
rui- en overwinteringsgebieden en hun rustplaatsen in de trekzones aangewezen 
worden. 

De Habitatrichtlijn is in 1992 door de Europese Gemeenschap vastgesteld. Zij 
sluit aan bij de Conventie van Bern en bij de Europese Vogelrichtlijn. De 
doelstelling en het instrumentarium reiken echter duidelijk verder. Doelstelling is 
de bescherming van planten en dieren (behalve vogels) en hun leefgebieden 
(habitats). Zo draagt deze richtlijn bij aan het waarborgen van de biodiversiteit 
door natuurlijke habitats en aan het in stand houden van de wilde flora en fauna. 
De lidstaten dragen een lijst van op hun grondgebied aanwezige 
beschermingswaardige habitats voor aan de Europese Commissie, onder 
vermelding van de soorten uit Bijlage II van de richtlijn. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen prioritaire en niet-prioritaire soorten. Op basis van deze 
gegevens stelt de Commissie een lijst van gebieden van communautair belang 
vast. De lidstaten dienen deze gebieden zo spoedig mogelijk als speciale 
beschermingszone aan te wijzen. Het moment van plaatsing op de 
communautaire lijst is echter al bepalend voor het van toepassing zijn van de 
bepalingen uit de richtlijn. 

In de praktijk overlappen de beschermingszones van de Habitat- en Vogelrichtlijn 
en de EHS-gebieden elkaar voor een groot deel. 

Voor alle Natura 2000-gebieden moet op grond van de Natuurbeschermingswet 
1998 door de provincie of door het ministerie van LNV een beheerplan worden 
vastgesteld. Dit moet gebeuren binnen drie jaar na aanwijzing van het gebied als 
Natura 2000-gebied of binnen drie jaar na inwerkingtreding van de 
Natuurbeschermingswet 1998 als het gebied reeds vóór de inwerkingtreding was 
aangewezen als Natura 2000-gebied. De Habitatrichtlijn verplicht Nederland de 
habitattypen en soorten waar Nederland mede verantwoordelijkheid voor draagt, 
in een gunstige staat van instandhouding te brengen. Om dit te bereiken heeft 
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Nederland daarvoor instandhoudingsdoelstellingen gedefinieerd. 

Het beheerplan werkt de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 
2000-gebied verder uit in ruimte en tijd. Het beschrijft de resultaten die bereikt 
dienen te worden om het behoud of het herstel van deze natuurlijke habitats en 
soorten mogelijk te maken. Het beheerplan geeft een overzicht op hoofdlijnen van 
instandhoudingsmaatregelen die in de planperiode genomen moeten worden om 
de beoogde resultaten te behalen. Tenslotte gaat het beheerplan in op bestaand 
gebruik en geeft inzicht hoe met de externe werking omgegaan moet worden. 
Beheerplannen hebben een looptijd van maximaal zes jaar en worden opgesteld 
onder het bevoegd gezag van de provincie.

4.1.4  Archeologie

In 1992 werd het Europese Verdrag van Malta ondertekend door een groot aantal 
EU-landen, waaronder Nederland. Doelstelling van dit verdrag is de veiligstelling 
van het (Europese) archeologisch erfgoed. Dit moet met name gestalte krijgen in 
het ruimtelijke ordeningsbeleid. Concreet heeft dit tot gevolg dat bij de 
voorbereiding van bestemmingsplannen meer aandacht moet worden besteed 
aan de aanwezigheid van archeologische waarden en dat in 
bestemmingsplannen een beschermende regeling moet worden opgenomen ten 
aanzien van archeologische waarden. 

Aandachtspunt is voorts dat uit het Verdrag van Malta voortvloeit dat er meer 
gelden beschikbaar moeten komen voor archeologisch onderzoek. Ook moet het 
beginsel 'de bodemverstoorder betaalt' worden doorgevoerd, in ieder geval voor 
wat betreft omvangrijke projecten (artikel 6 van het verdrag). 

Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving, is in 
september 2007 de nieuwe Monumentenwet in werking treden. De kern van de 
wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten intact 
moeten blijven. De wet verplicht gemeenten bij het opstellen van 
bestemmingsplannen rekening te houden met de in hun bodem aanwezige 
waarden.
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4.1.5  Water

In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vastgesteld. De KRW beoogt 
de aquatische ecosystemen en waterafhankelijke terrestische natuur voor 
achteruitgang te behoeden, te beschermen en te verbeteren. Een concreet doel 
van de KRW is een goede ecologische toestand van het grond- en 
oppervlaktewater te bereiken. In beginsel moet dit doel in 2015 behaald zijn. De 
Kaderrichtlijn Water introduceert het denken in stroomgebieden. Dat gaat uit van 
het simpele feit dat water zich niet houdt aan lands- en bestuurlijke grenzen, 
maar z'n natuurlijke loop heeft binnen stroomgebieden. Om aan de voorwaarden 
van de KRW te kunnen voldoen, moeten waterbeheerders binnen een 
stroomgebied afspraken maken en samenwerken. Het doel is uiteindelijk dat er in 
het stroomgebied sprake is van schoon water, waarin een gevarieerd natuurlijk 
leven voorkomt. De KRW stelt namelijk eisen aan de chemische (geen 
verontreinigende stoffen) en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater. In 
2009 moet er per stroomgebied een beheersplan zijn opgesteld. 

4.2  Rijksbeleid

Het rijksbeleid dat voor het landelijk gebied van belang is, blijkt uit de volgende 
nota's en andere beleidsstukken.

4.2.1  Nota Ruimte (2006)

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van 
Nederland tot 2020, met een doorkijk naar 2030. Sinds de vaststelling door de 
Eerste Kamer op 17 januari 2006 is de Nota Ruimte van kracht. 

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van 
Nederland. De nota bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een 
veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Het gaat om de 
inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 
2030. In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, waarbij het 
kabinet kiest voor 'decentraal wat kan, en centraal wat moet'. 

Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de 
verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak in Nederland. 
Meer specifiek richt de nota zich op vier algemene doelen: 

versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland;
bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland;
borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden;
borging van de veiligheid (tegen water en risicovolle activiteiten). 

Twee begrippen staan centraal in de Nota Ruimte: basiskwaliteit en Nationale 
Ruimtelijke Hoofdstructuur. Ter waarborging van de algemene basiskwaliteit geeft 
de Nota Ruimte generieke regels die als ondergrens gelden voor alle ruimtelijke 
plannen11 . Daarnaast geeft de nota extra regels voor de nationale Ruimtelijke 
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Hoofdstructuur (c.q. de gebieden die van nationaal belang zijn). Hier streeft het rijk 
naar méér dan de algemene basiskwaliteit. 

De Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur bestaat uit de belangrijkste gebieden in 
Nederland op het terrein van economie, infrastructuur en verstedelijking, water, 
natuur en landschap. Hieronder vallen onder meer de mainports Schiphol en 
Rotterdam, de nationale stedelijke netwerken, maar ook de ecologische 
hoofdstructuur en een aantal aangewezen nationale landschappen. 

De (begrensde) gebieden van de ecologische hoofdstructuur in het buitengebied 
van Westerveld maken deel uit van de Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. Hier 
geldt een 'nee, tenzij'-regime. Nieuwe plannen, projecten of handelingen zijn niet 
toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten. 
Voor het overige deel van het buitengebied van Westerveld is het rijksbeleid 
gericht op het waarborgen en zo mogelijk vergroten van de basiskwaliteit. De 
eerste verantwoordelijkheid voor deze basiskwaliteit ligt bij de provincie. 

De Nota Ruimte geeft aan dat het rijk de mogelijkheden voor herbouw en 
nieuwbouw in het buitengebied wil verruimen. Dit om het economisch draagvlak 
en de vitaliteit van de landelijke gebieden te vergroten. Vrijkomende bebouwing 
kan worden omgezet in een woonbestemming of vestigingsruimte voor 
kleinschalige bedrijvigheid. Soms kan ook nieuwbouw wenselijk zijn. Zo kan 
woningbouw, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe landgoederen, geld opbrengen 
voor de aanleg van recreatie- of natuurgebieden (rood voor groen) of 
waterbergingsruimte (rood voor blauw). 

Het rijk ondersteunt de transitieopgave van de landbouw, onder meer door 
heldere randvoorwaarden te stellen en ruimtelijke ontwikkelingen in de richting van 
duurzame productie te faciliteren. Voorwaarde voor de transitie naar een vitale en 
duurzame landbouw is, dat er een economisch perspectief aanwezig is. Het 
kabinet ziet daarbij een aantal handelingsperspectieven voor agrarische bedrijven;

concurreren op de wereldmarkt;
werken onder specifieke natuurlijke handicaps;
economisch verbreden door andere maatschappelijke en/of economische 
diensten te leveren;
of een combinatie hiervan.

Uitgangspunt is om de mogelijkheden en potenties van de landbouw optimaal te 
benutten binnen de maatschappelijke eisen die worden gesteld. 

Provincies worden gevraagd niet-grondgebonden en/of kapitaalintensieve 
landbouw en (eventueel) daaraan gerelateerde bedrijvigheid te bundelen in 
landbouwontwikkelingsgebieden. Voor de continuïteit van de grondgebonden 
landbouw is het van belang dat agrarische ondernemers voldoende ruimte krijgen 
om in te spelen op de eisen van de wereldmarkt en meer ruimte krijgen om hun 
bedrijfsvoering te verbreden. De formulering van ruimtelijk beleid voor de 
grondgebonden landbouw is een verantwoordelijkheid van provincies en 
gemeenten. Van provincies wordt verwacht dat zij sturing geven aan de 
ontwikkeling van de grondgebonden landbouw, en daarbij rekening houden met de 
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eisen die de wereldmarkt stelt aan landbouwbedrijven en met de wens van 
landbouwbedrijven om hun bedrijfsvoering te verbreden. Om de economische 
vitaliteit van de grondgebonden landbouw te kunnen versterken, verwacht het rijk 
van provincies dat zij in hun ruimtelijke plannen meer mogelijkheden scheppen 
voor een bredere bedrijfsvoering. Het rijk zal zelf ruimtelijke ontwikkelingen in de 
richting van een duurzame productie vergemakkelijken. 

4.2.2  Nota Mobiliteit (2004)

De Nota Mobiliteit is de opvolger van het Tweede Structuurschema Verkeer en 
Vervoer (SVV2)12 . 

De nota geeft de visie van het kabinet op het volledige verkeer- en vervoersbeleid 
tot 2020, waarbij wordt aangegeven wat het kabinet wil én kan op het terrein van 
verkeer en vervoer. Uitgangspunt daarbij is het bieden van bereikbaarheid van 
deur tot deur binnen de randvoorwaarden van veiligheid en kwaliteit van de 
leefomgeving. De ruimtelijke aspecten van het verkeers- en vervoersbeleid zijn 
opgenomen in de Nota Ruimte. 

Centraal in de Nota Mobiliteit staat dat mobiliteit een noodzakelijke voorwaarde is 
voor economische en sociale ontwikkeling. Een goed functionerend systeem voor 
personen- en goederenvervoer en een betrouwbare bereikbaarheid, zijn 
essentieel om de economie en de internationale concurrentiepositie van 
Nederland te versterken. De Nota Mobiliteit geeft aan op welke wijze het kabinet 
dit wil doen. De A28 (Zwolle - Groningen) maakt deel uit van het hoofdwegennet. 

4.2.3  Nota Belvedere (1999)

De Nota Belvedere (1999) is een beleidsnota over de relatie tussen cultuurhistorie 
en ruimtelijke inrichting. De nota vormt een belangrijke bouwsteen voor de Nota 
Ruimte. De centrale doelstelling van het beleid luidt: 'de cultuurhistorische 
identiteit wordt sterker richtinggevend voor de inrichting van de ruimte, en het 
rijksbeleid zal daarvoor goede voorwaarden scheppen'. Binnen het grondgebied 
van de gemeente Westerveld is het gebied Frederiksoord-Willemsoord 
aangewezen als Belvederegebied. Dit gebied maakt echter geen deel uit van het 
bestemmingsplan Buitengebied. 

4.2.4  Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet (NB-wet) is de Nederlandse uitwerking van het 
internationale beleid, vastgesteld in de Habitat- en Vogelrichtlijn. 
Per 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking 
getreden. Vanaf dat moment heeft Nederland de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn in nationale wetgeving verankerd. Provincies zijn in hoofdzaak het 
bevoegd gezag bij het verlenen van een Natuurbeschermingswetvergunning. In 
deze wet wordt uitgegaan van twee typen gebieden: 

de Natura 2000-gebieden;
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de beschermde natuurmonumenten (voormalige beschermde 
natuurmonumenten en Staatsnatuurmonumenten die buiten de Natura 2000- 
gebieden liggen).

In Westerveld zijn het Drents-Friese Wold & Leggelderveld, het Dwingelderveld 
en het Holtingerveld aangewezen als Natura 2000-gebied. In Westerveld zijn geen 
beschermde natuurmonumenten aangewezen. 

4.2.5  AMvB Ruimte

Als gevolg van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening werkt het Rijk aan de 
vernieuwing van haar beleidsinstrumentarium. Daarbij worden bestaande 
rijksbelangen juridisch geborgd in een Algemene Maatregel van Bestuur, het 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. Daarmee vervangt het Besluit - ook 
wel de AmvB Ruimte genoemd - het bestaande planologisch beleid uit de Nota 
Ruimte en een aantal Planologische Kernbeslissingen. 

In het besluit zijn onder andere de regelingen met betrekking tot de EHS, 
Rijksbufferzones, Nationale Landschappen, de Waddenzee en militaire terreinen 
opgenomen. Uitgangspunt daarbij is dat het huidige beleid zoveel mogelijk 
'beleidsneutraal' wordt voortgezet. Een aantal regelingen zijn 'getrapt' vastgelegd. 
Dit wil zeggen dat de provincies en gemeentes verplicht zijn dit beleid nader uit te 
werken.

In 2009 is een ontwerp AMvB Ruimte gepubliceerd. Het nieuwe kabinet komt 
medio 2011 met een aangepaste AmvB Ruimte.

4.3  Provinciaal

4.3.1  Provinciaal Omgevingsplan II Drenthe

Het POP II bevat een visie op een duurzame ontwikkeling van Drenthe voor de 
periode tot circa 2030 en vormt daarmee het ontwikkelingskader en een basis 
voor uitvoeringsprogrammering en financiering. Daarnaast vormt het POP het 
kader voor de toetsing van bestemmings-, beheers- en inrichtingsplannen en 
vergunningverlening voor de periode 2010/2015. In verband met de invoering van 
de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, geldt het POP II als overgangsbeleid. In een 
beleidsnotitie13  heeft de provincie Drenthe opgenomen hoe zij in de 
overgangsperiode omgaat met de nieuwe wet en ruimtelijke vraagstukken. Op dit 
moment wordt gewerkt aan een nieuwe Omgevingsvisie (Concept Ontwerp, 
2009). Zolang de Omgevingsvisie nog niet in werking is getreden, geldt als 
toetsingskader voor ruimtelijke vraagstukken nog steeds POP II. 

Integrale zonering landelijk gebied
Onderdeel van het POP vormt de integrale zonering van het landelijk gebied. De 
zonering speelt een rol bij de afweging van verschillende belangen in een bepaald 
gebied, alsmede bij de mogelijkheden voor ontwikkeling van bebouwd gebied en 
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uitbreiding van infrastructuur. Samenvattend komt de zonering van het POP op 
het volgende neer:

in zone I (grondgebonden landbouw met mogelijkheden voor recreatie) staat 
de uitoefening van de grondgebonden landbouw op bedrijfseconomische 
grondslag voorop. Recreatief medegebruik en de ontwikkeling van 
toeristisch-recreatieve bedrijven worden bevorderd. Daarbij mag de 
landbouwkundige hoofdfunctie niet wezenlijk worden aangetast;
in zone II (grondgebonden landbouw met mogelijkheden voor recreatie binnen 
de landschappelijke en cultuurhistorische hoofdstructuur) staat de uitoefening 
van de grondgebonden landbouw op bedrijfseconomische grondslag voorop. 
Recreatief medegebruik en de ontwikkeling van toeristisch/recreatieve 
bedrijven wordt bevorderd. Daarbij mag de landbouwkundige hoofdstructuur 
niet wezenlijk worden aangetast en wordt gestreefd naar het in stand houden 
van de waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie;
in zone III (verwevingsgebied landbouw en landschap) zijn landbouw, 
recreatief gebruik en de waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie 
gelijkwaardig. Daarbij staat de samenhang tussen landbouwkundige, 
abiotische, cultuurhistorische, landschappelijke en archeologische waarden 
voorop;
in zone IV (verwevingsgebied landbouw en natuur) zijn doeleinden van 
landbouw, natuur, landschap en cultuurhistorie van belang. De onderlinge 
verhouding verschilt per gebied. In deze gebieden bestaat vaak een grote 
samenhang tussen vooral natuur, milieu en water. Het beleid richt zich erop 
om de samenhang tussen de functies landbouw en natuur te versterken. De 
waterhuishouding en de bijzondere omgevingskwaliteit hebben vooral een 
ondersteunende rol voor het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden;
in zone V (natuur) gaat het om behoud, herstel of ontwikkeling van 
natuurwaarden. Daarbij zijn ook aspecten van cultuurhistorie en landschap 
van belang.
Andere doeleinden zijn slechts aanvaardbaar voor zover deze verenigbaar 
zijn met of ten dienste staan van de natuurdoelstelling. Houtproductie en 
bedrijfsmatige landbouw passen veelal niet in deze zone. In sommige 
gevallen zal houtoogst of landbouw als beheersmaatregel echter noodzakelijk 
zijn. Recreatief medegebruik is mogelijk voor zover dit past binnen de 
doelstelling van natuurbehoud. Vestiging en uitbreiding van verblijfsrecreatie 
wordt getoetst aan het beleid voor de EHS, zoals dat is verwoord in het SRG, 
overig rijksbeleid en, in voorkomende gevallen, aan het beleid dat geldt voor 
de gebieden die vallen onder de Europese Habitat- en Vogelrichtlijnen en de 
Natuurbeschermingswet;

in zone VI (bos met recreatie, houtproductie en natuur) gaat het om de 
meervoudige doelstelling van de bossen. Dit betreft zowel houtproductie en 
recreatief medegebruik, als behoud en ontwikkeling van de waarden van natuur, 
cultuurhistorie en landschap. Deze doelstelling zal per deelgebied in wisselende 
mate aan de orde zijn.
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Figuur 6: Fragment functiezonering (bron: POP II, provincie Drenthe)

Land- en tuinbouw
Als doelstellingen voor de land- en tuinbouw formuleert de provincie:

een duurzaam, veilig en concurrerend producerende land- en tuinbouw;
een goed economisch perspectief voor de land- en tuinbouw.

Nieuwe bebouwing in het buitengebied wordt in het algemeen alleen binnen de 
bouwpercelen toegestaan. Open gebieden, zoals essen, stroomdalen en 
sommige veld- en veenontginningen, dienen open te blijven. De provincie 
stimuleert de ontwikkeling van biologische landbouw. Glastuinbouw wordt (buiten 
de twee concentratiegebieden bij Emmen) tegengegaan. Alleen bij agrarische 
bedrijven wordt een maximum oppervlakte van 1.000 m² ondersteunend glas 
toegestaan. Voor kwekerijen is het uitgangspunt dat deze in (voormalige) 
agrarische bebouwing in zone I en II gevestigd kunnen worden. Toevoeging van 
het onderdeel detailhandel aan dergelijke kwekerijen wordt niet toegestaan14 . 

Activiteiten die gericht zijn op verbreding van landbouwbedrijven verdienen een 
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plaats in het landelijk gebied. Dit kan betekenen dat aan de agrarische 
hoofdbestemming een nevenbestemming voor kleinschalige bedrijvigheid wordt 
toegevoegd. De uitstraling als agrarisch bedrijf dient in stand te blijven. 
Onderscheiden worden:

afzet van regionale producten;
verbreding met een niet-landbouwactiviteit, zoals toerisme, logementen, 
'kamperen bij de boer' en zorgboerderijen;
productie van collectieve goederen; 
natuur- en landschapsbeheer. 

Erfgrootte en bebouwingsmogelijkheden
Voor zone I en II geldt dat een agrarisch bouwvlak voor een grondgebonden bedrijf 
en een intensieve veehouderij niet groter is dan 1,5 hectare. Bij gebleken 
noodzaak kan een grotere oppervlakte worden aangehouden. In zone III en IV is 
de uitbreiding van de bouwvlakken voor de (grondgebonden) landbouwbedrijven 
beperkt tot maximaal 1,5 hectare. Afhankelijk van de kwaliteit van het omringende 
gebied kan een kleiner oppervlak gewenst zijn. 

Intensieve veehouderij
Zone I: Vestiging van nieuwe bedrijven voor de intensieve veehouderij en het 
toevoegen van een (ondergeschikte tweede) tak van intensieve veehouderij aan 
een bestaand of nieuw grondgebonden bedrijf, wordt in het algemeen niet 
toegestaan. Voor de uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen worden 
mogelijkheden geboden voor zover dit verenigbaar is met de milieuwetgeving. 
Ook de bescherming van de waterkwaliteit met het oog op de drinkwaterwinning 
kan hierbij van belang zijn. 

Zone II: Vestiging van nieuwe bedrijven voor de intensieve veehouderij en de 
toevoeging van een (ondergeschikte tweede) tak van intensieve veehouderij aan 
een bestaand grondgebonden bedrijf, is niet toegestaan. Uitbreiding van de 
bestaande intensieve veehouderijen is, rekening houdend met de lokale 
landschappelijke kenmerken en mits verenigbaar met de generieke 
milieuwetgeving, mogelijk. Bestaande bedrijven hebben, los van de hiervoor 
geschetste ontwikkelingsmogelijkheden, mogelijkheid de staloppervlakte uit te 
breiden teneinde aan dierenwelzijnseisen te voldoen. Daarbij mag een 
staloppervlak toegestaan worden tot een maximum van 25% van het aantal 
dieren dat gehouden wordt. Dit om tegemoet te komen aan de rentabiliteit van de 
uitbreiding. 

Zone III en IV: Vestiging of uitbreiding van intensieve veehouderijen, alsmede van 
een (ondergeschikte tweede) tak van intensieve veehouderij, is in deze zone niet 
mogelijk. Bestaande bedrijven hebben de mogelijkheid de staloppervlakte uit te 
breiden teneinde aan de dierenwelzijnseisen te voldoen. Daarbij mag ook hier een 
staloppervlak toegestaan worden tot een maximum van 25% van het aantal 
dieren dat gehouden wordt. Dit om tegemoet te komen aan de rentabiliteit van de 
uitbreiding. 

Blaastunnels en tunnelkassen
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De vestiging van blaastunnels en tunnelkassen is in het algemeen mogelijk 
binnen zone I en II, waarbij beperkingen gelden naar hoogte en periode van 
plaatsing. In zone II geldt daarnaast dat rekening moet worden gehouden met 
landschappelijke waarden. Oprichten van tunnelkassen en blaastunnels in zone III 
en IV is uitgesloten.

Kleinschalige bedrijvigheid en incidentele bedrijfsvestiging 
Vestiging van bedrijven in het buitengebied wordt alleen toegestaan, als vestiging 
aldaar functioneel noodzakelijk is. Daarbij gaat het vooral om bedrijven waarvoor 
het gebruik van de grond, als productiemiddel, een onmiskenbaar onderdeel is 
van de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er ook andere bedrijven die vanwege de 
relatie met hun omgeving allicht beter in het buitengebied kunnen functioneren. 

Vrijkomende agrarische bebouwing en werken
De mogelijkheden voor nieuwe functies in voormalige agrarische bebouwing 
worden mede beoordeeld op het uitgangspunt om het buitengebied primair te 
reserveren voor die functies die daar functioneel aan gebonden zijn en op het 
instandhouden van de kwaliteit van het buitengebied. Het is aan de gemeente om 
op basis van de in het POP aangereikte voorwaarden en aandachtpunten een 
regeling in het bestemmingsplan op te nemen die een goede afweging garandeert 
in een concrete situatie. In het POP II worden genoemd:

de bedrijfsbestemming dient gericht te zijn op kleinschalige activiteiten15 ;
de bedrijfsactiviteiten dienen zoveel mogelijk in het hoofdgebouw plaats te 
vinden;
vestiging van een kleinschalige bedrijfsfunctie in een nieuw bijgebouw is 
mogelijk, maar mede afhankelijk van de mate waarin voormalige agrarische 
bebouwing wordt afgebroken (reductieregeling).

Wonen in het buitengebied
Uitgangspunt van het omgevingsbeleid is dat de bebouwing in het buitengebied de 
functie van het buitengebied ondersteunt. Veel agrarische bebouwing verliest haar 
functie. De provincie wil beleidsruimte scheppen om wonen in het buitengebied 
mogelijk te maken. Van gemeenten wordt gevraagd voor wonen in het 
buitengebied een planologische regeling uit te werken die rekening houdt met een 
aantal uitgangspunten. De provincie heeft een 'Ruimte voor ruimte'-regeling 
uitgewerkt in de vorm van een voorbeeldregeling voor gemeenten. Zo'n regeling 
maakt het mogelijk dat in ruil voor het afbreken en opruimen van vrijkomende 
agrarische bebouwing, het recht op een woonhuis op dezelfde plaats of in een 
dorpsuitbreiding ontstaat. Een nadere toelichting is te vinden in paragraaf 4.3.3.  
Om eenduidig beleid uit te kunnen voeren vraagt de provincie aan gemeenten om 
voor het wonen in het buitengebied een planologische regeling uit te werken die 
rekening houdt met het feit dat voor het wonen minder bebouwing nodig is dan 
voor een agrarisch bedrijf. In de regel is een totale bebouwingsoppervlakte van 
250 m² toereikend om ook nevenactiviteiten uit te oefenen, zoals een 
aan-huis-verbonden beroep. Een bestaande, grotere bebouwingsomvang is 
aanvaardbaar, zolang het een bebouwingsomvang is die past bij het kleinschalig 
karakter. In die situaties is het toegestaan de aanwezige bebouwing te 
vernieuwen of op het perceel te herschikken, mits het bebouwde oppervlak in 

bestemmingsplan Buitengebied  
Buro Vijn B.V.  Status: vastgesteld / 21-03-2012



068402   blz 47

totaal niet toeneemt en dat bij een herschikking de ruimtelijke samenhang op het 
perceel verbetert. Als uitgangspunten in het POP II voor bebouwing in het landelijk 
gebied worden genoemd: bebouwing met kap, passende dakhelling en beperkte 
goot- en bouwhoogte.

Landgoederen
In het Provinciaal Omgevingsplan wordt voor een landgoed een ondergrens 
gehanteerd van minimaal 5 hectare bos. De provincie heeft een voorkeur voor 
situering van nieuwe landgoederen in de Veenkoloniën, heideontginningen, 
stadsranden of (sub)streekcentra. Indien men niet aan deze eisen kan voldoen, 
moet een grotere oppervlakte dan 5 hectare bos deel uitmaken van het landgoed. 

De provincie zal de oprichting van nieuwe landgoederen ondersteunen binnen de 
mogelijkheden die het omgevingsbeleid biedt. Dit betekent in het bijzonder dat 
nieuwe landgoederen passen in het bosclusteringsbeleid, er sprake is van het 
versterken van natuur en landschapswaarden en aansluiten op bestaande 
bebouwing. 

Recreatie en toerisme
Het beleid ten aanzien van recreatie en toerisme richt zich op selectieve groei van 
het toerisme, waarbij kwaliteitsverbetering, productvernieuwing en promotie de 
belangrijkste begrippen zijn. Recreatieve nevenfuncties van agrarische bedrijven 
worden gestimuleerd. Ontwikkelingsmogelijkheden per sector zijn onder meer:

accent op versterking en uitbreiding van bestaande verblijfsrecreatieve 
bedrijven, waaronder de mogelijkheid van omzetting van standplaatsen in 
recreatiewoningen;
vestiging van kleinschalige accommodaties is afhankelijk van de kwaliteit van 
de omgeving;
permanente bewoning van verblijfsreactie is niet toegestaan;
recreatiewoningen hebben een maximale oppervlakte van 100 m²;
maneges en paardenrecreatiebedrijven dienen te worden gevestigd in een 
kern. Is dit niet mogelijk, dan is vestiging toegestaan in voormalige agrarische 
bebouwing, in de nabijheid van een hoofdkern of (sub)streekcentrum.

Het provinciaal beleid geeft aan dat recreatief medegebruik en de ontwikkeling van 
toeristisch-recreatieve bedrijven worden bevorderd in zone I en II. In zone III wordt 
de vestiging van nieuwe recreatiebedrijven toegestaan voor zover er geen 
wezenlijke aantasting plaatsvindt van aanwezige waarden en er voldoende 
landschappelijke inpassing mogelijk is. Uitbreiding van bestaande 
recreatiebedrijven is in zone III in het algemeen mogelijk. Om de verstening van 
het landelijk gebied te beperken, worden nieuwe bungalowcomplexen alleen 
toegestaan op locaties in zone I, II of III, voor zover deze aansluiten op de 
(sub)streekcentra en in de nabijheid liggen van de hoofdinfrastructuur en de 
OV-voorzieningen.

Landschap, cultuurhistorie en archeologie
Voor het beleid ten aanzien van de landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden in het landelijk gebied, is de zonering bepalend. In de provinciale Nota 
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Landschap worden de verschillende landschapstypen beschreven. Ten aanzien 
van archeologie dient rekening te worden gehouden met zowel de bekende als de 
te verwachten archeologische waarden. De bekende waarden zijn onderverdeeld 
in 4 niveaus; de twee hoogste niveaus hiervan worden gekarakteriseerd als 
'behoudenswaardig'. Bij voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen dient de 
verstoorder door middel van een vooronderzoek na te gaan of, en waar, zich 
archeologische waarden in de bodem bevinden. 

Beekdalen
In perioden van intensieve neerslag kan over de gehele lengte van het beekdal 
wateroverlast verwacht worden. In de beekdalen worden daarom geen nieuwe 
werken uitgevoerd die de afvoer van water versnellen. Kapitaalintensieve functies 
worden zoveel mogelijk geweerd. Het betreft met name woon- en werkgebieden 
en bepaalde vormen van agrarisch grondgebruik zoals glastuinbouw, kwekerijen 
en intensieve veehouderijen. Hiervoor is het "nee, tenzij"-beleid ontwikkeld. Dit 
beleid geldt in alle beekdalen. Het "nee, tenzij"-beleid houdt in dat nieuwe 
kapitaalintensieve functies alleen zijn toegestaan als:

sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang; en
er geen alternatieven zijn; en
de functie op de locatie geen feitelijke belemmering vormt om in de toekomst 
de afvoer- en bergingscapaciteit van het regionale watersysteem te vergroten; 
en
compensatie van het negatieve effect op het watersysteem dat deel uitmaakt 
van het plan.

Bij de inrichting en het beheer van een beekdal zal met wateroverlast rekening 
moeten worden gehouden. Dit werkt door in een aantal praktische zaken, zoals 
de vloerhoogte van een nieuwe stal of de constructie van een weg. Aan de 
ontwikkeling van een grondgeboden landbouwbedrijf worden geen beperkingen 
opgelegd. Ook kunnen nieuwe grondgebonden landbouwbedrijven opgericht 
worden, waarbij het voor de hand ligt niet in de laagste delen van het beekdal te 
bouwen en bij de hoogteligging van de bedrijfsgebouwen rekening te houden met 
mogelijke wateroverlast. Het waterschap heeft hierin een adviserende rol. Het is 
uiteindelijk de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer welke 
voorzorgsmaatregelen worden genomen om wateroverlast te voorkomen. Bij het 
toepassen van de watertoets zal het waterschap aan de gemeente advies geven 
over de gebruiksmogelijkheden van het beekdal met inachtneming van het 'nee, 
tenzij' beleid. 

Waterwinning en grondwaterbeschermingsgebieden
Het waterwingebied is het gebied waar daadwerkelijk grondwater wordt 
gewonnen en waar de winputten zijn gelegen. Het gebied is voorbehouden voor 
activiteiten van het waterleidingbedrijf en andere activiteiten zijn in principe 
verboden. 

Rondom het waterwingebied ligt het grondwaterbeschermingsgebied. Binnen dit 
gebied gelden beperkingen voor het oprichten van bepaalde bedrijven en het 
uitvoeren van bepaalde activiteiten. Hiermee wordt beoogd om activiteiten of 
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bedrijven die een mogelijke bedreiging kunnen vormen voor de kwaliteit van het 
grondwater, uit het gebied te weren. De bescherming van de gebieden is 
neergelegd in de Provinciale omgevingsverordening (POV) en in het POPII. Hierin 
is aangegeven welke ontwikkelingen ongewenst zijn binnen deze gebieden. 
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan nieuwe grootschalige recreatieve 
ontwikkelingen, nieuwe delfstoffenwinningen of ondergrondse opslag van 
afvalstoffen. Dit beschermingsbeleid dient z'n ruimtelijke doorwerking te krijgen 
via het bestemmingsplan.

Windenergie
Het Drents beleid voor windenergie is gestoeld op het besef dat een enkele 
windturbine verhoudingsgewijs een groot effect heeft op een wijde omgeving. 
Daarom worden windturbines gegroepeerd in een windpark. Met de keuze voor 
een te realiseren windpark bij Coevorden is de taakstelling naar verwachting te 
realiseren. De toepassing van nieuwe, kleine windturbines wordt gestimuleerd. 
Deze kunnen worden geplaatst in combinatie met bedrijfsmatige activiteiten, op 
bijvoorbeeld gebouwen, waar al de nodige 'verstoring' aanwezig is (in de vorm 
van schotelantennes, ketelhuizen en zendmasten). Opbrengsten van 5.000 
kW/uur per molen behoren tot de mogelijkheden. Naast het genoemde beleid voor 
windparken (Coevorden) en kleine, moderne windturbines, wordt geen 
medewerking verleend aan de bouw van windmolens. 

Militair gebruik
In het POP II wordt aangegeven dat de militaire oefenterreinen in Havelte-West 
worden heringericht om ze geschikt te maken voor vredes- en 
crisibeheersingsoperaties. In Havelte-Oost, ten oosten van de Helomaweg, blijft 
een terrein beschikbaar voor zogenaamde overige oefeningen. Daarvoor hoeft het 
terrein (van 260 ha) niet heringericht  te worden. In het POP I werd voor het 
terrein een oppervlakte van 200 ha aangeduid. De uitbreiding heeft te maken met 
de toegenomen oefenbehoefte vanuit de kazerne in Havelte.  Daarnaast wordt 
ongeveer 1000 ha van dit oefenterrein buiten gebruik gesteld.

Het terrein valt binnen het Natura2000-gebied 'Havelte-Oost'.  Op grond van een 
door de voormalige Ministeries van Defensie, LNV en VROM uitgevoerde toetsing 
aan de Habitatrichtlijn (inmiddels Natura2000)  kan met voorgestelde uitbreiding 
worden ingestemd. De beëindiging van het militaire gebruik van grote delen van 
Havelte-Oost maakt de oprichting van het Nationaal Park Ooster- en Westerzand 
Holtingerveld mogelijk. 

4.3.2  Omgevingsvisie Drenthe

Provinciale staten van Drenthe hebben op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie 
Drenthe en op 9 maart 2011 de Provinciale omgevingsverordening vastgesteld. 
Beide documenten zijn betrokken bij het opstellen van dit 
ontwerpbestemmingsplan.

De Omgevingsvisie is hét strategische kader voor de ruimtelijk-economische 
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ontwikkeling van Drenthe voor de periode tot 2020. De visie formuleert de 
belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in 
het ruimtelijke domein.
De Omgevingsvisie is ingevuld vanuit de wetenschap dat er een nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening in werking is getreden, waarin de rol van de provincie anders 
is gedefinieerd. Deze nieuwe rol brengt met zich mee dat de provincie zijn eigen 
perspectieven en belangen helder moet benoemen. 
De Omgevingsvisie Drenthe vervangt het tweede Provinciaal omgevingsplan 
(POPII) en is een integratie van vier wettelijk voorgeschreven planvormen; de 
provinciale ruimtelijke structuurvisie, het provinciaal milieubeleidsplan, het 
regionaal waterplan en het provinciaal verkeers- en vervoersplan.

Uitgangspunt van de visie is de ruimtelijke identiteit en de ruimtelijke kwaliteiten 
van provincie te versterken. Daarbij speelt de kernkwaliteit 'oorspronkelijkheid' een 
belangrijke rol. Onder deze kwaliteit verstaat men archeologische, 
cultuurhistorische en aardkundige waarden. 

Missie
De missie voor het omgevingsplan luidt: ”Het koesteren van de Drentse 
kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij deze 
kernkwaliteiten”. Als kernkwaliteiten zijn: rust, ruimte, natuur, landschap, 
oorspronkelijkheid, kleinschaligheid, naoberschap, menselijke maat en veiligheid. 
Onder een 'bruisend Drenthe' wordt verstaan een provincie waarin het goed 
wonen en werken is en waar voldoende te doen is voor jong en oud. De missie 
laat zien dat wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit door nieuwe ontwikkelingen 
en bestaande kwaliteiten in samenhang te bezien.

Economische ontwikkeling en werkgelegenheid
Het regionale economische vestigingsklimaat is van provinciaal belang. Gestreefd  
wordt naar voldoende, gevarieerde, aantrekkelijke en vitale 
vestigingsmogelijkheden op regionale bedrijventerreinen en andere stedelijke 
werklocaties. Ook wil men in het landelijk gebied voldoende 
ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor landbouw, recreatie en toerisme en 
bedrijvigheid. De landbouw moet in de provincie voldoende mogelijkheden hebben 
voor schaalvergroting en voor de productie van energie. Drenthe moet 
aantrekkelijk blijven voor recreanten en toeristen. Van provinciaal belang is 
daarom het verbeteren en vernieuwen van het bestaande aanbod van verblijfs- en 
dagrecreatie en van de toeristisch recreatieve infrastructuur. Zowel de landbouw- 
als de toeristisch/recreatieve sector spelen een belangrijke rol bij het behouden 
en ontwikkelen van de kernkwaliteiten.

Robuuste systemen
Er zijn vier 'systemen' die de dragers zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van 
Drenthe:

Sociaal-economische systeem;
Watersysteem;
Natuursysteem;
Landbouwsysteem.
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Voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe moeten deze vier 
systemen 'robuust' zijn. Een systeem is robuust als een verstoring als gevolg van 
een  ontwikkeling geen significante gevolgen heeft voor het functioneren ervan. 
Binnen de robuuste systemen staat de ontwikkeling van de betreffende 
hoofdfunctie (wonen, werken, water, natuur of landbouw) voorop. Dit betekent dat 
de ontwikkeling van andere functies geen significante negatieve invloed mag 
hebben op het functioneren van de hoofdfunctie. Voor alle ontwikkelingen, dus ook 
die van de hoofdfunctie, geldt dat de ruimtelijke kwaliteit er door moet worden 
versterkt. 

Multifunctionele gebieden
Naast de robuuste systemen kent Drenthe gebieden waar verschillende functies 
en ambities samenkomen. Het gaat hierbij vooral om de combinatie van 
landbouw, natuur, recreatie en landschappelijke waarden (multifunctionele 
gebieden). Kenmerkend hiervoor is dat er – in tegenstelling tot de robuuste 
systemen – geen sprake is van een hoofdfunctie die leidend is in de ordening. 
Deze gebieden hebben een eigen functie-indeling gekregen. 

Kernkwaliteiten
De kernkwaliteiten die van provinciaal belang zijn, zijn aangegeven op de kaart 
“Kernkwaliteiten”.  De kernkwaliteiten die niet op de kaart zijn aangegeven, vallen 
onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. 

Landschap
De kwaliteit en de diversiteit van het Drentse landschap dragen sterk bij aan het 
aantrekkelijke milieu om te wonen, te werken en te recreëren. De identiteit van het 
Drentse landschap wordt bepaald door de ontstaansgeschiedenis en de 
diversiteit aan landschapstypen. De ambitie is het behouden en versterken van de 
verscheidenheid, de kwaliteit, de identiteit en de beleefbaarheid van het 
landschap. Van provinciaal belang is het behouden van landschapskenmerken en 
de onderlinge samenhang en het versterken van de verschillende 
landschapstypen. Op de Kernkwaliteitenkaart is aangegeven welke landschappen 
en onderdelen daarvan van provinciaal belang zijn. 

Archeologie
Het archeologisch erfgoed is de enige bron van informatie over de 
bewoningsgeschiedenis van de provincie van de steentijd tot de middeleeuwen. 
Het merendeel van het archeologisch erfgoed is onzichtbaar en is daardoor zeer 
kwetsbaar voor ruimtelijke ontwikkelingen die met bodemingrepen gepaard gaan. 
Archeologische waarden zijn onvervangbaar en niet te compenseren. Daarom 
heeft het archeologisch erfgoed een duidelijke plaats in ons ruimtelijk beleid. De 
kaart Archeologie geeft een totaaloverzicht van de archeologische waarden en 
verwachtingen die van provinciaal belang worden geacht. Deze waarden zijn 
essentieel om het verhaal van de regionale bewoningsgeschiedenis te kunnen 
vertellen, voor nu en voor toekomstige generaties. De archeologische waarden 
van provinciaal belang die samenhangen met de cultuurhistorische waarden of 
die ruimtelijk zichtbaar zijn, zijn terug te vinden op de kaart Cultuurhistorie.
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Ontwikkeling van robuuste systemen
Het sociaal-economisch systeem en de systemen van water, natuur en landbouw 
worden beschouwd als de dragers voor de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe. 
Deze systemen dienen voldoende robuust te zijn. Dat houdt in dat verstoring als 
gevolg van een ontwikkeling geen significante gevolgen heeft voor het 
functioneren van het systeem. Binnen de robuuste systemen staat in principe de 
ontwikkeling van de hoofdfunctie (wonen, werken, water, natuur of landbouw) 
voorop. Op de visiekaart (kaart Visie 2020) zijn de robuuste systemen 
aangegeven. De begrenzing is globaal en wordt specifieker gemaakt in de 
gemeentelijke bestemmingsplannen.

Vitaal platteland
In het verleden had het platteland vooral een productiefunctie voor voedsel. 
Tegenwoordig krijgt het steeds meer andere economische functies. Hoewel de 
landbouw nog steeds een belangrijke pijler van de plattelandseconomie is, wordt 
het 'medegebruik' van het platteland door de gehele samenleving groter. 
Voorbeelden zijn toerisme en recreatie, educatie, genieten van natuur, ruimte en 
stilte en authentieke voedingsproducten. Op deze manier wordt het platteland als 
het ware een producent van belevenissen. Ten slotte heeft het platteland zich in 
de loop der jaren ook bewezen als (innovatieve) kraamkamer voor het midden en 
kleinbedrijf en kunst en cultuur. Om het platteland vitaal te houden wordt ingezet, 
naast de focus op een robuuste landbouw, op het versterken en verbreden van 
niet-agrarische economische activiteiten. Het groene karakter van Drenthe met 
haar natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke diversiteit biedt immers 
uitstekende potenties voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen en activiteiten in 
de sfeer van gezondheid, wellness en leisure. Daarnaast wordt ruimte geboden 
aan kleinschalige en lokaal georiënteerde activiteiten op het gebied van nijverheid 
en dienstverlening

Ook wordt ruimte geboden voor woningbouw ter vervanging van 
landschapsontsierende (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen 
(ruimte-voor-ruimte regeling). Bij eventuele aantasting van de kernkwaliteiten 
wordt gestreefd naar compensatie. De ontwikkeling van nieuwe landgoederen 
wordt gestimuleerd, als vorm van kleinschalige nieuwe woonmilieus. 

Versterken van de sociaal-economische vitaliteit van de 
plattelandseconomie
Veel bedrijvigheid op het platteland vestigt zich in vrijkomende agrarische 
bebouwing (VAB). Voorheen was het provinciale beleid ten aanzien van het 
gebruik en/of het herinrichten hiervan nogal restrictief. De provincie wil dat 
gemeenten nu in principe zelf gaan bepalen welke activiteiten zij willen toestaan in 
de VAB. Wel worden enkele  randvoorwaarden gesteld:

de invulling van de VAB doet geen inbreuk op de ruimtelijke kwaliteit;
de nieuwe bedrijfsactiviteit heeft geen negatieve gevolgen voor de 
hoofdfunctie van het gebied;
de nieuwe bedrijfsactiviteit is kleinschalig van aard;
de woonfunctie van de VAB blijft gehandhaafd.
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Aanleg van nieuwe werklocaties in het landelijke gebied wordt in principe niet 
toegestaan. Wel is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk bestaande locaties 
uit te breiden.

Robuust en klimaatbestendig watersysteem
Gestreefd wordt naar een robuust watersysteem dat voldoende schoon grond- en 
oppervlaktewater biedt voor alle waterafhankelijke functies. Het watersysteem 
moet in staat zijn om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, waardoor 
wateroverlast en watertekort tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau 
beperkt blijven. Ook moet het watersysteem voldoen aan de kwaliteitseisen die 
voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). 

De beekdalen vormen, met de kanalen en de grondwaterlichamen, de kern van 
het Drentse watersysteem. De beekdalen verzorgen de waterafvoer van het 
Drents Plateau en bepalen de grondwatervoorraad onder dit plateau. Ook zijn de 
beekdalen van grote waarde voor de natuur en bepalen ze in belangrijke mate de 
landschappelijke kwaliteit van Drenthe.

De klimaatverandering vraagt om meer ruimte voor water. Ruimte voor water 
wordt vooral in de bovenlopen van de beekdalen gezocht. Door hier water vast te 
houden, wordt wateroverlast in de lager gelegen gebieden verkomen, vermindert 
de verdroging bovenstrooms, verbetert de waterkwaliteit en neemt de 
grondwatervoorraad toe. Om de ruimte voor water te garanderen, voert de 
provincie een 'nee, tenzij-beleid'. Dit betekent dat kapitaalintensieve functies zo 
veel mogelijk worden geweerd. Daarbij gaat het vooral om woon- en 
werkgebieden en bepaalde vormen van agrarisch grondgebruik, zoals 
glastuinbouw, kwekerijen en intensieve veehouderijen. In perioden van intensieve 
neerslag kan in de beekdalen, vanwege hun natuurlijke lage ligging, wateroverlast 
worden verwacht. Bij de inrichting en het beheer van het beekdal wordt hiermee 
rekening gehouden. Provinciaal uitgangspunt is dat wateroverlast niet mag 
worden afgewenteld op benedenstrooms gelegen gebieden en dat de 
grondwatervoorraad onder het Drents Plateau behouden moet blijven en waar 
mogelijk worden aangevuld.

De beekdalen zijn als functie opgenomen op de visiekaart. Deze aanduiding geeft 
een verbijzondering aan van de functies landbouw en natuur. Voor een beekdal 
met een natuurfunctie streeft de provincie naar het combineren van de natuur- en 
wateropgave en in de beekdalen met een landbouwfunctie naar een betere 
waterkwaliteit en naar een waterhuishoudkundige inrichting die op de landbouw is 
afgestemd.

Robuuste natuur
In Nederland worden gebieden met een bijzondere natuurkwaliteit onderling 
verbonden tot een Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een 
samenhangend netwerk van gebieden dat voldoende robuust is voor een 
duurzame verbetering van de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en 
voor natuurlijke leefgemeenschappen. De provincies zijn verantwoordelijk voor 
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het realiseren van de EHS, door gebieden aan te wijzen en door zorg te dragen 
voor de kwaliteit van die gebieden. De visie op de robuuste EHS is weergegeven 
op kaart Robuuste EHS 2020/2040. Bij het robuust maken van de EHS richt men 
zich op vier aspecten:

het realiseren van grotere, aaneengesloten natuurgebieden en het laten 
vervallen van de EHS-status voor kleinere, verspreid liggende gebieden;
het versterken van de verbindingen in het netwerk, in combinatie met het 
verminderen van het aantal verbindingen;
bij het verbinden van gebieden zo veel mogelijk gebruik maken van de 
beekdalen;
het behouden en ontwikkelen van natuurwaarden buiten de EHS door de 
'doorlaatbaarheid' van het tussenliggende landschap te verbeteren, onder 
andere door invulling te geven aan het concept  'klimaatmantels'.

Robuuste landbouw
De Drentse agribusiness moet in staat worden gesteld haar positie op de 
Europese en wereldmarkt te versterken. Ook voor de landbouw wordt om die 
reden naar een robuust systeem gestreefd. Dit gebeurt onder andere door 
gebieden aan te wijzen waar de landbouw de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, 
door innovatie in de landbouw te stimuleren en door minder beperkingen op te 
leggen.

Functionele indeling Landbouw
De landbouw krijgt maximale speelruimte in de gebieden die op de visiekaart 
(kaart Visie 2020) als landbouwgebieden zijn aangeduid, binnen de kaders van de 
kernkwaliteiten (kaart  Kernkwaliteiten). Dat betekent dat ontwikkelingen in deze 
gebieden geen negatief effect mogen hebben op de landbouw. In deze gebieden 
wordt gestreefd naar een waterhuishoudkundige inrichting die is afgestemd op de 
functie landbouw.

Robuuste gebieden
Binnen de functie landbouw zijn robuuste landbouwgebieden aangegeven (kaart 
Landbouw). In deze gebieden staat de landbouw voorop. Dit maakt 
schaalvergroting en meer geïndustrialiseerde vormen van landbouw mogelijk. 
Ook zijn dit de voorkeursgebieden voor het verplaatsen en inplaatsen van 
agrarische bedrijven. De kernkwaliteiten (kaart  Kernkwaliteiten) spelen in deze 
gebieden een ondergeschikte rol. Er is in deze gebieden geen ruimte voor andere 
grootschalige functies, bijvoorbeeld nieuwe grootschalige verblijfsrecreatie.

Bouwvlak
Agrarische bedrijven die zich verder willen ontwikkelen, hebben vaak behoefte 
aan uitbreiding of nieuwbouw van bedrijfsgebouwen. Bij uitbreiding van het 
bouwvlak moet de SER-ladder worden toegepast  en de uitbreiding moet 
ruimtelijk worden ingepast. Hierbij moeten de kernkwaliteiten in acht worden 
genomen. Voor de gebieden met de functie landbouw (kaart  Visie 2020) is het 
vaststellen van een maximale oppervlaktemaat de verantwoordelijkheid van de 
gemeente. Voor de multifunctionele gebieden geldt dat de maximale grootte van 
het bouwvlak 1,5 ha is. Onder voorwaarde van ruimtelijke inpassing is een 
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verdere vergroting mogelijk. Wanneer aantoonbaar andere provinciale doelen 
worden gehaald (bijvoorbeeld uitplaatsing uit de EHS), hoeft de grootte van een 
agrarisch bouwvlak de medewerking van de provincie niet in de weg te staan. 
Gestreefd wordt in die gevallen samen met de betrokken partijen naar een 
maatwerkoplossing.

Intensieve niet-grondgebonden veehouderij
De provincie wil geen nieuwvestiging van niet-grondgebonden intensieve 
veehouderijbedrijven in Drenthe. Dat geldt ook voor het starten van een neventak 
intensieve veehouderij en voor het omschakelen van een grondgebonden 
landbouwbedrijf naar een intensief veehouderijbedrijf. Intensieve 
veehouderijbedrijven tasten de belevingswaarde van het buitengebied aan en 
leiden tot een grotere milieudruk. Er worden alleen ontwikkelkansen geboden aan 
bestaande intensieve veehouderijbedrijven in Drenthe, onder de voorwaarde dat 
de ontwikkeling ontstaat:

door een zorgvuldige maatwerkbenadering, passend bij de kernkwaliteiten;
door sanering en samenvoegen van kleinere bedrijven (bijvoorbeeld uit 
gebieden waar verdere groei niet of nauwelijks mogelijk is).

Recreatie en toerisme
Drenthe wil een topspeler zijn op de (binnenlandse) toeristische markt. Hiervoor 
is het van belang dat Drenthe in haar diversiteit een totaalproduct aanbiedt dat 
onderscheidend en van hoogwaardig niveau is. Het is van belang om in dat 
toeristische totaalproduct Drenthe te investeren. Het bestaande aanbod van 
verblijfs- en dagrecreatie en de huidige toeristisch-recreatieve infrastructuur dient 
kwalitatief te worden verbeterd en vernieuwd. De focus ligt 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. De markt wordt uitgedaagd uit om nieuwe, aansprekende concepten te 
ontwikkelen die passen bij de kernkwaliteiten van Drenthe.

Verblijfsrecreatie
Het gebied dat is aangegeven als versterkingsgebied voor recreatie is 
weergegeven op de kaart Recreatie en Toerisme. Hier wordt ingezet op het 
versterken en eventueel uitbreiden van bestaande recreatiebedrijven. Het accent 
ligt op het versterken en ontwikkelen van de kleinschalige verblijfsrecreatie, 
bijvoorbeeldgekoppeld aan doorgaande nationale lange-afstandsroutes voor 
wandelen en fietsen Gemeenten worden hiervoor ruimere mogelijkheden 
geboden, bijvoorbeeld als het gaat om vrijkomende agrarische bebouwing. 

Recreatieve infrastructuur
Drenthe heeft een zeer fijnmazig net van wandel-, fiets- en ruiterpaden, 
waaronder een aantal doorgaande landelijke routes. Voor de recreatietoervaart 
zijn er doorgaande vaarverbindingen. De provincie investeert in het 
instandhouden en verbeteren van de provinciale infrastructuur voor recreatie en 
toerisme. Aan uitbreiding van de infrastructuur wil de provincie meewerken als er 
sprake is van een knelpunt dan wel een ontbrekende schakel, of als onderdeel 
van een gebiedsontwikkeling. 
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Klimaat- en energiedoelstellingen
De provincie zet in op een overgang naar een duurzame-energiehuishouding. Dit 
is mede ingegeven door veranderingen in het klimaat en het schaarser worden 
van fossiele brandstoffen. Gestreefd wordt naar een energiehuishouding die 
betrouwbaar is, een minimum aan broeikasgassen uitstoot en betaalbaar is. Tot 
2020 wordt gestreefd naar een reductie van 30% van de CO2-uitstoot ten 
opzichte van 1990. In 2020 moet het aandeel hernieuwbare energiebronnen zijn 
gestegen tot 20%. Ook wordt gestreefd naar een verhoging van de 
energieefficiënte met 2% per jaar (nu 1%). De productie van energie uit bodem en 
biomassa wordt gestimuleerd en ingezet wordt op het realiseren van 60 MW 
(megawatt) aan windenergie in 2020.

Windenergie
In 2020 moet er minstens 60 MW vermogen aan windenergie geoperationaliseerd 
zijn. Dit is inclusief de 15 MW die op en nabij het Europark in Coevorden in 
voorbereiding is. Deze doelstelling moet gehaald worden door een 
windturbinepark te ontwikkelen. Omdat het landschap van de gemeenten Emmen 
en Coevorden zich er het best voor leent, wordt in dit gebied gezocht naar een 
geschikte locatie voor een dergelijk windpark. De toepassing van grote 
windmolens buiten het te ontwikkelen windturbinepark sluit de provincie uit.

Energie uit biomassa
Energieopwekking uit biomassa wordt gestimuleerd. Grootschalige 
bio-energiecentrales vestigen zich bij voorkeur op goed bereikbare 
bedrijventerreinen met mogelijkheden voor de energie-infrastructuur en 
afnamemogelijkheden van vrijkomende warmte. Daarbij kan gedacht worden aan 
de Energietransitieparken (kaart Visie 2020). Voor de vestiging van kleinschalige 
mestvergistingsinstallaties bij veehouderijbedrijven wordt het  'Beleidskader 
co-vergisting' gehanteerd. De productie van energie uit biomassa is gekoppeld 
aan het streven naar een 'bio-based economy'. Dat is een economie waarin 
bedrijven non-food toepassingen, zoals brandstoffen, chemicaliën, medicijnen en 
energie, vervaardigen uit groene grondstoffen. Daarbij wordt ook gedacht aan het 
koppelen van landbouwbedrijven aan bedrijven op Energietransitieparken.

Verordening ruimtelijk omgevingsbeleid 
Op 9 maart 2011 hebben Provinciale Staten de ‘Vijfde wijzigingstranche 
Provinciale omgevingsverordening’ vastgesteld. Met deze tranche is hoofdstuk 3 
Ruimtelijk Omgevingsbeleid als onderdeel aan de bestaande Provinciale 
omgevingsverordening Drenthe (POV) toegevoegd. De verordening legt 
randvoorwaarden vast waaraan gemeenten bij ruimtelijke planontwikkeling 
gehouden zullen zijn en vloeit voort uit de Omgevingsvisie en de daarin 
neergelegde sturingsfilosofie.
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4.3.3  Voorbeeldregeling 'Ruimte voor ruimte'

In het POP II is opgenomen dat de provincie een uitwerkingsplan zal opstellen 
voor een 'Ruimte voor ruimte'-regeling in de vorm van een voorbeeldregeling voor 
gemeenten. Zo'n regeling maakt het mogelijk dat in ruil voor het afbreken en 
opruimen van vrijkomende agrarische gebouwen, het recht op een woonhuis op 
dezelfde plaats of in een dorpsuitbreiding ontstaat.

Er verdwijnt zo overbodig geworden bouwmassa in het landelijk gebied, mede ter 
verbetering van de landschappelijke kwaliteit. De kosten voor sloop worden 
opgebracht door de opbrengst van de uitgifte van de nieuwe bouwrijpe kavels. In 
het kort houdt de regeling het volgende in. 

Het doel van de regeling is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het 
buitengebied en het verwijderen van landschapsontsierende bebouwing. Het gaat 
zowel om een kwantitatieve verbetering (het terugbrengen van het aantal 
vierkante meters bebouwing in het buitengebied) als een kwalitatieve verbetering 
(de vormgeving van de compensatiewoning). Het maakt daarbij geen verschil of 
de landschapsontsierende bebouwing nog agrarisch in gebruik is of dat het 
agrarisch gebruik inmiddels is beëindigd. 

De voorbeeldregeling is van toepassing op vrijkomende agrarische bedrijven en 
voormalige agrarische bedrijven, waarin inmiddels in de meeste gevallen een 
woonfunctie is gevestigd. De regeling is niet specifiek ontworpen ten behoeve van 
bedrijfsverplaatsingen. Indien sprake is van een bedrijfsverplaatsing voor het 
oplossen van milieuknelpunten in het kader van de ammoniakwetgeving en de 
EHS, kan op de vrijkomende locatie in sommige gevallen de voorbeeldregeling 
worden toegepast. Hiervoor geldt wel een aantal aanvullende voorwaarden die in 
de regeling verder zijn uitgewerkt. Er is een aantal voorwaarden verbonden aan 
de toepassing van de regeling. 

Samengevat zijn de belangrijkste voorwaarden van de voorbeeldregeling (2006):
de regeling is van toepassing voor de sloop van landschapsontsierende 
bebouwing (grootschalige stallen voor (pluim)vee en grootschalige 
akkerbouwschuren);
cultuurhistorisch waardevolle en/of karakteristieke bebouwing komt niet in 
aanmerking voor toepassing van de regeling;
het agrarisch bedrijf moet ter plekke zijn of worden beëindigd;
de regeling kan niet worden gebruikt voor agrarische bedrijven die op de 
huidige locatie nog voldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben;
bij sloop van minimaal 1.000 m² ontstaat het recht op de bouw van een 
compensatiewoning en bij de sloop van minimaal 2.000 m² ontstaat het recht 
voor de bouw van een tweede compensatiewoning;
wanneer een milieuknelpunt wordt opgelost in het kader van de 
ammoniakwetgeving en de EHS kan het recht ontstaan voor de bouw van een 
extra compensatiewoning;
de locatie voor de te bouwen compensatiewoning(en) is verbonden aan een 
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aantal voorwaarden (o.a. zonering, landschap, natuur, cultuurhistorie) en er 
mogen geen belemmeringen ontstaan voor de uitoefening van de landbouw;

voor de omvang en vormgeving van de compensatiewoning(en) wordt aansluiting 
gezocht bij het reeds bestaande beleid in het POP.

De voorwaarden voor de ruimte-voor-ruimte regeling zijn in de wijziging van de 
provinciale omgevingsverordening aangepast en zijn nu als volgt:

a. toepassing van de regeling is alleen mogelijk voor agrarische 
bedrijfsbebouwing die op 2 juni 2010 al aanwezig was;

b. de randvoorwaarde dat de sloopnorm voor een compensatiewoning 750 
m2 aan agrarisch bedrijfsbebouwing bedraagt; met een afwijkingsmarge 
van maximaal 5%; 

c. de mogelijkheid tot het samenvoegen van agrarische bebouwing op 
meerdere percelen (saldering) om te kunnen komen tot de sloopnorm van 
750 m2;

d. de randvoorwaarde dat saldering slechts recht geeft op de bouw van één 
compensatiewoning; 

e. randvoorwaarden voor inpassing, omvang, inhoud, uiterlijk van de 
compensatiewoning; 

f. de randvoorwaarde dat bouw van een compensatiewoning niet plaatsvindt 
in gebieden die op de bij de Omgevingsvisie behorende visiekaart (kaart 1, 
visie 2020) met de functie 'Natuur' en 'Beekdalen' zijn aangeduid, tenzij 
zich er geen significante negatieve effecten zijn, er een groot openbaar 
belang is, er geen reële andere mogelijkheden zijn of er compensatie 
plaatsvindt.

Belangrijkste wijzigingen voor dit bestemmingsplan zijn dat de sloopnorm verlaagt 
is van 1.000 m2 naar 750 m2 en dat er altijd maar één compensatiewoning is 
toegestaan en geen twee.

4.3.4  Beleidskader co-vergisting (Provincie Drenthe, 2006)

Met de notitie 'Beleidskader co-vergisting' wil de provincie het bestaande beleid in 
het POP II verduidelijken en specificeren voor mestvergistingsinstallaties. In het 
algemeen kunnen vergistingsinstallaties uit de categorieën A, B en C gezien 
worden als een agrarische (neven)activiteit. Voor de vestiging van een agrarische 
vergister wordt in eerste instantie uitgegaan van de bouwmogelijkheden op een 
bestaand agrarisch bouwvlak. Indien uitbreiding van een bestaand bouwvlak nodig 
is, kan dit mogelijk worden gemaakt door het opstellen van een projectbesluit of 
een nieuw bestemmingsplan. Als het oprichten van een vergistingsinstallatie op 
het agrarisch bouwvlak niet mogelijk is en er geen mogelijkheden zijn om het 
perceel uit te breiden, zal een nieuwe locatie gevonden moeten worden. Hierbij 
zal in eerste instantie aansluiting gezocht moeten worden bij reeds verstorende 
elementen in het buitengebied. 
Voor initiatieven in de categorie D, waarbinnen mestvergisting moet worden 
gezien als een industriële activiteit, geldt dat installaties in principe moeten 
worden gevestigd op speciaal daarvoor aangewezen bedrijventerreinen. 
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Als uitgangspunt voor transport geldt dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
moet worden van bestaande infrastructuur.
De geschiktheid van de bestaande infrastructuur is punt van aandacht. De aan- 
en afvoerroutes dienen zo kort mogelijk te worden gehouden. Dit beperkt het 
aantal verkeersbewegingen en voorkomt 'gesleep met mest', maar is ook vanuit 
bedrijfseconomisch oogpunt gunstiger.
Om een goede landschappelijke inpassing te garanderen (en de 
bebouwingsmassa te doorbreken), stelt de provincie de voorwaarde om bij de 
aanvraag/goedkeuring een beplantingsplan aan de ruimtelijke onderbouwing 
(projectbesluit of bestemmingsplan) toe te voegen. In het beleidskader 
covergisting wordt specifiek aandacht besteed aan de categorie 'buurtvergister'. 
Hierbij gaat het om een samenwerking van een beperkt aantal bedrijven op lokaal 
niveau, die gezamenlijk een vergister rendabel kunnen exploiteren.

4.4  Gemeentelijk beleid

4.4.1  Kadernota buitengebied Westerveld

Een eerste belangrijke stap naar de herziening van het Bestemmingsplan 
Buitengebied is het vaststellen van het beleid op hoofdlijnen.
Daarmee wordt de basis gelegd voor een uitwerking in bestemmingen. Dit beleid 
is in de Kadernota (vastgesteld 14 februari 2006) vastgelegd. 
In de Kadernota zijn de algemene uitgangspunten voor ontwikkelingen in het 
buitengebied van de gemeente Westerveld opgenomen. Belangrijk onderdeel van 
de nota is een ontwikkelingskaart aan de hand waarvan nieuwe ontwikkelingen 
worden getoetst.
De drie ontwikkelingsgebieden geven de gewenste richting voor ontwikkelingen 
aan. De gebieden zijn op basis van het bestaande grondgebruik en het 
vastgelegde beleid in grote eenheden globaal begrensd en gelden als vertrekpunt. 
De gewenste ontwikkelingsrichting van de drie ontwikkelingsgebieden staan in het 
kader aangegeven.
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Figuur 7: Ontwikkelingsgebieden Kadernota (bron: Kadernota 2006)

I. De grote natuurgebieden worden aangeduid met 'Ontwikkeling natuur en 
recreatie'. In dit gebied staan de natuurwaarden en het toeristisch recreatief 
medegebruik op de eerste plaats. Voor be-staande recreatieve functies geldt 
als uitgangspunt dat deze kunnen worden voortgezet en dat 
recreatiebedrijven, indien wenselijk voor het voortbestaan van het bedrijf, 
kwalitatief mogen worden uitgebreid. Voor de uitbreiding worden voorwaarden 
gesteld met betrekking tot een goede landschappelijke inpassing. Tevens 
moet bij uitbreiding worden aangetoond dat de natuurwaarde van het gehele 
gebied in hoofdzaak niet wordt aangetast. Nieuwe recreatiebedrijven mogen 
alleen aan de randen van het gebied worden ontwikkeld. Voor nieuwe functies 
wordt een bijdrage in de verbetering van de kernkwaliteiten van het landschap 
gevraagd. Het gebied heeft tevens een functie voor het vasthouden en 
bergen van water. 

II. Het bestaande verwevingsgebied wordt aangeduid met 'Ontwikkeling 
landbouw, natuur en re-creatie'. In dit gebied kunnen landbouw, natuur en 
recreatie zich gelijkwaardig ontwikkelen. Hierbij geldt dat bestaande functies 
en de verder ontwikkeling daarvan, op de eerste plaats staan. Nieuwe functies 
kunnen worden toegestaan, mits de verdere ontwikkeling van bestaande 
functies niet wordt aangetast dan wel wordt gecompenseerd. Hiertoe behoort 
ook het voorkomen van ongewenste versnippering. Omdat schaalvergroting 
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in dit gebied als gevolg van de kleinschalige eigendomssituatie en natuur- en 
milieuwetgeving veelal moeilijk te realiseren valt, wordt een ontwikkeling 
verwacht waarbij functieverandering en functieverbreding veelvuldig nodig zal 
zijn. Hierbij moet worden gedacht aan een ontwikkeling van bestaande en 
nieuwe bedrijfsvormen waarin verschillende functies worden gecombineerd. In 
het gebied liggen agrarische gronden die binnen de doelbegrenzing van de 
Ecologische Hoofdstructuur vallen. De realisatie van de nieuwe EHS vindt zo 
mogelijk op bedrijfseconomische grondslag plaats door het natuurbeheer 
onder te brengen in extensieve vormen van landbouw, zoals agrarisch 
natuurbeheer en biologisch landbouw. Boerderijen die niet benut kunnen 
worden als beheerboerderij, krijgen zo mogelijk een nieuwe passende functie, 
bijvoorbeeld wonen, zorg of kleinschalige verblijfsrecreatie. Het gebied heeft 
tevens een functie voor het vasthouden en bergen van water. 

III. De grootschalige landbouwgronden worden aangeduid met 'Ontwikkeling 
landbouw en recreatie'. In dit gebied wordt gestreefd naar een ontwikkeling 
waarbij de grondgebonden landbouw de nodige schaalvergroting kan 
doormaken. Dit kan in geval van nieuwvestiging van een grootschalig 
agrarisch bedrijf deels zonder landschappelijke tegenprestatie (in de geel 
gewaardeerde gebieden) en deels met landschappelijke tegenprestatie (in de 
rood-blauw gewaardeerde gebie-den). Het gebied 'Ontwikkeling landbouw en 
recreatie' behoort tot de agrarische hoofdstructuur en blijft of wordt hiervoor 
zo optimaal mogelijk ingericht. Nieuwe functies zijn mogelijk, mits de 
agrarische hoofdstructuur in hoofdzaak in stand blijft. Dit betekent dat 
ontwikkeling van niet agrarische functies die ruimtebeslag vragen, bij 
voorkeur langs de randen van het gebied plaatsvinden. Hierbij wordt met 
name gedacht aan recreatieve ontwikkelingen, waaronder bij-voorbeeld de 
vestiging van grootschalige verblijfsrecreatieterreinen. 
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4.4.2  Nota kampeerbeleid

De nationale parken en overige natuurgebieden vormen de pijlers onder het 
recreatieve beleid in Westerveld. De recreatieve beleving is gericht op natuur en 
landschap, maar ook op cultuurhistorie, fietsen en wandelen. Nieuwe 
ontwikkelingen dienen hier op aan te sluiten. Het beleid richt zich hierbij enerzijds 
op de rustzoekende, cultuurgeïnteresseerde en natuurgerichte toeristen en 
recreanten en anderzijds op de eigen bevolking. De toeristisch-recreatieve missie 
van Westerveld is als volgt geformuleerd: 'Ontwikkeling en versterking van het 
toeristisch-recreatieve product gericht op een beheerste groei en 
kwaliteitsverbetering, teneinde te komen tot seizoensverlenging, genereren van 
herhalingsbezoeken en vergroten van de herkenbaarheid van de gemeente 
Westerveld.' 

In het kader van ontwikkeling wordt ruimte geboden aan vestiging van 
vernieuwende hoogwaardige toeristisch-recreatieve voorzieningen die zich 
onderscheiden van het bestaande aanbod. Randvoorwaarde hierbij is dat er 
nieuwe doelgroepen worden aangesproken. De in te zetten ontwikkelingen 
moeten in de komende jaren meer banen en hogere bestedingen opleveren. 

Met versterking wordt gedoeld op kwaliteitsverbetering van het bestaande aanbod. 
Van groot belang daarbij is de afstemming tussen het aanbod uit de sector en de 
inpassing in landschap en natuur. Het toeristisch-recreatief product van 
Westerveld zal hierbij in een groter geheel (provincie Drenthe) worden bezien. 
Het Recreatieschap Drenthe vormt daarbinnen een belangrijke spil. Om de 
missie concreet te maken, is een zevental strategieën ontwikkeld:

verbeteren en uitbreiden van de infrastructuur gericht op fietsen, wandelen en 
paardrijden;
bevorderen van een verdergaande integratie van de natuurgebieden in het 
toeristisch-recreatief product;
ondersteunen van initiatieven gericht op de ontwikkeling van een netwerk van 
kleinschalige dagattracties;
stimuleren en ontwikkelen van activiteiten gericht op het vergroten van de 
aantrekkelijkheid van de dorpen;
stimuleren van initiatieven gericht op de differentiatie en kwaliteitsverbetering 
van het verblijfsrecreatief aanbod;
initiëren en ondersteunen van structurele afstemming en organisatie van het 
toeristisch veld en overige partijen;
versterken van de promotie.
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4.4.3  Welstandsnota

De welstandsnota van de gemeente Westerveld is in 2008 herzien. Daarmee 
sluit de welstandsnota beter aan bij de wens van de gemeente om kleinere 
bouwplannen ambtelijk te kunnen toetsen en zijn enkele gebieden, waarvoor in de 
'oude' nota nog geen of onjuist beleid was, opnieuw bekeken. De doelstelling van 
het welstandsbeleid is het veiligstellen van een basiskwaliteit van de gebouwde 
omgeving. Indien mogelijk zal plaatselijk een verbetering van de kwaliteit van de 
gebouwde omgeving het gewenste doel zijn. Kleine veel voorkomende 
veranderingen en aanpassingen, mogen niet storend zijn.

Bij kleine en middelgrote projecten moet er sprake zijn van een samenhang met 
de omgeving. Bij grote projecten moeten de stedenbouwkundige 
kwaliteitsdoelstellingen worden vertaald in toetsingskaders voor de 
welstandsadvisering. 

De gemeente baseert haar ruimtelijk kwaliteitsbeleid in hoofdzaak op de in de 
gemeente van kracht zijnde bestemmingsplannen. De gemeente onderscheid 
algemene welstandscriteria die altijd van toepassing zijn en gebiedsgerichte 
criteria die alleen voor bepaalde gebieden van toepassing zijn. 

In de welstandsnota zijn zes aandachtspunten geformuleerd voor het ontwerpen 
van gebouwen. De aandachtspunten vormen een algemeen beoordelingskader 
om in eerste instantie snel na te gaan of een bouwplan aan redelijke eisen van 
welstand voldoet. De volgende aandachtspunten zijn geformuleerd:

De verschijningsvorm van het bouwwerk heeft een relatie met het gebruik 
ervan en de wijze waarop het is gemaakt. Daarnaast heeft de vormgeving van 
het bouwwerk haar eigen samenhang en logica. 
Het bouwwerk levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de bebouwde 
omgeving. De eisen op dit punt worden hoger naarmate de openbare 
betekenis van het bouwwerk of van de omgeving groter is. 
Eventuele verwijzingen en associaties naar culturele uitingen en 
architectuurstijlen worden zorgvuldig gebruikt, zodat er bruikbare 
ontwerpconcepten en vormen ontstaan. 
In de structuur van het bouwwerk zijn helderheid en complexiteit tegelijkertijd 
in een evenwichtige en in een spanningsvolle relatie aanwezig. 
In het bouwwerk is een samenhangend stelsel van maatverhoudingen 
toegepast in ruimtes, volumes en vlakverdelingen.
Het materiaal, de textuur en de kleur ondersteunen het karakter van het 
bouwwerk en ze verduidelijken de ruimtelijke samenhang met de omgeving 
(of de daar te verwachten ontwikkeling). 

Voor een 14-tal gebieden heeft de gemeente gebiedsgerichte welstandscriteria 
opgesteld. Bij de indeling van deze gebieden heeft cultuurhistorie een belangrijke 
rol gespeeld. Voor gebieden zoals beschermde dorpsgezichten, lintbebouwing, 
esgronden, natuurgebieden, e.d., die beeldbepalend zijn voor deze omgeving, 
gelden gebiedsgerichte welstandscriteria. 
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Beeldkwaliteitsplan 
De welstandsnota richt zich op de gebouwde omgeving. Nieuwe ontwikkelingen 
dienen aan te sluiten bij bestaande structuren. Om deze ontwikkelingen ook 
landschappelijk in te kunnen passen, is er een Beeldkwaliteitsplan 16 opgesteld 
die de landschappelijke waarden van de gemeente in beeld brengt. Zo zorgen de 
welstandsnota en het Beeldkwaliteitsplan samen voor een goede inpassing van 
nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied van de gemeente Westerveld. Het 
Beeldkwaliteitsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 21 september 2010.

Het Beeldkwaliteitsplan gaat over de kenmerken en essenties van de zes 
verschillende landschapstypen en de verschillen in bebouwingstypologieën 
binnen de gemeente Westerveld. Aan de hand van de verschillende 
landschapstypen, overeenkomstig de Kadernota beschreven, zijn de kenmerken 
van de landschappen weergegeven. 

Vervolgens zijn criteria geformuleerd die gehanteerd kunnen worden bij de 
toetsing van nieuwe ontwikkelingen. In het Beeldkwaliteitsplan worden tevens 
voorstellen gedaan voor de landschappelijke inpassing per landschapstype. 

Het Beeldkwaliteitsplan is gericht op behoud van de kernkwaliteiten van het 
landschap en landschappelijke inpassing. Dit is echter geen harde regel. Dit wil 
zeggen dat het niet zo is dat ontwikkelingen die hier niet in passen per definitie 
niet mogelijk zijn. 

4.4.4  Beleidsnota lokale economie

De gemeente Westerveld heeft in december 2009 de 'Beleidsnota lokale 
economie, Met kwaliteit en authenticiteit boven het maaiveld uit' vastgesteld. De 
nota schetst de mogelijkheden die gelden voor de langere termijn. Tegelijkertijd 
zijn er verschillende richtingen uitgewerkt die op korte termijn versterking kunnen 
geven aan de lokale economie. De nota geeft daarnaast de koers aan waaraan 
zowel ondernemers als gemeente houvast hebben voor investeringsbeslissingen, 
prioriteiten of inrichtingsvragen. 

4.4.5  Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Westerveld

De Verkeer en Vervoer visie van de gemeente Westerveld onderschrijft de 
doelstellingen uit de Nota Mobiliteit en het PVVP van de provincie Drenthe en sluit 
aan bij het landelijke Duurzaam Veilig Beleid. Dit is in 1997 door de gezamenlijk 
overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk) vastgesteld.

Duurzaam Veilig staat voor: Preventief verkeersveiligheidsbeleid; voorkomen van 
verkeersongevallen. Wanneer er toch ongevallen plaatsvinden; er voor zorgen dat 
de kans op ernstig letsel minimaal is. Dit wordt bereikt door onder andere een 
veilige en herkenbare weginrichting. De volledige weginfrastructuur wordt daarom 
ingedeeld in verkeersaders en verblijfsgebieden. 
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In principe worden er binnen de Duurzaam Veilig visie drie wegcategorieën 
onderscheiden met elk hun eigen essentiële herkenbaarheidkenmerken:

Stroomwegen: wegverbindingen voor interregionaal, nationaal en 
internationaal verkeer (auto(snel)wegen; 100/120 km/uur);
Gebiedsontsluitingswegen: ontsluiten en verbinden van de grotere kernen, 
(sub)regionale kernen en streken en het verkeer naar de stroomwegen leiden 
(50/80 km/uur);
Erftoegangswegen: ontsluiten de kleine kernen en de woningen/ 
bedrijven in de rurale gebieden en binnen de bebouwde kommen (30/60 
km/uur).

Binnen de gemeente zijn bovendien een aantal erftoegangsverzamelwegen 
aanwezig. Binnen een gebied dat bestaat uit erftoegangswegen (verblijfsgebied) 
kan een aantal wegen worden aangeduid als erftoegangsverzamelweg. Dit zijn 
wegen die binnen het gebied een zekere verzamelfunctie hebben en meer 
verkeer afwikkelen dan een gemiddeld wegvak in dit gebied. De inrichting van 
deze wegen is gericht op een gemiddelde trajectsnelheid van 60 of 30 km/uur. Op 
de plaatsen waar het kan mag men sneller rijden (80 of 50 km/uur), op risicovolle 
locaties wordt de snelheid middels snelheidsremmende maatregelen 
daadwerkelijk naar 30 of 60 km/uur teruggebracht.

Gemeentelijk beleid is dat alle kernen in principe zijn ingericht als verblijfsgebied 
binnen de kom met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Het buitengebied wordt 
in principe ingericht als verblijfsgebied buiten de kom met een maximumsnelheid 
van 60 km/uur.

Alleen de provinciale wegen (N855, N371, N353, N381) zijn (grotendeels) 
aangeduid als ontsluitingsweg waarop in principe een maximumsnelheid geldt 
van 80 km/uur. Hier is de verkeersfunctie de hoofdfunctie. Verkeer dient zoveel 
mogelijk via dit hoofdwegennet (stroomwegen/gebiedsontsluitingswegen) zijn 
bestemming te bereiken.

4.4.6  Nota toetsingskader zorg- en opvangvoorzieningen gemeente Westerveld

Op 22 maart 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van 
Westerveld de Nota toetsingskader zorg- en opvangvoorzieningen voorlopig 
vastgesteld. In de nota wordt onder meer een concreet toetsingkader voorgesteld 
ten aanzien van de vestiging van zorg- en opvanginstellingen in de gemeente. 
Verschillende aspecten krijgen aandacht; schaalgrootte van de gemeente en de 
instelling, spreiding, draagvlak, draagkracht, kwaliteit en veiligheid. 
De nota is bedoeld om een afgewogen en breed gewogen besluit van 
gemeentezijde te kunnen nemen om al dan niet mee te werken aan een verzoek 
om bestemmingswijziging ten aanzien van de realisatie en vestiging van een 
zorg- en opvanginstelling. Het beleid is in dit bestemmingsplan verwerkt.
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Hoofdstuk 5  Omgevingsaspecten

5.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt aangegeven waar en hoe er afstemming plaatsvindt tussen 
het ruimtelijk beleid en de omgevingsaspecten. Centraal hierin staan met name 
het water-, natuur- en milieubeleid. Weliswaar hebben de beleidsvelden ieder hun 
eigen specifieke taken en eigen werking, maar er is ook sprake van een 
aanvullende werking ten opzichte van elkaar. Het bestemmingsplan kan door 
middel van de bestemmingskeuzen aanwijzingen geven en voorstellen doen in de 
richting van het water-, natuur- en milieubeleid. Omgekeerd kunnen 
waterbeheerplannen, natuurplannen en milieubeleidsplannen richting geven aan 
een functietoedeling. Hieronder wordt ingegaan op een aantal thema's die voor 
het bestemmingsplan van belang zijn.

5.2  planMER

Voor dit bestemmingsplan Buitengebied is een planMER opgesteld 17. In deze 
paragraaf wordt eerst in het algemeen ingegaan op de planMER en daarna 
specifiek op de planMER voor dit bestemmingsplan. 

Mer-plicht algemeen
Op grond van de Wet milieubeheer is het verplicht ten aanzien van plannen, 
activiteiten en besluiten die (mogelijk) grote gevolgen kunnen hebben voor het 
milieu, een procedure voor milieueffectrapportage (mer18 ) te doorlopen. De mer 
is bedoeld om milieubelangen meer expliciet af te wegen bij het opstellen van 
plannen en het uitvoeren van projecten. Ten aanzien van de mer-plicht doen zich 
drie verschillende mogelijkheden voor:

het betreft een activiteit of besluit ten aanzien waarvan het bevoegd gezag 
moet afwegen of er belangrijke gevolgen voor het milieu kunnen zijn en of het 
opstellen van een volledig MER noodzakelijk is. Activiteiten waarop de 
zogenaamde mer-beoordelingsplicht van toepassing is, zijn opgenomen in 
onderdeel D van het Besluit mer;
het betreft een besluit dat rechtstreeks een project mogelijk maakt dat is 
aangewezen in onderdeel C van het Besluit mer. In dit geval moet een MER 
worden opgesteld. Er is in dit geval sprake van een projectmer-plicht;
het betreft een plan dat het kader vormt voor mer-plichtige activiteiten, maar 
deze niet direct mogelijk maakt. Voor dit soort plannen dient een 
planMER-plicht te worden opgesteld.

planMER-plicht Bestemmingsplan Buitengebied
Het Bestemmingsplan Buitengebied zet primair in op het beheer van de huidige 
situatie. Het voorliggend bestemmingsplan biedt daarnaast enige 
ontwikkelingsruimte aan onder andere grondgebonden veehouderij, recreatie en, 
op beperktere schaal, intensieve veehouderij. Grootschalige ontwikkeling van een 
(mer-plichtige) intensieve veehouderij is niet rechtstreeks mogelijk, aangezien 
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voor dergelijke ontwikkelingen een milieuvergunning noodzakelijk is. Recreatieve 
ontwikkelingen worden slechts mogelijk gemaakt via wijzigingsbevoegdheden. 
Aangezien het bestemmingsplan deze mer-plichte ontwikkelingen niet 
rechtstreeks mogelijk maakt, maar slechts het kader daarvoor vormt, is er sprake 
van een planMER-plicht. Er bestaat nog een tweede reden waarom het 
bestemmingsplan een planMER dient te worden opgesteld. In verband met de 
aanwezigheid van Natura 2000-gebieden in het plangebied is het tevens 
noodzakelijk een passende beoordeling op te stellen.

Inhoud en procedure planMER
Ten aanzien van een planMER gelden minder vorm- en procedurele vereisten 
dan bij een projectmer. Het schaalniveau van plannen is immers vaak ook niet 
concreet genoeg om gedetailleerd milieuonderzoek uit te voeren. Wel verplicht 
zijn de volgende zaken:

een openbare kennisgeving dat een planMER-procedure wordt doorlopen;
het bevoegd gezag (de gemeente) stelt betrokken bestuursorganen en 
adviseurs in staat stelt om te adviseren over de reikwijdte en het detailniveau 
van een op te stellen rapportage. In dit geval gebeurt dit via het opstellen van 
een Notitie Reikwijdte en Detailniveau welke tezamen met het 
voorontwerpbestemmingsplan wordt toegezonden aan de betrokken 
adviseurs (zie hieronder);
in het rapport dient ten minste een vergelijking te worden gemaakt tussen de 
milieueffecten in de autonome situatie en de voorgenomen ontwikkelingen;
waar nuttig en noodzakelijk kunnen verschillende alternatieven worden 
onderzocht;
een planMER dient vergezeld te gaan met een publieksvriendelijke 
samenvatting;
bij plannen die gevolgen kunnen hebben voor beschermde natuurgebieden 
(waarvoor een passende beoordeling wordt gemaakt), is tevens toetsing van 
het MER door de Commissie voor de mer verplicht. De Commissie stelt vast 
of het MER voldoende informatie bevat om een besluit te nemen.

De planMER wordt grotendeels parallel aan dit bestemmingsplan opgesteld. In 
onderstaande tabel is weergegeven op welke manier de procedures op elkaar zijn 
afgestemd. De uitkomsten van de planMER zijn meegewogen in dit 
ontwerpbestemmingsplan.

Stap Bestemmingsplan planMER

1. de mer-procedure wordt gestart met een 

openbare kennisgeving

2. opstellen 

voorontwerpbestemmingsplan

opstellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau

3. ter inzage leggen 

voorontwerpbestemmingsplan en 

overleg met betrokken 

bestuursorganen en adviseurs 

conform artikel 3.1.1. Bro

inwinnen advies ten aanzien van reikwijdte en 

detailniveau bij betrokken bestuursorganen en 

adviseurs en Commissie voor de mer

bestemmingsplan Buitengebied  
Status: vastgesteld / 21-03-2012  Buro Vijn B.V.



blz 68  068402 

4. opstellen 

ontwerpbestemmingsplan 

(verwerken inspraak en overleg)

opstellen planMER

5. ter inzage leggen 

ontwerpbestemmingsplan

ter inzage leggen planMER

6. toetsingsadvies Commissie voor de mer

7. vaststellen bestemmingsplan 

(verwerken inspraak en overleg)

Tabel 5 Samenhang procedures

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Ten behoeve van de planMER is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
opgesteld19. In de notitie wordt beschreven welke milieueffecten worden 
onderzocht en aan welke criteria zal worden getoetst (zie tabel 6). 

Tabel 6  Onderzochte milieueffecten

Naast de effecten is omschreven welke alternatieven in het MER zullen worden 
onderzocht. 

planMER
De planMER ligt tegelijk ter inzage met dit ontwerpbestemmingsplan. In deze 
paragraaf is weergegeven hoe de planMER vertaald is in dit bestemmingsplan. 

Alternatieven en hun effecten
In de planMER zijn de volgende twee alternatieven beoordeeld:

Alternatief plattelandseconomie: in dit alternatief worden ruime planologische 
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mogelijkheden geboden aan de landbouw en recreatie. Er wordt in dit 
alternatief geen ruimte geboden voor natuurontwikkeling;
Natuuralternatief: in dit alternatief worden geen extra 
bouw-/ontwikkelmogelijkeden voor de landbouw en recreatie geboden. De 
kans op betere ontwikkelingsmogelijkheden voor de EHS worden benut.

De effecten van de alternatieven is als volgt. Het alternatief plattelandseconomie 
leidt tot een forse groei van de landbouw- en recreatiebedrijven en een stand still 
op natuurontwikkeling. Dit heeft zijn weerslag op de natuurwaarden. In het 
natuuralternatief hebben economische functies minder invloed en treden positieve 
effecten op door ontwikkeling van nieuwe natuur.

Het alternatief plattelandseconomie leidt, ondanks de verplichte toepassing van 
het Beeldkwaliteitsplan, tot negatieve effecten op landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden. Het natuuralternatief scoort op landschap juist 
positief door ontwikkeling van nieuwe natuur die aansluit bij de kenmerken van het 
landschap en de cultuurhistorie.

Voor archeologie worden voor beide alternatieven negatieve effecten verwacht 
vanwege bodemingrepen.

Voor zowel verkeer als het woon- en leefmilieu is het beeld dat het alternatief 
plattelandseconomie leidt tot meer effecten dan het natuuralternatief. De 
verkeers- en milieudruk is in het alternatief plattelandseconomie iets groter dan in 
het natuuralternatief vanwege de ruimere ontwikkelingsmogelijkheden voor 
economische functies in in het alternatief plattelandseconomie.

Voorkeursalternatief
Op basis van de bevindingen in het MER heeft de gemeente Westerveld 
vastgesteld dat ontwikkelingen van economische functies, met name landbouw 
en recreatie, tot negatieve effecten op natuurgebieden (inclusief Natura-2000 
gebieden) kan leiden. Hoewel deze effecten wellicht in de praktijk niet optreden 
(wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om uit te 
breiden), wordt in het nieuwe bestemmingsplan wel planologische ruimte 
geboden voor deze activiteiten. 

Onder meer vanwege de mogelijke negatieve effecten op natuur, kiest de 
gemeente ervoor om de ontwikkelingsruimte voor landbouw en recreatie in het 
(ontwerp-)bestemmingsplan te verminderen ten opzichte van het 
voorontwerp-bestemmingsplan en ruimere mogelijkheden te geven aan 
natuurontwikkeling.

Passende beoordeling
Vanuit de Natuurbeschermingswet geldt dat nieuwe ontwikkelingen in of in de 
omgeving van het Natura 2000-gebied geen negatief effect mogen hebben op de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. In de planMER moeten 
de voorgenomen planwijzigingen in een effectbeoordeling derhalve getoetst 
worden aan de bepalingen uit de Natuurbeschermingswet. In het geval significant 
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negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van de betreffende Natura 
2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, dient de toetsing de vorm te 
krijgen van een ‘passende beoordeling’. In deze paragraaf wordt nader ingegaan 
op de uitgevoerde passende beoordeling (PB) 20 .

Uit de effectanalyses in het MER blijkt dat significante effecten op Natura 2000- 
instandhoudingsdoelen niet zijn uitgesloten. Dit geldt met name de effecten door 
stikstofdepositie vanuit de landbouw en verstoring door recreatie. Maar ook voor 
andere activiteiten (die vanwege de kleinschaligheid niet in het MER zijn 
beoordeeld) kan gelden dat effecten op Natura 2000-instandhoudingsdoelen niet 
op voorhand uit te sluiten zijn.  In de nu nog vigerende bestemmingsplannen voor 
het buitengebied zijn geen specifieke bepalingen opgenomen om mogelijke 
negatieve effecten op de grote natuurgebieden te kunnen beheersen. Deze 
bestemmingsplannen zijn vrij statisch afgestemd op de traditionele functies in 
een buitengebied, waarbij het vaak zo is dat niet het bestemmingsplan de 
bepalende factor is voor de ontwikkelingsruimte, maar de sectorale 
(milieu)wetgeving. De sterk toegenomen behoefte aan multifunctioneel gebruik 
van gronden en gebouwen in het uit oogpunt van cultuurhistorie, natuur en 
landschap kwetsbaar buitengebied, vereist een beheersmatige maar ook 
ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening. 

De actualisering van het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om er een 
ruimtelijk beleidsinstrument van te maken, waarbij binnen objectieve 
randvoorwaarden sturing wordt gegeven aan de ontwikkeling van bestaande en 
toekomstige gebruiksfuncties in het buitengebied. 
Het bestemmingsplan is zo ingericht dat geborgd wordt dat steeds afstemming  
plaats vindt  tussen enerzijds de ontwikkeling van bedrijvigheid, wonen en andere 
maatschappelijke functies  en anderzijds het behoud en de ontwikkeling van de 
ruimtelijke kwaliteit van het gebied, waaronder de Natura  2000 gebieden.
De maximale bandbreedte voor ontwikkeling van functies is in het 
bestemmingsplan vastgelegd door middel van het concreet aangeven van de 
locatie, het maximaal ruimtebeslag en de maximaal te bebouwen oppervlakte. 
Deze grenzen kunnen in de toekomst worden aangepast, als uit monitoring blijkt 
dat daar aanleiding voor is.  De vastlegging van de bandbreedte voor 
verschillende ontwikkelingen draagt bij aan een evenwichtige verdeling van de 
milieugebruiksruimte en biedt een algemene borging voor de Natura-2000 
gebieden.
 
Ten aanzien van de bijzondere kwetsbaarheid van de Natura-2000 gebieden is 
een specifieke borging ingevoegd.  Activiteiten die onder het regiem van het 
bestemmingsplan vallen, worden ter toetsing voorgelegd aan het bevoegd gezag 
van de Natuurbeschermingswet.  De specifieke borging van Natura 2000 is in het 
bestemmingsplan als volgt vormgegeven. In de planregels is voor alle 
bestemmingen opgenomen dat tot het met het plan strijdig gebruik van gronden 
en bouwwerken behoort: het gebruik van gronden en bouwwerken waarvoor bij of 
krachtens de Natuurbeschermingswet een vergunning is vereist en waarvoor 
deze vergunning niet is verleend. Dit betekent dat ook rekening wordt gehouden 
met de doorwerking van het beheerplan voor de Natura 2000 gebieden, waar het 
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onder andere gaat om de vastlegging van al dan niet bestaand gebruik waarvoor 
geen Natuurbeschermingswetvergunning nodig is. 
 
Verder is in de planregels opgenomen dat burgemeester en wethouders bij het 
toestaan van bouwwerken en werken en werkzaamheden rekening zullen houden 
met de specifieke bescherming en instandhouding van de Natura 2000-gebieden, 
door het voorkomen van significant negatieve aantasting van de natuurlijke 
kenmerken van de gebieden, zodanig dat er geen strijd met de 
Natuurbeschermingswet zal zijn. 
Voor diverse ontwikkelingen geldt dat vooraf een vergunning of andere vorm van 
toestemming moet worden aangevraagd, waarbij de toetsing aan de 
Natuurbeschermingswet in het kader van een openbare voorbereidingsprocedure 
deel uitmaakt van de integrale afweging. 
Het gaat hierbij om:

toepassing van wijzigingsbevoegdheden;
toepassing van afwijkingsmogelijkheden; 
verlening van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van bepaalde 
werken en werkzaamheden;
verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen; 
beoordeling van wijziging gebruik.

Dit houdt bijvoorbeeld in dat een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
gebouw bij een veehouderij of vergunning voor de uitbreiding van een 
recreatiebedrijf (twee activiteiten waarvan uit de huidige PB blijkt dat significante 
effecten kunnen optreden) niet zonder meer verleend kunnen worden. 

Gelet op de opname in het bestemmingsplan van een dergelijk vangnet, is het 
mogelijk om de Passende Beoordeling aan te merken als een globaal PB op 
planniveau. Dit PB heeft het karakter van een risico-inventarisatie. Bij de 
toekomstige individuele toetsingen in het kader van het vangnet kan de gemeente 
gebruik maken van deze risico-inventarisatie.

Conclusies
In eerste instantie is bij het opstellen van dit bestemmingsplan uitgegaan van het 
geven van maximale ontwikkelingsruimte aan de agrarische bedrijvigheid, de 
(verblijfs)recreatie, niet-agrarische bedrijvigheid en agrarische dienstverlenende 
en aanverwante bedrijvigheid. Dit is gewijzigd. Aan deze ontwikkelingen is in de 
regels een oppervlakteregeling gekoppeld. Dit wil zeggen dat bedrijven tot een 
maximale oppervlakte kunnen uitbreiden. Voor agrarische bedrijven is dit tot 
maximaal 10.000 m2 en voor kampeerterreinen tot 10 hectare als deze gelegen 
zijn binnen 500 meter vanaf de grenzen van een groot natuurgebied. Daarnaast 
mogen bestaande recreatieterreinen niet meer geïntensiveerd worden. Door de 
ontwikkelingsruimte te beperken wordt de verstoring en amoniak- en 
stikstofdepositie beperkt wat gunstig is voor de instandhoudingsdoelen van de 
Natura 2000-gebieden. Daarnaast zal de ontwikkeling dat agrarische bedrijven 
stoppen hieraan bijdragen.

Tevens is opgenomen  in de regels dat bij het willen realiseren van ontwikkelingen 
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rekening gehouden moet worden met de specifieke bescherming en 
instandhouding van de Natura 2000- gebieden (zie bijlage 2) door het voorkómen 
van significant negatieve aantasting van de natuurlijke kenmerken van de 
gebieden, zodanig dat er geen strijd met de Natuurbeschermingswet zal zijn.

Ook mogen er geen nieuwe paden in natuurgebieden gerealiseerd worden. Wel 
mogen paden verwijderd dan wel verlegd worden als dit leidt tot een verbetering 
van de natuurwaarden. Ook is er een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om 
nieuwe parkeerterreinen aan te leggen aan de randen van de natuurgebieden 
zodat de verkeersdruk in de gebieden wordt verlaagd.

Doordat bovenstaande is opgenomen in de regels en agrarische bedrijven uit 
zichzelf stoppen verbetert de milieusituatie ten opzichte van voorheen.

Zienswijzen en Advies Commissie voor de mer
Als er zienswijzen worden ingediend die betrekking hebben op de planMER, 
zullen deze zienswijzen hier worden weergegeven. Tevens zal ingegaan worden 
op het advies van de Commissie voor de mer. 

Tegen de planMER en de Passende Beoordeling zijn zienswijzen ingediend. 
Deze zienswijzen zijn in de Reactienota Zienswijzen beschreven en van een 
reactie voorzien.
Daarnaast is de Commissie voor de mer om advies gevraagd. Na een voorlopig 
negatief toetsingsadvies is de planMER en de Passende Beoordeling voorzien 
van een aanvulling. Deze aanvulling, opgenomen in Bijlage 14, is opnieuw aan de 
Commissie voorgelegd en met de Commissie besproken. Ten aanzien van 
enkele aspecten blijft de Commissie van mening dat het MER nog onvoldoende 
inzicht biedt. Het definitieve toetsingsadvies is in bijlage 15 toegevoegd. De 
reactie hierop en de wijze waarop met dit toetsingsadvies in het definitieve 
bestemmingsplan is omgegaan, is weergegeven in hoofdstuk 6 van de 
Reactienota Zienswijzen. Dat hoofdstuk wordt hier herhaald en ingelast 
beschouwd.

5.3  Water

5.3.1  Normstelling en beleid

Watertoets en waterbeleid algemeen
Water is één van de ordenende principes in het landelijk gebied. Bij de 
functietoekenning, de inrichting, het beheer en het gebruik van de fysieke 
omgeving, moet worden uitgegaan van de eigenschappen en potenties van het 
watersysteem. Daarom is in de startbijeenkomst Waterbeleid in de 21e eeuw 
(WB21) in 2001 vastgelegd dat bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen 
rekening moet worden gehouden met de belangen van het water.

Op grond van het document Waterbeleid in de 21e eeuw en het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW) is de zogenaamde watertoets ingevoerd. Het doel 
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van de Watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen meer 
expliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle 
waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. De 'winst' die 
wordt behaald bij de Watertoets, ligt bij de vroegtijdige betrokkenheid van de 
waterbeheerder en informatievoorziening.

Het primaat voor het waterbeheer in de gemeente Westerveld ligt bij het 
Waterschap Reest en Wieden. Het POP II en het waterbeheerplan van het 
Waterschap Reest en Wieden zijn sturend voor dit bestemmingsplan. Daarnaast 
geeft ook de Kaderrichtlijn Water richting aan dit bestemmingsplan. Onderstaand 
wordt kort ingegaan op de uitgangspunten die uit dit beleid volgen.

POP II
In het POP II worden op het gebied van water hydrologische 
beïnvloedingsgebieden aangegeven. Dit zijn gebieden met verschillende functies, 
die op korte afstand van elkaar zijn gelegen, en conflicterende eisen stellen aan 
het grondwaterpeil (bijvoorbeeld landbouw en natuur). Deze gebieden zijn door 
het waterschap nader uitgewerkt en opgenomen in de Keur. In deze gebieden 
dient nadere afweging plaats te vinden ten aanzien van ontwikkelingen die het 
grondwaterpeil kunnen beïnvloeden. De hydrologische beïnvloedingsgebieden die 
opgenomen zijn in het Waterbeheerplan van het Waterschap Reest en Wieden 
zijn opgenomen in figuur 8.

Figuur 8: Hydrologische beïnvloedingsgebieden uit Waterbeheerplan 2010-2015

Waterbeheerplan Reest en Wieden
Het Waterschap Reest en Wieden heeft in het kader van het Waterbeheerplan 
een Signaleringskaart Ruimte voor Water opgesteld. De kaart - weergegeven in 
figuur 9 - sluit aan bij de werknormen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water die 
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zijn weergegeven in tabel 5. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zullen worden 
getoetst aan de hand van deze kaart. Zo zullen in de beekdalen alleen via 
compensatie grote kapitaalintensieve ontwikkelingen mogelijk zijn indien er 
bijvoorbeeld sprake is van zwaarwegend maatschappelijk belang. In de natuurlijke 
laagten van het beekdal zal voor nieuwe ontwikkelingen geen ruimte zijn, ook niet 
na compensatie. Daarbij sluit het waterschap aan bij het beleid uit het POP II.

Het waterschap richt haar watersysteem zodanig in, dat in de beekdalen het 
grasland gevrijwaard blijft van water tot aan een extreme bui met een kans van 
eens in de 10 jaar. Binnen grasland geldt een maaiveldcriterium van 5%. Dit 
houdt in dat op 5% van het grasland geen garantie op het voorkomen van 
wateroverlast kan worden gegeven, omdat daar ook in minder extreme situaties 
water op het land kan staan. Voor de bebouwing in het gebied heeft het 
waterschap als basisuitgangspunt eens in de honderd jaar, aansluitend bij het 
Nationaal Beleid.

Vergunningenstelsel Keur
Het waterschap kent een vergunningenstelsel voor hoofdwatergangen en 
schouwsloten. Voor werkzaamheden binnen de onderhoudsvrije zone van 5 
meter van hoofdwatergangen en schouwsloten, is een vergunning op grond van 
de keur van het waterschap noodzakelijk. 

Nieuw verhard oppervlak
Het Waterschap Reest en Wieden gaat bij nieuw te verharden oppervlak uit van 
een maximale afvoer gebaseerd op de afvoercoëfficientenkaart van het 
waterschap, tot een maximum van 1,2 l/s/ha.

Vanuit de wateropgave uit WB21 geldt dat de Vledder Aa en Wapserveense Aa 
zijn aangewezen voor waterberging voor Steenwijk en Meppel. 
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Figuur 9: Signaleringskaart Ruimte voor Water (bron: Waterschap Reest en 
Wieden)

Normklasse gerelateerd aan 

grondgebruikstype

Maaiveldcriterium Basis werkcriterium (l/jr)

Grasland 5 % 1/10

Akkerbouw 1 % 1/25

Hoogwaardige land- en tuinbouw 1 % 1/50

Glastuinbouw 1 % 1/50

Bebouwd gebied 0 % 1/100

Deze normen zijn uitgedrukt in de kans dat het peil van het oppervlaktewater het niveau van 

het maaiveld overschrijdt ('kans op inundatie vanuit oppervlakte'). Daarbij worden voor 

verschillende bestemmingen van de grond uiteenlopende normen gehanteerd (variërend van 

eens per honderd jaar voor bebouwd gebied tot eens per tien jaar voor weidegebied). 

Tabel 5.   Werknormen uit Nationaal Bestuursakkoord Water

Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) richt zich op het verbeteren van de 
waterkwaliteit van (grensoverschrijdende) stroomgebieden, zowel in chemische 
als in ecologische zin. Het plangebied maakt deel uit van het stroomgebied van 
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de Rijn. Voor dit stroomgebied wordt een beheersplan opgesteld dat in 2015 moet 
leiden tot een goede chemische en ecologische toestand van de hoofdwateren. 
Voor kunstmatige wateren geldt als doelstelling dat er een goed ecologisch 
potentieel wordt gerealiseerd. 

5.3.2  Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan

Waterkwantiteit
Uitgangspunt voor dit bestemmingsplan is om de bestaande afvoer en berging 
van afval- en regenwater te handhaven. Het plan beoogt immers geen directe 
wijzigingen in het watersysteem. Indien een wijzigingsplan of planherziening een 
toename van het verharde oppervlak (bijvoorbeeld door erfvergroting) mogelijk 
maakt, moet waterberging worden gecreëerd, bijvoorbeeld door het verbreden 
van de waterlopen. Onderhavige plan biedt wel directe mogelijkheden voor 
erfvergroting. Het is mogelijk dat bij een dergelijke erfvergroting (waarbij onverhard 
oppervlak wordt gewijzigd in verhard oppervlak) de geldende afvoernorm wordt 
overschreden. Dit heeft dan mogelijk (negatieve) gevolgen voor het 
watersysteem. Bij daadwerkelijke uitbreiding van het verhard oppervlak 
(erfuitbreiding) dient de norm ten aanzien van de afvoer van water te worden 
toegepast.

Natuurvriendelijke oevers
Een relatief eenvoudige maatregel in het kader van de Kaderrichtlijn Water die 
voor een aantal beken in Westerveld als effectief beoordeeld wordt, is de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers. De gemeente wil de realisatie hiervan niet onnodig 
ingewikkeld maken. Daarom zal voor het realiseren van natuurvriendelijke oevers 
een strook van 10 meter breed aan weerszijden van de waterlopen die hiervoor 
zijn aangewezen worden opgenomen in het bestemmingsplan. Binnen deze zone 
zal via wijziging omzetting naar water mogelijk zijn. Binnen de gemeente 
Westerveld gaat het om de volgende waterlopen: 
1. Dwingelerstroom, Oude Vaart;
2. Vledder Aa;
3. Wapserveensche Aa, Kwasloot.

Wateradvies
Het voorontwerpbestemmingsplan is voorgelegd aan het waterschap Reest en 
Wieden. Het waterschap heeft in haar overlegreactie aangegeven dat de 
procedure in het kader van de watertoets is gevoerd conform de Handreiking 
Watertoetsproces III en een positief wateradvies afgeeft.
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5.4  Natuur

5.4.1  Normstelling en beleid

In het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met Europees en 
nationaal beleid en wetgeving ten aanzien van de natuurbescherming (zie ook 
paragraaf 4.1.3 en paragraaf 4.2.4). Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is 
dat er geen strijdigheid ontstaat met het beleid en de wetgeving. Hierin wordt 
onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortbescherming. 

Gebiedsbescherming
Ten aanzien van de gebiedsbescherming is op 1 oktober 2005 de nieuwe 
Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. In deze wet is de 
bescherming van natuurgebieden die zijn aangewezen onder de Europese Vogel- 
en Habitatrichtlijnen geregeld (de zogenaamde Natura 2000-gebieden). 
Daarnaast kunnen op grond van de Natuurbeschermingswet gebieden van 
nationaal belang worden aangewezen: beschermde natuurmonumenten. 

Beheerplan voor Natura 2000-gebied
Voor de Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd. 
Dit zijn doelen op gebiedsniveau waarin wordt aangegeven hoe de aanwezige 
natuurdoelen in stand gehouden worden of hoe ze in de toekomst zijn te 
realiseren. De doelen zijn geformuleerd per habitattype. De 
instand-houdingsdoelstellingen staan opgenomen in de aanwijzigingsbesluiten en 
zijn opgenomen in bijlage 2 bij dit bestemmingsplan. 

De Natuurbeschermingswet bepaald dat drie jaar na aanwijzing van een Natura 
2000-gebied een be-heerplan dient te worden vastgesteld. Het beheerplan wordt 
opgesteld in overleg met eigenaren, ge-bruikers, andere belanghebbenden en 
betrokken andere overheden. De looptijd van beheerplannen is maximaal zes 
jaar. Daarna kan het bevoegd gezag het plan verlengen of aanpassen. In een 
be-heerplan staan onder andere de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de 
instandhoudingsdoelen worden gerealiseerd. In het beheerplan staat ook welke 
activiteiten in en rond het gebied geen effect hebben op de soorten en 
habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen. Voor de activiteiten die in het 
beheerplan zijn beschreven is geen vergunning nodig op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998. Met het beheerplan krijgen beheerders, 
gebruikers en belanghebbenden dus meer duidelijkheid over de vraag welke 
activiteiten in het Natura 2000-gebied in geen geval zijn toegestaan zonder dat 
deze eerst getoetst zijn aan de Natuurbeschermingswet 1998 (Habitattoets). 

Naar verwachting worden de beheerplannen in de provincie Drenthe medio 2010 
worden vastgesteld. 

Ten aanzien van nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen in de omgeving van deze 
beschermde gebieden, dient te worden beoordeeld of deze ontwikkelingen 
''significant negatieve effecten'' kunnen veroorzaken. Indien effecten niet kunnen 
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worden uitgesloten, dient een vergunning op grond van de 
Natuurbeschermingswet te worden aangevraagd. Aan deze vergunning kunnen 
voorschriften worden verbonden. Voor activiteiten die in een beheerplan voor 
Natura 2000-gebied zijn opgenomen, hoeven geen vergunning worden 
aangevraagd.

Provinciaal Ammoniakbeleid (concept)
Bij de uitvoering van de Natuurbeschermingswet is stikstofdepositie in Nederland 
een belangrijk onderwerp. De provincie heeft in augustus 2009 nieuw beleid 
gepresenteerd ten aanzien van de uitstoot van ammoniak. Het beleid is 
gerelateerd aan de ''kritische depositiewaarde'', de drempelwaarde waarbij de 
natuur blijvend schade ondervindt. Ten aanzien van agrarische bedrijven binnen 3 
km rond een Natura 2000-gebied gelden de volgende uitgangspunten:

bij een verhoging van 1% ten opzichte van de kritische depositiewaarde, wordt 
geen vergunning geweigerd;
bij een verhoging tussen de 1% en 50% moeten mitigerende maatregelen 
worden getroffen;
bij een verhoging boven de 50% geldt dat een vergunning wordt geweigerd, 
tenzij de effecten zeer sterk beperkt kunnen worden.

Daarnaast geldt dat bij bestaande bedrijven met een ''piekbelasting'' (bedrijven 
binnen 3 km, die meer dan 50% van de kritische depositie veroorzaken), 
maatregelen zullen worden getroffen.

EHS
Naast gebieden die zijn aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet 
dient rekening te worden gehouden met het provinciale beleid ten aanzien van 
gebieden die zijn gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Om de 
natuur in Nederland weer tot een goed functionerend netwerk te maken wordt de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangelegd, als netwerk van bestaande en 
nieuwe natuur. Het EHS-beschermingsregime is opgebouwd uit verschillende 
elementen. Dit zijn naast het 'nee, tenzij'-regime, met als sluitstuk 
natuurcompensatie, de maatwerkinstrumenten EHS-saldobenadering en 
Herbegrenzen EHS. In de praktijk blijkt niet altijd duidelijk te zijn welk element van 
het EHS-beschermingsregime op welke situatie van toepassing is. 

Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op 'behoud, herstel en ontwikkeling 
van de wezenlijke kenmerken en waarden' van de EHS, waarbij tevens rekening 
wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.. 
Daarom geldt in de EHS het 'nee, tenzij'-regime. Indien een voorgenomen ingreep 
de 'nee, tenzij'-afweging met positief gevolg doorloopt kan de ingreep 
plaatsvinden, mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en 
resterende schade wordt gecompenseerd. Indien een voorgenomen ingreep niet 
voldoet aan de voorwaarden uit het 'nee, tenzij'-regime dan kan de ingreep niet 
plaatsvinden.

De Nota Ruimte noemt twee situaties waarin herbegrenzing van de EHS kan 
plaatsvinden. De eerste situatie betreft herbegrenzing om andere dan 
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ecologische redenen. Indien bij een ingreep niet voldaan wordt aan de 
voorwaarden van het 'nee, tenzij'-regime kan mogelijk deze vorm van 
herbegrenzen toegepast worden. Herbegrenzing om andere dan ecologische 
redenen is van toepassing indien provincies met behoud van de oorspronkelijke 
kwantitatieve en kwalitatieve ambitie de begrenzing van de EHS om andere dan 
ecologische redenen wensen aan te passen om een (kleinschalige) ruimtelijke 
ingreep mogelijk te maken. Hiervoor gelden strikte voorwaarden, zo moet de 
herbegrenzing leiden tot een versterking van de EHS in het betreffende gebied. 
Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan is het plan niet aanvaardbaar in 
die vorm.

De tweede situatie betreft het herbegrenzen van de EHS om ecologische 
redenen (om de samenhang te verbeteren of de EHS duurzaam in te passen). 
Herbegrenzen om ecologische redenen is een bevoegdheid van de provincie en 
dient te gebeuren met behoud van de oorspronkelijke ambitie van de EHS.

In die gevallen waarbij het instrument EHS-saldobenadering van toepassing is 
hoeft het 'nee, tenzij'-afwegingskader niet doorlopen te worden en is er ook geen 
sprake van compensatie zoals bij ingrepen onder het 'nee, tenzij'-regime. Harde 
eis is wel dat aan alle voorwaarden voor het toepassen van de saldobenadering 
wordt voldaan. Alleen dan is immers per saldo winst voor de EHS gegarandeerd. 
Is dit niet het geval dan geldt onverkort het 'nee, tenzij'-regime. De 
EHS-saldobenadering is ontstaan vanuit de behoefte bij rijk en provincies om een 
meer ontwikkelingsgerichte aanpak in de EHS mogelijk te maken. Projecten en/of 
handelingen worden daarom bij de EHS-saldobenadering niet afzonderlijk maar in 
combinatie beoordeeld. De projecten en/of handelingen moeten dan wel mede tot 
doel hebben de kwaliteit en/of kwantiteit van de EHS op gebiedsniveau per saldo 
te verbeteren. Kwaliteit en kwantiteit moeten beide minimaal gelijk blijven en zijn 
dus niet onderling te salderen. De toepassing van de saldobenadering leidt 
derhalve tot een kwaliteitswinst voor meerdere belanghebbenden en meerdere 
functies waaronder natuur. Belangrijke voorwaarde is dat dit maatwerk wordt 
vastgelegd in een gebiedsvisie. 

In het beleidskader "Spelregels EHS" is dit beleid verder uitgewerkt.

Soortbescherming
De bescherming van soorten vindt plaats via Flora- en faunawet. Op grond van 
deze wet mogen beschermde dieren en planten die in de wet zijn aangewezen, 
niet worden gedood, gevangen, verontrust, geplukt of verzameld en is het niet 
toegestaan dieren of hun verblijfplaatsen te beschadigen, vernielen of te 
verstoren. Onder voorwaarden is ontheffing van de verbodsbepalingen mogelijk. 
Voor soorten die staan vermeld op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal 
Rode-Lijst-soorten zijn de voorwaarden voor ontheffing streng. In een aantal 
gevallen is ontheffing in het geheel niet mogelijk en zullen voldoende mitigerende 
maatregelen moeten worden getroffen om overtreding van de Flora- en faunawet 
te voorkomen.
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5.4.2  Toetsing en uitgangspunten

Gebiedsbescherming
In de gemeente Westerveld zijn de gebieden Drents-Friese Wold & 
Leggelderveld, Dwingelderveld en Havelte-Oost aangewezen als Natura 
2000-gebied (zie figuur 10). Ten aanzien van Natura 2000-gebieden gelden 
instandhoudingsdoelstellingen die verband houden met de ecologische waarden 
van het gebied. In bijlage 2 worden de kenmerken van de genoemde Natura 
2000-gebieden beschreven. Daarbij wordt ingegaan op de abiotische toestand en 
wat de kansen en knelpunten zijn voor het realiseren van de 
instandhoudingsdoelstellingen.

In het bestemmingsplan wordt geen specifieke regeling opgenomen voor de 
Natura 2000-gebieden. De bescherming van de natuurwaarden in de gebieden 
wordt namelijk al geregeld via de Natuurbeschermingswet. Wel is de begrenzing 
van de Natura 2000-gebieden in de bijlage van dit bestemmingsplan opgenomen 
als signaleringsfunctie. Nieuwe ontwikkelingen worden hierdoor ook getoetst aan 
de overige waarden van het gebied, zoals bijvoorbeeld de recreatieve waarde en 
de eventueel in het gebied gesitueerde agrarische bedrijven. 

Ontwikkelingen buiten de Natura 2000-gebieden kunnen echter ook invloed 
hebben op de ecologische waarden binnen dit gebied. Mogelijke effecten van in 
het bestemmingsplan geboden ontwikkelingsruimte op Natura 2000-gebieden is 
onderzocht in de planMERprocedure. Mede naar aanleiding van de planMER is de 
ontwikkelingsruimte beperkt.

De bovengenoemde Natura 2000-gebieden maken tevens deel uit van de EHS. 
Daarnaast maken ook andere bos- en natuurgebieden, zoals aangewezen in het 
Gebiedsplan, deel uit van de EHS. Al deze gebieden worden met elkaar 
verbonden door middel van robuuste verbindingen en ecologische 
verbindingszones. In figuur 10 zijn de natuurgebieden in de gemeente Westerveld 
in beeld gebracht. Een aantal gebieden binnen de EHS is nu nog in gebruik als 
landbouwgrond. Binnen het bestemmingsplan wordt het via een 
wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakt deze gronden op termijn te wijzigen in 
natuur. 
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Figuur 10: Natuurgebieden in Westerveld (bron: POPII)

Soortbescherming
Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Het 
bestemmingsplan bevat (beperkt) enige ontwikkelingsruimte bij bestaande 
agrarische bedrijven. Voor ontwikkelingen die verder gaan dan de gebruikelijk 
ontwikkelingsmogelijkheden op perceelsniveau, zijn in het plan diverse 
flexibiliteitsbepalingen opgenomen. 

Omdat het voorliggende bestemmingsplan wel een aantal ontwikkelingen mogelijk 
maakt, maar deze ontwikkelingsruimte in de meeste gevallen niet of pas op de 
langere termijn zullen worden benut, heeft het weinig nut op dit moment 
gedetailleerd onderzoek te doen naar de aanwezigheid van beschermde planten 
en dieren. Voor wat betreft de soortenbescherming wordt derhalve gewerkt met 
de zogenaamde 'uitgestelde toets'. Dit betekent dat een beoordeling op grond van 
de Flora- en faunawet plaats vindt op het moment dat de ontwikkeling 
daadwerkelijk wordt mogelijk gemaakt, dat wil zeggen, bij het aanvragen van een 
omgevingsvergunning om te kunnen bouwen. Ontwikkelingen die mogelijk worden 
mogelijk gemaakt via flexibiliteitbepalingen, kunnen op het moment dat gebruik 
wordt gemaakt van de afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid, worden getoetst aan 
de Flora- en faunawet. Een beoordeling op het moment dat activiteiten 
daadwerkelijk aan de orde zijn (en dus niet ten tijde van het maken van het 
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bestemmingsplan) geeft het meest actuele en beschermingswaardige beeld.

Gelet op het feit dat het voorliggend bestemmingsplan in beginsel conserverend 
van aard is en er geen grootschalige ontwikkelingen zullen plaatsvinden, wordt 
het plan op het punt van soortbescherming uitvoerbaar geacht.

Ecologisch onderzoek Altenburg & Wymenga
De gemeente Westerveld heeft aanvullend op de bestaande gegevens die 
aanwezig zijn een ecologisch onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezige 
natuurwaarden in de gemeente. Als basis voor dit onderzoek zijn de ecologische 
gegevens van de provincie Drenthe gebruikt. De uitkomsten van het onderzoek 
gelden als onderbouwing voor de gebiedsindeling die wordt gehanteerd in dit 
bestemmingsplan.

Uit het rapport, dat is opgenomen in bijlage 4, blijkt dat naast de bestaande 
natuurwaarden in de gemeente ook enkele natuurparels aanwezig zijn. Het gaat 
hier voornamelijk om kleine terreinen, die gelegen zijn buiten de Ecologische 
Hoofdstructuur en die men kan beschouwen als waardevolle natuur. Door de 
onderlinge samenhang van de verschillende kleine gebieden, zijn ze als eenheid 
in het landschap voor veel diersoorten van groot belang. In dit bestemmingsplan 
krijgen de natuurparels daarom een natuurbestemming. 

5.5  Milieu

Het milieubeleid en de daarop gebaseerde regelgeving, spelen een steeds grotere 
rol bij het ruimtelijke ordeningsbeleid. Via beide beleidsterreinen is de 
bescherming van de kwaliteit van de (leef)omgeving gewaarborgd. Hoewel 
ruimtelijk- en milieubeleid ieder hun eigen werking hebben, liggen er op een aantal 
onderdelen ook relaties. Dit vraagt om een afstemming tussen de 
milieuwetgeving en het bestemmingsplan. 

Uitgangspunt van het bestemmingsplan is dat rekening wordt gehouden met de 
beperkingen die voortvloeien uit de milieuwetgeving. Daarbij gaat het met name 
om de Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai en industrielawaai), de 
luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer, de Wet ammoniak en veehouderij en 
het Besluit externe veiligheid. Tevens van belang in het landelijk gebied is de 
regelgeving ten aanzien van geurhinder, welke is vastgelegd in de Wet geurhinder 
en veehouderij en het Besluit landbouw milieubeheer.

5.5.1  Geluidhinder

Normstelling en beleid
De Wet geluidhinder21 heeft als belangrijkste doel het bestrijden en voorkomen 
van geluidhinder. Op grond van de wet zijn verschillende vormen van geluidhinder 
te onderscheiden die directe raakvlakken hebben met de ruimtelijke ordening. Zo 
dient onder meer ingevolge de Wet geluidhinder voorafgaand aan de vaststelling 
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van een bestemmingsplannen waarin nieuwe geluidsgevoelige objecten worden 
mogelijk gemaakt, te worden aangetoond of zij voldoen aan de normen uit de Wet 
geluidhinder.
Rond geluidbronnen met een grote geluidsuitstraling gelden geluidszones. In 
deze zones zijn de wettelijke regelingen van de Wet geluidhinder van toepassing. 
Binnen de zones gelden specifieke regels voor geluidsgevoelige bestemmingen 
zoals woningen, scholen, ziekenhuizen, etc. Met betrekking tot het landelijk 
gebied van Westerveld dient rekening te worden gehouden met het aspect 
'wegverkeerslawaai'. 

Wegverkeerslawaai
Op grond van de Wet geluidhinder hebben alle wegen een geluidzone, tenzij er 
sprake is van een woonerf, een 30-km/uur-gebied of een gemeentelijke 
geluidsniveaukaart waaruit blijkt dat de geluidsbelasting op 10 meter uit de as van 
de meest nabijgelegen rijstrook 48 dB of minder bedraagt. Ten aanzien van 
wegverkeerslawaai is de voorkeursgrenswaarde 48 dB. De gemeente beschikt 
niet over een door de gemeenteraad vastgestelde geluidniveaukaart. Dit houdt in 
dat alle wegen in principe geluidzoneplichtig zijn. Bovendien komen er in het 
buitengebied geen of weinig woonerven en 30-km/uur-gebieden voor. 

Industrielawaai
Ten aanzien van industrielawaai geldt dat industrieterreinen waar inrichtingen 
voorkomen die 'in belangrijke mate geluidshinder' kunnen veroorzaken, dienen te 
worden gezoneerd. Buiten de geluidszone mag de geluidsbelasting niet hoger zijn 
dan 50 dB(A). Binnen de geluidszone mogen geen nieuwe geluidsgevoelige 
objecten mogelijk worden gemaakt, tenzij kan worden aangetoond dat zij kunnen 
voldoen aan de voorkeursgrenswaarde.

Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan 

Wegverkeerslawaai
Rondom de meeste wegen in het buitengebied is een geluidszone van kracht. Het 
gaat immers in veel gevallen om wegen met een maximumsnelheid van 50 
km/uur of hoger. In het voorliggend bestemmingsplan worden echter geen nieuwe 
geluidsgevoelige objecten direct mogelijk gemaakt. Toetsing aan de Wet 
geluidhinder is derhalve niet noodzakelijk. Bestaande hindergevoelige functies in 
het bestemmingsplangebied betreffen voornamelijk woningen bij de agrarische 
bedrijven in het buitengebied. Voor sommige wegen zijn in het verleden hogere 
grenswaarden van 55 en 60 dB aangevraagd. Deze situaties zullen in het 
bestemmingsplannen gehandhaafd blijven.

Ondanks het beleid van de gemeente nieuwe burgerwoningen in het buitengebied 
te weren, zijn er via flexibiliteitsbepalingen in het plan wel een aantal 
uitzonderingen mogelijk waardoor er nieuwe situaties in de zin van de Wet 
geluidhinder kunnen ontstaan. Het gaat om de volgende situaties:

nieuwe compensatiewoning voortkomend uit de toepassing van de 'Ruimte 
voor ruimte'-regeling;
woningen die gebouwd worden op een landgoed en woningen die worden 
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gerealiseerd in een hoeveplan (alleen mogelijk door middel van 
planherziening);
woningsplitsing van vrijkomende boerderijen vanaf 200 m² in meerdere 
wooneenheden.

De hierboven genoemde nieuwe ontwikkelingen zijn gekoppeld aan een 
omgevingsvergunning- dan wel een wijzigingsprocedure. Op het moment dat een 
nieuwe ontwikkeling zich gaat voordoen, zal getoetst worden aan het aspect 
'wegverkeerslawaai'. Daarbij dient te worden onderzocht of een ontwikkeling 
voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Indien dit niet het geval is, zal 
een procedure Verzoek Hogere Waarden moeten worden gevolgd. Uitgangspunt 
hierbij is dat de binnenwaarde niet hoger wordt dan 33 dB.

Toename van geluidhinder in de toekomst wordt in dit bestemmingsplan (waar 
mogelijk) beperkt. Van de wegen in het buitengebied wordt uitgegaan van het 
bestaande profiel, hetgeen inhoudt dat het profiel van de weg niet zonder meer 
mag worden veranderd en de bestaande geluidsgevoelige bebouwing langs de 
zoneplichtige wegen niet dichter naar de weg toe mag worden gebouwd. Van het 
bestaande profiel mag slechts via een omgevingsvergunning worden afgeweken, 
mits er geen wezenlijke verandering in de geluidssituatie optreedt en de 
verkeersveiligheid niet onevenredig zal worden aangetast. In de regels zijn de 
randvoorwaarden opgenomen om te voorkomen dat dichter naar de weg wordt 
gebouwd. 

Industrielawaai
In of nabij het plangebied zijn geen industrieterreinen gelegen waar op grond van 
de Wet geluidhinder een geluidszone van kracht is. Zodoende heeft het aspect 
'industrielawaai' geen gevolgen voor de uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan. 

5.5.2  Luchtkwaliteit

Normstelling en beleid
Sinds 15 november 2007 is de vernieuwde regelgeving voor luchtkwaliteit in de 
Wet Milieubeheer in werking getreden. De wet is enerzijds bedoeld om de 
negatieve effecten op de volksgezondheid aan te pakken als gevolg van te hoge 
niveaus van luchtverontreiniging. Anderzijds heeft de wet tot doel mogelijkheden 
te creëren voor ruimtelijke ontwikkeling, ondanks overschrijdingen van de 
Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit.

De Wet Milieubeheer voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de 
luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke 
activiteiten en milieugevolgen. Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wet 
luchtkwaliteit geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling als:

er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 
grenswaarde;
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een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de 
luchtkwaliteit leidt;
een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in 
het NSL;
een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging.

Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze 'niet in 
betekenende mate' bijdragen aan de luchtverontreiniging. Projecten die 'niet in 
betekenende mate' bijdragen aan de luchtverontreiniging zijn onder andere:

woningbouwlocaties met niet meer dan 1500 nieuwe woningen bij één 
ontsluitingsweg en 3000 nieuwe woningen bij twee ontsluitingswegen;
kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet meer dan 100.000 m2 
bij één ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee ontsluitingswegen;
bepaalde landbouwinrichtingen.

Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan
Voor wat betreft de in en rond het plangebied optredende emissie, kan opgemerkt 
worden dat de in het bestemmingsplan voorgestane ontwikkelingen, zoals 
bijvoorbeeld nieuwe compensatiewoningen, vergroting van de agrarische 
bedrijfskavel, intensieve veehouderij en het splitsen van voormalige agrarische 
bedrijven naar meerdere woningen, geen zodanige nieuwe luchtverontreiniging 
toe zullen voegen dat daardoor grenswaarden zouden kunnen worden 
overschreden. Op het bestemmingsplan is derhalve het Besluit en de Regeling 
'niet in betekenende mate' van toepassing.

De provincie Drenthe heeft in 2006 het rapport Luchtkwaliteit vastgesteld. Uit het 
rapport blijkt dat in 2006 de normen uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 in geheel 
Drenthe, en daarmee in Westerveld, niet zijn overschreden. Zodoende is ter 
plaatse van het plangebied sprake van een goed woon- en leefklimaat uit het 
oogpunt van luchtkwaliteit.

5.5.3  Milieuhinder agrarische bedrijvigheid

Normstelling en beleid
Voor de agrarische bedrijven zijn verschillende landelijke wetten en richtlijnen van 
belang. Zaken die hierbij een rol spelen zijn:

de afstand van agrarische bedrijven tot gevoelige functies (woningen, bos- en 
natuurgebieden). Dit in verband met stankhinder en voor verzuring gevoelige 
gebieden;
het beleid ten aanzien van de nieuwvestiging en uitbreiding intensieve 
veehouderijbedrijven;
de plaatsing van mestopslagplaatsen, opslag en/of gebruik van gronden voor 
kuil en dergelijke.

Beleid hiervoor is onder meer geformuleerd in de Wet ammoniak en veehouderij, 
de Wet geurhinder en veehouderij en het Besluit landbouw milieubeheer.
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Wet ammoniak en veehouderij (Wav)
Met de Wet ammoniak en veehouderij wordt ter bescherming van zeer kwetsbare 
natuur een aanvullend zoneringsbeleid gevoerd. De Wet Ammoniak en 
Veehouderij is gewijzigd in mei 2007 en geeft een ruimere ammoniakemissie aan 
dan voorheen. De kwetsbare gebieden zijn gewijzigd naar zeer kwetsbare 
gebieden en hiervoor is een nieuwe zonering aangegeven. Het ammoniakplafond 
voor veehouderijen is omhoog gegaan. De provincie Drenthe heeft een aantal 
gebieden aangewezen als 'voor verzuring gevoelig gebied'. Ook binnen de 
gemeente Westerveld komen gevoelige gebieden voor, zie hiervoor de Wav-kaart 
van POP II. Binnen een zone van 250 m om een kwetsbaar natuurgebied is 
nieuwvestiging van veehouderijen niet mogelijk (uitgezonderd veehouderij ten 
behoeve van natuurbeheer). Uitbreiding van bestaande veehouderijen is ook 
beperkt: ruimtelijk waar het gaat om bouwmogelijkheden van veestallen en 
milieuhygiënisch tot een emissieplafond c.q. een maximale omvang van de 
rundveestapel. 

De Wet geurhinder en Veehouderij
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het 
toetsingskader voor de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege 
dierenverblijven van veehouderijen. De nieuwe wet bepaalt op welke manier geur 
(stank) van veehouderijstallen in de milieuvergunning moet worden beoordeeld. 
Uitgangspunten bij de nieuwe wet zijn dat aan de ene kant de 
uitbreidingsmogelijkheden van de veehouderijsector niet in gevaar komen, maar 
ook dat woningen en recreatiewoningen optimaal tegen geurhinder worden 
beschermd.

In deze wet zijn voor bepaalde typen dieren geurnormen opgenomen. Deze 
normen zijn uitgedrukt in odeur units per kubieke meter. Een belangrijke 
inhoudelijke wijziging in de wet is dat onderscheid wordt gemaakt tussen de 
maximaal toegestane geurbelasting binnen en buiten de bebouwde kom en 
concentratie en niet-concentratiegebieden. Ten aanzien van dieren waarvoor 
geen geurnorm is vastgesteld, gelden vaste afstanden. Hierbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen geurgevoelige objecten in de bebouwde kom en 
daarbuiten. Gemeenten kunnen bij verordening afwijken van de geurnormen en 
vaste afstanden uit de wet. Hiervoor geldt een in de wet vastgelegde bandbreedte.

De Wet geurhinder en veehouderij regelt ook hoe om te gaan met voormalige 
agrarische bedrijfswoningen. Als een agrarisch bedrijf wordt beëindigd en een 
nieuwe bestemming krijgt, dan zal voor het voormalige agrarische bedrijf de 
regeling gelden van een agrarisch bedrijf. Zo kan een voormalig agrarisch bedrijf 
de overgebleven agrarische bedrijven in de omgeving niet beperken in de 
bedrijfsvoering. 

Besluit landbouw milieubeheer
Op kleinschalige veehouderijen en akkerbouwbedrijven is het Besluit landbouw 
milieubeheer van toepassing. In het besluit zijn afstanden opgenomen die tussen 
landbouwinrichtingen en geurgevoelige objecten moeten worden aangehouden. 
Deze afstanden zijn afhankelijk van het type omgeving en van het type gevoelig 
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object. Daarnaast zijn de afstanden bij inrichtingen waar landbouwhuisdieren 
worden gehouden, groter dan bij akkerbouwbedrijven.

Geurgebiedsvisie gemeente Westerveld (concept)
Door een hoge mate van functiemenging in landelijke kernen en bebouwingslinten 
leveren de wettelijke afstanden vaak knelpunten op voor de realisatie van nieuwe 
geurgevoelige functies of de uitbreiding van veehouderijen. Op grond van een 
geurgebiedsvisie22 werkt de gemeente Westerveld aan het opstellen van een 
geurverordening. Uit de conceptverordening blijkt dat er aangepaste vaste 
afstanden zullen worden toegepast tussen geurhinderlijke en geurgevoelige 
objecten. De nieuwe afstanden zullen afhankelijk zijn van het aantal dieren dat bij 
de inrichting wordt gehouden, het type gebied (woonkernen of buitengebied), het 
karakter van dit gebied (type woonkern, verwevingsgebied of 
landbouwontwikkelingsgebied) en de vraag of het gaat om uitbreiding van 
bestaande stallen, nieuwbouw van stallen of nieuwvestiging van een agrarisch 
bedrijf.

Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan
Ammoniak en veehouderij
In het plangebied komen gebieden voor die kunnen worden aangemerkt als zeer 
kwetsbaar gebied in de zin van de Wet ammoniak en veehouderij (zie groene 
gekleurde gebieden op onderstaande figuur). In een zone van 250 m rond deze 
gebieden zijn geen nieuwe veehouderijen toegestaan. Uitbreidingen zijn slechts in 
een zeer beperkt aantal gevallen mogelijk. De wet wordt echter geregeld via 
milieuvergunningen en levert daardoor geen concrete uitgangspunten voor dit 
bestemmingsplan op. 
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Figuur 11: Kaartje Wet ammoniak en veehouderij (Bron: POP II)

Agrarische bedrijven en geurhinder
In het plangebied komen veel melkveehouderijen voor waarop de vaste afstanden 
uit de Wet geurhinder en veehouderij of het Besluit landbouw milieubeheer van 
toepassing zijn. Deze afstanden zullen worden vervangen door afstanden uit de 
gemeentelijke geurverordening. Bij deze bestaande veehouderijen zijn beperkt 
uitbreidingsmogelijkheden toegestaan. Hiervoor zijn in de regels voorwaarden 
opgenomen. Bij uitbreiding dient rekening te worden gehouden met de afstanden 
uit de geurverordening. Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan te 
kunnen waarborgen, dient de geurverordening te worden vastgesteld voordat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. 

In het bestemmingsplan zijn tevens mogelijkheden opgenomen voor uitbreiding 
van intensieve veehouderij. Dergelijke bedrijven, waarop de geurnormen uit de 
Wet geurhinder en veehouderij van toepassing zijn, dienen een milieuvergunning 
aan te vragen. Geurhinder van intensieve veehouderijen wordt derhalve in de 
milieuvergunning geregeld. Bij realisatie van geurgevoelige objecten in de 
omgeving van intensieve veehouderijen dient rekening te worden gehouden met 
de geurbelasting die geldt op grond van de vergunde situatie bij deze bedrijven. 
Dergelijke objecten - zoals recreatiewoningen - zijn slechts bij wijziging 
toegestaan, zodat toetsing aan het aspect geurhinder plaatsvindt op het moment 
dat er van de wijzigingsbevoegdheid gebruik wordt gemaakt. Het plan is daarmee 
uitvoerbaar op het punt van geurhinder.

5.5.4  Externe veiligheid

Normstelling en beleid
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de 
omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 
vuurwerk, LPG en munitie. Sinds een aantal jaren is er wetgeving over "externe 
veiligheid" om de burger niet onnodig aan te hoge risico's bloot te stellen. De 
normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire risiconormering vervoer van gevaarlijke 
stoffen en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

De Hulpverleningsdienst Drenthe heeft advies uitgebracht. Dit advies is 
opgenomen in de bijlagen bij deze toelichting.

Risicovolle inrichtingen
Met ingang van 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
in werking getreden. In dit besluit worden grenzen gesteld aan de risico's van 
inrichtingen voor (externe) objecten in de omgeving. De risico's worden daarbij op 
twee manieren gemeten: het plaatsgebonden risico (PR) voor individuen en 
groepsrisico (GR) voor groepen mensen.

Ten aanzien van het plaatsgebonden risico geldt voor nieuwe situaties een 
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grenswaarde van 10-6 per jaar. Dit betekent dat de overlijdenskans van een 
persoon die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, niet groter mag zijn dan één 
op de miljoen per jaar. Voor bepaalde inrichtingen zijn in de Regeling externe 
veiligheid inrichtingen (Revi) vaste afstanden tot gevoelige functies vastgelegd. 
Nieuwe ontwikkelingen mogen binnen de zonering rond een inrichting niet 
plaatsvinden.

Het groepsrisico betreft de kans dat groepen omwonenden van een bepaalde 
risico-opleverende activiteit dodelijk getroffen kunnen worden door een ongeval. 
Daarbij is relevant hoeveel mensen op welke plaats in de omgeving van de bron 
aanwezig kunnen zijn. Hoe meer mensen rond een bron wonen of werken, hoe 
groter het groepsrisico. De norm van het groepsrisico is afhankelijk van het aantal 
eventuele dodelijke slachtoffers en bedraagt 10-5/jaar voor 10 doden, 10-7/jaar 
voor 100 doden, 10-9/jaar voor 1000 doden, etc. 

Ten aanzien van (beperkt) kwetsbare objecten binnen de GR-contour moet een 
bestuurlijke verantwoording plaatsvinden. Verplichte onderdelen die bij de 
verantwoording van het groepsrisico moeten worden betrokken zijn:

de dichtheid van personen in het invloedsgebied;
de hoogte van het groepsrisico en eventuele veranderingen daarin;
de mogelijkheden tot beperking van het groepsrisico;
de mogelijkheden om de ramp te beperken;
de mogelijkheden tot zelfredzaamheid.

Volgens artikel 13 lid 3 van het Bevi is het bevoegd gezag wettelijk verplicht met 
betrekking tot het groepsrisico een advies van de Regionale brandweer te vragen. 
Het bevoegd gezag maakt vervolgens een bewuste keuze omtrent de 
verantwoording van het groepsrisico.

Vervoer van gevaarlijke stoffen
Het afwegingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen nabij routes waarover 
gevaarlijke stoffen worden vervoerd is vastgelegd in de Circulaire risiconormering 
vervoer van gevaarlijke stoffen (2004, wijziging januari 2010). Dit afwegingskader 
is volledig in overeenstemming met het Bevi. Er geldt dezelfde grenswaarde voor 
het plaatsgebonden risico en tevens een verantwoordingsplicht voor het 
groepsrisico. Ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen door 
buisleidingen geldt per 1 januari 2011 het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
(Bevb). Het Bevb vervangt de circulaires Zonering langs 
hogedrukaardgasleidingen (1984) en Zonering langs transportleidingen voor 
brandbare vloeistoffen van de K1-, K2- en K3-categorie (1991). In het Bevb is 
geen sprake meer van veiligheids-/bebouwings- en toetsingsafstanden zoals 
deze werden voorgeschreven in de circulaires. Het Bevb gaat uit van grens- en 
richtwaarden voor het plaatsgebonden risico (PR) en een verantwoordingsplicht 
van het groepsrisico (GR). De regeling voor buisleidingen is hiermee vergelijkbaar 
met de regeling voor inrichtingen zoals vastgelegd in het Bevi.

Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan
Risicovolle inrichtingen
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In het plangebied en de omgeving daarvan komt een aantal risicovolle activiteiten 
en risicobronnen voor die vallen onder de werking van het Bevi en het Revi. Het 
gaat om de volgende vijf LPG-tankstations waarvan risicocontouren over het 
plangebied vallen:

LPG - tankstation Doorzet (m3) 

per jaar

Afstand (m) 

vanaf vulpunt

Afstand (m) 

vanaf 

ondergronds of 

ingeterpt 

reservoir

Afstand (m) 

vanaf 

afleverzuil

Fa. Koops en Zn te Havelte 1500 40 25 15

Tankstation Blok v.o.f. te 

Dieverbrug

tot 1000 35 25 15

Autobedrijf Chatelain te 

Dwingeloo

tot 1000 35 25 15

Tankstation Paardeweide te 

Darp

tot 1000 35 25 15

Tankstation Bovenboer te 

Nijeveen, gemeente Meppel (ligt 

net buiten de grens van de 

gemeente).

1500 40 25 15

De veiligheidszones van het vulpunt, reservoir en afleverzuil zijn op de 
verbeelding aangeduid als deze binnen het plangebied zijn gelegen. Binnen deze 
veiligheidszones mogen geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten 
gerealiseerd worden.

Voor alle tankstations geldt dat het invloedsgebied van het GR 150 m is. 
Voor het LPG-tankstation Koops en Zn. in Havelte geldt dat het vulpunt en het 
LPG-reservoir in het plangebied gelegen zijn. Direct naast het vulpunt en het 
reservoir is een recreatieve bestemming gelegen. Het aantal mensen dat zich 
hier bevindt, is niet bekend. Wanneer er sprake is van een dreigend incident 
dienen aanwezige personen te vluchten. Schuilen is op deze korte afstand geen 
effectieve strategie. Mocht zich een ernstig incident voordoen met LPG, waarbij er 
geen tijd is om te vluchten dan zullen de hier aanwezige personen allen komen te 
overlijden. 
Voor de overige LPG-tankstations geldt dat er binnen het deel van het 
invloedsgebied dat in het plangebied valt geen objecten of recreatieterreinen 
aanwezig zijn en is er derhalve ook geen groepsrisico aanwezig.

Bij de LPG-tankstations van Fa. Koops en Zn. en Tankstation Blok is voldoende 
water aanwezig is om effectief te kunnen koelen. Bij de Fa.Koops en Zn. is echter 
te weinig capaciteit om dit via een straatwaterkanon te doen. Bij de overige 
LPG-tankstations zal de brandweer geen effectieve eerste inzet kunnen plegen, 
omdat de bluswatercapaciteit onvoldoende is om een tankwagen goed te kunnen 
koelen.

Daarnaast worden bij de volgende inrichtingen gevaarlijke stoffen opgeslagen die 
niet onder de regelgeving van externe veiligheid vallen en waarvoor 
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verantwoording van het groepsrisico niet aan de orde is:
gasbehandelingsinstallatie Nijensleek 1 te Nijensleek;
bosbad Vledder te Vledder;
zwembad De Kerkvlekken te Havelte;
camping Groot Bartje te Zorgvlied;
camping 'd' Olde Lantschap' te Wateren;
camping 'Hoeve aan de Weg' te Oude Willem;
bosbad 'De Paasbergen' te Dwingeloo;
hotel de Börken te Dwingeloo;
vakantiepark De Wiltzangh te Ruinen.

Tevens ligt in Westerveld in Darp de Johannes Postkazerne. In de buurt van deze 
kazerne ligt een munitieopslag waarvoor twee veiligheidszones gelden (zie 
onderstaande figuur). Binnen beide zones mogen geen kwetsbare en beperkt 
kwetsbare bestemmingen worden opgericht. In de zone welke het dichtst bij de 
inrichting is gelegen (zone A), mogen tevens geen agrarische bestemmingen 
worden gelegd waarbij meer dan incidentele aanwezigheid van personen vereist 
is.

Figuur 12: Veiligheidszones Johannes Postkazerne (bron: www.risicokaart.nl)

Binnen de gemeentegrens vallen ook een laagvliegroute en een -gebied voor 
helikopters, waarvoor een aanvullende bestemming is opgenomen op de 
verbeelding. 

In het bestemmingsplan worden geen nieuwe risicovolle inrichtingen mogelijk 
gemaakt. Bestaande risicovolle inrichtingen worden bestemd conform de 
bestaande situatie. Het plan maakt bij recht slechts uitbreiding van bestaande 
agrarische bedrijven mogelijk. Dergelijke uitbreidingen kunnen worden 
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aangemerkt als beperkt kwetsbare objecten in de zin van het Bevi. De 
uitbreidingsmogelijkheden liggen te allen tijde buiten de PR 10-6-contour van 
risicovolle inrichtingen en voldoen daarmee aan de richtwaarden en de 
uitbreidingen leiden niet tot een toename van het groepsrisico. 

Gezien de huidige situatie adviseert de Hulpverleningsdienst Drenthe het aantal 
aanwezige personen op het terrein voor recreatieve doeleinden direct naast het 
vulpunt en LPG reservoir van Fa. Koops en Zn. in Havelte beperkt worden om het 
groepsrisico op het huidige niveau te houden. In het bestemmingsplan wordt de 
recreatieve functie niet langer bestemd als camping, maar als 
groepsaccomodatie. Hiermee wordt het aantal aanwezige personen beperkt. De 
toegestane maximale oppervlakte van de groepsaccomodatie is vastgelegd. 
Hiermee is ook het aantal personen dat maximaal aanwezig kan zijn vastgelegd.

De Hulpverleningsdienst Drenthe adviseert om LPG tankstations met 
onvoldoende bluswatercapaciteit in de omgeving te voorzien van een geboorde 
put of andere vorm van waterwinning om zo voldoende bluswatercapaciteit te 
creëren. Door de waterwinning op strategische plekken aan te leggen, kan deze 
ook voor andere objecten een waardevolle aanvulling zijn voor het repressief 
optreden van de brandweer.

Vervoer van gevaarlijke stoffen
Het rijk heeft een ontwerp voor Basisnet Weg, Water en Spoor opgesteld. Bij het 
vervoer van gevaarlijke stoffen spelen belangen op het gebied van vervoer, 
ruimtelijke ontwikkeling en veiligheid een grote rol. Er zijn steeds meer 
ontwikkelingen in Nederland zichtbaar die zorgen voor spanning tussen deze 
belangen. Met het doel een duurzaam evenwicht te creëren tussen het vervoer 
van gevaarlijke stoffen, ruimtelijke ontwikkelingen en veiligheid is, het Basisnet 
ontstaan. 
Uiteindelijk zal het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen bestaan uit drie kaarten: 
vervoer over de weg, de binnenwateren en het spoor. Op de kaarten zal per 
gebied worden aangeven welke beperkingen er zijn voor ruimtelijke 
ontwikkelingen en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het maximale risico per 
route wordt vastgelegd in de Wet Vervoer gevaarlijke stoffen. De 
bouwbeperkingen worden vastgelegd in het Besluit transportroutes externe 
veiligheid. De verwachting is dat deze regelgeving eind 2012 in werking kan 
treden. Januari 2010 zijn in de circulaire Risiconormering wel al de normen voor 
het plaatsgebonden risico van wegen en vaarwegen opgenomen.

De N371, die midden door de gemeente loopt, wordt gebruikt als route voor 
gevaarlijke stoffen. Daarnaast worden de wegen A32 en A28, die respectievelijk 
langs de zuidwest en oostzijde van de gemeente liggen, tevens gebruikt als route 
voor gevaarlijke stoffen. 

De A32 en A28 maken onderdeel van het basisnet, maar hebben geen 
veiligheidszone. Daarmee is de realisatie van kwetsbare objecten langs de 
wegen niet uitgesloten. De A28 heeft wel een plasbrandaandachtsgebied. Binnen 
30 meter mogen er daarom geen kwetsbare objecten gerealiseerd worden.
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De A32 en A28 zijn opgenomen in bijlage 5 "Tabel afstanden en vervoerscijfers 
Basisnet weg" van de circulaire. Ter hoogte van het plangebied is het 
plaatsgebonden risico 0 m. Gezien de beperkte hoeveelheid vervoer en de 
samenstelling hiervan op de N371 mag verwacht worden dat ook hier de PR 0 
meter is. 
Het groepsrisico voor de drie wegen is lager dan de oriëntatiewaarde (bron: 
Risico-atlas wegtransport gevaarlijke stoffen, 24 maart 2003). Van personen die 
zich in het invloedsgebied (85 m) bevinden moet worden aangenomen dat zijn 
allen komen te overlijden indien het maatgevend scenario zich voordoet. Daarbij 
maakt het niet uit of men zich binnen of buitenshuis bevindt. De mate van 
bebouwing is langs de A28 en A32 zeer gering. Langs de N371 staat echter een 
behoorlijk aantal woningen, meestal in lintbebouwing. Mocht zich een ernstig 
incident met LPG voordoen, dan is het aannemelijk dat er slachtoffers vallen. 
Hoeveel en in welke mate zal geheel afhankelijk zijn van de incidentlocatie.

Vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en over het water, komt in de 
omgeving van het plangebied niet voor. Door het plangebied loopt een aantal 
aardgastransportleidingen. Het gaat om de leidingen in de onderstaande tabel. 
Eén leiding - een aardgastransportleiding - bestaat uit meerdere onderdelen 
(onder andere N-521-45-KR) en loopt langs de noordzijde van het plangebied en 
verlaat het gebied parallel aan de N371 naar de gemeente Midden-Drenthe. Aan 
de westzijde van het plangebied loopt een leiding van Vermilion Oil & Gas 
Netherlands naar de gasbehandelingsinstallatie aan de Nijensleek 1. In het zuiden 
van het plangebied loopt een aardgastransportleiding vanaf Steenwijk naar het 
gasontvangststation tussen Darp en Havelte. En in de uiterste zuidoosthoek loopt 
nog een klein gedeelte van een leiding die van de gemeente Meppel naar de 
gemeente De Wolden loopt.  In onderstaande tabel zijn de relevante 
veiligheidsaspecten weergegeven.

naam leiding druk, diameter 10-6-contour 

(m)

Belemmerende 

strook (m)

invloedsgebied 

GR (m)

N-521-45-KR 40 bar, 4 inch 0 5 4 45

07-NSL1-6-S-5002 89 bar, 6 inch 11 54 100

N-500-15-KR 40 bar, 6 inch 0 54 75

52565 - 000771-4 85 bar, 9 inch 0 54 PM

Tabel 6 Leidinggevens binnen het plangebied (bron: www.risicokaart.nl)

De leidingen (inclusief hun belemmerende strook en PR contour als deze groter 
is dan de belemmerende strook) in het plangebied zijn op de verbeelding 
opgenomen en zijn voorzien van een dubbelbestemming. Door de 
dubbelbestemming te koppelen aan een bouwverbod en een 
omgevingsvergunningenstelsel voor werkzaamheden, wordt voorkomen dat de 
leiding wordt beschadigd. 

In het plangebied is langs delen van de aanwezige buisleiding in meer of mindere 
mate bebouwing aanwezig. Er is nergens in het plangebied sprake van dichte 
bebouwing in de directe nabijheid van een buisleiding binnen het plangebied.
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Personen die zich in de directe nabijheid van een transportroute gevaarlijke 
stoffen over de weg of een buisleiding bevinden zijn zeer kwetsbaar wanneer zich 
een incident voordoet. Om die reden is het belangrijk een goede afweging te 
maken wanneer er in het invloedsgebied van een buisleiding gebouwd wordt of 
een recreatieterrein wordt ingericht. Met name wanneer deze activiteit de 
aanwezigheid van grote hoeveelheden mensen of van groepen kwetsbare 
personen (kinderen, gehandicapten, ed.) mogelijk maakt, is het niet wenselijk dat 
het bestemmingsplan dit zonder meer toestaat.

Voor de bestemmingen Agrarisch -1 en Agrarisch – 2 geldt dat de 
wijzigingsbevoegdheden in het bestemmingsplan het mogelijk maakt dat 
agrarische bedrijfskavels van functie veranderen van agrarisch naar 
niet-agrarische bedrijvigheid of van agrarisch naar recreatie. Deze nieuwe 
functies maken de aanwezigheid van grote groepen of kwetsbare groepen 
mensen mogelijk. Daarom is in de wijzigingsbevoegdheden opgenomen dat er 
geen onevenredige afbreuk gedaan mag worden aan de externe veiligheid. Voor 
het beoordelen van de externe veiligheid wordt de regionale brandweer om advies 
gevraagd, indien de functiewijziging betrekking heeft op een agrarische 
bedrijfskavel of een deel daarvan dat zich binnen 200 meter van een risicobron 
bevindt.

Conclusie externe veiligheid
Het bestemmingsplan leidt niet tot een overschrijding van de grenswaarden voor 
het PR en heeft geen gevolgen voor de hoogte van het GR. Zodoende wordt het 
plan op het punt van externe veiligheid uitvoerbaar geacht.
Momenteel wordt gewerkt aan een externe veiligheidsbeleidsplan 2010-2014, 
waarmee aansluiting wordt gezocht bij het provinciaal beleid. 

De gemeente Westerveld doet op dit moment niet actief aan risicocommunicatie. 
Toch zijn er risicobronnen in de omgeving aanwezig die in het geval van een 
ernstige calamiteit een grote impact op de omgeving kunnen hebben. Omdat het 
risico’s betreft waar de meeste burgers en ondernemers niet van op de hoogte 
zijn (denk bijvoorbeeld aan de hogedruk aardgastransportleidingen), is men ook 
niet bekend met de mogelijkheden voor zelfredzaamheid. De 
Hulpverleningsdienst Drenthe raadt daarom aan om beleid op te stellen ten 
aanzien van actieve risicocommunicatie voor burgers en ondernemers.

5.5.5  Bodem

Normstelling en beleid
Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient in geval van ruimtelijke 
ontwikkelingen te worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde 
functiegebruik. Ter plaatse van locaties die verdacht worden van 
bodemverontreiniging, moet verkennend bodemonderzoek uit worden gevoerd.

Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan
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Het Bestemmingsplan Buitengebied kent een overwegend conserverend karakter. 
Met het plan worden geen grootschalige ontwikkelingen mogelijk gemaakt waarbij 
de bodem een belemmering kan vormen voor de uitvoerbaarheid van het plan. Bij 
de beperkte ontwikkelingen die wel rechtstreeks mogelijk worden gemaakt, zal bij 
de bouwaanvraag verkennend bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd. Ter 
plaatse van deze uitbreidingsmogelijkheden zijn geen verontreinigende activiteiten 
bekend die de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan in de weg staan. 

5.6  Archeologie

5.6.1  Normstelling en beleid

Rijksbeleid
Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is op 1 
september 2007 de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in 
werking getreden. Deze nieuwe wet maakt deel uit van de (gewijzigde) 
Monumentenwet. De kern van Wamz is dat wanneer de bodem wordt verstoord, 
de archeologische resten intact moeten blijven. De Wamz verplicht gemeenten 
bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening te houden met de in hun 
bodem aanwezige waarden. Naast het inventariseren van de te verwachten 
archeologische waarde, zal het bestemmingsplan uiteindelijk, indien nodig (en 
mogelijk), een bescherming moeten bieden voor waardevolle gebieden. Dit kan 
bijvoorbeeld door middel van een omgevingsvergunningenstelsel voor bepaalde 
werkzaamheden. 

Provinciaal beleid Drenthe
De archeologische waarden in de provincie Drenthe zijn vastgelegd op een 
Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). De reeds gewaardeerde 
gebieden met archeologische waarden zijn op de Archeologische 
Monumentenkaart (AMK) aangeduid. 
Ten aanzien van deze archeologische waarden hanteert de provincie een 
onderzoeksplicht. Op grond van inhoudelijke overwegingen en expert judgement 
hanteert de provincie Drenthe een vrijstellingsmogelijkheid voor projecten met een 
oppervlakte kleiner dan 500 m². Daarbij dienen de volgende uitgangspunten te 
worden gehanteerd: 

het gaat om het totaal aan te verstoren bodemoppervlak binnen een 
plangebied of bouwvlak van een samenhangend project dat niet opgedeeld 
kan worden in deeluitwerkingen;
de vrijstelling geldt voor gebieden met een lage (alleen beekdalen), 
middelhoge en hoge archeologische verwachtingswaarde, zoals aangegeven 
op de IKAW, tenzij binnen een afstand van 50 meter een AMK-terrein 
aanwezig is;
de vrijstelling geldt niet voor bekende vindplaatsen die op de AMK van Drenthe 
staat aangegeven; uitzondering hierop zijn de historische kernen die op de 
AMK staan aangegeven als 'terrein van hoge archeologische waarde'. Voor 
deze terreinen is een vrijstelling van 70 m² mogelijk.

Archeologisch onderzoek is niet vereist als het gaat om herbouw met dezelfde 
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maatvoering als het oorspronkelijke bouwwerk, dat wil zeggen dat de funderingen 
dezelfde horizontale en verticale afmetingen hebben of wanneer werkzaamheden 
vergunningsvrij kunnen worden uitgevoerd.

Indien de provinciale ontheffingsbevoegdheid niet van toepassing is op de 
voorgenomen bodemverstoring, moet door de veroorzaker inventariserend 
archeologisch veldonderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek kan aangeven of 
het gebied vrij van archeologie is of dat er waarden zijn waar rekening mee dient 
worden gehouden. 

Gemeentelijk archeologiebeleid
Tijdens het opstellen van dit bestemmingsplan is door RAAP een Archeologische 
beleidsadvieskaart Gemeente Westerveld opgesteld 23. Het beleid uit dit 
document vervangt het provinciaal beleid. In de volgende paragraaf is 
aangegeven hoe de beleidsadvieskaart vertaald is in dit bestemmingsplan.

5.6.2  Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan

Voor de verschillende terreinen zijn de volgende beleidsadviezen gegeven:
Rijksmonumenten: voor bodemingrepen in een zone van 50 m om het terrein 
heen dient contact te worden opgenomen met de gemeente en, als sprake is 
van een terrein van provinciaal belang archeologie, ook met de 
provincie/provinciaal archeoloog. Een vergunning van de Minister van OC&W 
is bij ingrepen in deze 50 m zone niet nodig;
AMK-terreinen: bij deze terreinen dient gestreefd te worden naar behoud in 
situ, dus dat bodemingrepen in de terreinen voorkomen dienen te worden. Bij 
geplande ingrepen in het monument en in een zone van 50 m daar omheen 
dient contact opgenomen te worden met de gemeente. indien sprake is van 
provinciaal belang archeologie dient eveneens, via de gemeente, contact te 
worden opgenomen met de provincie/provinciaal archeoloog;
veentjes: hiervoor wordt geadviseerd een waarderend onderzoek uit te laten 
voeren; 
essen: de essen in de gemeente Westerveld zijn aangemerkt als provinciaal 
belang archeologie; 
beekdalen: alle beekdalen zijn aangemerkt als provinciaal belang archeologie;
overige terreinen van Provinciaal belang archeologie: bij deze terreinen gaat 
het om de Havelterberg, de celtic fields, een aantal grafheuvelgebieden en de 
verlaten nederzetting Hesselte (oud Darp). Voor al deze gebieden geldt dat 
gestreefd dient te worden naar behoud in situ;
beleidsadviezen voor de overige gebieden:
1. delen met een hoge verwachting - dikke stuifzandpakketten: de 

stuifzandgronden met een stuifzanddek dat dikker is dan 1,8 m nemen 
binnen de gebieden met een hoge verwachting een uitzonderingspositie 
in. Alleen als de voorgenomen bodem ingrepen dieper reiken dan 1,5 m 
-Mv en een oppervlak van 1000 m2 of meer beslaan, moet archeologisch 
vooronderzoek (verkennend onderzoek) plaatsvinden;

2. delen met een middelhoge en hoge archeologische verwachting: In de 
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delen van de gemeente met een middelhoge of hoge archeologische 
verwachting (uitgezonderd de hierboven genoemde dikke 
stuifzandpakketten, de essen, de veentjes en de beekdalen) dient bij 
bodemingrepen die dieper reiken dan 0,3 m -Mv en die een oppervlak van 
1000 m2 of meerbeslaan eerst een verkennend booronderzoek uitgevoerd 
te worden. Bij ingrepen kleiner dan 1000 m2 hoeft geen archeologisch 
vooronderzoek uitgevoerd te worden. Voor deze ingrepen geldt wel een 
meldingsplicht; 

3. delen met een middelhoge en hoge archeologische verwachting maar 
waarschijnlijk verstoord: op grond van de bestudeerde bronnen zijn deze 
gebieden hoogstwaarschijnlijk verstoord. Geadviseerd wordt om, bij 
bodemingrepen die dieper reiken dan 0,3 m -Mv en die een oppervlak van 
1000 m2 of meer beslaan, de mate van verstoring middels een 
controlerend booronderzoek (3 borin gen/ha) te onderzoeken. Mocht 
blijken dat de bodem in het gebied inderdaad verstoord is, dan hoeft 
verder geen archeologisch onderzoek plaats te vinden. Waar de bodem 
plaatselijk nog wel intact is, dient te worden overgegaan op een 
verkennend onderzoek.

4. delen met een lage archeologische verwachting en delen met een lage 
verwachting, waarschijnlijk verstoord: in de delen van de gemeente 
Westerveld die een lage archeologische verwachting hebben op de 
verwachtingskaart, hoeft bij bodemingrepen geen archeologisch 
vooronderzoek plaats te vinden. Voor deze gebieden geldt wel een 
meldingsplicht.

De beschermde rijksmonumenten zijn bestemd als "Waarde - archeologie 1". De 
terreinen met aanwezige zeer hoge waarden met uitzondering van de 
beschermde rijksmonumenten, hoge waarden en waarden zijn bestemd als " 
Waarde - archeologie 2". Bouwwerken die groter zijn dan 15 m2 en waarbij de 
gronden dieper dan 0,3 m -Mv worden geroerd, mogen niet worden gerealiseerd 
zonder omgevingsvergunning. In het kader hiervan moet archeologisch 
onderzoek plaatsvinden. Bepaalde werkzaamheden mogen ook niet plaatsvinden 
zonder omgevingsvergunning. De gebieden met hoge en middelhoge 
verwachtingswaarden zijn bestemd als "Waarde - archeologie 3". Hiervoor geldt 
dat bouwwerken die groter zijn dan 1000 m2 en waarbij de gronden dieper dan 0,3 
m -Mv worden geroerd, niet gerealiseerd mogen worden zonder 
omgevingsvergunning. Ook hier moet archeologisch onderzoek plaatsvinden. En 
bepaalde werkzaamheden mogen ook niet plaatsvinden zonder 
omgevingsvergunning.
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Hoofdstuk 6  Planuitgangspunten

6.1  Inleiding

Op basis van de reeds omschreven huidige situatie in het buitengebied van 
Westerveld, het geldende beleidskader en de in grote lijnen in de Nota van 
Uitgangspunten geformuleerde uitgangspunten, worden in dit hoofdstuk de 
uitgangspunten voor het voorliggende bestemmingsplan geformuleerd. De 
uitgangspunten vormen de basis voor de juridische regelingen zoals die in de 
regels worden vastgelegd. Gezien de systematiek van het bestemmingsplan 
komen, na de algemene uitgangspunten, eerst de uitgangspunten ten aanzien 
van de basisfuncties aan de orde en vervolgens de uitgangspunten ten aanzien 
van de overige functies.

6.2  Algemene uitgangspunten

Functionele benadering buitengebied
Uit de beschrijving van de systematiek in hoofdstuk 2 is gebleken dat het 
buitengebied van Westerveld ruimte biedt aan de basisfuncties (landschap, 
landbouw, natuur en water) en de toegevoegde functies (wonen, werken en 
recreatie). De waarden die aan deze functies worden toegekend en de onderlinge 
relaties verschillen per gebied. Het is dan ook noodzakelijk belangen af te wegen. 
Soms gaat de ontwikkeling van de ene functie ten koste van andere functies, 
soms kunnen zij elkaar ook versterken. Bij de afweging van de verschillende 
belangen wordt, aansluitend bij het beleid van zowel gemeente, provincie als rijk, 
aan de basisfuncties een doorslaggevend belang toegekend. Dit houdt in dat 
ontwikkelingen primair gericht dan wel afgestemd dienen te zijn op de 
basisfuncties in het landelijk gebied. Ontwikkelingen van de toegevoegde functies 
mogen dus niet een zodanige omvang of intensiteit aannemen dat ze de 
basisfuncties onevenredig negatief beïnvloeden.

De basisfuncties in het buitengebied vormen ook de grondslag voor de 
gebiedsbestemmingen in dit plan. Het karakter van de basisfuncties is echter niet 
gelijk. Landbouw, natuur en water zijn gebiedsdekkende functies terwijl landschap 
betrekking heeft op de landschappelijke waarden die overal aanwezig zijn. Het 
landschap is het resultaat van de menselijke invloeden op de fysieke omgeving. 
Een ingewikkeld samenspel dat in ons land vele waardevolle 
cultuurlandschappen met zeer verschillende identiteiten heeft opgeleverd. Ook op 
de schaal van Westerveld is dit het geval: de ontginningsgeschiedenis heeft 
geleid tot het huidige waardevolle cultuurlandschap, waarin vooral de landbouw 
haar eigen plaats heeft.

Vanwege de wisselwerking tussen landbouw, natuur, water en landschap en 
gelet op het grote belang dat wordt gehecht aan de instandhouding van dit 
cultuurlandschap, gelden voor dit bestemmingsplan de volgende en algemene 
beleidskeuzes:
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Landschap randvoorwaardenstellend
Binnen de basisfuncties kan een spanningsveld optreden als het gaat om 
ruimtelijke afwegingen. Randvoorwaarden ten aanzien van de (ontwikkelings) 
mogelijkheden voor de functies in het buitengebied vloeien in belangrijke mate 
voort uit het landschap van Westerveld. Dit met het oog op aanwezige 
waardevolle kenmerken en het in stand houden en versterken van de 
landschappelijke verscheidenheid. In de Kadernota zijn de verschillende 
landschappen van de gemeente Westerveld uitgewerkt. De denkrichting uit de 
Kadernota is vertaald in een Beeldkwaliteitsplan. Hierin zijn de waardevolle 
kenmerken en kwaliteiten van een gebied in beeld gebracht, met het doel om de 
identiteit van een gebied te versterken. Het kan gaan om het behouden en 
versterken van een bestaande identiteit of het realiseren van nieuwe. Per 
landschapstype zijn randvoorwaarden beschreven waarbinnen - met ruimte voor 
deskundige creativiteit - de landschappelijke inpassing vormgegeven kan worden.

Met inachtneming van deze randvoorwaarden krijgen de verschillende functies in 
het buitengebied de ruimte zich verder te ontwikkelen. De ontwikkeling mag 
echter niet ten koste gaan van de basisfuncties landschap, landbouw, natuur en 
water.

Bij de ontwikkeling van de basis en de toegevoegde functies geldt:
Behoud en herstel en of ontwikkeling van de karakteristieke landschaps- 
typen en waarborgen van de dynamiek en de verschillen daarbinnen.

Verweving van functies
Uitgangspunt voor het beleid is zoveel mogelijk het principe van verweving toe te 
passen. Dit betekent een beleid dat erop is gericht om de waardevolle 
combinaties van functies zoveel mogelijk in stand te houden. Wanneer de 
functies strijdig zijn en er is sprake van onverenigbare doelstellingen, kan middels 
prioritering worden besloten tot een scheiding van functies.

Aandacht voor waterbeleid
Water wordt als beleidslijn steeds meer in ruimtelijke plannen toegepast. Het 
waterbeleid van de 21e eeuw waarbij het vasthouden, bergen en afvoeren van 
water centraal staat zal, zoveel waar mogelijk, worden toegepast bij het leggen 
van bestemmingen.
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6.3  Gebiedsindeling

Op basis van de afweging dat het landschap randvoorwaardenstellend is, kan 
worden gekomen tot een bepaalde gebiedsindeling. In de Kadernota zijn vanuit de 
verschillende landschapstypen en het huidige gebruik drie ontwikkelingsgebieden 
onderscheiden. Deze gebieden zijn op basis van het bestaande grondgebruik en 
het vastgelegde beleid, in grote lijnen globaal begrensd. Deze 
ontwikkelingsgebieden zijn richtinggevend voor de gebiedsindeling. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de gebieden waar de ontwikkeling van de landbouw 
voorop staat en de gebieden waar landbouw wordt verweven met recreatie, 
natuur en landschap. In de gebieden waar natuur gebiedsdekkend aanwezig is 
wordt gesproken over natuurgebieden. De verdere ontwikkeling van de natuur is 
daarbij de hoofdkoers. In hoofdlijnen wordt aansluiting gezocht bij het POP II, het 
Beeldkwaliteitsplan en de begrenzing van natuurgebieden van de provincie. 

De keuze voor een plansystematiek, waarbij de landschappelijke verscheidenheid 
het vertrekpunt vormt, kan leiden tot een spanningsveld met de zonering van het 
POP II, waar immers voor een functionele invalshoek is gekozen. Daar waar er 
sprake is van een zekere 'discrepantie' tussen de POP-zonering en de 
toegekende gebiedsbestemming vanuit de Kadernota, is dit nader onderbouwd. In 
het rapport 'Toetsing Kadernota gemeente Westerveld aan POP II' (Altenburg & 
Wymenga, januari 2010), opgenomen in bijlage 4, worden voorstellen gedaan 
voor een nieuwe gebiedsbegrenzing voor die gebieden waar POP II en Kadernota 
conflicteren. Om inzicht te krijgen in de ecologische waarden van de 
conflictgebieden is gebruik gemakt van verschillende bronnen, waaronder 
verspreidingsgegevens van zeldzame en bijzondere fauna, provinciale gegevens 
met betrekking tot verspreiding van botanische waarden, de verspreiding van 
bijzondere landschapselementen, expert judgement en veldbezoeken. Binnen de 
conflictgebieden is nagegaan welke potentiële natuurwaarden in de gebieden 
aanwezig zijn. De potentiële natuurwaarden zijn beschreven in het rapport. Aan 
de hand van deze natuurwaarden zijn vervolgens voorstellen gedaan voor een 
eventuele nieuwe begrenzing. De voorgestelde begrenzing is overgenomen in dit 
bestemmingsplan. 
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6.3.1  Landbouw en recreatie

Hoofduitgangspunt voor deze gebieden is om landbouw en recreatie, binnen 
acceptabele, ruimtelijke, natuurlijke en milieutechnische randvoorwaarden 
ontwikkelingsruimte te bieden. Voor recreatieve ontwikkelingen geldt dat de 
agrarische hoofdstructuur in stand moet blijven. Deze gebieden komen overeen 
met zone I en II van het POP II. De gebieden zijn veelal grootschalig en open.  
Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is om de ontwikkelingen af te stemmen 
op de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Uitgangspunt 
hiervoor zijn de randvoorwaarden die gelden vanuit het Beeldkwaliteitsplan voor 
nieuwe ontwikkelingen. In het Beeldkwaliteitsplan is per landschapstype 
schematisch weergegeven aan welke kwaliteitseisen ontwikkelingen moeten 
voldoen en op welke wijze het landschap kan worden versterkt. De unieke 
onvervangbare landschapselementen worden behouden door deze aan te duiden 
op de verbeelding. De overige worden beschermd binnen de 
gebiedsbestemming. 

Op een aantal onderdelen is binnen de gebiedsbestemming onderscheid 
aangebracht in de regelingen ten aanzien van de landschappelijke 
verscheidenheid. Zo zijn meerjarige opgaande teelten en bosaanplant vrijwel 
overal mogelijk, maar wordt dit binnen waardevolle open gebieden uitgesloten. 
Deze gebieden worden in principe ook uitgesloten voor de verplaatsing of 
inplaatsing van agrarische bedrijven. Tevens zijn kassen (ook als ondersteunend 
glas) en nieuwe kwekerijen niet toegestaan.

6.3.2  Landbouw, natuur en recreatie

Hoofduitgangspunt voor deze gebieden is om de landbouw 
ontwikkelingsmogelijkheden te bieden in combinatie met de ontwikkeling van 
recreatie en natuur. Deze gebieden komen grotendeels overeen met zone III en IV 
van het provinciale streekplan. De beslotenheid van het gebied speelt een 
belangrijke rol bij ontwikkelingen. 
 
De ontwikkeling van de verschillende functies wordt gerealiseerd door de 
inpassing zoals aangegeven in het Beeldkwaliteitsplan te stimuleren en de unieke 
onvervangbare landschapselementen te behouden door deze aan te duiden op de 
verbeelding. De overige worden beschermd binnen de gebiedsbestemming. In 
het Beeldkwaliteitsplan zijn randvoorwaarden opgenomen waaraan 
ontwikkelingen worden getoetst. Voor natuur geldt het behoud van bestaande 
natuurwaarden en het streven naar nieuwe ontwikkelingen. Voor het 
watersysteem geldt dat dit wordt afgestemd op de natuur. 

De landschappelijke verscheidenheid binnen het verwevingsgebied wordt 
versterkt doordat ook binnen deze gebiedsbestemming een regeling is 
opgenomen ter versterking van de landschappelijke waarden.
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6.3.3  Natuur

Hoofduitgangspunt voor deze gebieden is het behouden en verder ontwikkelen 
van bos en of natuur. In deze gebieden wordt de rust en stilte gewaarborgd en 
wordt versnippering en verstoring tegengegaan. De bestemming komt 
grotendeels overeen met de aangewezen Natura 2000-gebiedenbestaat uit de 
bestaande natuurgebieden. Hierbij wordt uitgegaan van de vigerende 
bestemmingen natuur en de feitelijk bestaande situatie. Deze bestemming komt 
grotendeels overeen met de aangewezen Natura 2000-gebieden. Daarnaast zijn 
er verspreid over het plangebied kleinere gebieden gelegen. Binnen de 
gebiedsbestemming is een onderscheid aangebracht tussen bos en natuur, om 
de verscheidenheid binnen het landschap van de gemeente Westerveld te 
behouden. Daarnaast is ook een onderscheid aangegeven tussen bosgebieden: 
bosgebieden met het hoofddoel gericht op het behoud van natuurwaarden en 
bosgebieden met een grotere verwevenheid van functies, zoals natuur en 
recreatie die al dan niet recreatief worden gebruikt. Alle bos- en natuurgebieden 
moeten aansluitend groter zijn dan 2 hectare, als landschappelijk waardevol 
aangeduid of in vigerende bestemmingsplannen al een natuurbestemming 
hebben. 

Agrarische cultuurgronden die nog niet daadwerkelijk zijn ingericht voor de 
beoogde natuurfunctie worden bestemd als agrarisch 1 of 2. Voor deze gebieden 
geldt een locatiegebonden wijzigingsbevoegdheid naar de natuurbestemming.

6.3.4  Water

De landschappelijke en ecologische waarde van het water wordt steeds 
belangrijker. Door de belangrijkste waterlopen te bestemmen blijven deze 
behouden en kan optimale ruimte worden geboden voor de waterafvoerende 
functie. De landschappelijk waardevolle beekdalen en brongebieden worden 
specifiek beschermd. Tevens is er aandacht voor de ecologische ontwikkeling 
van de beekdalen.

6.3.5  Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de ruimtelijke weerslag van de basisfuncties 
terug te zien is in de gebiedsindeling. Op grond van het onderscheid in 
hoofdfunctie, zijn de volgende gebiedsbestemmingen toegekend:

'Agrarisch - 1' komt overeen met de gebieden waarbij landbouw de 
hoofdfunctie is, en komt overeen met zone I en II van het POP II;
'Agrarisch - 2' komt overeen met de gebieden waar landbouw wordt verweven 
met recreatie en natuur, en komt grotendeels overeen met zone III en IV van 
het POP II;
'Bos - 1', 'Bos - 2' en 'Natuur' komen overeen met de bestaande natuur- en 
bosgebieden en de gronden die in eigendom zijn van de natuurbeherende 
instanties;
'Water' komt overeen met de watergangen met een belangrijke 
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waterafvoerende werking en die watergangen die een landschappelijke en 
natuurlijke betekenis hebben.

6.4  Landschap

De overkoepelende beleidskeuze dat het landschap randvoorwaardenstellend is, 
leidt tot de volgende hoofduitgangspunten met betrekking tot het 
landschapsbeleid:

behoud en waar mogelijk versterking van de karakteristieke ruimtelijke 
inrichting en de structuurbepalende elementen van de verschillende 
landschapstypen zoals beschreven in paragraaf 3.1 van deze plantoelichting;
behoud en waar mogelijk versterking van de waardevolle en bovendien 
onvervangbare en overige waardevolle landschappelijke elementen die 
structuurbepalend zijn voor het Drents landschap;
de huidige en toekomstige inrichting en het beheer van het landschapstype 
mogen de dynamiek niet evenredig aantasten: eventuele nieuwe 
ontwikkelingen en/of inrichtingen dienen, na een gedegen afweging met de 
(natuur- en) landschapswaarden, waar mogelijk inpasbaar te zijn. Het 
Beeldkwaliteitsplan geeft randvoorwaarden voor ontwikkelingen.

Behoud en waar mogelijk versterking
De randvoorwaarden ten aanzien van de (ontwikkelings)mogelijkheden voor de 
functies vloeien in het buitengebied in belangrijke mate voort uit het landschap van 
Westerveld. Dit met het oog op de aanwezige waardevolle kenmerken en het in 
stand houden en versterken van de landschappelijke verscheidenheid. De 
landschappelijke kwaliteit komt naar voren in de waardevolle landschappelijke 
gebieden. Dit zijn onder andere gebieden als de essen en de beekdalen. 
Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is deze gebieden te beschermen en 
open te houden. Voor de beekdalen is een aanduiding en voor de essen een 
dubbelbestemming opgenomen, zodat de gebieden kunnen worden uitgesloten 
van bijvoorbeeld boomteelt. De beekdalen die in het ontwikkelingsgebied 
landbouw en recreatie liggen en volgens het POP II in zone 1 of 2, zijn niet 
aangeduid. 

De aanwezigheid van het waardevolle Drentse landschap brengt met zich mee 
dat er in de gemeente veel waardevolle landschappelijke elementen voorkomen, 
zoals bijvoorbeeld houtwallen, poelen of karakteristieke beplantingen. 
Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is een tweedeling aan te brengen in 
deze landschappelijke elementen. De waardevolle en bovendien onvervangbare 
(landschaps)elementen worden beschermd door een dubbelbestemming op de 
verbeelding. In bijlage 1 is voor deze landschapselementen een beschrijving 
opgenomen; tevens is de ligging weergegeven. De overige landschapselementen 
worden door middel van de regels beschermd. Overige landschapselementen 
zijn bijvoorbeeld houtwallen of beplantingen die kenmerkend zijn in het totaalbeeld 
van het landschap, maar die niet locatiegebonden zijn. Uitgangspunt is deze 
elementen te behouden door een compensatieregeling. Voor het verwijderen van 
onder meer een houtwal is een omgevingsvergunning vereist. Die vergunning 
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moet eerst worden getoetst aan onder meer het Beeldkwaliteitsplan. De 
elementen worden gezien als waardevol, maar niet als onvervangbaar. Door de 
verwijdering verandert het landschap ter plaatse wel, maar met een herplant 
elders kan de structuur van het omringende landschap in stand blijven. Dat is 
telkens een afweging naar evenredigheid. Het belang van de landbouw wordt 
afgezet tegen het belang van het landschap. Houtwallen en de andere genoemde 
elementen zijn dus beschermd via een omgevingsvergunningstelsel. Het volledig 
vastleggen van alle elementen op de verbeelding is vanuit het 
beschermingsregiem niet noodzakelijk. Daarnaast is er het gemeentelijke 
landschapsbeleidsplan welke binnenkort wordt vernieuwd. Dit beleidsplan beoogt 
de kwaliteit van het landschap te versterken door gerichte uitvoeringsprojecten te 
ontwikkelen en tot realisatie te brengen. Van het Landschapsontwikkelingsplan 
gaat indirect ook een beschermende werking uit naar waardevolle 
landschappelijke elementen.

Incidenteel zal landschapsversterkende beplanting mogelijk zijn ter verbetering 
van de landschappelijke structuur: de aanleg van landschappelijke beplantingen in 
beekdalen, open gebieden of op een es is ook mogelijk, daar waar dit de 
landschappelijke structuur ten goede komt. 

Waterlopen zoals kleine beken kunnen ook landschappelijke waardevol zijn. 
Uitgangspunt hiervoor is de landschappelijke waterstructuur te behouden door in 
het hele buitengebied via een omgevingsvergunningstelsel het graven en dempen 
van sloten vergunningsplichtig te stellen. 

Afweging van nieuwe ontwikkelingen met het Beeldkwaliteitsplan
Het Beeldkwaliteitsplan 24  is richtinggevend voor de inpassing van nieuwe 
ontwikkelingen in het landschap. Om de landschappelijke verscheidenheid te 
handhaven c.q. te versterken, worden nieuwe ontwikkelingen getoetst aan de 
landschappelijke kwaliteiten zoals deze zijn vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan. 
In het rapport staan de kwaliteitseisen en criteria opgenomen waaraan nieuwe 
ontwikkelingen worden getoetst. Deze verschillen per landschapstype en per 
gebied.

6.5  Cultuurhistorie

6.5.1  Cultuurhistorie

De gemeente onderschrijft de algemene beleidsregel gericht op het behoud en de 
ontwikkeling van cultuurhistorische waarden.

In het kader van het Bestemmingsplan Buitengebied is door het Drents Plateau 
(centrum voor erfgoed en architectuur) een inventarisatie uitgevoerd naar 
karakteristieke panden. De resultaten van deze inventarisatie zijn in dit 
bestemmingsplan verwerkt. De karakteristieke panden zijn op de kaart de 
verbeelding aangeduid als 'karakteristiek' en gekoppeld aan een 
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omgevingsvergunning. Voor de voormalige boerderijpanden geldt dezelfde 
regeling, maar deze hebben geen specifieke aanduiding. Voor al deze panden 
gelden strengere regels met betrekking tot restauratie, verbouw en sloop. 
Rijksmonumenten worden beschermd via de Monumentenwet. Voor de 
volledigheid hebben de rijksmonumenten een dubbelbestemming gekregen. 

Karakteristieke bijgebouwen
De inventarisatie van karakteristieke panden richt zich voornamelijk op de 
bijzondere waarden van hoofdgebouwen. In de gemeente Westerveld zijn echter 
ook diverse karakteristieke bijgebouwen aanwezig. Deze bijgebouwen vormen 
vaak in samenhang met het hoofdgebouw belangrijke cultuurhistorische 
ensembles. Om de karakteristieke bijgebouwen te beschermen is een regeling 
opgenomen waarbij per aanvraag - die betrekking heeft op een bijgebouw - 
bekeken zal worden of sprake is van een karakteristiek bijgebouw. Binnen de 
karakteristieke bijgebouwen is het mogelijk om een recreatief verblijf te realiseren, 
mits wordt voldaan aan enkele voorwaarden. In onderstaand kader is een 
overzicht opgenomen van de verschillende categorieën bijgebouwen die 
voorkomen in de gemeente Westerveld, enkele basisvoorwaarden bij 
herbestemming en criteria.

Karakteristieke bijgebouwen:
bak- of stookhuisje: in baksteen opgetrokken huisje onder zadeldak voorzien 
van dakpannen; vroeger vaak gebruikt voor het koken van de was, het 
bereiden van maaltijden, varkenskost of het bakken van brood;
schaapskooi: vaak in hout opgetrokken (potdekselwerk), voorzien van een 
rieten kap, soms een pannendak; Kapschuur: gedeeltelijk open constructie 
voor opslag van bijvoorbeeld hooi of mate-rieel;
varkenshok: vaak langwerpig in baksteen opgetrokken voorzien van 
zadeldak; in de zijgevels voorzien van mestdeuren, in sommige gevallen 
gecombineerd met een stook- of bakhuisje;
Leerlooiershuisjes: met name in Dwingeloo aan de Nijstad;
koetshuis en/of garages; rijk vormgegeven en vaak bij havezaten, 
herenhuizen en/of landhuizen;
bijgebouwen bij landhuizen, havezaten en landgoederen (bouwhuis, oranjerie, 
thee/tuinkoepel, poortgebouw, koetshuis, etc.);
bijgebouwen vanuit oogpunt van ambacht en kunstnijverheid: hieronder vallen 
onder andere kleinschalige timmerwerkplaatsen, smederijen, stelmakerijen, 
etc.

Basisvoorwaarden bij herbestemmen:
geen negatieve invloed op ontwikkelingsmogelijkheden voor aanwezige 
agrarische bedrijven;
geen negatieve invloed op natuur- en landschapswaarden in de directe 
omgeving;
uitstraling naar de omgeving dient minimaal te zijn;
uiterst beperkte buitenactiviteiten (opslag en parkeren);
recreatieve activiteiten moeten plaatsvinden in de bestaande bebouwing;
het oprichten van nieuwe bebouwing ten behoeve van recreatieve activiteiten 
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is niet toegestaan;
handhaving van de woonfunctie in het hoofdgebouw is een verplichting; 

Criteria:
het oorspronkelijke volume moet zichtbaar zijn;
de relatie van het bijgebouw met het hoofdgebouw moet intact zijn, dat wil 
zeggen een origineel stookhuisje bij een boerderij welke is vervangen door 
een moderne woning kan niet meer als 'karakteristiek' worden aangemerkt;
de relatie met de oorspronkelijke functie moet nog afleesbaar zijn;
aanwezigheid oorspronkelijk materiaalgebruik exterieur (herbouw in 
oorspronkelijke vorm met nieuwe materialen is uitgesloten);
aanwezigheid oorspronkelijke detaillering exterieur (ramen, gootlijsten, 
kozijnen, betimmeringen).

Beschermde dorpsgezichten
In de gemeente Westerveld is een aantal beschermde dorpsgezichten gelegen, 
waarvan Westeinde, Eursinge en Havelte - Van Helomaweg (De Wal) binnen het 
plangebied zijn gelegen. De oorspronkelijke ruimtelijke structuur en bebouwing 
van de dorpen zijn door de eeuwen heen goed bewaard gebleven. Dit heeft er toe 
geleid dat beide dorpen als 'beschermd dorpsgezicht' zijn aangemerkt. Voor de 
beschermde dorpsgezichten is een beschermende regeling opgenomen in de 
vorm van een dubbelbestemming. Aan de dubbelbestemming is een 
omgevingsvergunningsstelsel voor werkzaamheden gekoppeld, maar ook voor 
het bouwen en slopen  verwijderen van bouwwerken. De beschrijving van de 
karakteristieken van de gebieden is opgenomen in bijlage 3.

Zandpaden
De gemeente kent zandpaden die van cultuurhistorische waarde zijn. Deze 
paden mogen niet verhard worden. Hiermee is behoud van deze waarde 
beschermd.

6.5.2  Archeologie

Ook voor de archeologische waarden in het buitengebied geldt dat de gemeente 
zich richt op behoud en ontwikkeling. Als nadere uitwerking op de bestaande 
gegevens van AMK en IKAW is een gemeentelijke Archeologische 
beleidsadvieskaart Gemeente Westerveld opgesteld25. Verwezen wordt naar 
paragraaf 5.6.2 over hoe de beleidsadvieskaart verwerkt is in dit 
bestemmingsplan.
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6.6  Landbouw

De landbouwbedrijven zijn een essentiële drager voor de economische 
ontwikkeling in het buitengebied. Daarnaast zijn de agrariërs ook deels de 
beheerders van het landschap. De agrarische bedrijven vormen een onderdeel 
van de twee agrarische gebiedsbestemmingen. Uitgangspunt voor het 
bestemmingsplan is drie vormen van agrarische bedrijvigheid aan te duiden 
binnen de twee agrarische gebiedsbestemmingen:

de grondgebonden bedrijven;
de niet-grondgebonden bedrijven (in deze gemeente voornamelijk de 
intensieve veehouderij);
de gemengde bedrijven met een grondgebonden en een intensief deel. 

Het onderscheid tussen grondgebonden en niet-grondgebonden bedrijven heeft 
ruimtelijke redenen. Grondgebonden agrarische bedrijven hebben een directe 
relatie met de omliggende gronden. Vaak zijn dit eigen gronden die kenbaar 
ruimtelijk deel uitmaken van de bedrijfsvoering. Deze bedrijven zijn voor het 
voortbestaan afhankelijk van de kwaliteit van die omgeving. De omstandigheden 
zoals bodemkwaliteit en grondsoort zijn van invloed op de bedrijfsvoering. De 
bedrijven kunnen niet zonder meer op iedere plaats in het buitengebied gevestigd 
worden. Dit in tegenstelling tot de niet-grondgebonden agrarische bedrijven, die 
zich veelal kenmerken door grootschalige intensieve bebouwing zonder een 
directe relatie met het omliggende agrarische gebied. Deze agrarische bedrijven 
hebben in sommige gevallen een bijna industrieel karakter. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is het agrarisch bedrijf aan te duiden op 
de verbeelding door te werken met een zogenaamde agrarische bedrijfskavel. 
Binnen die bedrijfskavel is ruimte voor een 'denkbeeldig' aaneengesloten 
bouwblok (waarbinnen de bebouwing is geconcentreerd) waarvoor voorwaarden 
zijn opgenomen in de regels. Bij het leggen van de agrarische bedrijfskavel is 
rekening gehouden met de landschappelijke inpassingsmogelijkheden, zodat de 
vorm van de kavel is afgestemd op de bestaande situatie en eventuele 
uitbreidingsmogelijkheden. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is de landschappelijke inpassing als 
randvoorwaarde voor nieuwe ontwikkelingen mee te nemen. Bij nieuwe 
bebouwing met een oppervlakte groter dan 500 m2 is via een afwijking waarvoor 
een omgevingsvergunning vereist is, de randvoorwaarde opgenomen voor het 
opstellen van een landschapsplan. De nieuwe ontwikkeling moet aansluiten bij de 
bestaande bebouwing en de ruimtelijke kwaliteit moet worden vergroot.

6.6.1  Oppervlakte van agrarische bedrijfskavels

Onder de grondgebonden bedrijfsactiviteiten vallen de melkveebedrijven, 
schapen- en geitenhouderijen, paardenfokkerijen en akker- en tuinbouwbedrijven 
(sier- en boomteelt is uitgesloten). Uitgangspunt is deze bedrijven de maximale 
ontwikkelingsmogelijkheden te geven.
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In de twee agrarische gebiedsbestemmingen wordt geen onderscheid gemaakt in 
oppervlakte van de agrarische bedrijfskavels. In zowel het 
landbouwontwikkelingsgebied als in het verwevingsgebied hebben agrarische 
bedrijven de ruimte nodig om hun bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren. In het 
landbouwontwikkelingsgebied zullen deze activiteiten zich hoogst waarschijnlijk 
richten op het agrarisch gebruik, binnen het verwevingsgebied is daarentegen ook 
ruimte nodig voor eventuele nevenactiviteiten. Het onderscheid tussen de 
gebieden wordt gemaakt doordat binnen de regels voor het verwevingsgebied 
extra landschappelijke randvoorwaarden zijn opgenomen voor nieuwe 
ontwikkelingen.

Alle bestaande agrarische bedrijven in het buitengebied hebben bij recht de 
mogelijkheid een oppervlakte van 1,5 hectare te bebouwen. In de regels zijn 
hiervoor de randvoorwaarden opgenomen. Deze randvoorwaarden zijn onder 
andere gericht op de landschappelijke inpassing. Eén van de randvoorwaarden is 
dat bedrijfsgebouwen respectievelijk de totale oppervlakte van de 
bedrijfsgebouwen niet groter mogen zijn dan 500 m2 respectievelijk 10.000 m2 

behalve als de bestaande oppervlakte groter is. De gevellengte mag niet meer 
zijn dan 100 m. Er is maximaal één bouwlaag toegestaan voor het stallen van 
vee. Uitbreiding is mogelijk tot een maximale oppervlakte van 2,0 hectare. 
Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig. Bij wijziging is het mogelijk om uit te 
breiden tot een maximale oppervlakte van 3,0 hectare. Bij uitbreiding van de 
bedrijfskavel en/of het bouwblok blijft de maximale gezamenlijke oppervlakte aan 
bedrijfsgebouwen van 10.000 m² ongewijzigd. Het gaat alleen om een verruiming 
van het gebied waarbinnen de bebouwing gesitueerd is/wordt. 

Overwegingen die hieraan ten grondslag liggen zijn:
de toenemende ruimtebehoefte van bedrijven als gevolg van bijvoorbeeld 
schaalvergroting. Het bestemmingsplan moet voor zeker tien jaar in 
ontwikkelingsruimte voorzien;
de druk, óók vanuit milieuoptiek, om de bedrijfsmatige activiteiten (zoals 
voeder- en mestopslag) zoveel mogelijk op de bouwpercelen te concentreren;
de toename van de milieudruk te beperken door grenzen te stellen aan de 
omvang van de bebouwing;
de ruimte die agrariërs nodig hebben voor het oprichten van een agrarische 
neventak (bijvoorbeeld een mini-camping), waarmee een (soms noodzakelijk) 
aanvullend inkomen kan worden verworven en die past binnen het streven 
naar plattelandsvernieuwing;
de noodzaak om aan de steeds groter wordende landbouwvoertuigen de 
nodige manoeuvreer- en opslagruimte te bieden.

Om verrommeling en verstening van het landschap tegen te gaan, geldt voor de 
agrarische bedrijven dat alle bebouwing en bouwwerken behorende bij het 
agrarisch bedrijf, dus ook mestbassins en kuilopslag, binnen de maximale 
toegestane oppervlakte moeten worden gerekend. Bij gebleken noodzaak zal een 
mestbassin buiten het aaneengesloten bouwblok geplaatst mogen worden.
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Bij uitbreidingen spelen de volgende ruimtelijke uitgangspunten een rol:
het respecteren van de historisch gegroeide landschapsstructuur; hierbij gaat 
het om de hoofd-oriëntatie van de agrarische bebouwing en het behoud en/of 
herstel van de landschappelijke structuur;
de te behouden afstanden tot ruimtelijke elementen; het gaat daarbij om de 
situering en uitbreidingsrichting van het bouwblok ten opzichte van de 
omgeving;
een goede infrastructurele ontsluiting: de beste locatiemethode gericht op 
afbouw van de tweede en/of volgende locaties, waarbij op een vast te leggen 
moment sloop van de gebouwen zal plaatsvinden;
ordening, maatvoering en vormgeving van de bedrijfsgebouwen; hierbij wordt 
gedacht aan de rangschikking en spreiding van gebouwen, de bouwvorm, 
zoals volume, hoogte, dakvorm en -helling, materiaal- en kleurgebruik en het 
aanpassen van bestaande bebouwing en opruimen van oude bebouwing en 
verhardingen;
erfinrichting en beheer: de erfbeplanting, de aanleg van natte en droge 
landschapselementen ten behoeve van de waterhuishouding en het 
(duurzaam) beheer;
uitbreidingen mogen geen significant negatieve effecten hebben op de 
instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000 gebieden.

6.6.2  Aanduiding van agrarische bedrijfskavels

Met het leggen van agrarische bedrijfskavels kan de gemeente via het 
bestemmingsplan sturend optreden en ontwikkelingsmogelijkheden bieden aan 
de landbouwers. De gemeente Westerveld kiest voor een flexibele manier van 
bestemmen door te werken met zogenaamde 'zoekgebieden', de agrarische 
bedrijfskavels. Binnen deze agrarische bedrijfskavels ligt een 'denkbeeldig' 
aaneengesloten bouwblok; waarbinnen de bebouwing daadwerkelijk plaats moet 
vinden.

De bestaande grondgebonden agrarische bedrijven hebben een agrarische 
bedrijfskavel van minimaal 1,5 hectare, de oppervlakte die bij recht wordt 
geboden, en maximaal 3,0 hectare. De oppervlakte van de agrarische 
bedrijfskavel is afgestemd op de huidige omvang van het bedrijf26. De huidige 
omvang van een bedrijf is aan de hand van de bestaande bebouwing berekend en 
vervolgens verdubbeld. De omvang van de agrarische bedrijfskavel is daarmee 
gelijk aan de verdubbeling, met een minimale omvang van 1,5 hectare. 

Dat betekent dat bij kleine bedrijven, met vaak niet meer bebouwing dan het 
oorspronkelijke boerderijpand en een kleine schuur, de agrarische bedrijfskavel 
niet groter zal zijn dan het bij recht gegeven bouwblok van 1,5 hectare. Bij 
bedrijven met bijvoorbeeld 1,0 hectare aan bestaande bebouwing betekent dit een 
agrarische bedrijfskavel van 2,0 hectare. De agrarische bedrijfskavel is in dat 
geval 0,5 hectare groter dan het bouwblok. De bedrijven die nu al 1,5 hectare of 
meer aan bebouwing in gebruik hebben, hebben een agrarische bedrijfskavel van 
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maximaal 3,0 hectare gekregen.

Voor alle agrarische bedrijven, waarvan de agrarische bedrijfskavel 2 hectare of 
meer bedraagt, is het mogelijk om met een omgevingsvergunning uit te breiden 
naar 2,0 hectare. Bij wijziging kan de omvang van de agrarische bedrijfskavels 
verder worden vergroot tot een maximum van 3 hectare. Uitbreiding is mogelijk al 
dan niet met vergroting van de agrarische bedrijfskavel. 

6.6.3  Nieuwvestiging grondgebonden bedrijven

De vraag naar vestigingsruimte voor nieuwe agrarische bedrijfskavels zal naar 
verwachting beperkt zijn. Uitgangspunt is terughoudend om te gaan met het 
leggen van nieuwe agrarische bedrijfskavels. In eerste instantie moet bij een 
aanvraag voor vestiging worden gezocht naar mogelijkheden op eerder 
vrijgekomen agrarische bedrijfskavels. Toch kan het voorkomen dat zich de vraag 
voordoet naar een nieuwe agrarische bedrijfskavel. Nieuwvestiging van 
grondgebonden bedrijven wordt bij wijziging toegestaan binnen de 
gebiedsbestemming 'Agrarisch 1', uitgezonderd de waardevolle gebieden zoals 
de essen en de beekdalen.  Als dit ter plaatse is van landschappelijk, 
waterhuishoudkundig en/of cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen 
en/of landschappelijke waardevolle gebieden ("Waarde - Landschap 1") dan moet 
met deze elementen rekening gehouden worden. Nieuwvestiging binnen de 
gebiedsbestemming 'Agrarisch 2' is in beginsel niet toegestaan, uitgezonderd 
indien het gaat om een bedrijfsverplaatsing binnen een gebiedsontwikkeling. In het 
laatste geval is sprake van planherziening.

6.6.4  Bouwhoogte en uitstraling van agrarische bedrijfsgebouwen

Voor de agrarische bedrijfsgebouwen in het buitengebied wordt uitgegaan van 
een bouwwijze van één bouwlaag met kap. Op deze wijze wordt een 
landschappelijk aanvaardbare bouwstijl voorgeschreven. 

Voor de goothoogte voor agrarische bedrijfsgebouwen is uitgegaan van een 
hoogte van 4,5 meter. Voor deze hoogte is gekozen in verband met de eisen die 
tegenwoordig aan agrarische bedrijfsbebouwing worden gesteld (onder andere in 
relatie tot de maatvoering van moderne landbouwmachines). Voor de nokhoogte 
wordt uitgegaan van 12 meter. Ook deze hoogte hangt samen met de eisen die 
aan een moderne bedrijfsvoering worden gesteld. 

Via een omgevingsvergunning kan een maximale goothoogte van 5,5 meter 
toegestaan worden als hieraan specifieke bedrijfsbelangen ten grondslag liggen 
en een nokhoogte van 14 meter. Zo kan bijvoorbeeld voor de opslag van 
pootaardappelen uit kwaliteitsoogpunt en om redenen van doelmatigheid een 
hoogte van 5,5 meter noodzakelijk zijn. Dergelijke randvoorwaarden/criteria zijn in 
dat geval in de regels opgenomen.
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6.6.5  Grondgebonden landbouw

Grondgebonden landbouw is een agrarische bedrijfsvoering waarbij het gebruik 
van agrarische gronden noodzakelijk is voor het functioneren van het bedrijf. In 
het buitengebied van Westerveld is de grondgebonden landbouw een belangrijke 
functie. Dit zal ook in de toekomst zo blijven. De prioriteit ligt bij de ontwikkeling 
van de bestaande agrarische bedrijven ten opzichte van nieuwvestiging. Het 
bestemmingsplan maakt daarbij geen onderscheid tussen vormen van 
grondgebonden landbouw zoals akkerbouw, veeteelt, fruitteelt, bollenteelt, 
boomteelt en houtteelt, tenzij er ruimtelijk aanleiding voor bestaat. Dit kan onder 
meer het geval zijn bij opgaande teelt als boom- en houtteelt in een open 
landschap. Het bestemmingsplan biedt de bestaande bedrijven ruimte voor 
intensivering, specialisatie, schaalvergroting en verbreding, gericht op de 
grondgebonden landbouw. Wel is een aantal van deze activiteiten gekoppeld aan 
een nadere afweging of omgevingsvergunning- of wijzigingsprocedure waarbij 
ruimtelijke voorwaarden gelden.

6.6.6  Niet-grondgebonden landbouw

Nieuwvestiging en uitbreiding

Voor nieuwvestiging van intensieve veehouderij zijn (zowel voor een hoofdtak als 
voor een neventak) in Westerveld geen mogelijkheden. Naast de milieubelasting 
(emissies) speelt, vanwege de vereiste bebouwing, ook de ruimtelijke 
beïnvloeding van de gebiedskenmerken en het landschap een rol 
(grootschaligheid en bouwmassa). Voor de uitbreiding van bestaande intensieve 
veehouderijen geeft dit bestemmingsplan zowel voor hoofdtak als neventak 
mogelijkheden in de landbouwontwikkelingsgebieden. Hierdoor wordt ruimte 
geboden voor continuïteit van bedrijven met perspectief. 

Intensieve veehouderij als neventak

In de gemeente Westerveld worden alleen bestaande intensieve neventakken 
toegestaan. De gemeente Westerveld kiest er, uit een oogpunt van helderheid, 
voor om een reële maximale oppervlaktemaat voor de niet-grondgebonden 
landbouw als neventak te hanteren. Deze maximale maat is 2.000 m² bij recht en 
3.000 m² via een omgevingsvergunning. Via een wijzigingsbevoegdheid wordt 
4.000 m² mogelijk gemaakt. De maximale maatvoering van 2.000 m² is bij recht 
van toepassing in zowel de landbouwontwikkelingsgebieden als de 
verwevingsgebieden. De begrenzing in vierkante meters is vanuit het oogpunt van 
toetsing en handhaving het meest effectief en efficiënt.

In het verwevingsgebied waar landbouw, natuur en recreatie mogelijkheden 
hebben om te ontwikkelen, oftewel zone III- en IV-gebieden uit het POP II, mag 
een neventak alleen uit dierwelzijnsoverwegingen worden uitgebreid. Daarbij mag 
een extra staloppervlakte toegestaan worden tot een maximum van 25% van het 
aantal dieren dat gehouden wordt. Dit om tegemoet te komen aan de rentabiliteit 
van de uitbreiding. 
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Intensieve veehouderij als hoofdtak

Aansluitend bij het provinciaal beleid is uitbreiding van bestaande bedrijven die 
intensieve veehouderij als hoofdtak hebben, (zowel in de 
landbouwontwikkelingsgebieden als de verwevingsgebieden) bij recht alleen 
mogelijk bij bedrijven gelegen in de POP-zone I en II. De uitbreiding dient 
verenigbaar te zijn met de milieuwetgeving. Voor de gebieden behorende tot de 
POP- zone II, geldt tevens dat de uitbreiding mogelijk moet zijn binnen de 
landschappelijke hoofdstructuur. De uitbreiding van intensieve veehouderij als 
hoofdtak dient plaats te vinden binnen het aaneengesloten bouwblok van 
maximaal 2,0 hectare. Voor de intensieve veehouderij geldt ook dat de 
gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet groter mag zijn dan 
10.000 m2 ongeacht de grootte van de bedrijfskavel. Tevens mag er ten hoogste 
één bouwlaag worden gebouwd en gebruikt voor het stallen van vee.

6.6.7  Maneges, paardenhouderijen en -fokkerij

De paardenhouderij kent een grote diversiteit aan verschijningsvormen27. Zo zijn 
er de puur agrarische bedrijven waar uitsluitend paarden worden gefokt, opgefokt, 
als hengstenhouderij in gebruik zijn of waar paarden voor de melkproductie 
worden gehouden. Een paardenfokkerij is een bedrijf waar paarden uit het eigen 
fokprogramma worden opgeleid, getraind en verhandeld. Deze bedrijven worden, 
conform het provinciaal beleid, aangemerkt als een grondgebonden agrarisch 
bedrijf. In meerderheid gaat het echter om bedrijven waar al dan niet in 
overwegende mate niet-agrarische activiteiten worden ondernomen. Voorbeelden 
daarvan zijn de trainings- en africhtingsstallen, de sportstallen, de handelsstallen 
en de pensionstallen en maneges. Veelal betreft het een mengvorm van 
activiteiten. Het trainen, stallen en verhandelen van paarden van derden in een 
paardenhouderij of paardenstallen kan niet worden aangemerkt als de exploitatie 
van een agrarisch bedrijf, omdat de gerichtheid op het voortbrengen van dieren 
hier volledig ontbreekt. Deze bedrijven zullen in het bestemmingsplan worden 
opgenomen als paardenhouderij.

Met het onderscheiden in agrarische en niet-agrarische paardenhouderij wordt 
aan de paardenhouderij een zelfstandige plaats geboden in het buitengebied. Dit 
doet geen afbreuk aan de zuiver agrarische paardenhouderij. Ook voor bedrijven 
die in het verleden onder de agrarische bestemming zijn gestart, levert het 
opnemen van een maatbestemming geen beletsel op. Voor deze groep bedrijven 
zal alsnog de bestemming die het vereist worden opgenomen. 

Naast de hierboven beschreven bedrijfsmatige activiteiten worden maneges en 
paardenrecreatieverblijven beschouwd als toeristisch-recreatieve bedrijven. Ook 
mengvormen, zoals een manege met groepsaccommodatie, vallen hieronder. 
Daarbij wordt gekeken naar de hoofdfunctie.

Voor zover inpasbaar in de omgeving, dienen nieuwe bedrijven te worden 
gevestigd op voormalige agrarische bouwpercelen, bij voorkeur in de buurt van de 
kernen. Belangrijke voorwaarde is de landschappelijke inpassing. 
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Paardenbakken

In het buitengebied worden steeds meer (hobbymatig) paarden gehouden. 
Aanvragen voor het aanleggen van paardenbakken komen steeds vaker voor. 
Paardenbakken zijn vaak opvallende elementen in het landschap door hun ligging 
en materiaalgebruik. Bovendien kan als gevolg van de aanwezigheid van 
verlichting sprake zijn van hinder voor omliggende woningen. Paardenbakken zijn 
in het buitengebied bij alle functies met bebouwing toegestaan via een 
omgevingsvergunning. Voorwaarde is dat er sprake is van`een goede  
landschappelijke inpassing zoals dit in het Beeldkwaliteitsplan is gesteld. Tevens 
geldt dat voor de aanleg van paardenbakken een omgevingsvergunning moet 
worden aangevraagd. 

6.6.8  'Ruimte voor ruimte'-regeling

Door de veranderingen in de landbouw zijn er steeds meer agrarische gebouwen 
die hun functie verliezen. De landelijke trend van schaalvergroting heeft ook in 
Westerveld het aantal agrarische bedrijven laten afnemen. Om de kwaliteit van 
het landelijk gebied hoog te houden, is er onder andere een 'Ruimte voor 
ruimte'-regeling opgesteld voor de overbodig geworden en vaak 
landschapsontsierende gebouwen in het buitengebied. 

De 'Ruimte voor ruimte'-regeling houdt in dat in ruil voor het afbreken en opruimen 
van vrijkomende agrarische gebouwen, het recht op een woonhuis op dezelfde 
plaats of in een dorpsuitbreiding ontstaat. Er verdwijnt zo overbodig geworden 
bouwmassa in het landelijk gebied, mede ter verbetering van de landschappelijke 
kwaliteit. De gemeente Westerveld kiest voor de minimale oppervlakte van 750 
m² van te slopen bedrijfsgebouwen, waarvoor ter compensatie één woonhuis 
gebouwd mag worden. Op deze manier kan de oorspronkelijke agrarische 
bebouwing in Westerveld dat veelal een kleinere oppervlakte heeft, ook gebruik 
maken van de regeling. Daarnaast kiest de gemeente ervoor de 
salderingsregeling28 niet toe te passen waar in het POP II over wordt gesproken. 
Clustering van landschapsontsierende bebouwing is bijna onhaalbaar. Door de 
oppervlakte van de 'Ruimte voor ruimte'-regeling te verlagen, is saldering ook niet 
noodzakelijk. Het gaat bij deze regeling om kwaliteitsverbetering en niet om kleine 
gebouwen. Bij het toepassen van de regeling zal worden getoetst aan het 
Beeldkwaliteitsplan. 

6.6.9  Biogasinstallaties

In een biomassa-/vergistingsinstallatie wordt onder andere biogas (methaan) 
geproduceerd uit organische stof. Als organische stof worden bijvoorbeeld maïs 
en mest gebruikt. De opgewekte energie wordt in de praktijk geleverd aan het 
energiebedrijf. Het restproduct van de maïs en mest wordt gebruikt op het 
(agrarisch) bedrijf of wordt eventueel verkocht.

In een biomassa-/vergistingsinstallatie is een viertal situaties te onderscheiden: 
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Het bedrijf verwerkt eigen geproduceerde mest en voegt eigen en/of van 
derden afkomstige co-substraten (bijv. maïs) toe. Het digestaat (restproduct) 
wordt op de tot het bedrijf behorende gronden gebruikt.
Het bedrijf verwerkt eigen geproduceerde mest en voegt eigen en/of van 
derden afkomstige co-substraten toe. Het digestaat wordt op de tot het bedrijf 
behorende gronden gebruikt of naar derden afgevoerd.
Het bedrijf verwerkt aangevoerde mest geproduceerd door derden en voegt 
eigen en/of van derden afkomstige co-substraten toe. Het digestaat wordt op 
de tot het bedrijf behorende gronden gebruikt.
Het bedrijf verwerkt aangevoerde mest van derden en voegt eigen en/of van 
derden afkomstige co-substraten toe. Het digestaat wordt als meststof 
afgeleverd aan derden.

In navolging op het standpunt van de staatssecretaris worden de categorieën A, B 
en C beschouwd als een agrarische activiteit, passend bij en gebonden aan een 
agrarische bestemming. Deze categorieën worden als 'nevenactiviteit 
mestverwerking' bij een agrarische bestemming in het bestemmingsplan 
opgenomen. Categorie D wordt niet beschouwd als een bedrijfseigen activiteit. 
Hier is ruimtelijk maatwerk nodig. Een mogelijkheid voor deze categorie is 
vestiging op een bedrijventerrein.

Een biomassa-/vergistingsinstallatie kan over het algemeen een sterke toename 
van (zwaar) verkeer tot gevolg hebben, door de aanvoer van mest en/of 
biomassa. Uitzondering hierop vormen de installaties 'op boerderijniveau', waarbij 
zowel co-substraat als mest van het eigen bedrijf komen. Het aanwezige 
wegennet dient hierop te zijn afgestemd. Voorgesteld wordt daarom in het plan 
een aparte regeling op te nemen voor een biomassa-/ vergistingsinstallatie, zodat 
uit ruimtelijk oogpunt sturing aan deze ontwikkeling kan worden gegeven. Ook uit 
oogpunt van handhaving biedt een aparte regeling meer houvast. 

De gemeente beschouwt een biogasinstallatie (categorieën A, B en C) als een 
nevenactiviteit bij alle agrarische bedrijven waarvoor een 
omgevingvergunningprocedure gevolgd kan worden. Zodoende kan rekening 
gehouden worden met landschappelijke en verkeersaspecten. Bij de toepassing 
van de afwijking door middel van een omgevingsvergunning kan tevens 
beoordeeld worden in hoeverre nog sprake is van een agrarische activiteit. 
Wanneer geen sprake meer is van een agrarische activiteit, komt vestiging op het 
bedrijventerrein in aanmerking. Hier is sprake van maatwerk.

6.6.10  Boomteelt, houtteelt en opgaande meerjarige beplanting

Boomteelt, houtteelt en andere opgaande meerjarige beplanting is een vorm van 
agrarische productie die, met name in een open landschap, nogal wat ruimtelijke 
gevolgen heeft. Gezien het karakter van het landschap in het buitengebied van de 
gemeente Westerveld, voert de gemeente een terughoudend beleid ten aanzien 
van boomteelt, houtteelt en andere opgaande beplanting in het buitengebied in 
verband met de impact op het landschap en de natuurwaarden. 
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In het gehele buitengebied zijn deze vormen van agrarische productie gekoppeld 
aan een omgevingsvergunning. Hiervoor gelden criteria ten aanzien van de 
landschappelijke inpassing. Belangrijke landschappelijke waardevolle elementen 
zoals essen, beekdalen of open gebieden komen niet in aanmerking voor 
opgaande meerjarige teelten. 

6.6.11  Bollenteelt

De bollenteelt kent verschillende vormen:
projectmatige locaties, waar hoogwaardige bedrijven worden geconcentreerd 
en waar de omgevingsfactoren relatief goed kunnen worden beheerst. Deze 
gebieden zijn te vergelijken met de geconcentreerde glastuinbouwgebieden. 
Een dergelijke projectlocatie komt binnen de gemeente Westerveld niet voor;
de teelt van bollen in de vorm van een wisselteelt. In Westerveld gaat het met 
name om deze vorm van bollenteelt. 

Voor de bollenteelt zijn spoelplaatsen noodzakelijk. Uitgangspunt met betrekking 
tot deze spoelplaatsen is deze te concentreren op het bouwblok, evenals de 
andere noodzakelijk bebouwing. Onder voorwaarden is het mogelijk om met een 
omgevingsvergunning hier gemotiveerd van af te wijken. 

6.6.12  Kassen en ondersteunend glas

Het komt steeds vaker voor dat agrarische bedrijven, in het kader van de 
verbreding van de agrarische bedrijfsvoering, bedrijfsmatige activiteiten met glas 
uitvoeren. 
 
Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat kassen en ondersteunend glas 
geen onevenredige aantasting van het landschap als gevolg mogen hebben. De 
bestaande locaties zullen worden inbestemd. 

Als ondersteuning van de agrarische bedrijfsvoering mag via afwijking maximaal 
500 m² aan kassen worden gerealiseerd op het bouwblok van een bestaand 
bedrijf, waarbij de noodzaak van het ondersteunend glas moet worden 
aangetoond. Voor tuinbouwbedrijven en kwekerijen zijn bij via afwijking grotere 
oppervlaktes toegestaan. Nieuwvestiging van kassencomplexen is niet 
toegestaan. 

6.6.13  Functieverbreding

Door de veranderingen in de landbouw zijn er veel agrarische bedrijven die naast 
de standaard agrarische werkzaamheden nieuwe activiteiten ontwikkelen. De 
gemeente wil deze ontwikkeling beleidsmatig ondersteunen door de agrarische 
ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen bij het rendabel houden van het 
bedrijf. 
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Het bestemmingsplan biedt, aansluitend op het streven naar 
plattelandsvernieuwing, ruimte voor verbreding van de agrarische bedrijven met 
nevenactiviteiten. De activiteiten zijn genoemd in bijlage 1 bij de regels. Onder 
andere wordt ruimte geboden aan: 

een combinatie met recreatie (kleinschalig kamperen) of logiesverstrekking bij 
agrarische bedrijven;
productiegebonden detailhandel;
agrarische kinderopvang;
welzijnszorg (zorgboerderij);
aan-huis-verbonden beroepen;
overige niet-agrarische bedrijvigheid in de VNG-categorie 1 en 2.

De aan-huis-verbonden beroepen zullen als niet-agrarische nevenactiviteit bij 
agrarische bedrijven bij recht worden toegestaan. Overkoepelende 
randvoorwaarde voor activiteiten binnen het agrarisch gebied is het behoud van 
de kenmerkende landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 
De nevenactiviteit dient ruimtelijk ondergeschikt te blijven. Financieel hoeft de 
nevenactiviteit niet ondergeschikt te zijn ten opzichte van de agrarische functie. 
Er mag nieuwbouw plaatsvinden ten behoeve van de nevenactiviteiten, maar de 
totale oppervlakte van de nevenactiviteit mag niet meer zijn dan 350 m2  en de 
totale oppervlakte van de bebouwing voor het agrarisch bedrijf en de 
nevenactivieit mag niet meer zijn dan 10.000 m2. 

Voor het toestaan van bovengenoemde nevenactiviteiten (met uitzondering van 
de aan-huis-verbonden beroepen) geldt een nader afwegingsmoment in de vorm 
van een omgevingsvergunningsprocedure, gekoppeld aan ruimtelijke 
randvoorwaarden. Zo mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van buitenopslag, 
aantasting van het straatbeeld, et cetera. Ook de aantrekkende werking van 
verkeer zal nader onderzocht moeten worden. 

6.6.14  Schuilstallen

Binnen de agrarische bestemmingen is na afwijking de bouw van een schuilstal 
moogelijk gemaakt. Voor het bouwen van een schuilstal moet aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan. Zo moet er een aantoonbare noodzaak en 
doelmatigheid zijn van een schuilstal in het kader van dierenwelzijn.
Een schuilstal mag alleen gebruikt worden voor de huisvesting van hobbydieren.
Schuilstallen dienen aan de randen, in de hoek van een perceel, waterlopen, 
boschages of langs de laanbeplanting van de weg te worden gepositioneerd, 
zodanig dat de complete structuur van het perceel niet verandert. Eventueel 
aansluitend bij bestaande opstanden. De openheid van het landschap mag niet in 
het geding komen. De materiaalkeuze moet ook worden getoetst aan het 
Beelkwaliteitsplan van de Gemeente Westerveld.

Naast de schuilstal mag geen afdak worden gebouwd, opslag plaatsvinden van 
goederen, voertuigen, machines, opslag van stro en hooi, behoudens een kleine 
voorraad, geen wintervoorraad zijnde of gebruik als (huishoudelijke) berging of 
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hobbyruimte. Ook een rijbak, tredmolen, parkeerplaats voor auto's en 
paardentrailers is een strijdig gebruik. Er mag alleen verharding plaatsvinden ten 
behoeve van de uitrit. (en in de stal zelf).

Nniet alle gebieden lenen zich voor het houden van hobbydieren en hoeven 
derhalve niet de mogelijkheid te bieden om schuilstallen op te richten. Hierbij kan 
gedacht worden aan essen, beekdalen (waar een dubbelbestemming op zit), 
natuur en bosgebieden. 

Vorenstaande aspecten zullen worden betrokken bij de afweging om wel of geen 
toepassing te geven aan de afwijking.

6.7  Natuur

De bestaande waardevolle beschermde natuurterreinen en grote aaneengesloten 
natuurgebieden (zoals deze zijn beschreven in paragraaf 5.4), die zijn 
aangewezen via de Natuurbeschermingswet en zijn opgenomen in Europees, 
nationaal en provinciaal beleid, zijn in het bestemmingsplan opgenomen binnen 
de gebiedsfunctie 'Natuur'. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen bos 
en natuur. Die gebieden die in de Kadernota en op de Natuurdoeltypenkaart 2007 
zijn aangegeven als bosgebied, zijn in het bestemmingsplan opgenomen als 
'Bos'. 

De terreinen groter dan 2 hectare, uitgezonderd lijnvormige elementen, die binnen 
een andere gebiedsbestemming liggen, zijn beschermd in het bestemmingsplan 
door een specifieke bestemming voor 'Bos' of 'Natuur'. 

Naast de grotere natuurterreinen komt in het buitengebied van de gemeente 
Westerveld ook veel natuur voor met een oppervlakte kleiner dan 2 hectare. Vaak 
gaat het om landschappelijke en cultuurhistorische waardevolle 
landschapselementen. De bescherming van deze elementen is beschreven in 
paragraaf 6.4. 

In de Reactienota Zienswijzen is ter plaatse van de beantwoording van de 
zienswijzen van de provincie en de natuurbeherende organisaties een uitvoerige 
uitleg gegeven van de wijze waarop de natuur in het bestemmingsplan is 
opgenomen. De daar weergegeven uitgangspunten worden hier ingelast 
beschouwd.

6.7.1  Bos

Productiebos wordt gezien als een agrarische activiteit, terwijl permanent bos 
meer als natuur wordt gezien. Beide 'bossoorten' hebben invloed op het 
landschap. 

Voor permanent bos is, conform het provinciaal beleid, gestreefd naar 
bosclustering. De toekenning van de bestemming is gebaseerd op de provinciale 
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natuurdoeltypenkaart. Alleen permanent bos met een duidelijke maatschappelijke 
meerwaarde is mogelijk. Binnen bos wordt een onderscheid gemaakt tussen bos 
waar recreatief medegebruik is toegestaan en bos met meer een natuurfunctie.

In gebieden met openheid als landschappelijke kernkwaliteit is bosaanleg niet 
mogelijk. Daarnaast geldt voor het landbouwontwikkelingsgebied dat de 
landbouwkundige functie niet wezenlijk belemmerd wordt. Deze voorwaarde is 
gekoppeld aan een wijzigingsbevoegdheid. 

In het Bestemmingsplan Buitengebied is voor de aanleg tot maximaal 1,0 hectare 
bos een omgevingsvergunningsstelsel opgenomen. Voor de aanplant van meer 
dan 1,0 hectare bos is een wijzigingsbevoegdheid noodzakelijk. Aan deze 
wijzigingsbevoegdheid zijn ten aanzien van de locatie voor bosaanplant 
voorwaarden gekoppeld. Aan minimaal één van de volgende voorwaarden moet 
worden voldaan:

de bosaanplant grenst aan een waardevolle bosgemeenschap (dit is een 
bosgemeenschap die representatief is voor een natuurlijke 
bosgemeenschap);
de bosuitbreiding grenst aan bestaand natuurgebied dat groter is dan 50 
hectare, voor zover zij de ontwikkeling van natuurwaarden versterkt;
de bosuitbreiding grenst aan een bestaand of toekomstig recreatieterrein, dat 
groter is dan 10 hectare;
de bosuitbreiding is gelegen in een milieubeschermingsgebied, voor zover zij 
tevens de ontwikkeling van landschaps-, cultuurhistorische en natuurwaarden 
versterkt;
de bosuitbreiding grenst aan of ligt bij/in een woonkern, voor zover het bos 
een recreatieve functie kan krijgen en de bestaande cultuurhistorische, 
landschappelijke en natuurwaarden niet aangetast worden.

In de waardevolle open gebieden mag geen bosaanplant plaatsvinden, tenzij het 
een landschappelijke versterking betreft.

6.8  Water

Water is één van de ordenende principes in het landelijk gebied. Daarom zijn de 
bestaande hoofdwatergangen positief bestemd op basis van de waterafvoerende 
functie van het watersysteem. In het POP II worden op het gebied van water 
hydrologische beïnvloedingsgebieden aangegeven. Deze gebieden zijn door het 
waterschap nader uitgewerkt en opgenomen in de Keur. Om dubbele regelgeving 
te voorkomen, zijn de beïnvloedingsgebieden niet opgenomen op de verbeelding 
en in de regels. Omdat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wel worden afgestemd 
op deze beïnvloedingsgebieden, is in de toelichting een kaart (figuur 8) 
opgenomen waarop de ligging van de hydrologische beïnvloedingsgebieden is 
weergegeven. 

Voor het realiseren van natuurvriendelijke oevers is een strook van 10 meter 
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breed aan weerszijden van de waterlopen die hiervoor zijn aangewezen, 
opgenomen in het bestemmingsplan. Binnen deze zone zal via wijziging 
omzetting naar 'Water' mogelijk zijn. Binnen de gemeente Westerveld gaat het 
om de volgende waterlopen: 

1. Dwingelerstroom, Oude Vaart;
2. Vledder Aa;
3. Wapserveensche Aa, Kwasloot.

 

6.9  Recreatie en toerisme

6.9.1  Recreatieterreinen

Er zijn verschillende soorten recreatieterreinen. De gemeente Westerveld maakt 
een onderscheid tussen kampeerterreinen en bungalow-/huisjesterreinen. 
Daarnaast worden de kampeerterreinen onderscheiden in de reguliere 
kampeerterreinen en de bijzondere kampeerterreinen, zoals het kleinschalig 
kamperen. In de loop der jaren zijn er ook enkele mengvormen binnen de 
gemeente ontstaan. Deze zijn specifiek bestemd. 

De gemeente wil het onderscheid tussen de terreinen behouden. Hierdoor blijft er 
diversiteit bestaan binnen de gemeente. In paragraaf 6.9.6 wordt specifiek 
ingegaan op de uitgangspunten voor kleinschalig kamperen.

In de Reactienota Zienswijzen is ter plaatse van de beantwoording van met name 
de zienswijze van de RECRON ingegaan de wijze waarop de recreatie in het 
bestemmingsplan is opgenomen. De daar weergegeven uitgangspunten en 
voorgestelde wijzigingen worden hier ingelast beschouwd.

Reguliere kampeerterreinen

Voor de nieuwvestiging van reguliere kampeerterreinen in het 
landbouwontwikkelingsgebied en het verwevingsgebied, is een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Dit sluit aan bij het beleid van de provincie. 

Bij nieuwvestiging van reguliere kampeerterreinen zal niet alleen worden gekeken 
naar de economische effecten van de nieuwe locatie en de directe omgeving, 
maar de nieuwe ontwikkeling zal worden geplaatst in de beoogde 
ontwikkelingsrichting van het gehele ontwikkelingsgebied.

Bestaande reguliere kampeerterreinen
De externe werking van uitbreiding van recreatieterreinen is in het kader van de 
planMER / Passende beoordeling onderzocht. Uitbreiding van reguliere 
kampeerterreinen is mogelijk onder voorwaarden en er zal per situatie maatwerk 
worden geleverd. Uit de planMER blijkt dat de verblijfsrecreatieve bedrijven relatief 
weinig toename aan verstoring door dagrecreanten veroorzaken en dat meestal 
met eenvoudige maatregelen lokale verstoring valt te voorkomen. In de praktijk 
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blijkt dat het heel goed mogelijk is om kwaliteitsverbetering met uitbreiding van de 
bestaande recreatieterreinen te verenigen met natuurdoelstellingen. Het 
kwaliteitsteam Natuurlijk Recreatie waarin provincie en gemeenten 
samenwerken, wordt betrokken bij de planontwikkeling. Zij hebben als doel 
uitbreidingen in harmonie te brengen met de natuurlijke omgeving met zo mogelijk 
winst voor beide belangen. Voor kwaliteitsverbetering en uitbreiding van 
bestaande bedrijven geldt dat getoetst wordt aan ondere de 
Natuurbeschermingswet en dat er geen medewerking zal worden verleend als 
significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van een Natura 
2000-gebied kunnen optreden en deze effecten niet voldoende kunnen worden 
gemitigeerd. er geen recreatieve ontwikkelingen beperkt mogelijk zoals hieronder 
weergegeven. Recreatieve ontwikkelingen in gebieden in het ontwikkelingsgebied 
'Natuur en recreatie' zijn uitsluitend langs de randen van het gebied mogelijk tot 
maximaal 10 hectare. Het is niet zo dat elke eventuele uitbreiding tot 10 hectare 
zal zijn. De exacte grootte wordt per geval bekeken waarbij 10 hectare dus het 
maximum is. 
Er zal dus maatwerk per situatie worden geleverd. Dit wordt mede bepaald door 
de Natuurbeschermingswet en Bij de afweging om uitbreidingen van terreinen al 
dan niet toe te staan, worden de spelregels van de EHS betrokken (zie paragraaf 
5.3.1). Ook bij uitbreiding van reguliere kampeerterreinen die niet in de EHS 
liggen, maar waar wel natuurwaarden gecompenseerd moet worden, zullen de 
spelregels van de EHS gehanteerd worden.
De ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van de ontwikkelingsmogelijkheden 
van eventuele reeds in de omgeving aanwezige functies, zoals bijvoorbeeld de 
aanwezige natuur en agrarische bedrijven. Uitbreiding is mogelijk door middel van 
een wijziging. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden. Er mag dus niet uitgebreid 
worden in natuurgebieden (Natura-2000 gebieden). 

Bungalow-/huisjesterreinen

Hoewel het accent ligt op versterking en uitbreiding van bestaande bedrijven, 
wordt nieuwvestiging van bungalow-/huisjesterreinen niet uitgesloten. 
 
Nieuwe bungalow-/huisjesterreinen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan 
een integrale gebiedsgerichte ontwikkeling ten behoeve van een vitaal platteland. 
Omdat de randvoorwaarden van tevoren niet concreet kunnen worden gemaakt, 
wordt deze ontwikkeling niet in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt, maar zal 
in voorkomend geval de Kadernota het eerste afwegingskader zijn. Er zal dan 
sprake zijn van planherziening. 

Bestaande bungalow-/huisjesterreinen
De bestaande bungalow-/huisjesterreinen zijn opgenomen in dit 
Bestemmingsplan Buitengebied; daarbij komen de huidige bestemmingsplannen 
voor deze terreinen te vervallen. 
Voor de terreinen is een specifieke bestemming opgenomen. In de regels zijn 
randvoorwaarden opgenomen ten aanzien van de maatvoering van de bebouwing 
en, indien sprake is van nieuwvestiging, ook ten aanzien van de landschappelijk 
inpassing van het terrein. De bouwhoogte van de recreatiewoningen op park De 
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Schure is beperkt tot 3,5 m in verband met de homogeniteit van het park. Er is 
een onderscheid gemaakt tussen bedrijfsmatig geëxploiteerde en particuliere 
huisjesterreinen. Op de eerstgenoemde terreinen is ruimte voor voorzieningen. 
Particuliere terreinen kunnen ook bedrijfsmatig geëxploiteerd worden, maar 
bedrijfsmatig geëxploiteerde terreinen particulier beheren is niet mogelijk. 

Door de terreinen als één geheel op te nemen in het bestemmingsplan, is er de 
nodige flexibiliteit om binnen de terreingrenzen in te spelen op de eisen en 
wensen van de recreant. In de regels zijn de voorwaarden opgenomen, terwijl op 
de verbeelding alleen gewerkt wordt met een vlak waarbinnen die voorwaarden 
gelden. Eventuele bestaande bouwmogelijkheden, die nog niet zijn benut, zijn 
specifiek op de verbeelding weergegeven door middel van een bouwvlak.Gezien 
de negatieve effecten op het milieu, zoals in de planMER is gebleken, mag het 
aantal recreatiewoningen op particuliere terreinen niet uitbreiden. 
Uitbreiding van recreatiewoningen op de terreinen is toegestaan onder 
voorwaarden. Het maximale aantal recreatiewoningen is vastgelegd op de 
verbeelding.

6.9.2  Oppervlakte recreatiewoningen

De gemeente sluit voor wat betreft dit onderwerp aan bij het provinciaal beleid, 
waarbij de norm van 80 m² als oppervlakte voor bestaande en nieuwe 
recreatiewoningen vanuit kwaliteitsoverwegingen verruimd is naar 100 m². 

Voor de bestaande recreatiewoningen is deze verruiming van oppervlakte bij 
recht toegestaan, mits voldoende ruimte op het perceel aanwezig is én de 
eventuele uitbreiding qua verschijningsvorm is afgestemd op de bestaande 
recreatiewoning. 

Voor recreatiewoningen die gelegen zijn op bedrijfsmatig geëxploiteerde terreinen 
is de mogelijkheid opgenomen om de recreatiewoningen uit te breiden naar 125 
m2  als deze geschikt worden gemaakt voor ouderen die slecht ter been zijn en/of 
gehandicapten. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig.

6.9.3  Permanente bewoning van recreatiewoningen

Omzetting van recreatiewoningen in een woonbestemming betekent in feite dat 
ter plaatse een woongebied ontstaat en daarmee een uitbreiding van het 
woningbestand in het buitengebied. Permanente bewoning leidt onder andere tot 
een verlies aan capaciteit in de verblijfsrecreatie (met extra behoefte elders), een 
verminderde economische omzet(groei) en werkgelegenheid en is strijdig met het 
verstedelijkingsbeleid. Verscheidene locaties zijn ook qua voorzieningenniveau en 
infrastructuur niet geschikt voor permanente bewoning. Permanente bewoning 
van recreatiewoningen wordt door de gemeente Westerveld in het buitengebied 
niet toegestaan.
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6.9.4  Bed & Breakfast

Van de mogelijkheid om als nevenfunctie van het wonen kortstondig logies en 
ontbijt aan te bieden, wordt in Westerveld veel gebruik gemaakt. In het 
bestemmingsplan is vastgelegd dat dit binnen de woonruimte kan worden 
toegestaan, voor een oppervlakte die ondergeschikt is aan de woonruimte die 
voor het eigen huishouden wordt gebruikt. Bij de afweging of de 
omgevingsvergunning voor bed & breakfast kan worden verleend, wordt rekening 
gehouden met eventuele gevolgen voor bestaande functies in de omgeving.

6.9.5  Groepsaccommodatie

Door de veranderingen in vrijetijdsbesteding de afgelopen jaren is er steeds meer 
vraag naar groepsaccommodaties. Deze sector bestaat, in tegenstelling tot de 
vaak hobbymatig opgezette Bed & Breakfast, uit professionele logiesverstrekkers. 

Deze vorm van verblijfsrecreatie heeft hoofdzakelijk plaats in het hoofdgebouw, of 
een daarmee functioneel samenhangend bijgebouw. Er is in ieder geval sprake 
van één geheel met de overige gebouwen en er is een centrale voorziening in 
tegenstelling tot een recreatieappartement waar dit niet het geval is. Tevens geldt 
dat de groepsaccommodatie niet mag worden afgesplitst als zelfstandig bedrijf. 
Het hele jaar door kan de accommodatie verhuurd worden, maar permanente 
bewoning is niet toegestaan.

Groepsaccomodaties die zelfstandig functioneren, zijn bestemd. 
Groepsaccomodaties die als nevenfunctie aanwezig zijn binnen andere 
bestemmingen, zijn aangeduid.

6.9.6  Kleinschalig kamperen

Het bestemmingsplan biedt ruimte voor verbreding van de agrarische bedrijven 
met niet-agrarische nevenactiviteiten, waaronder kleinschalig kamperen 
(kamperen-bij-de-boer). De gemeente Westerveld kiest ervoor om via een 
afwijking kleinschalig kamperen tot maximaal 25 standplaatsen toe te staan bij 
agrarische bedrijven met minimaal 20 NGE's. Het terrein moet in principe binnen 
het aaneengesloten bouwblok worden gerealiseerd, maar in ieder geval binnen de 
agrarische bedrijfskavel. Er kunnen bijbehorende gebouwen gerealiseerd worden 
met een maximale oppervlakte van 50 m2. 
Binnen twee jaar na de beëindiging van het agrarisch bedrijf moet het kleinschalig 
kamperen worden beëindigd. Er zijn randvoorwaarden opgenomen ten aanzien 
van de landschappelijke inpassing. 
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6.10  Bedrijvigheid

Het landelijk gebied van de gemeente Westerveld wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van agrarische bedrijven. Een belangrijke ontwikkeling van de 
laatste jaren is de verbreding van de landbouw, waarbij naast de agrarische 
activiteit op het boerenbedrijf nog een nevenactiviteit plaatsvindt. Naast deze 
bedrijvigheid komt er incidenteel ook niet-agrarische bedrijvigheid voor. Het betreft 
dan onder meer paardenhouderijen, loonbedrijven en hoveniers. Deze 
niet-agrarische bedrijvigheid is met een eigen bestemming opgenomen in het 
Bestemmingsplan Buitengebied.

Bij bedrijvigheid in het buitengebied is onderscheid gemaakt in:
niet-agrarische nevenactiviteiten (zie hiervoor paragraaf 6.6.13);
zelfstandige activiteiten;
detailhandel en horeca.

6.10.1  Zelfstandige activiteiten

Naast de niet-agrarische nevenactiviteiten biedt het plan ruimte voor zelfstandige 
activiteiten die passen in het landelijk gebied. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan 
om:

agrarisch dienstverlenende bedrijven, zoals loonbedrijven;
agrarisch aanverwante bedrijven, zoals bijvoorbeeld paardenhouderijen;
maneges;
niet-agrarische activiteiten. 

Ook hier geldt de overkoepelende randvoorwaarde; in het agrarische gebied staat 
het behoud van de kenmerkende landschappelijke en cultuurhistorische waarden 
voorop. De bestaande bedrijvigheid is overeenkomstig bestemd. Uitbreiding is 
mogelijk mits dit niet ten koste gaat van de hoofdfuncties van het buitengebied. 

Om verdere verstening door niet-agrarische bedrijvigheid te voorkomen zijn de 
uitbreidingsmogelijkheden van bestaande bedrijven gelimiteerd en worden nieuwe 
zelfstandige activiteiten alleen toegestaan in vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen/boerderijen. Door mee te werken aan bedrijfsvestiging in 
voormalige agrarische bedrijfsbebouwing kan kapitaalsvernietiging worden 
voorkomen en de leefbaarheid en werkgelegenheidsfunctie van het platteland 
worden vergroot. 

Voor het toestaan van zelfstandige activiteiten geldt een nader afwegingsmoment 
in de vorm van een omgevingsvergunnings- of wijzigingsprocedure, gekoppeld 
aan ruimtelijke randvoorwaarden. Zo mag er bijvoorbeeld geen sprake zijn van 
verkeersoverlast, buitenopslag, aantasting van het straatbeeld, et cetera.
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6.10.2  Detailhandel en horeca

In het bestemmingsplan wordt geen ruimte geboden voor nieuw te vestigen 
detailhandel buiten de detailhandel die voortkomt uit de aan-huis-verbonden 
beroepen en kleinschalige bedrijvigheid. De bestaande detailhandel wordt als 
zodanig bestemd en krijgt slechts beperkte ontwikkelingsmogelijkheden. Eén 
specifieke vorm van detailhandel, de 'productiegebonden detailhandel', is wél 
toegestaan. Het gaat hierbij om detailhandel in streekgebonden producten. 
Hiervoor gelden wel voorwaarden: het moet gaan om de verkoop van goederen 
die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd en/of toegepast in het 
productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de 
productiefunctie. 

Voor horecavoorzieningen geldt dat de bestaande gelegenheden een positieve 
bestemming krijgen. De Bospub is specifiek bestemd. Gezien de ligging tegen 
het Dwingelderveld en nabijgelegen woningen, is het niet wenselijk dat het 
pannenkoekenrestaurant geopend is na 21.00u. 
Voor nieuwe lichte horecavormen geldt dat uitsluitend in ondergeschikte vorm 
ruimte wordt geboden bij recreatieve voorzieningen én binnen vrijkomende 
agrarische bedrijfsbebouwing. De zwaardere horeca, zoals bars en dancings, 
zijn niet gewenst in het buitengebied. 

In sommige gevallen kan een nieuwe horecavorm in het buitengebied een 
meerwaarde aan een gebied geven. Bij wijziging zijn daarom nieuwe 
horecavormen mogelijk als er sprake is van een versterking van de recreatieve 
structuur. Dit is bijvoorbeeld het geval in het 'ontwikkelingsgebied natuur en 
recreatie' en het 'verwevingsgebied landbouw, natuur en recreatie' uit de 
Kadernota. In de wijzigingsbevoegdheid is dit als randvoorwaarde opgenomen.

6.11  Wonen in het landelijk gebied

De bestaande woonfunctie in het buitengebied levert een positieve bijdrage aan 
de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland, maar levert echter ook beperkingen 
op ten aanzien van de basisfuncties. Daarom wordt in dit bestemmingsplan 
slechts beperkte ontwikkelingsruimte geboden aan de woonfunctie en aansluiting 
gezocht bij de bestaande situatie. Handhaving van de woonfunctie is wenselijk: de 
bestaande woningen krijgen een positieve bestemming. Bij vervanging wordt 
gestreefd naar herbouw die qua maat en schaal past bij de aanwezige 
bebouwing. De welstandsnota zal daarbij een essentiële rol spelen. Binnen de 
mogelijkheden van het bestemmingsplan is ook gestreefd naar behoud van 
monumentale en karakteristieke boerderijen en overige panden. In het bijzonder 
kunnen de karakteristieke bijgebouwen worden genoemd. Voor deze gebouwen is 
geen subsidieregeling aanwezig. Om deze gebouwen toch te behouden wil de 
gemeente Westerveld in deze bijgebouwen via een afwijking op de gebruiksregels 
verblijfsrecreatie toestaan. Of een bijgebouw hiervoor in aanmerking komt, kan 
worden getoetst aan de hand van de randvoorwaarden die zijn opgenomen in 
paragraaf 6.5.1. 
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De gezamenlijke oppervlakte van hoofdgebouwen en bijgebouwen (inclusief aan- 
en uitbouwen), mag niet meer dan 250 m² bedragen. Voor bijgebouwen geldt een 
maximale gezamenlijke oppervlakte van 150 m², mits ondergeschikt aan het 
hoofdgebouw. Er is geen mogelijkheid opgenomen ter vergroting van deze 
oppervlakte. In de regels is wel een aanvullende afwijking opgenomen voor het 
compenseren van het afbreken van beeldverstorende bebouwing bij woningen. 
Bijgebouwen moeten 1 m lager zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw om 
zo de ondergeschiktheid te behouden. Er zijn echter cultuurhistorische 
waardevolle hoofdgebouwen die zodanig laag zijn dat bijgebouwen niet 
gerealiseerd kunnen worden, omdat deze bijgebouwen dan te laag worden. Met 
een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het verschil van 1 m zodat 
er wel bijgebouwen gerealiseerd kunnen worden, omdat het wenselijk is dat deze 
cultuurhistorische hoofdgebouwen behouden blijven.

6.11.1  Wonen in voormalige boerderijen

Ontwikkelingen als schaalvergroting en extensivering leiden tot het vrijkomen van 
agrarische bedrijven en woningen. Deze tendens zal zich ook voor de gemeente 
Westerveld op de langere termijn voortzetten. Alhoewel een percentage moeilijk 
is aan te geven, betekent dit dat er, gezien over een langere periode, sprake zal 
zijn van een groot aantal vrijkomende gebouwen. In het Bestemmingsplan 
Buitengebied is daarom een onderscheid gemaakt tussen 'Wonen' en 'Wonen - 
Voormalige boerderijen'. Bij het 'Wonen - Voormalige boerderijen' is voor het 
behoud van de hoofdvorm en de maatvoering een aparte regeling noodzakelijk. 
Het in stand houden van een voormalige boerderij, waarbij veelal sprake is van 
een karakteristiek pand, vergt veel inspanning en kapitaal. In dit bestemmingsplan 
is daarom voor deze specifieke woonbestemming een verruiming van het gebruik 
voor kleinschalige activiteiten opgenomen. 

Een toename van kleinschalige activiteiten kan leiden tot een toename van 
mobiliteit, milieuhinder en bijvoorbeeld hinder voor omringende agrarische 
bedrijven. Er zijn echter ook positieve aspecten aan hergebruik verbonden. 
Kleinschalige bedrijvigheid of het bewoond blijven van de woning kan ten goede 
komen aan de leefbaarheid van een gebied. Het is mogelijk om een agrarisch 
bedrijf om te zetten naar:

een woonfunctie voor ten hoogste twee woningen (zie 6.11.4);
een aan-huis-verbonden beroep en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
lichte bedrijvigheid (categorie 1 en 2 VNG-Bedrijvenlijst);
verblijfsrecreatieve appartementen, uitsluitend in het hoofdgebouw. 

Bij vrijkomende agrarische bebouwing is er vaak sprake van een grotere 
oppervlakte aan hoofdgebouw en bijgebouwen dan bij recht in het buitengebied is 
toegestaan. Het is in de meeste gevallen landschappelijk goed inpasbaar om bij 
vrijkomende agrarische bebouwing een groter oppervlak aan bijgebouwen toe te 
staan. Bij vrijkomende agrarische bebouwing is een oppervlakte van 150 m² aan 
bijgebouwen toegestaan. Alles boven de 150 m² valt onder het overgangsrecht. 
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Binnen de bestemming is het mogelijk om bij vervanging van beeldverstorende 
bijgebouwen gebruik te maken van een saneringsregeling, waarbij de 
bijgebouwen op het perceel eenmalig mogen worden vernieuwd. Deze 
saneringsregeling bestaat uit twee delen die in samenhang met elkaar gelezen 
moeten worden. Daarbij mag 50% van het oppervlak tussen de 250 en 500 m² 
worden teruggebouwd, bovenop de bij recht toegestane oppervlakte van 150 m². 
Indien meer dan 500 m² aan bijgebouwen aanwezig is, mag van dat meerdere tot 
een maximum van 20% van het oppervlak boven de 500 m² worden 
teruggebouwd. De toepassing van deze regeling heeft tot gevolg dat er een 
afname van de bestaande hoeveelheid aan bebouwing plaatsvindt. Tevens geldt 
dat er een verbetering van het aanzicht en of landschappelijke inpassing 
plaatsvindt. Karakteristieke bijgebouwen komen niet in aanmerking voor de 
saneringsregeling. Tevens geldt dat voor bijgebouwen met een oppervlakte van 
meer dan 750 m² de 'Ruimte voor ruimte'-regeling toegepast kan worden. Er kan 
slechts gebruik gemaakt worden van één van de genoemde regelingen. De 
voorkeur gaat uit naar sanering boven de 'Ruimte voor ruimte'-regeling, omdat de 
gemeente terughoudend is met het toestaan van nieuwe woningen in het 
buitengebied.

Deze regeling is niet van toepassing op de hoofdgebouwen uit oogpunt van het 
behouden van de omgevingskwaliteit. Vaak gaat het om oorspronkelijke 
Saksische boerderijen die een groter oppervlak hebben dan in het buitengebied is 
toegestaan. Het is niet gewenst deze bebouwing te vervangen. Het uitsluitend 
toestaan van de saneringsregeling voor de bijgebouwen zorgt al voor een 
verbetering van de verhouding hoofdgebouw/bijgebouw en een verbetering van de 
omgevingskwaliteit. 

Naast de standaardregeling en saneringsmethode wordt er binnen de 
bestemming 'Wonen - Voormalige boerderijen' een grotere oppervlakte aan 
bijgebouwen toegestaan voor de hobbyboer. Voor de hobbyboer geldt, via 
afwijking en gekoppeld aan bepaalde voorwaarden, een totale oppervlakte aan 
bijgebouwen van 500 m². Om als hobbyboer aangemerkt te worden, moet de 
agrarische activiteit een omvang hebben die in artikel 1 van de regels onder het 
begrip 'hobbymatig houden van vee' is omschreven. Deze omvang is afgestemd 
op de ruimte die een dier qua stalruimte nodig heeft en het aantal dat binnen de 
gegeven 500 m² mogelijk is. In ruimtelijke zin wordt dit als een aanvaardbare 
omvang beschouwd, die binnen het wonen als ware het hobbymatig kan worden 
aangemerkt.

Voorbeeld saneringsmethode: op een terrein waar functieverandering heeft plaatsgevonden 

van agrarisch bedrijf naar wonen, staat een hoofdgebouw met een oppervlakte van 300 m² en 

een aantal bijgebouwen met een gezamenlijke oppervlakte van 800 m². In het algemeen geldt 

voor bijgebouwen bij een woonfunctie in het buitengebied een maximale oppervlakte van 150 

m². Er is dus sprake van 650 m² teveel aan bijgebouw. Bij vervangende nieuwbouw zal 50% van 

het teveel tussen de 150 m² en 500 m² aan bijgebouw teruggebouwd mogen worden op het 

terrein, bovenop de oppervlakte die bij recht is toegestaan. Van de oppervlakte boven de 500 m² 

mag 20% worden teruggebouwd. In totaal zal er dan 150 m² + (50%x350) + (20%x300) = 385 m² 

aan bijgebouw mogen worden teruggebouwd.
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6.11.2  Nieuwe woningen

Het beleid van de gemeente is gericht op het weren van nieuwe burgerwoningen 
in het buitengebied, zie hiervoor het Woonplan. Grondslag hiervoor is het niet 
willen toestaan van functies die niet gebonden zijn aan het buitengebied en de 
belemmering die deze overige functies vormen voor de basisfuncties. Nieuwe 
burgerwoningen in het buitengebied, zonder functionele binding met het gebied, 
worden door de gemeente niet toegestaan. Hierop zijn een aantal uitzonderingen 
denkbaar:

nieuwe compensatiewoningen voortkomend uit de toepassing van de 'Ruimte 
voor ruimte'-regeling;
woningen die gebouwd worden op een landgoed en woningen die worden 
gerealiseerd in een hoeveplan (beide alleen mogelijk met planherziening).

6.11.3  Karakteristieke panden

Een aantal panden in het plangebied is als karakteristiek aan te merken. Voor 
deze karakteristieke panden (waaronder veel voormalige boerderijen) is een 
afzonderlijke regeling in het bestemmingsplan opgenomen. Karakteristieke 
panden zijn aangeduid met de aanduiding 'karakteristiek'. De voormalige 
boerderijpanden hebben geen aanduiding 'karakteristiek' op de verbeelding, 
omdat de bescherming van de hoofdvorm van het pand al op een andere wijze is 
geregeld. Monumenten zijn niet onder deze aanduiding gebracht; deze worden op 
grond van de Monumentenwet beschermd en hebben een dubbelbestemming 
gekregen. Uitgangspunt is dat de ruimtelijke waarden van de karakteristieke 
panden zoveel mogelijk in stand worden gehouden. 

De regeling is gericht op het behoud van de hoofdvorm en de maatvoering. Deze 
panden zijn daarmee tevens bestemd voor het behoud en het herstel van de 
karakteristieke hoofdvormen. Bij volledige herbouw van een karakteristiek pand, 
zal qua inhoud en oppervlakte geen vergroting plaatsvinden. Tevens zal bij de 
maatvoering aansluiting gezocht moeten worden bij datgene wat reeds op het 
perceel aanwezig is c.q. was. De aanduiding 'karakteristiek' betekent dus niet dat 
het pand precies in de huidige staat moet worden bewaard, wél dat bij de 
beoordeling van bouwplannen erop zal worden gelet dat de kenmerken die de 
ruimtelijke waarde bepalen, zoveel mogelijk intact blijven.

Ter bescherming van de karakteristieke bijgebouwen is een toetsingscriterium 
opgenomen in paragraaf 6.5.1.
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6.11.4  Splitsing vrijkomende agrarische bebouwing

Om (monumentale of karakteristieke) boerderijen in stand te houden, is het 
mogelijk de panden onder bepaalde voorwaarden te splitsen. Splitsing van 
dergelijke boerderijen naar twee woningen is alleen mogelijk bij boerderijen groter 
dan 200 m². Bij een boerderij groter dan 300 m² worden maximaal drie woningen 
toegestaan. Bij splitsing worden de woningen gerealiseerd binnen het bestaande 
hoofdgebouw. 

In het algemeen geldt voor bijgebouwen bij voormalige agrarische 
bedrijfsbebouwing een toegestane oppervlakte van maximaal 150 m² per woning. 
Om te voorkomen dat bij splitsing voor iedere woning een oppervlakte van 150 m² 
aan bijgebouwen wordt geplaatst en de oppervlakte aan bijgebouwen groter wordt 
dan de oppervlakte van het hoofdgebouw, geldt bij splitsing een oppervlakte van 
100 m² bijgebouw per woning. Tevens geldt dat ook hier een saneringsmethode 
(paragraaf 6.11.1.) kan worden toegepast omdat er sprake is van een specifieke 
woonbestemming in voormalige boerderijen. Algemeen aandachtspunt bij 
splitsing is de afstemming met en de toetsing aan de milieuwet- en regelgeving 
(geurhinder). De ontwikkelingsmogelijkheden voor de basisfuncties dienen in 
stand te blijven.

6.11.5  Hoeveplan/buurtschap

Naast de genoemde mogelijkheden is in dit bestemmingsplan via een 
wijzigingsbevoegdheid binnen de agrarische bestemming de mogelijkheid 
opgenomen tot het realiseren van een woonhoeve/buurtschap. Een 
woonhoeve/buurtschap wordt, om verstening van het buitengebied te voorkomen, 
gerealiseerd op de locatie van een vrijkomend agrarisch bedrijf in de plaats van 
de bestaande gebouwen en bevat meerdere wooneenheden. Binnen de 
planperiode van het Bestemmingsplan Buitengebied wil de gemeente ten minste 
één woonhoeve/buurtschap realiseren. 

Bij de invulling van de woonhoeve/buurtschap kan gedacht worden aan 
bestemmingen voor specifieke doelgroepen. Huisvestingsmogelijkheden voor 
gehandicapten, of een combinatie daarvan met 'reguliere' woningen, of een 
combinatie van 'wonen en werken', zodat ruimte kan worden geboden aan 
kleinschalige bedrijven. Bij het realiseren van een woonhoeve/buurtschap zal 
sprake zijn van maatwerk en landschappelijke inpassing. Een andere belangrijke 
voorwaarde voor het realiseren van een woonhoeve/buurtschap, is de ligging 
nabij een kern.

6.11.6  Bedrijfswoningen

Wonen bij agrarische bedrijven

Uit een oogpunt van een goede agrarische bedrijfsvoering is het gewenst om bij 
agrarische bedrijven te kunnen wonen. De aanwezigheid van een eerste 
bedrijfswoning is dus logisch. Wanneer een agrarisch bedrijf zich zo ontwikkelt 
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dat sprake is van een duurzaam meermansbedrijf (gelet op aard, omvang en 
continuïteit van het bedrijf ) kan het voorkomen dat een tweede bedrijfswoning 
gewenst is. De gemeente Westerveld wil echter verstening van het buitengebied 
tegengaan. Een tweede bedrijfswoning heeft in de meeste gevallen een grote 
ruimtelijke impact. In het algemeen geldt dan ook dat tweede bedrijfswoningen 
niet gewenst zijn. Alleen bij uitzonderlijke gevallen kan worden gewerkt met een 
partiële herziening van het bestemmingsplan.

Wonen bij niet-agrarische bedrijven

Ook bij niet-agrarische bedrijven is een bedrijfswoning voor beheer en toezicht 
(soms) wenselijk. Het realiseren van meerdere woningen is hier echter niet 
gewenst en ook niet noodzakelijk. 

Op enkele grotere recreatieterreinen is al sprake van meerdere bedrijfswoningen; 
daar geldt de bestaande situatie als uitgangspunt. Via een wijziging is het voor 
deze grote terreinen mogelijk maximaal twee bedrijfswoningen te realiseren. Er is 
dan sprake van maatwerk.

6.12  Overige functies

6.12.1  Zandwinning

Voor de zandwinlocatie in het plangebied is een speciale regeling opgenomen die 
aansluit bij de verleende vergunning. Het bestaande zandwingebied is als zodanig 
bestemd. De regeling voor de winning is afgestemd op de bestaande 
(planologische) situatie. 

6.12.2  Waterwinning

Rondom de waterwingebieden ligt een beschermingszone. Het totale 
grondwaterbeschermingsgebied wordt primair beschermd op grond van de 
Provinciale milieu verordening (Pmv). Voor het eigenlijke waterwingebied geldt de 
meest stringente bescherming; voor het daaromheen liggende 
grondwaterbeschermingsgebied betreft het een beperking op activiteiten en 
bedrijven die een risico kunnen vormen voor de grondwaterkwaliteit. Op de 
verbodsbepalingen kan ontheffing verleend worden voor activiteiten die door het 
stellen van regels een acceptabel en beheersbaar risico vormen. Zo is vestiging 
van lichte vormen van bedrijvigheid, zoals kantoren, binnen het 
grondwaterbeschermingsgebied wel mogelijk. Ingevolge de Provinciale milieu 
verordening is een lijst van verboden (bedrijfs)activiteiten opgesteld. De 
grondwaterbeschermingsgebieden zijn onder een gelijknamige aanvullende 
bestemming ondergebracht. De gronden naast de basisbestemmingen zijn 
tevens bestemd voor drinkwaterwinning, drinkwaterproductie, 
drinkwaterdistributie en bescherming van de grondwaterkwaliteit.
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6.12.3  Zendmasten en installaties

Voor het plaatsen van hoge zendmasten geldt dat de nadelige invloed voor het 
landschap zoveel mogelijk beperkt moet worden. Om die reden geldt de volgende 
locatievoorkeursvolgorde:

op of nabij hoge gebouwen of bouwwerken;
op bedrijventerreinen;
langs grote infrastructuurlijnen.

Voor de plaatsing van zendmasten tot ten hoogste 45 meter is in het plan een 
algemene bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning 
opgenomen. 

6.12.4  Windmolens

Ten aanzien van windmolens wordt aangesloten bij het provinciaal beleid (zie 
paragraaf 4.3.1). 

6.12.5  Militaire terreinen

Binnen het plangebied zijn meerdere oefenterreinen gesitueerd en drie bebouwde 
objecten (Johannes Postkazerne, Brigadegebouw KL en Brigadegebouw KMar 
aan de Helomaweg). Voor alle militaire terreinen in Nederland is een 
planologische kernbeslissing opgesteld, het 2e Structuurschema Militaire 
Terreinen (SMT). Hierin zijn de hoofdlijnen van het rijksbeleid voor militaire 
terreinen en complexen opgenomen. In het SMT zijn de plannen van het 
ministerie van Defensie vastgelegd met betrekking tot de locaties en het gebruik 
van oefenterreinen, kazernes en andere complexen, militaire vliegvelden en 
havens. In algemene zin is het ruimtelijk beleid volgens het structuurschema 
gericht op een doeltreffende uitvoering van de krijgsmachttaken die uit het 
defensiebeleid voortvloeien.

De Johannes Postkazerne heeft in het bestemmingsplan een specifieke 
bestemming gekregen met bijbehorende veiligheidszones. Van het militair 
natuurgebied Havelte-Oost met een oppervlakte van ongeveer 1300 hectare, is in 
het SMT 260 hectare aangewezen als 'overig oefenterrein'. Dit betekent dat het 
begrensde gebied alleen gebruikt wordt voor lichte oefeningen (oriëntatie, lopen 
en bivak; geen gebouwen). Het overgrote deel van het militair natuurgebied 
verliest de militaire functie. De verwachting is dat dit gebied binnenkort zal worden 
overgedragen aan een natuurbeherende instelling of particulier. 
Aan de westzijde van de van Helomaweg ligt het dubbel Eenheids Oefenterrein 
Havelte-West. Het oefenterrein ligt voor een deel in de gemeente Steenwijkerland. 
Het betreft een intensief gebruikt militair terrein, waar geoefend wordt door 
gemechaniseerde eenheden van de Koninklijke Landmacht. Bij de militaire 
oefeninegn ligt de nadruk tegenwoordig op het beoefenen van crisisbeheersing en 
verdeshandhaving, waaronder het beoefenen van het optreden in bebouwd 
gebied.
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In de gemeente liggen ook laagvlieggebieden voor jachtvliegtuigen en helicopters. 
In deze gebieden zijn geen bouwmogelijkheden voor masten, windmolens en 
andere hoge objecten. De laagvlieggebieden zijn op de verbeelding opgenomen.
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Hoofdstuk 7  Juridische toelichting

7.1  Het juridisch systeem

Het beleid en de planuitgangspunten, zoals verwoord in vorige hoofdstukken, 
hebben in de regels van dit bestemmingsplan hun juridische vertaling gekregen in 
de vorm van bestemmingen. Het juridisch systeem en de gelegde bestemmingen 
en aanduidingen worden in dit hoofdstuk beschreven en toegelicht.

7.1.1  Wet ruimtelijke ordening

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de 
gronden. De wijze waarop deze regeling juridisch kan worden vormgegeven, 
wordt in grote lijnen bepaald door de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het 
bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Inherent hieraan is de toepassing 
van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2008 en de 
verplichting om het plan digitaal op te stellen. Onderliggend exemplaar is een 
'uitdraai' van het digitale plan. Het digitale plan is tevens het juridisch bindende 
plan.

7.1.2  SVBP 2008

De SVBP maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op 
vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op eenzelfde manier worden verbeeld. 
Deze standaard, welke slechts een systematische standaardisering betreft en 
geen inhoudelijke standaard is, is verplicht in het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro). Zo voorziet het SVBP in een standaardopbouw van een bestemmingsplan 
door onder andere:

standaardbenamingen van een bestemming en de daarin voorkomende 
bepalingen (bouwregels, omgevingsvergunningen voor bepaalde 
werkzaamheden, en dergelijke);
de alfabetische volgorde van de begripsbepalingen en bestemmingen;
een vaste volgorde van een indeling van een bestemming;
een aantal standaardbegripsbepalingen;
een standaardwijze van meten;
vaste kleuren en kleurcodes van een bestemming op de verbeelding;
standaardbenamingen van aanduidingen op de verbeelding en in de regels.

7.1.3  Algemene begrippen

10%-regeling 

Bij hoge uitzondering kan door middel van een afwijking met een 
omgevingsvergunning worden toegestaan dat van de bij recht in de regels 
gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% afgeweken 
wordt. Het gaat dan om incidentele gevallen, waarbij het om bouwtechnische 
redenen en/of redenen van doelmatigheid noodzakelijk wordt geacht en 
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aantoonbaar is, dat in geringe mate van de gegeven maten moet worden 
afgeweken.

Het begrip 'bestaand'

In de regels wordt veelvuldig verwezen naar de bestaande situatie. Voor 
bouwwerken en gebruik is dat de situatie op het moment van inwerkingtreding van 
dit plan. Onder bestaande oppervlakte of gebruik wordt tevens de ten tijde van het 
in werking treden van het plan reeds vergunde, maar nog niet gerealiseerde 
oppervlakte of gebruik begrepen.

De bestaande situatie herleidt de gemeente in de eerste plaats uit de opgestelde 
gebruikskaart aan de hand van de WOZ-gegevens. De gebruikskaart is met de 
betrokkenen besproken tijdens inloopbijeenkomsten en daar waar dat nodig was, 
aangepast. 
Bovendien beschikt de gemeente over recente luchtfoto's vanwaar op schaal de 
bouwwerken, de percelen en de landschapselementen kunnen worden herleid. 
Daarnaast hanteert de gemeente het bouw-/omgevingsvergunningenarchief, 
waarin alle perceelsgewijze bouw-/omgevingsvergunningen zijn opgeslagen. 
Vanuit die gegevens kunnen bijvoorbeeld de afmetingen van bouwwerken worden 
bepaald. Ook de WOZ legt jaarlijks de perceelsgegevens vast. Tot slot is er nog 
het archief van de milieugegevens. Deze optelsom aan gegevens biedt een 
volledige en rechtszekere garantie om op een juiste wijze invulling te geven aan 
het begrip 'bestaand'.

Woonhuizen/Recreatiewoningen/Bedrijfswoningen en aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen

Het onderscheid tussen de woonhuizen, als zijnde de hoofdgebouwen binnen de 
woonbestemmingen, recreatiewoningen en de bedrijfswoningen enerzijds en de 
daarbijbehorende aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen anderzijds, 
is uitsluitend gebaseerd op ruimtelijke aspecten, zoals de afmetingen, de 
situering en de bouwkundige ondergeschiktheid. De diverse begripsbepalingen 
zijn vanuit de ruimtelijke interpretatie opgezet en dienen ook als zodanig te 
worden gelezen. Bij het bepalen van het onderscheid wordt expliciet niet gekeken 
naar de functie van de ruimtes.

Aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

Bij alle woonfuncties (wonen en wonen bij bedrijvigheid) is de mogelijkheid 
opgenomen om aan huis een beroep of bedrijf uit te oefenen. De 
begripsbepalingen bepalen de reikwijdte van de functies. Voorts zijn in de 
specifieke gebruiksbepalingen de objectieve begrenzingen van de functies 
bepaald, om in ieder geval te waarborgen dat de functies altijd ondergeschikt 
blijven aan het wonen. Ten behoeve van deze functies mag geen extra 
bebouwing worden opgericht. De functies moeten binnen de bestaande 
bouwmogelijkheden van de diverse bestemmingen worden uitgeoefend. 

Inpassingsplannen

Bij veel bestemmingen is bepaald dat een bouwplan vergezeld moet gaan van 
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een landschapsinpassingsplan. Een landschapsinpassingsplan richt zich met 
name op de landschappelijke inpassing van de gebouwen. 

Het Beeldkwaliteitsplan strekt zich wat verder uit en ziet niet alleen op de 
inpassing in het landschap, maar ook op de ruimtelijke kwaliteit van het 
bebouwingsbeeld. De nieuwe bebouwing moet zich qua situering en vormgeving 
inpassen in het bestaande bebouwingsbeeld. 

Beeldkwaliteitsplan 

Als onderdeel van dit bestemmingsplan is een Beeldkwaliteitsplan opgesteld. Bij 
nieuwe ontwikkelingen wordt getoetst aan het Beeldkwaliteitsplan. Het 
Beeldkwaliteitsplan brengt waardevolle kenmerken en kwaliteiten van een gebied 
in beeld, met het doel om de identiteit van een gebied te versterken. Het kan gaan 
om het behouden en versterken van een bestaande identiteit of het realiseren van 
nieuwe. Per landschapstype worden randvoorwaarden beschreven waarbinnen 
de landschappelijke inpassing vorm gegeven kan worden. 

7.2  Toelichting op de regels

Bestemmingsomschrijving
Hierin staat beschreven voor welke functie(s) de gronden mogen worden 
ingericht, gebruikt en hoe de onderlinge rangorde van functies is.

Bouwregels
Hierin is aangegeven welke gebouwen en andere bouwwerken in principe zijn 
toegestaan en welke maatvoering daarbij moet worden aangehouden.

Afwijking van de bouwregels met omgevingsvergunning
In de toekomst kunnen zich omstandigheden voordoen (thans nog niet voorzien), 
waaruit blijkt dat de bouwregels niet voldoende blijken te zijn. Of zijn er 
bouwvragen waar de gemeente op dit moment nog niet van kan voorzien of die 
vraag aanvaardbaar is of niet. Het bevoegd gezag, vaak Burgemeester en 
Wethouders kunnen in deze gevallen een omgevingsvergunning verlenen waarin 
afweken wordt van de bouwregels. Van geval tot geval zal een afweging worden 
gemaakt.

Specifieke gebruiksregels
In principe moeten gronden en gebouwen worden gebruikt overeenkomstig de 
bestemming. Waar nodig zijn de gebruiksvormen genoemd die in ieder geval als 
strijdig met de bestemming moeten worden aangemerkt.

Afwijking van de gebruiksregels met omgevingsvergunning
Van een aantal gebruiksvormen kan nu nog niet worden gezegd of ze 
aanvaardbaar zijn of niet. Voor dergelijke gebruiksvormen is een afwijking 
opgenomen. Er zijn ook gebruiksvormen die beleidsmatig wel mogelijk zijn, maar 
die vanwege een zorgvuldige afweging onder een afwijking zijn gebracht. De 
omgevingsvergunning wordt afgegeven na een zorgvuldige afweging van 
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waarden en functies in de bestemmingen.

Omgevingsvergunningen voor bepaalde werkzaamheden
Voor een aantal werken en werkzaamheden geldt een 
omgevingsvergunningsplicht. Het gaat daarbij om werken en werkzaamheden die 
ingrijpen in de aard van de gegeven bestemming, maar die zich wel verhouden tot 
de bestemmingsomschrijving en de functionele benadering van de basisfuncties 
en de overige functies. Dat betekent dat deze pas mogen worden uitgevoerd 
nadat een vergunning van het bevoegd gezag, vaak Burgemeester en 
Wethouders, is verkregen. Hierbij vindt een afweging van belangen naar 
evenredigheid plaats. Als het gaat om activiteiten die behoren tot het normale 
onderhoud en/of beheer of het normaal agrarisch gebruik, is geen 
omgevingsvergunning vereist. Bij de toelaatbaarheid van activiteiten zal met 
name een groot gewicht worden toegekend aan de afweging in relatie tot de 
landschappelijke waarden. Een algemene toestemming (waarbij meerdere 
werkzaamheden onder worden gebracht in één vergunning) kan worden verleend 
als de plannen passen binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan. 
Alle werken en werkzaamheden kunnen dan in een keer worden toegestaan en 
voor afzonderlijke gevallen is geen vergunning meer nodig. 

Wijzigingsbevoegdheden
Het plan bevat voor een aantal gevallen mogelijkheden om bestemmingen te 
wijzigen binnen de regels aangegeven grenzen. Voor zover het een wijziging 
binnen de bestemming zelf betreft, bijvoorbeeld het verwijderen van een 
aanduiding, staat deze in het betreffende artikel genoemd. Voor zover het een 
wijziging naar een andere bestemming betreft, kan deze in het betreffende artikel 
zijn opgenomen of in een algemeen artikel.

Nadere eisen
Hierin wordt aangegeven dat Burgemeester en Wethouders, na afweging van een 
aantal criteria, nadere eisen kunnen stellen aan de plaats en de afmetingen van 
de bebouwing.
De eisen kunnen echter alleen gesteld worden wanneer er ten aanzien van de 
plaats en de afmetingen van de bebouwing reeds een hoofdeis is opgenomen 
binnen de bestemming.

Overgangsbepaling
Het overgangsrecht is gericht op bouwwerken die ooit met een bouw- of 
omgevingsvergunning of een melding zijn gebouwd, of een gebruik dat ooit is 
toegestaan, maar dat nu, vanwege een bestemmings- of beleidswijziging, onder 
het overgangsrecht zijn gebracht. Ook tientallen jaren aanwezige bouwwerken, 
die niet met een vergunning zijn gebouwd, of langdurig aanwezig gebruik worden 
met het overgangsrecht beschermd. Het overgangsrecht is erop gericht dat deze 
bouwwerken uiteindelijk zullen verdwijnen of het gebruik ervan wordt beëindigd, 
zodat de situatie in overeenstemming geraakt met de gegeven bestemming.
In beginsel mogen de bouwwerken slechts in ondergeschikte mate gedeeltelijk 
worden vernieuwd en veranderd. Het is niet mogelijk om hiermee geheel of in 
stappen tot een nieuw bouwwerk te komen.
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7.3  Gebiedsbestemmingen

De gebiedsbestemmingen zijn in hoofdzaak onbebouwde bestemmingen met 
een hoofdfunctie in het buitengebied: 'Agrarisch - 1' en 'Agrarisch - 2', 'Bos', 
'Natuur' en 'Water'. De gebiedsbestemmingen zijn vrij globaal van karakter, wat 
de flexibiliteit van het plan ten goede komt. 

Agrarisch - 1 en Agrarisch - 2

De gronden binnen de bestemming 'Agrarisch - 1 en 'Agrarisch - 2 hebben als 
hoofdfunctie de uitoefening van de agrarische functie. Het belangrijkste 
onderscheid tussen de beide gebiedsbestemmingen wordt bepaald door het 
landschap. De beschrijving van de landschappen is in paragraaf 3.1 gegeven. Het 
'Agrarisch - 1'-gebied kan in het algemeen omschreven worden als grootschalig 
open en komt grotendeels overeen met de POP-zonering 1 en 2, terwijl 
'Agrarisch - 2' meer besloten is en overeenkomt met de POP-zones 3 en 4. 

In de beide gebieden worden mogelijkheden geboden voor de voortzetting van de 
landbouwfunctie op bedrijfseconomische grondslag. In 'Agrarisch -1' is de 
bescherming van het landschap in beginsel ondergeschikt aan het agrarisch 
gebruik, met uitzondering van een aantal waardevolle landschapselementen. In 
de beide gebieden worden de waardevolle landschappelijke waarden, zoals de 
houtwallen en essen beschermd door middel van een specifieke bestemming. 
Voor een aantal werkzaamheden is een omgevingsvergunningsstelsel 
opgenomen om structurele veranderingen van het landschap te voorkomen dan 
wel structurele ingrepen in het landschap af te kunnen wegen. 
Structuurbepalende landschappelijke elementen die niet zijn aangeduid, kunnen, 
wanneer daar een landbouwkundige noodzaak voor is, worden verwijderd, maar 
criterium daarbij is wel dat de structuur van het landschap niet wordt aangetast. 
Dit kan betekenen dat het element elders gecompenseerd moet worden. 

Agrarische bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf
Binnen de bestemming is een regeling opgenomen voor de agrarische bedrijven. 
De agrarische bedrijfskavels zijn toegekend op basis van de bestaande situatie 
die is geïnventariseerd en die vanaf de recente luchtfoto's zijn bekeken. Voor alle 
agrarische bedrijfskavelsven  geldt een oppervlakte van van1,5 hectare bij recht 
met een daarbinnen gelegen aaneengesloten bouwblok van dezelfde maximale 
omvang. Bestaande grotere bedrijven kunnen een agrarische bedrijfskavel 
hebben die groter is dan 1,5 hectare, met een maximum van 3 hectare, 
waarbinnen het aaneengesloten bouwblok bij recht niet groter is dan 1,5 hectare. 
Dit mag volledig worden benut voor bebouwing en alle bijbehorende activiteiten 
die gerelateerd zijn aan het agrarisch bedrijf, zoals de stalling van voertuigen en 
kuil- en mestopslag. De bedrijfsgebouwen respectievelijk de totale oppervlakte 
van de bedrijfsgebouwen mag echter niet groter zijn dan 500 m2 respectievelijk 
10.000 m2 behalve als de bestaande oppervlakte groter is. De gevellengte mag 
niet meer zijn dan 100 m. De agrarische bedrijfskavels van sierteelt- en/of 
boomkwekerijen zijn op maat vastgelegd, omdat er grote verschillen in omvang 
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bestaan tussen de aanwezige bedrijven. 

Wanneer er behoefte is aan een uitbreiding van het aaneengesloten bouwblok 
binnen een agrarische bedrijfskavel, dan bieden de regels daarin mogelijkheden. 
Vergroting van het aaneengesloten bouwblok binnen een agrarische bedrijfskavel 
die 2 hectare of groter is, is mogelijk naar 2,0 hectare door middel van een 
afwijking. Via een wijziging is het mogelijk de agrarische bedrijfskavels en de 
bouwblokken uit te breiden naar een oppervlakte boven de 2,0 hectare, tot een 
maximum van 3,0 hectare.  Nieuwvestiging is toegestaan binnen de bestemming 
'Agrarisch - 1', waarbij de waardevolle gebieden zijn uitgesloten van 
nieuwvestiging. 

Wanneer buiten de agrarische bedrijfskavel, bijvoorbeeld aan de overzijde van de 
weg, bebouwing is gesitueerd die feitelijk tot de agrarische bedrijfskavel behoort 
(bijvoorbeeld een schuur of kuilopslag), is dit door middel van een koppelteken op 
de verbeelding weergegeven. Het betreft hier dus de bebouwing behorende bij 
één bedrijfskavel. 

Agrarische bedrijfskavel niet-grondgebonden agrarische bedrijf
De agrarische bedrijfskavels voor niet-grondgebonden agrarische bedrijven zijn 
op de verbeelding specifiek aangeduid. Nieuwvestiging is niet mogelijk, evenals 
de omzetting van grondgebonden naar een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf. 
Uitbreiding van bestaande bedrijven is alleen mogelijk tot een bouwblok met een 
maximum van 2,0 hectare. 

Agrarische bedrijfskavel gemengd bedrijf
De gemengde bedrijven zijn specifiek op de verbeelding aangeduid. Voor het 
grondgebonden deel geldt dezelfde maatvoering voor het bouwblok de agrarische 
bedrijfskavel als bij 'agrarische bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf'. 
Voor het intensieve deel geldt de regeling zoals voor 'agrarische bedrijfskavel 
niet-grondgebonden agrarisch bedrijf'. Nieuwvestiging is niet mogelijk en 
uitbreiding is toegestaan binnen de randvoorwaarden die zijn opgenomen in de 
regels. 

Bedrijfswoning/tweede bedrijfswoning
Per bedrijf is een bedrijfswoning toegestaan met een oppervlakte van maximaal 
150 m2. Daar waar in de bestaande situatie reeds twee of meer bedrijfswoningen 
aanwezig zijn, is op de verbeelding een aanduiding opgenomen. 

Afwijkingen met omgevingsvergunning
In de regels zijn zowel afwijkingen op de bouwregels als de gebruiksregels 
opgenomen. De meeste afwijkingen wijzen voor zich of zijn anders beleidsmatig 
reeds onderbouwd in de Planuitgangspunten.

Bij afwijking is het bijvoorbeeld mogelijk om het agrarisch bedrijf te vergroten tot 
een oppervlakte van 2,0 hectare. Of bebouwing op te richten met een oppervlakte 
groter dan 500 m2. 
In de bijlage bij de regels zijn allerhande vormen van bedrijvigheid genoemd, die 
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als ondergeschikte tweede tak bij een agrarisch bedrijf uitgeoefend kunnen 
worden. In veel gevallen zijn beperkende bepalingen opgenomen om zodoende 
de ondergeschiktheid ten opzichte van de agrarische activiteiten te benadrukken.

Wijzigingen
Indien de noodzakelijkheid van bedrijfsuitbreiding kan worden aangetoond, is 
vergroting van het aaneengesloten denkbeeldige bouwblok binnen de agrarische 
bedrijfskavel boven de 2,0 hectare bij wijziging mogelijk. Voorwaarde hierbij is 
onder meer dat met de vormgeving van het aaneengesloten bouwblok zoveel 
mogelijk wordt aangesloten bij de landschappelijke karakteristiek en/of de 
landschappelijke structuur. Dit zal worden getoetst aan de hand van het 
Beeldkwaliteitsplan. Het bouwblok van een grondgebonden agrarisch bedrijf mag 
worden gewijzigd naar maximaal 3,0 hectare. Ook is binnen "Agrarisch - 1" een 
wijziging opgenomen om op de verbeelding een agrarische bedrijfskavel op te 
nemen voor de vestiging van een nieuw grondgebonden agrarisch bedrijf. 
Daarnaast is een wijziging opgenomen voor het vergroten van een bestaande 
intensieve neventak bij een agrarisch grondgebonden bedrijf. 

De voor Agrarisch-2 aangewezen gronden zijn nevengeschikt bestemd voor 
doeleinden van natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer. Binnen de 
bestemming Agrarisch - 2 is het gebruik van gronden voor natuurontwikkeling 
toegestaan. De bestemming is hiermee afgestemd op de begrenzing van de 
Ecologische Hoofdstructuur met betrekking tot het realiseren van nieuwe natuur 
op landbouwgronden. Het gaat hierbij vooral om het bij recht mogen verschralen 
en extensief beheren van beekdalgronden en agrarische gronden die rond de 
grote natuurgebieden liggen, ongeacht de eigendomssituatie. De landschappelijke 
hoofdkenmerken worden er niet mee aangetast en de waterhuishouding blijft 
afgestemd op de agrarische gebiedsbestemming.
Wijziging binnen Agrarisch-2 van de bestemming ten behoeve van de 
natuurfunctie is nog wel nodig, zodra de gronden door middel van (grootschalige) 
bodemingrepen blijvend worden ingericht ten behoeve van een natuurvegetatie 
(anders dan schraal en soortenrijk grasland), waarmee de landschappelijke 
hoofdkenmerken worden gewijzigd of de hydrologische situatie in het omliggende 
agrarische gebied voor het normaal agrarisch grondgebruik wordt aangetast. 
Voor deze situaties is in de planregels een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, 
waarbij deze belangen moeten worden onderzocht en afgewogen. Deels zijn in 
gebiedsplannen al gronden aangewezen. Na verwerving van de gronden voor 
natuurontwikkeling zal ook de wijziging toegepast kunnen worden. 

Ten behoeve van een functieverandering op een agrarische bedrijfskavel zijn de 
volgende wijzigingen opgenomen. De agrarische bedrijfskavel kan worden 
gewijzigd ten behoeve van een woonfunctie en niet-agrarische bedrijvigheid. De 
criteria in de wijzigingsbevoegdheden zijn afgestemd op het specifieke beleid dat 
voor deze functieveranderingen is geschreven en waaraan in de 
Planuitgangspunten de nodige aandacht is besteed. Ook zijn er voorwaarden 
opgenomen ten behoeve van de 'Ruimte voor ruimte'-regeling. Tevens zijn 
wijzigingsbevoegdheden opgenomen om woonpercelen te vergroten en qua 
situering te wijzigen. Het is inmiddels een gegeven dat er ook landbouwgrond 
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wordt opgekocht door particulieren om zodoende het woonperceel te verruimen. 
Op het moment dat die gronden als tuin bij het woonhuis worden ingericht, dient 
de agrarische bestemming omgezet te worden in 'Wonen'. Vanwege de 
landschappelijke impact is hier wel een grens aan gesteld. Voorts is het in 
gevallen wenselijk dat bij herbouw van woonhuizen een betere situering van het 
woonhuis wordt gezocht, bijvoorbeeld in relatie tot nabijgelegen bedrijvigheid of 
andere woonpercelen, of anderszins vanwege de stedenbouwkundige structuur 
van de omgeving. In dat geval kan het bestemmingsvlak qua situering na wijziging 
worden aangepast.

Bijzondere agrarische functies
Agrarisch - Opslag;
Agrarisch - Paardenhouderij
Deze bestemming ziet op een regeling voor de gebruiksgerichte 
paardenhouderijen. Hier geeft met name de begripsbepaling invulling aan de 
functie van de bestemming. Binnen deze paardenhouderijen zijn 
ondergeschikte manegeactiviteiten toegestaan. Het bestemmingsvlak is 
afgestemd op de bestaande situatie met enige uitbreidingsruimte. De 
gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal niet 
meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak met 
een maximum van 2500 m2 behalve als de bestaande oppervlakte al groter is. 
Onder voorwaarden mag de oppervlakte van bedrijfsgebouwen 75% van de 
oppervlakte van het bestemmingsvlak bedragen. Hiervoor is een 
omgevingsvergunning nodig. 
Er is geen sprake van een publieksgerichte functie, om welke reden er ook 
geen mogelijkheid bestaat om ondergeschikte horeca in te passen.
Nevenactiviteiten zijn onder voorwaarden mogelijk. Hiervoor is wel een 
omgevingsvergunning nodig.

Natuur

De bestemming 'Natuur' betreft de bestaande grote natuurgebieden. Hieronder 
vallen de Natura 2000-gebieden, die met een extra aanduiding op de kaart zijn 
aangegeven, maar ook de overige natuurgebieden met een oppervlakte groter 
dan 2,0 hectare. De begrenzing van de Natura 2000-gebieden is in bijlage 2 
opgenomen. Het behoud, herstel en ontwikkeling van de waarden van deze 
gebieden staat voorop. Om onevenredige aantasting van de aanwezige waarden 
te voorkomen, is een omgevingsvergunningenstelsel voor bepaalde 
werkzaamheden opgenomen en zijn enkele expliciete verboden opgenomen. 

Binnen de natuurgebieden komen enkele schaapskooien voor. Deze zijn specifiek 
bestemd als ´Natuur - Schaapskooi´. De bestemming richt zich onder andere op 
bebouwing voor het beheer en onderhoud van omliggende gebieden en eventuele 
informatievoorzieningen en dagrecreatief medegebruik. Voor de schaapskooi 
nabij Uffelte is, aansluitend bij de plannen, een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen. 

Bos 
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Aan de aaneengesloten bosgebieden is de bestemming 'Bos' gegeven. Sommige 
bosgebieden zijn onderdeel van de Natura 2000-gebieden. De 
gebiedsbestemming 'Bos-1' is toegekend aan de natuurgebieden waarvan de 
verschijningsvorm overwegend bos is en deze verschijningsvorm als een te 
behouden en te beschermen landschappelijke kernkwaliteit is aangemerkt. 
Binnen de bestemming wordt het beeld bepaald door de aanwezigheid van 
opgaande beplanting.Kleinschalige natuur- en landschapselementen zoals in het 
bosgebied aanwezige vennen, poelen, zandverstuivingen en heideterreintjes zijn 
in de bestemming opgenomen en daarmee ook beschermd. Binnen de 
bestemming is geen bebouwing toegestaan. Er is een onderscheid opgenomen 
tussen 'Bos - 1' en 'Bos - 2', waarbij binnen 'Bos - 2' het recreatief medegebruik 
is toegestaan. 'Bos -2' is toegekend aan bosgebieden met een meervoudige 
functie waarbij het recreatief medegebruik nevengeschikt is aan de 
landschappelijke en natuurlijke waarden van de bosgebieden. Aangezien in 
beginsel in "Bos - 1" geen recreatief medegebruik in zeer ondergeschikte mate is 
toegestaan, is het kamperen van de scouting aan de rand van het nationaal park 
Dwingelderveld aangeduid. Voor de bescherming van de bosgebieden is een 
omgevingsvergunningstelsel voor bepaalde werkzaamheden opgenomen. 

In 'Bos - 2' is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om onder voorwaarden de 
bestemming te wijzigen in "Recreatie - 1" of "Recreatie - 2" ten behoeve van het 
uitbreiden van bestaande kampeerterreinen. Als het recreatieterrein gelegen is 
binnen 500 m van een groot natuurgebied dan mag de totale terreinoppervlakte 
maximaal 10 hectare worden. Bij vermindering van het bosareaal dient 
compensatie plaats te vinden door het aanplanten van nieuw bos binnen of 
aansluitend aan het betreffende bestaande kampeerterrein. Tevens moet er een 
goede landschappelijke inpassing plaatsvinden.

Water

Deze bestemming is gelegd op de bestaande hoofdwatergangen. De 
bijbehorende kaden, dijken en oeverstroken zijn ook als zodanig bestemd. Op 
deze gronden mogen geen bouwwerken en overkappingen worden gebouwd.

7.4  Overige bestemmingen

Naast de gebiedsbestemmingen zijn er in het buitengebied van de gemeente 
Westerveld ook nog andere bestemmingen. Deze bestemmingen worden in deze 
paragraaf beschreven. Per bestemming wordt eerst een algemene beschrijving 
gegeven, waarna ingegaan wordt op de specifieke bestemming(en). Enkele 
bestemmingen zijn echter zo specifiek dat de regels voor zich spreken en een 
nadere toelichting op die bestemming niet nodig is. 
 
Bedrijf

Onder deze bestemming vallen de niet-agrarische bedrijven. Het gaat om 
bestaande legale bedrijven. In beginsel zijn de bedrijven bestemd overeenkomstig 
de aard van het aanwezige bedrijf. De bestemming biedt de bedrijven enige 
uitbreidingsmogelijkheden. 
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Binnen de bestemming zijn de bedrijfssoorten toegestaan die zijn genoemd in 
bijlage 2 van de regels onder de categorieën 1 en 2 van de VNG-Bedrijvenlijst. Dat 
zijn lichte vormen van bedrijvigheid die algemeen passend en aanvaardbaar 
worden geacht voor de vestiging in het buitengebied. 

Bij afwijking zijn ook bedrijven toegestaan die naar aard en invloed op de 
omgeving vergelijkbaar zijn met de in bijlage 2 genoemde bedrijven, mits het niet 
gaat om geluidzoneringsplichtige bedrijven, risicovolle inrichtingen en/of 
vuurwerkbedrijven. Dit kan gelden voor nieuwe bedrijvigheid, die niet als zodanig 
in de lijst is genoemd, of zwaardere bedrijvigheid, die qua omvang zodanig gering 
is, dat sprake is van vergelijkbaarheid met een lichtere vorm van bedrijvigheid.

De bestaande zwaardere bedrijven die niet passen in de in bijlage 2 genoemde 
bedrijven worden met een aanduiding op de verbeelding aangegeven. Wanneer er 
een (gedeeltelijke) bedrijfsverplaatsing of beëindiging van een dergelijk bedrijf aan 
de orde is, dan kan de bestemming zodanig worden veranderd dat zich op de 
betreffende locatie alleen nog eenzelfde soort bedrijf of een bedrijf uit categorie 1 
en 2 kan vestigen, of woningbouw.

Per bedrijf wordt rekening gehouden met een bijbehorende bedrijfswoning. Indien 
geen bedrijfswoning of twee bedrijfswoningen zijn toegestaan, staat dit aangeduid 
op de verbeelding. 

De gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal niet 
meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak met een 
maximum van 500 m2 per bedrijfsgebouw en de oppervlakte van alle gebouwen is 
niet meer dan 2500 m2. Onder voorwaarden mag de oppervlakte van 
bedrijfsgebouwen 75% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak bedragen. 
Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig. Als bedrijven niet mogen uitbreiden 
dan is dit aangeduid. Hiermee zijn de uitbreidingsmogelijkheden van bedrijven 
gelimiteerd zodat de verstening van het buitengebied door niet-agrarische 
bedrijvigheid beperkt blijft.

Zorg, kinderopvang met meer dan 6 kinderen inclusief de eigen kinderen en bed & 
breakfast is onder voorwaarden mogelijk. Hiervoor is een omgevingsvergunning 
nodig. Kinderopvang met maximaal 6 kinderen, inclusief de eigen kinderen, is bij 
recht toegestaan.

Door de aard en ruimtelijke invloed van enkele bedrijven is de bestemming 
'Bedrijf' voor deze situaties verbijzonderd (zie hieronder voor de betreffende 
bestemmingen). De huidige situatie is voor die locaties als uitgangspunt gebruikt. 
In de regels wordt aangegeven welke voorwaarden gelden voor de betreffende 
bestemming. 

Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf
Deze bestemming komt enkele malen voor in het buitengebied. Het betreft 
hier loonbedrijven, al dan niet gecombineerd met agrarische activiteiten. De 
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bedrijven hebben bebouwingsmogelijkheden ten behoeve van de 
bedrijfsfunctie. De gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en 
overkappingen zal niet meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het 
bestemmingsvlak met een maximum van 4000 m2 tenzij de bestaande 
oppervlakte groter is. Een bebouwingspercentage van 50% van het 
bestemmingsvlak biedt over het algemeen voldoende ruimte voor een goede 
landschappelijke inpassing en het bedrijfsverkeer. Met een beperking van de 
oppervlakte wordt voorkomen dat de bedrijven te grootschalig worden, want 
dan horen ze vanuit een goede ruimtelijke ordening thuis op een 
bedrijventerrein. Er is een mogelijkheid opgenomen om onder voorwaarden 
het bebouwingspercentage te vergroten naar 75%. Hiervoor is een 
omgevingsvergunning vereist;
Bij het bedrijf is een bedrijfswoning toegestaan, inclusief bijbehorende aan- en 
uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen. Voor de maatvoering van de 
verschillende gebouwen is in de regels een bouwschema opgenomen.
Bedrijf - Nutsvoorziening
Bedrijf - Rioolwaterzuivering
Bedrijf - Zandwinning en -opslag
De bestaande zandwinningen zijn als zodanig bestemd. De regeling voor de 
winning is afgestemd op de bestaande (planologische) situatie. Binnen de 
bestemming zijn gebouwen voor onderhoud en beheer toegestaan. Er kan 
een omgevingsvergunning worden verleend voor de opslag van baggerspecie 
en voor tijdelijke gebouwen. Extensief recreatief gebruik is toegestaan. 

Cultuur en ontspanning

De bestemming 'Cultuur en ontspanning' is op die locaties gelegd waar sprake is 
van een informatiecentrum, kalkovens, een museum, een openluchttheater, een 
planetarium. Deze locaties zijn specifiek bestemd, omdat de ruimtelijke invloed 
en aard van de bestemming zeer verschillend zijn. Er is dan ook geen sprake van 
uitwisselbaarheid. Daar waar dat is aangegeven, is ook een bedrijfswoning 
toegestaan. Binnen de bestemming is bebouwing toegestaan dat voldoet aan de 
in het bouwschema opgenomen eisen. In de regels zijn de voorwaarden gegeven 
die van toepassing zijn voor de verschillende bestemmingen. 

Cultuur en ontspanning - Informatiecentrum
Cultuur en ontspanning - Kalkovens
Cultuur en ontspanning - Museum
Cultuur en ontspanning - Openluchttheater

Detailhandel

De in het plangebied aanwezige detailhandel valt binnen deze bestemming. In 
een bijlage bij de regels zijn de adressen opgenomen waar deze bestemming van 
toepassing is. Bedrijfswoningen zijn binnen de bestemming 'Detailhandel' 
toegestaan. De bestemming biedt geen ruimte voor uitbreiding van het aantal 
detailhandelsbedrijven. Een specifieke bestemming is opgenomen voor:

Detailhandel - Tuincentrum
De bestemming heeft betrekking op bedrijfsgebouwen en kassen ten behoeve 
van een tuincentrum, al dan niet in combinatie met hoveniersbedrijven. 

bestemmingsplan Buitengebied  
Buro Vijn B.V.  Status: vastgesteld / 21-03-2012



068402   blz 143

Detailhandel ten behoeve van de inrichting van tuinen en bouwwerken is 
hierbij toegestaan. 
Met een omgevingsvergunning s een uitbreiding van de bebouwing ten 
behoeve van het tuincentrum mogelijk, indien de vergroting noodzakelijk is 
voor een goede uitoefening van het bedrijf. De uitbreiding mag niet nadelige 
consequenties hebben voor omringende agrarische bedrijven.

Horeca

De in het buitengebied aanwezige hotels, restaurants, cafés en pensions vallen 
onder de bestemming 'Horeca'. In de bestemmingsomschrijving zijn deze 
vormen van horeca expliciet genoemd. Andere vormen van horeca zijn daarmee 
niet toegestaan, omdat de gronden niet in strijd met de gegeven bestemming 
mogen worden gebruikt. Wel is er een uitwisselbaarheid van de genoemde 
vormen mogelijk. Uitgezonderd:

Horeca - 2
De Bospub is apart bestemd. In het strijdig gebruik is opgenomen dat het 
pannenkoekenrestaurant niet tussen 21.00u en 9.00u geopend mag zijn in 
verband met de ligging aan de rand van het Dwingelderveld en nabijgelegen 
woningen;
Horeca - Landgoed
Voor de instandhouding van het pand en de specifieke voorwaarden die 
gelden voor de combinatie van horeca in een gebouw met allure, geldt de 
bestemming ´Horeca - Landgoed´.

Maatschappelijk

De bestemming 'Maatschappelijk' heeft betrekking op de maatschappelijke 
voorzieningen in het buitengebied. Doordat er sprake is van verschil in ruimtelijke 
kenmerken en effecten, is de bestemming specifiek toegespitst op de betreffende 
situaties. De verschillende functies zijn niet uitwisselbaar.De oppervlakte van de 
bebouwing is gelimiteerd. Uitgangspunt voor de bestemmingen is de huidige 
situatie. 

Maatschappelijk - Asielzoekerscentrum
Maatschappelijk - Begraafplaats
In tegenstelling tot de andere maatschappelijke bestemmingen, wordt er 
slechts ruimte geboden aan een klein gebouw ten behoeve van het beheer en 
onderhoud. 
Maatschappelijk - Conferentiecentrum
Maatschappelijk - Dierenpension 
Maatschappelijk - Kerk
Maatschappelijk - Levensbeschouwing
Maatschappelijk - Militair 1
De kazerne heeft een specifieke bestemming. Voor de gebouwen op het 
terrein is een passende regeling opgenomen. 
Maatschappelijk - Militair 2
Voor het militair oefenterrein geldt de bestemming 'Maatschappelijk - Militair 2'. 
Op dit terrein zijn gebouwen toegestaan ten behoeve van het oefenterrein. 
Maatschappelijk - Zorgboerderij 
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Er bestaan verschillende vormen van zorgboerderijen. Daar waar de zorg de 
hoofdfunctie heeft, is de bestemming 'Maatschappelijk - Zorgboerderij' van 
toepassing. In de regels zijn de voorwaarden opgenomen die van toepassing 
zijn op deze bestemming. Ten aanzien van het verlenen van medewerking 
aan zorgfuncties heeft de gemeente afzonderlijk beleid vastgesteld (Nota 
toetsingskader zorg- en opvangvoorzieningen gemeente Westerveld). De 
betreffende beleidsnota wordt toegepast bij het afwegen van aanvragen en is 
voornamelijk gericht op de kwaliteit van deze maatschappelijke 
dienstverlening. In dit bestemmingsplan is geen wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen om een functie te wijzigen naar "Maatschappelijk - Zorgboerderij". 
Als een aanvraag wordt goedgekeurd dan dient hier een aparte planologische 
procedure voor gevoerd worden.

Radiosterrenwacht

Voor de radiosterrenwacht is een specifieke bestemming opgenomen. In de 
regels is een regeling opgenomen ten aanzien van de bebouwing. Binnen het 
bestemmingsvlak is beperkte uitbreiding van de bebouwing mogelijk.

Recreatie 

De bestemming 'Recreatie' is van toepassing op de recreatieterreinen. Daarbij 
worden de volgende bestemmingen onderscheiden:

Recreatie - 1
Kampeerterreinen uitsluitend bedoeld voor het plaatsen van tenten, 
toercaravans en trekkershutten alsmede de gemengde kampeerterreinen 
(waar zowel tenten en toercaravans als stacaravans /chalets zijn 
toegestaan), vallen onder de bestemming 'Recreatie - 1'. Binnen deze 
bestemming zijn gebouwen ten dienste van het kampeerterrein, zoals 
toiletgebouwen, onderhouds- en beheersgebouwtjes, dienstverlening, 
sportvoorzieningen, recreatieve voorzieningen, een kantine/restaurant en één 
bedrijfswoning, toegestaan. De oppervlakte van een stacaravan /chalet zal 
maximaal 50 70m² zijn en van het bijgebouw maximaal 6 m². De 
(sta)caravans /chalets mogen niet permanent bewoond worden. Zowel in de 
gebruiksbepaling als in de maatvoering (kleiner dan reguliere woningen) krijgt 
dit beleid gestalte. Om de continuïteit van de toeristische sector te kunnen 
waarborgen, is uitbreiding en omzetting van standplaatsen in 
recreatiewoningen mogelijk. Hiertoe is een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen: de bestemming 'Recreatie - 1' kan worden gewijzigd in de 
bestemming 'Recreatie - 3' onder voorwaarde dat ten hoogste 1/3 van het 
kampeerterrein wordt bebouwd.
Recreatie - 2 
Kampeerterreinen waar in afwijking van 'Recreatie - 1' geen stacaravans en 
chalets zijn toegestaan. Ook de natuurkampeerterreinen vallen onder deze 
bestemming. Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de 
bestemming te wijzigen in 'Recreatie -1'.
Recreatie - 3
Recreatieterreinen die bedoeld zijn voor recreatiewoningen 
(bungalowterreinen), vallen onder de bestemming 'Recreatie - 3'. 
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Kampeermiddelen waaronder stacaravans, zijn wel mogelijk. Op deze 
terreinen, welke veelal bedrijfsmatig worden geëxploiteerd, zijn 
dienstverlenende gebouwen (bijvoorbeeld een kantine of een 
beheersgebouwtje) toegestaan. 
Het aantal recreatiewoningen is in de regels en op de verbeelding vastgelegd. 
Dit zijn al aanwezige recreatiewoningen en in beperkte mate 
recreatiewoningen die planologisch mogelijk waren op basis van huidige 
bestemmingsplannen maar die nog niet gerealiseerd zijn.
De oppervlakte van een recreatiewoning bedraagt ten hoogste 100 m². Als de 
recreatiewoning geschikt wordt gemaakt voor ouderen die slecht ter been zijn 
en/of gehandicapten dan mag de recreatiewoning 125 m2 zijn. Hiervoor is een 
omgevingsvergunning nodig. 
Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om het aantal recreatiewoningen 
uit te breiden.
Recreatie - 4
'Recreatie - 4' betreft de huisjesterreinen in particuliere handen. Hier zijn geen 
beheersgebouwen of kantines toegestaan. De oppervlakte van een 
recreatiewoning bedraagt ten hoogste 100 m². Er is een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen om het aantal recreatiewoningen te 
vergroten waarbij onder meer als voorwaarde is gesteld dat er geen afbreuk 
mag zijn van natuurlijke waarden.
Recreatie - 5
Groepsaccommodaties en kampeerboerderijen zijn onder de bestemming 
'Recreatie - 5' gebracht. De groepsaccommodaties betreffen veelal 
verbouwde boerderijpanden, ingericht voor groepen, families, e.d. en 
inspelend op het recreatief aantrekkelijke karakter van het omringende gebied. 
Vaak betreft het ook kwalitatief goed ingerichte accommodaties. Bij een 
groepsaccommodatie is een bedrijfswoning toegestaan. 
Recreatie - Recreatiewoningen
Deze bestemming heeft betrekking op de solitaire recreatiewoningen in het 
buitengebied. De inhoud van een recreatiewoning zal ten hoogste 100 m² 
bedragen. De recreatiewoningen mogen niet worden gebruikt voor 
permanente bewoning.

Sport

De bestemming 'Sport' ligt op de sportlocaties in het plangebied. Door de 
verschillende ruimtelijke invloeden en aard van de activiteiten, zijn de functies 
specifiek bestemd. De omvang van de bebouwing is vastgelegd op de 
verbeelding of in de regels en er is geen omzetting naar andere sportfuncties 
mogelijk. Gezien de omvang van de terreinen en de ligging in vaak 
landschappelijke fraaie omgevingen, is een omgevingsvergunningenstelsel voor 
bepaalde werkzaamheden opgenomen om te voorkomen dat er structurele 
veranderingen in het landschap kunnen worden aangebracht.

Sport - Golfbaan
Sport - Hondensportterrein
Sport - IJsbaan
In het plangebied komen enkele ijsbanen voor. Dit zijn agrarische gronden die 
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in de wintermaanden gebruikt kunnen worden als ijsbaan. Op het terrein is 
een gebouw ten behoeve van de ijsbaan toegestaan. 
Sport - Manege
Voor de maneges in het buitengebied geldt een niet-agrarische bestemming 
door het recreatieve en publieksgerichte karakter van de functie. Bij een 
manege is een bedrijfswoning toegestaan met aan-, uit- en bijgebouwen. Een 
ondergeschikte vorm van horeca is toegestaan, omdat het bij maneges 
gebruikelijk is dat er kantines aanwezig zijn. De oppervlakte van de 
horecavoorziening is vastgelegd op 100 m² om zodoende te waarborgen dat 
het om een ondergeschikte vorm van horeca gaat, die ten dienste staat van 
de hoofdfunctie manege.
Sport - Sporthal
Sport - Sportvelden
Sport - Verenigingsgebouw
Sport - Zwembad

Verkeer

Onder de bestemming 'Verkeer' zijn de bestaande openbare wegen in het 
buitengebied gebracht. Het zijn wegen waar de ontsluitende functie van het 
gebied voorop staat. Bruggen, dammen of duikers, sloten, bermen en beplanting, 
parkeervoorzieningen, verkooppunten van motorbrandstof (specifiek aangeduid 
op de verbeelding) en parkeerterreinen vallen ook onder deze bestemming. Bij de 
verkooppunten van motorbrandstof is bebouwing en de bijbehorende detailhandel 
toegestaan. 

Voorts wordt bij de geluidszoneringsplichtige wegen uitgegaan van het bestaande 
profiel van de weg die de bestaande inrichting van de weg vastlegd, zodat er niet 
zonder bestemmingswijzigingen een verandering in het profiel kan worden 
aangebracht. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat door een verandering aan 
de weg de geluidsbelasting op gevels van geluidsgevoelige functies kan 
veranderen. Bij wijziging zal daarom eerst geluidsonderzoek moeten worden 
gedaan om aan te tonen dat de geluidssituatie niet verslechterd.

Naast de wegen in het plangebied is de bestemming 'Verkeer' specifiek 
toegespitst op de fietspaden. 

Verkeer - Fietspaden

Water - Waterwinning

Het pompstation en het bijbehorende waterwinningsgebied zijn als zodanig 
bestemd. De functie waterwinning is de hoofdfunctie. De waterwinningsgebieden 
zijn apart bestemd en het onttrekkingsgebied rond de waterwinning (het 
grondwaterwinningsgebied) is als dubbelbestemming geregeld. Gebruiksvormen 
die de functie van het waterwingebied kunnen aantasten, zijn uitgesloten. Op dit 
punt werkt het bestemmingsplan aanvullend op de Provinciale milieuverordening.

Wonen

De bestemming 'Wonen' heeft betrekking op de bestaande woonhuizen met hun 
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aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen. Bijbehorende tuinen, erven en 
terreinen zijn ook onder deze bestemming gebracht. 

Binnen de bebouwingsbepalingen voor deze bestemming is onderscheid 
gemaakt tussen hoofdgebouwen enerzijds en aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
anderzijds. Het hoofdgebouw is het belangrijkste bouwwerk op het perceel, niet 
alleen qua bestemming maar ook qua bouwmassa. Daarnaast worden 
bijgebouwen gezien als gebouwen die zowel functioneel als ruimtelijk 
ondergeschikt zijn aan en ten dienste staan van het hoofdgebouw, zoals een 
garage, berging, en dergelijke. Een bijgebouw kan in die zin zowel vrijstaand als 
aangebouwd worden gerealiseerd. Tenslotte zijn aan- en uitbouwen gebouwen 
die ruimtelijk ondergeschikt zijn, maar functioneel deel uitmaken van het 
hoofdgebouw, zoals een uitbreiding van de woonkamer of een serre. De 
ondergeschiktheid manifesteert zich uitsluitend in ruimtelijke zin, bijvoorbeeld 
door een lagere nokhoogte, een terugrooiing, en dergelijke. De bereikbaarheid of 
de scheiding van andere ruimtes is voor deze ruimtelijke benadering niet van 
belang.
Om bovenstaande redenen moeten bijgebouwen in principe 1 m lager zijn dan de 
bouwhoogte van het hoofdgebouw. Hier kan worden afgeweken met een 
omgevingsvergunning bij cultuurhistorische hoofdgebouwen die zodanig laag zijn 
dat bijgebouwen niet gerealiseerd kunnen worden, omdat deze bijgebouwen dan 
te laag zouden worden. 

De woonfunctie mag bij recht gecombineerd worden met een 
aan-huis-verbonden beroep29, kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en 
kinderopvang tot maximaal 6 kinderen inclusief de eigen kinderen. Hiervoor zijn 
enkele criteria opgenomen in de regels. Daarnaast is onder voorwaarden zorg, 
kinderopvang met meer dan 6 kinderen inclusief de eigen kinderen en bed & 
breakfast mogelijk. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig.

Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de aanduiding "paardenhouderij" 
aan te brengen om hobbymatig vee te houden. Er mag dan maximaal 500 m2 
binnen de bestaande gebouwen worden gebruikt ten behoeve van de 
paardenhouderij. Binnen de bestemming mag ten hoogste 250 m² aan nieuwe 
bijgebouwen ten behoeve van een paardenhouderij worden opgericht.

De bestemming 'Wonen' is opgesplitst in een aantal bestemmingen. In de regels 
zijn de voorwaarden per bestemming opgenomen. 

Wonen 
Per bestemmingsvlak mag één vrijstaand woonhuis worden gebouwd. Er 
wordt in principe uitgegaan van woonhuizen met een maximale oppervlakte 
van 250 m², inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen. Voor bijgebouwen 
geldt een maximale oppervlakte van 150 m², mits ondergeschikt aan het 
hoofdgebouw. Als de bestaande omvang al groter is dan de genoemde 250 
m², wordt uitgegaan van de bestaande situatie. 
Wonen - Landgoed
Voor het landgoed is een specifieke bestemming opgenomen ´Wonen - 
Landgoed´. Binnen de bestemming is er bijzondere aandacht voor de 
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cultuurhistorische waarden en mogelijkheden van het landgoed. Er zijn 
ruimere mogelijkheden ten behoeve van het aan huis verbonden beroep, 
recreatief medegebruik via een afwijkingsprocedure, ondergeschikte 
productiegebonden detailhandel, gebruik van grondgebonden agrarische 
activiteiten en er zijn drie wooneenheden mogelijk.
Wonen - Voormalige boerderijpanden
Voormalige agrarische bedrijven met een woonbestemming zijn onder de 
bestemming 'Wonen - Voormalige boerderijpanden' gebracht. In veel gevallen 
is de oppervlakte van deze woonhuizen groter dan binnen de bestemming 
'Wonen'. Bij recht is binnen de bestemming een bedrijf toegestaan dat is 
genoemd in bijlage 2 bij de regels. 
Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om het splitsen van voormalige 
boerderijen mogelijk te maken tot maximaal drie woningen. Daarnaast is met 
behulp van de 'Ruimte voor ruimte'-regeling de bouw van een tweede 
woonhuis binnen het bouwvlak mogelijk. De regeling kan uitsluitend worden 
toegepast ter compensatie van de afbraak van bestaande binnen het 
bestemmingsvlak aanwezige of bij het bestemmingsvlak behorende 
bijgebouwen. Het te slopen oppervlakte moet minimaal 750 m² bedragen. 
Cultuurhistorisch waardevolle bijgebouwen mogen echter niet worden 
gesloopt. 
Om te voorzien in de mogelijkheid dat een voormalig agrarisch bedrijf met een 
woonbestemming opnieuw gebruikt gaat worden als agrarisch bedrijf, kan de 
bestemming gewijzigd worden in de van toepassing zijnde 
gebiedsbestemming. Voor het toekennen van het agrarisch bouwperceel 
gelden dezelfde criteria als bij nieuwe agrarische bouwpercelen binnen deze 
agrarische bestemming. 
Wonen - Woonleefgemeenschap: het aantal woonhuizen mag maximaal 3 
zijn.

7.5  Dubbelbestemmingen

Leiding - Gas

Deze dubbelbestemming heeft betrekking op hoofdgastransportleidingen. De 
regeling voorziet in de aanwezigheid van deze functie en in de bescherming 
ervan door middel van een veiligheidszone op de verbeelding. Binnen de op de 
verbeelding aangegeven strook mogen geen gebouwen en bouwwerken worden 
gebouwd, anders dan ten behoeve van de leidingen. Voor werkzaamheden die 
schadelijk kunnen zijn voor de leidingen, is een omgevingsvergunningenstelsel 
opgenomen. Nieuwe buisleidingen, langer dan 5 km, worden buiten het plan 
geregeld. 

Leiding - Water

Voor de hoofdwaterleidingen geldt de bestemming 'Leiding - Water'. Evenals voor 
gasleidingen geldt dat binnen de op de verbeelding aangegeven strook geen 
gebouwen en bouwwerken mogen worden gebouwd, anders dan ten behoeve 
van de waterleidingen. 
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Waarde - Archeologie

De beschermde rijksmonumenten zijn bestemd als "Waarde - archeologie 1". De 
terreinen met aanwezige zeer hoge waarden met uitzondering van de 
beschermde rijksmonumenten, hoge waarden en waarden zijn bestemd als " 
Waarde - archeologie 2". De werkzaamheden waarvoor een 
omgevingsvergunning nodig is staan genoemd in de regels. ten behoeve van 
bouwwerken die groter zijn dan 15 m2 en waarbij de gronden dieper dan 0,3 m 
-Mv worden geroerd, mogen niet worden gerealiseerd zonder 
omgevingsvergunning. In het kader hiervan moet archeologisch onderzoek 
plaatsvinden. Bepaalde werkzaamheden mogen ook niet plaatsvinden zonder 
omgevingsvergunning. De gebieden met hoge en middelhoge 
verwachtingswaarden zijn bestemd als "Waarde - archeologie 3". Hiervoor geldt 
dat bouwwerken die groter zijn dan 1000 m2 en waarbij de gronden dieper dan 0,3 
m -Mv worden geroerd, niet gerealiseerd mogen worden zonder 
omgevingsvergunning. Ook hier moet archeologisch onderzoek plaatsvinden. En 
bepaalde werkzaamheden mogen ook niet plaatsvinden zonder 
omgevingsvergunning.

Waarde - Beschermd dorpsgezicht

Voor de Beschermde dorpsgezichten Westeinde, Eursinge en Havelte - Van 
Helomaweg (De Wal) geldt de dubbelbestemming 'Waarde - Beschermd 
dorpsgezicht'. Binnen deze bestemming worden de waarden binnen het 
aangegeven gebied specifiek beschermd. Naast de toetsing aan de 
basisbestemmingen en de toegevoegde bestemmingen wordt bij ontwikkelingen 
getoetst aan de aanwezige waarden. 

Waarde - Cultuurhistorie

De waardevolle essencomplexen zijn in het bestemmingsplan opgenomen 
binnen deze bestemming. De bescherming en het behoud van de essen staat 
centraal. Bebouwing is toegestaan indien geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan de cultuurhistorische en archeologische waarden van de gronden. 

Waarde - Landschap

De dubbelbestemming 'Waarde - Landschap' richt zich op het behoud en de 
bescherming van de waardevolle landschappen. Net als voor de essen geldt dat 
bij nieuwe ontwikkelingen geen onevenredig afbreuk mag worden gedaan aan de 
cultuurhistorische en archeologische waarden van de gronden. Er worden twee 
bestemmingen gehanteerd:

Waarde - Landschap 1
De unieke onvervangbare landschapselementen hebben de bestemming 
´Waarde - Landschap 1´. Binnen de bestemming is een verwijzing 
opgenomen naar de beschrijving van de elementen in bijlage 1. 
Waarde - Landschap 2
De beekdalen worden beschermd door de bestemming ´Waarde - Landschap 
2´ met uitzondering van de beekdalen die in het ontwikkelingsgebied landbouw 
en recreatie liggen en volgens het POP II in zone 1 of 2.
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Waarde - Rijksmonumenten

De rijksmonumenten hebben de bestemming "Waarde - Rijksmonumenten" 
gekregen. Voor het bouwen van bouwwerken en het aanleggen van werken en 
werkzaamheden is een vergunning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
noodzakelijk.

7.6  Algemene aanduidingsregels

Milieuzone waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied

Het grondwaterbeschermingsgebied rondom het waterwingebied valt onder een 
aanvullende bestemming. De gronden zijn naast de basisbestemmingen tevens 
bestemd voor drinkwaterwinning, drinkwaterproductie, drinkwaterdistributie en 
bescherming van de grondwaterkwaliteit.

Veiligheidszone - lpg

Op de verbeelding zijn veiligheidszones opgenomen ten behoeve van 
LPG-stations. De zones zijn gebaseerd op het LPG-vulpunt, de afleverzuil en het 
reservoir. Risicogevoelige functies worden in beginsel geweerd.

Veiligheidszone - munitieopslag A en B

Op de verbeelding zijn de munitieopslagen met hun veiligheidszones opgenomen. 
Er mogen hier geen gebouwen worden gerealiseerd waar binnen personen 
verblijven.

Vrijwaringszone - laagvlieggebied

Binnen de vrijwaringszone van een laagvlieggebied voor helicopters is het 
bestemmingsplan terughoudend in het voorzien van bouwmogelijkheden voor 
masten, windmolens en andere hoge objecten. Binnen het laagvlieggebied voor 
helicopters wordt bebouwing uitgesloten dat hoger is dan 30 m.

Vrijwaringszone - laagvliegroute

Ook binnen de vrijwaringszone laagvliegroute voor jachtvliegtuigen geldt dat het 
bestemmingsplan terughoudend is in het voorzien van bouwmogelijkheden voor 
masten, windmolens en andere hoge objecten. Binnen de laagvliegroute voor 
jachtvliegtuigen wordt bebouwing uitgesloten dat hoger is dan 150 m.

Vrijwaringszone - molenbiotoop

De molenbeschermingszone is opgenomen rond molens die als zodanig in 
bedrijf zijn (ook ten behoeve van een recreatieve functie).
Het betreft een zone die ervoor zorgt dat een optimale windvang voor de molen 
aanwezig blijft. Dit houdt in dat er eisen worden gesteld aan de hoogte van 
bouwwerken en beplanting.

Vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2

De in het plangebied gesitueerde radiotelescoop heeft twee invloedszones. Met 
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name hoge bebouwing en gemotoriseerd verkeer kunnen van invloed zijn op het 
functioneren van de observatieposten. Via de aanvullende bestemmingsregeling 
wordt daar rekening mee gehouden.

Vrijwaringszone - straalpad

De aanduiding heeft betrekking op straalpaden ten behoeve van 
telecommunicatie. Er worden in deze zone eisen gesteld aan de hoogte van 
bouwwerken en beplanting.

Vrijwaringszone - vaarweg

Langs de belangrijke vaarverbindingen is aan weerszijden een vrijwaringszone 
opgenomen. Binnen de aanduiding gelden beperkingen ten aanzien van het 
oprichten van bebouwing. 

Vrijwaringszone - weg

Langs belangrijke wegen liggen aan weerszijden vrijwaringszones waarbinnen 
beperkingen gelden ten aanzien van het oprichten van bebouwing.
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Hoofdstuk 8  Uitvoerbaarheid

8.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Vanuit het oogpunt van maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft de gemeente een 
aantal belangenorganisaties betrokken bij de totstandkoming van het 
Bestemmingsplan Buitengebied. Over het voorontwerpbestemmingsplan is 
gelegenheid gegeven tot Inspraak van 4 februari 2010 tot en met 18 maart 2010 in 
het kader van de gemeentelijke Inspraakverordening. In het kader van het 
vooroverleg heeft de gemeente het plan met verschillende overleginstanties 
besproken. Met de provincie Drenthe is meerdere keren overleg gevoerd om dit 
bestemmingsplan zo goed mogelijk af te stemmen op het provinciaal beleid en 
provinciale omgevingsvisie. De Inspraak- en Overlegreacties  zijn in het 
ontwerpbestemmingsplan verwerkt. Er is een reactienota opgesteld waarin alle 
reacties zijn beantwoord en door de gemeente een standpunt is ingenomen. De 
beantwoording van de overlegreacties is opgenomen in de bijlagen bij deze 
toelichting. De beantwoording van de inspraakreacties is opgenomen in een 
aparte Reactienota inspraak. De wijzigingen die hieruit voortvloeien, zijn in dit 
ontwerpbestemmingsplan verwerkt. Tevens zijn er wijzigingen naar aanleiding 
van de planMER en Passende beoordeling doorgevoerd (zie paragraaf 5.2).

Op dit ontwerpbestemmingsplan wordt gelegenheid geboden tot het inbrengen 
van zienswijzen bij de gemeenteraad. Na het ontwerpbestemmingsplan wordt het 
plan gereed gemaakt voor vaststelling. Uiteindelijk is tegen het bestemmingsplan 
beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

8.2  Economische uitvoerbaarheid

Het weergeven van de economische uitvoerbaarheid door middel van een 
cijfermatige opzet, is in het kader van een Bestemmingsplan Buitengebied 
moeilijk te geven. Immers, een Bestemmingsplan Buitengebied is geen 
uitvoeringsinstrument, maar een beoordelingskader voor de inrichting en het 
beheer van het landelijk gebied.
Met betrekking tot de economische uitvoerbaarheid kan dan ook worden 
opgemerkt dat het hier een bestaande situatie betreft die in een nieuwe 
planologische regeling is vervat. Van gemeentewege zijn geen nieuwe 
ontwikkelingen in het plan opgenomen die in een financieel kader geplaatst 
moeten worden.
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8.3  Grondexploitatie

Wanneer een bestemmingsplan een bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen bouwplan mogelijk maakt en het kostenverhaal niet anderszins is 
verzekerd, dient op basis van artikel 6.12. van de Wro (tegelijkertijd met de 
vaststelling van een bestemmingsplan) een exploitatieplan te worden vastgesteld. 
Onder een aangewezen bouwplan wordt krachtens artikel 6.2.1. van het Bro 
onder andere de bouw van één of meer woningen of andere hoofdgebouwen, de 
uitbreiding van een gebouw met ten minste 1.000 m² brutovloeroppervlakte, of de 
bouw van ten minste 1.000 m² brutovloeroppervlakte aan kassen verstaan. Het 
exploitatieplan is in deze situatie de basis voor het doorberekenen van de 
verhaalbare kosten die de gemeente maakt om de aangewezen bouwplannen 
mogelijk te maken. Op basis van artikel 6.2.4 van het Bro worden daartoe onder 
andere gerekend de kosten van de aanleg van voorzieningen, de kosten ven het 
opstellen van gemeentelijke plannen en andere door het gemeentelijk apparaat te 
verrichten werkzaamheden ten behoeve van de bouwplannen. Daarnaast kan een 
exploitatieplan vereist zijn indien aanvullende eisen en regels gesteld moeten 
worden. 

Het onderhavige bestemmingsplan heeft een conserverend karakter, waarbij de 
bestaande situatie als uitgangspunt geldt en met inachtneming van de actuele 
bouw- en gebruiksregels en verplichte sectorale toetsen wordt vastgelegd. In het 
bestemmingsplangebied worden slechts beperkte bouwmogelijkheden geboden, 
welke kunnen worden aangemerkt als aangewezen bouwplan zoals bedoeld in 
artikel 6.2.1 Bro. Het betreft in alle gevallen particulier initiatief, waaraan in de 
meeste gevallen geen kosten voor de gemeente zijn verbonden, afgezien van 
kosten van het ambtelijk apparaat voor de begeleiding en toetsing van aanvragen. 
Deze kosten worden door middel van leges gedekt. 

Voor de hierboven genoemde bouwmogelijkheden geldt dat dit gedeeltelijk 
bouwmogelijkheden betreft die reeds mogelijk waren op basis van het vigerende 
bestemmingsplan. Artikel 9.1.20 van de Invoeringswet Wro bepaalt dat voor deze 
bouwplannen de grondexploitatieregeling buiten toepassing blijft. Hiervoor kan dus 
geen exploitatieplan worden vastgesteld. 

Ten aanzien van de door dit bestemmingsplan nieuw mogelijk gemaakte 
bouwplannen is in de Wro en het Bro vanaf 1 november 2010 een regeling 
opgenomen, waardoor bij relatief beperkte bouwmogelijkheden kan worden 
afgeweken van de plicht om een exploitatieplan vast te stellen. In 
uitzonderingsgevallen is het mogelijk om als gemeenteraad af te zien van het 
vaststellen van een exploitatieplan, indien de te verhalen kosten niet in verhouding 
staan tot de kosten verbonden aan het maken van een exploitatieplan. Het gaat 
dan om situaties waarbij de verhaalbare kosten lager zijn dan €  10.000, er geen 
fysieke werken als kostenpost worden opgevoerd maar alleen apparaatkosten of 
de verhaalbare kosten alleen betrekking hebben op aansluiting op de openbare 
ruimte of aansluiting op nutsvoorzieningen (artikel 6.2.1a Bro). Gezien het feit dat 
alle in onderhavig bestemmingsplan opgenomen bouwplannen onder deze 
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regeling vallen, zal de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan 
besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen. 

Wanneer door middel van wijzigingsbevoegdheden bouwmogelijkheden worden 
geboden, schuift het beoordelingsmoment ten aanzien van de vaststelling van 
een exploitatieplan door naar de toepassing van de betreffende 
wijzigingsbevoegdheid. Mochten zich dan kosten voordoen, die voor 
kostenverhaal in aanmerking komen, zal getracht worden een overeenkomst 
zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro te sluiten met de initiatiefnemer. In deze 
overeenkomst kunnen, indien nodig, ook aanvullende eisen gesteld worden. 
Wanneer het sluiten van een dergelijke overeenkomst voorafgaand aan de 
vaststelling van het wijzigingsplan niet mogelijk blijkt te zijn, kan hiervoor alsnog 
een exploitatieplan worden vastgesteld. 

===
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Bijlagen
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Bijlage 1  Overzicht inventarisatie landschapselementen
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Overzicht  aangewezen landschapselementen in aantallen percelen en eigendom
nr omschrijving 

kern randzone kern randzone kern randzone
4 Joodse begraafplaats Dwingeloo 1 4 ? particulier hakhoutbosje
5 Vledderlanden 11 deels particulier, deels 

gemeente (paar 
houtwallen)? 

houtwallen

11 Scheidgruppe 40? SDL/ particulier grensriviertje landschap en 
ecologie

12 Kalterbroeken 44 26 2 SBB, 2 gemeente 16 NM

13 Uffelter Vaartje

14 Veendijk 30

15 Busselte

17 Wapserveen
18 Helveen 4 4 1 SBB, rest part. particulier gebruik als 

hakhoutbos
gebiedsvreemd 

water buitensluiten

19 Landschappelijke eenheid 
Lheebroek

20 Sliekerveen 2 6 SBB particulier heiderestant en 
brongebied

buffer 
waterhuishouding

23 Witteveen open veld buffer gewenst
25 Diepenveen 3 1 1 part, 1 Nm, 1 SBB particulier

26 Oldendiever
27 Westerbeeksloot

28 Reeweg bij Vledder

aantal percelen eigenaar te beschermen structuur

oude zandwegen, houtwallen en sloten

30? Vaartje ligt soms op 
perceelsgrens, soms  
midden over perceel

vaart uitdiepen en verwijderen opslag. 
Afwatering westelijk deel ongewenst

waardevolle erven met behuizing, 
kavelscheidingen en houtopstanden 

30 part, zowel woon- als agrarisch

part, meest woonkavels

particulier, NM, defensie

houtwallen met hoge ecologische 
waarde

meest particulier (bebouwde kom?) zie Veendijk >100

30 6 SBB, rest particulier (NB 1=camping 
Meisterhof)

overgang van veld naar hakhout, 
eszoom en es

10 7 SBB, 3 particulier
veenplas, reconstructie cultuurlandschap   

gewenst

10 percelen in clusters 7 part, 3 SBB bosjes en veenplas
gemeente Westerveld ? diepe sloot als karakteristiek element 

kolonielandschap

? Lintvormig element

? Lijnvormig element

gemeente Westerveld ? meer dan 200 jaar oude zandweg; niet 
verharden !



nr omschrijving 
kern randzone kern randzone kern randzone
aantal percelen eigenaar te beschermen structuur

29 Jodenweg

30 Tilgrup ? >30 ? part/SBB/NM culthistorisch 
waardevol; vorm 

handhaven
31 Martenswal NM/SBB

33 Jonckindt Conincklaan particulier ??
34 Schoollaan
35 Grenspoel en weer

36 Kolonievaart ? 20 (Drentse 
kant)

SBB, part zie Tilgrup

39 Ettelte

? Lintvormig element gemeente Westerveld ? aangelegd door joodse 
dwamngarbeiders in WOII. Als 

zandweg handhaven

? Lijnvormig element op 
perceelsgrens

grenswal markenscheiding; wal en 
opgaande begroeiing herstellen

5;  plus weg kavelpatronen en bebouwing
10; plus weg kolonielandschap; weg niet verharden

SBBonderdeel van grotere 
percelen; deels in FL

herstel van de weer (oude 
verdedigingswal)

17 17 part, 2 SBB oud kleinschalig cultuurlandschap met 
hoge ecologische waarde



 1 

Nummer    4 
 
Naam     Joodse begraafplaats Dwingeloo  
 
 
Ligging    221.4 – 537.5 
 
Oppervlakte en vorm   vlakvormig 
 
Eigenaar 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype 
volgens kadernota   esdorpenlandschap / grens es en beboste veldgronden 
 
Bijzondere waarden De Joodse begraafplaats is wat betreft ligging en 

vormgeving karakteristiek. Ze werden in de 19e eeuw op 
eigen grond aangelegd ver buiten de dorpen, ‘aan de rand 
van de beschaving’. Deze begraafplaats is aangelegd op 
de rand van veldgronden en de Dwingelder es. Ter 
bescherming van de es tegen stuifzand werd hier op de 
rand in het verleden eikenhakhout geplant. Naast 
bescherming leverde dit bos ook geriefhout en schors Nu 
is het complexje opgenomen in de grote boswachterij. De 
hier naast nog aanwezige restjes in cultuurgebrachte 
veldgronden getuigen van de strijd van kleine boeren om 
een bestaan op te bouwen door zelf met de schop kleine 
velden te ontginnen. Eikenhakhout op stuifzand is door 
zijn geschiedenis (al op de kaart van 1900 aanwezig!) en 
schrale bodem een zeldzaam biotoop. 

 
 
Huidig gebruik   Bos en ‘parkje’ 
 
 
 
Bedreiging    De begraafplaats wordt goed onderhouden. Het  
     omringende hakhoutbosje dreigt te verrommelen door  
     stort van tuinafval en verwaarlozing 
 
Advies voor beheer en 
gebruik Het eikenhakhout als zodanig beheren (geregeld 

afzetten). De begraafplaats en stenen onderhouden.  
 
 
 
 
 



 2 

Nummer    5 
 
Naam     Vledderlanden 
 
 
Ligging    210.5 – 540.5 
 
Oppervlakte en vorm   lijnvormig element 
 
Eigenaar 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype 
volgens kadernota   Esdorpenlandschap / beekdalen 
 
Bijzondere waarden   Ligging en vorm van de houtwallen herinneren aan het 
     vroeger besloten complex van gras- en hooilanden op de 
     overgang van het eigenlijke beekdal van de Vledder Aa  

naar de hogere (veld)gronden (zie kaart 1811, structuur 
al aanwezig, fietspad is voormalig zandpad). Naast de 
landschappelijke waarde kennen deze wallen een 
ecologische waarde als broed- en schuilgebied voor 
vogels en wild en voor de ondergroei van kruiden en 
struiken als meidoorn en bosanemoon op de wat rijkere 
bodem.  
De roekenkolonie in een van de wallen is ecologisch zeer 
waardevol, want zeldzaam in het buitengebied daar 
roeken door de jacht in het verleden de dorpen in zijn 
getrokken. 

 
 
Huidig gebruik   Moderne gras- en maaiweiden afgewisseld door oude 

wallen met opstanden die niet worden beheerd. 
 
Bedreigingen    Vermesting door omringend landgebruik. Teloorgang  
     van het karakter door uitgroei van kroonbomen en hol  
     worden onderbegroeiing 
 
Advies voor beheer en 
gebruik    Het beheer van de oude bomen afstemmen op de  

aanwezigheid van roeken, d.w.z. de bomen met rust laten  
en hoog en breed laten uitgroeien. Waar mogelijk 
openheid in de wal schappen zodat bomen, struiken en 
ondergroei zich kunnen verjongen 
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Nummer    11 
 
Naam     Scheidgruppe 
 
Ligging    216.5 / 217.5 – 532.5 / 537 
 
Oppervlakte en vorm   lijnvormig element 
 
Eigenaar    binnen ‘Rheebrugge’: Het Drentse landschap 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype 
volgens kadernota   Esdorpenlandschap / beekdalen 
 
Bijzondere waarden   De Scheidgruppe is een origineel bovenstroompje van de  
     Dwingelder stroom of Oude vaart (via de Leisloot).  

Zoals de naam aangeeft vormde het stroompje de grens 
tussen de marken Uffelte en Ansen/ Dwingeloo en de 
latere gemeente Havelte en D. Deels is de  
Scheidgruppe  niet vergraven (door het landgoed 
Rheebrugge) deels is zij in beperkte mate gekanaliseerd. 
De landschappelijke waarde is hoog , juist ook buiten het 
landgoed daar zij nog steeds bepalend is voor de 
kavelvorm die aan beide zijden verschilt. Ecologisch 
gezien kan de grup door voeding met lokaal (kwel)water 
een waardevolle gebiedseigen flora en fauna 
ontwikkelen.  

 
 
Huidig gebruik   Van belang voor waterhuishouding in deze brede strook  

laaggelegen en eeuwenoud weide- en hooilandgebied 
 
 
 
Bedreiging    Eutrofiëring door omringende landerijen. Verdere  
     vergravingen en opschaling buiten het landgoed  
     Rheebrugge 
 
 
Advies voor beheer en 
gebruik    Aanwijzing van de gehele stroom – van ’t Loo in het  

noorden tot de leisloot in het zuiden al landschappelijk 
en ecologisch waardevol gebied met hoge potenties. 
Waar mogelijk met een brede oever- wal zone. 
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Nummer    12 
 
Naam     Kalterbroeken 
 
 
Ligging    216 / 217 – 541 / 542 
 
Oppervlakte en vorm 
 
Eigenaar 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype 
volgens kadernota   Esdorpenlandschap. Overgang veldgronden, beekdalen   

en esgehuchten 
 
Bijzondere waarden   Het deel ten zuiden van de weg naar Wapse wordt  
      gekenmerkt door de typerende structuur van enerzijds  

kleine particuliere veldontginningen op de rand van het 
beekdal en anderzijds de grootschaliger ontginning van 
de hogere gronden richting Zoerte. Het gebied ten 
noorden van deze weg wordt ter wille van de rijkdom aan 
amfibieën tot natuurgebied omgevormd. 

 
 
 
Huidig gebruik Herinrichting t.b.v. nieuwbouw enerzijds en 

natuurgebied anderzijds 
 
 
 
 
Bedreigingen    uitloopgebied voor mens en hond vanuit nieuwbouw,  
     mogelijke ontwatering van het gebied t.b.v. die  
     nieuwbouw 
 
 
Advies voor beheer en 
gebruik    aan beide zijden van de weg het behouden van  

structuurbepalende elementen als oude (zand)wegen,  
houtwallen en sloten. Voldoende maatregelen treffen om 
een veilige uitwisseling voor amfibieën aan beide zijden  
van de weg en in de woonwijk te garanderen 
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Nummer    13 
 
Naam     Uffelter vaartje 
 
 
Ligging    213/216 – 535.5  
     (Van het Uffelterveen tot aan de Drentse Hoofdvaart) 
 
Oppervlakte en vorm:   lijnvormig element, karakter van een greppel en slootje, 
     kleine stukjes gedempt voor erven (oostelijke kant) 
 
Eigenaar    westelijk deel: natuurorganisatie (NM?) 
     oostelijk deel: enkele particulieren en waterschap? 
 
Planologische status   als oude vaart waarschijnlijk geen status als geheel 
 
Landschapstype  
volgens kadernota   deels veldgronden (natuur en veldontginning) deels 
     beekdal 
 
Bijzondere waarden   de vaart is op de franse kaart van 1811 aanwezig en 
     sindsdien op alle kaarten als vaart(je) of tracé terug te  
     vinden (kaarten van 1850, 1868, 1900, 1963, 1992, 
     2004). Historisch onderzoek kan opleveren wanneer de 
     vaart exact is gegraven. Hij was met enkele kleine  
     zijvaarten bedoeld om het Uffelterveen te ontwateren en 
     werd gebruikt voor de afvoer van turf. In 1868 wordt hij 
     als Uffelter boerenvaart gekarteerd. De vaart is tevens 
     bepalend voor de kavelstructuur t.z.v. Ootmaan, liggend 
     op de grens van beekdal (oude Vaart) en veldontginning 
     met op die laatste karakteristieke en ecologisch  
     waardevolle houtwallen. 
 
Huidig gebruik   De vaart is als zodanig niet meer in gebruik en is in het 
     natuurterrein verworden tot een ondiepe greppel vol 
     struiken. Op de camping is het eveneens een sterk  
     bestruikte sloot die echter wel water voert. Ten oosten 
     van de camping is de vaart deels aanwezig in de vorm 
     van boerenslootjes. 
 
Bedreiging    het vaartje als eenheid dreigt te verdwijnen  
 
Advies voor beheer en gebruik De vaart als structuurelement behouden en versterken 
     door uitdieping en verwijderen opslag. In het belang van 
     de natuur en vanuit waterstaatkundig oogpunt is de 
     functie van afwatering in het westelijk deel ongewenst. 
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Nummer    14 
 
Naam     Veendijk 
 
Ligging    210 / 211 – 528.5 / 530.1 
 
Oppervlakte en vorm   lintvorm langs de weg met vlakvormige erven en kavels 
 
Eigenaar 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype 
volgens kadernota   Wegdorpenlandschap 
 
Bijzondere waarden   Veendijk heeft binnen de gemeente een bijzonder status  

als gaaf lintdorp, ontstaan vanuit Havelte als  
veenontginning. Sedert de kartering van dorp en 
landschap in 1819 is de structuur in hoofdzaak 
onveranderd gebleven al is het aantal erven toegenomen 
en is door de ruilverkaveling het fijne strookvormige 
patroon verdwenen. De kavelvorm en richting zoals nu 
aanwezig is authentiek. Een aantal erven heeft nog de 
originele breedte van de laagveenontginning. 

 
 
Huidig gebruik   moderne gras- en hooiweiden 
 
 
 
 
 
 
Bedreiging    Door schaalvergroting verdwijnt de oorspronkelijke 
     structuur, erven en behuizingen verliezen hun karakter 
     door de toepassing van moderne tuintrends en het  
     (ver)bouwen zonder oog voor cultuurhistorische waarden 
 
 
 
Advies voor beheer en 
gebruik    Op basis van een nadere inventarisatie van waardevolle  

erven met hun behuizing, indeling en houtopstanden en 
kavels met kenmerkende kavelscheidingen als sloten (en 
een enkele houtsingel) een aantal erven een beschermde 
status verlenen  
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Nummer    15 
 
Naam     Busselte 
 
 
Ligging    209 / 210.7 – 530.9 – 531.5 
 
Oppervlakte en vorm   strook van 200 meter aan beide zijden van de  

Busselterweg 
 
Eigenaar 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype 
volgens kadernota Overgang van beekdal in wegdorpenlandschap 

(Veendijk) en veldontginningen en bebossing in het 
Esdorpenlandschap (Bisschopsberg) 

 
Bijzondere waarden   Juist deze overgang maakt het gebied bijzonder daar de 

oude ontginning op deze gradiënt door de nog  
aanwezige kavelvormen en perceelscheidingen (op basis  
van oudere ontginningen vastgelegd vanaf 1850) is te  
beleven. Zij geeft aan het landschap een bijzonder  
karakter met authentieke zichtlijnen naar de open  
Paardenweiden en Lege Veld, behorend bij het  
veenlandschap van Veendijk. De ecologische waarde  
wordt gevormd door de leeftijd en ongestoorde  
ontwikkeling van de houtwallen (schrale ondergroei) en  
de aantrekkelijkheid van dit halfopen landschap als  
migratie- en vestigingsgebied waarbij de veenweiden als  
fourageergebied en de bossen als schuilplaats fungeren. 

 
Huidig gebruik   groen- en bouwland, uitgerasterde houtwallen 
 
 
 
Bedreiging    uitgroei van de oude wallen waardoor het intieme  
     karakter verloren gaat en het doorsnijden van de  
     zichtlijnen de beplantingen haaks op de kavelstructuur 
 
 
 
Advies voor beheer en 
gebruik beheer gericht op instandhouding van dit halfopen 

landschap met daarbinnen een beheer van de houtwallen 
gericht op de rijkdom in structuur 
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Nummer    17 
 
Naam     Wapserveen 
 
 
Ligging    208.5 / 214.4 – 536 / 5385 
 
Oppervlakte en vorm   lintvormige bebouwing met vlakvormige erven en kavels 
 
Eigenaar 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype 
volgens kadernota   Wegdorpenlandschap 
 
Bijzondere waarden   Wapserveen is een bijzonder gaaf lintdorp, ontstaan op  

een langgerekte zandrug in het veengebied van de  
Wapserveense Aa. in de 13e of 14e eeuw. Een aantal  
erven en kavels heeft nog dezelfde omvang als  
gekarteerd in 1819. Bijzonder zijn ook de tientallen 
geriefbosjes op of grenzend aan het erf  
en de aanplant op de perceelsscheidingen. Nader  
onderzoek zal aantonen welke erven, kavels en  
scheidingen het meest waardevol zijn wat betreft  
ouderdom en samenstelling van de erfbeplanting,  
boomgaarden en hagen. Dit onderzoek dient tevens vast  
te leggen waar het kenmerkende reliëf tussen veen en  
zandrug nog aanwezig is (aardkundige waarden). 
In vergelijking met Veendijk (van latere datum en sterker  
aangetast) is de waarde van Wapserveen zeker  
cultuurhistorisch groter. 

 
 
 
Huidig gebruik   erven van boeren en burgers 
 
 
Bedreiging    zie onder 14 Veendijk, met toevoeging van de  
     verrommeling van de bosjes op de grens van het hogere  
     cultuurland (met lintbebouwing) en de   
     laagveenpercelen. 
 
 
Advies voor beheer en 
gebruik    zie onder 14 Veendijk. 
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Nummer    18 
 
Naam     Helveen 
 
 
Ligging    223.1 / 223.4 – 538.4 / 538.6 
 
Oppervlakte en vorm   rechthoekig perceel 
 
Eigenaar 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype 
volgens kadernota   Esdorpenlandschap, buitengebied 
 
Bijzondere waarden   Het Helveen bij Lhee bestaat uit een uniek hakhoutbosje 

van zwarte els met de daarbij behorende kenmerkende en  
zeldzame ondergroei van zeggesoorten en gele lis. Het  
bos is plasdras, behorende bij de ligging en geschiedenis.  
In feite ligt het bosje aan een van de kleine  
bovenstroompjes van de Dwingelder stroom, van die  
relatie is door verkaveling niets meer terug te vinden. In  
1811 bestond dit gebiedje uit kleine hooilandjes en  
stukjes natte heide. Rond 1900 lagen er wat veenputten   
en zijn er singels aangeplant. De kleinschalige structuur  
van rond 1900 is nog geheel aanwezig en bepalend voor  
de overgang van de bebouwde kom van Lhee naar het  
grote open beekdal. Vanwege de aanwezige veenputten  
en het onvruchtbare karakter is het bosjes als hakhout  
geëxploiteerd geweest hetgeen sterk bijdraagt aan het  
huidige karakter (bos met broeken) 

 
Huidig gebruik   bos en weiland, bos is natuurgebied 
 
 
 
 
Bedreiging    verdroging en eutrofiëring van de randen, te zware  
     ontwikkeling van elzen waardoor windworp een  
     probleem kan worden 
 
 
Advies voor beheer en 
gebruik    het bos als hakhoutbos exploiteren, kleinschalig, de  

belendende sloor extensief onderhouden, waterpeil  
zorgvuldig in de gaten houden, gebiedsvreemd water  
buitensluiten 
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Nummer    19 
 
Naam     Landschappelijke eenheid Lheebroek 
 
 
Ligging    224.5 / 225.5 – 539.3 / 540.5 
 
Oppervlakte en vorm    
 
Eigenaar    voornamelijk particulier bezit grenzend aan de  

boswachterij Dwingeloo van SBB 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype 
volgens kadernota   Esdorpenlandschap 
 
Bijzondere waarden   Het gehucht Lheebroek vormt met de aanpalende  

Lheebroeker esch en de daaraan grenzende bosopstanden  
en heideveldjes met jeneverbes een gave eenheid die  
kenmerkend is voor de relatie dorp – es - 
eszoombegroeiing- stuifzand/veldgrond. Bovendien ligt  
in het gebied het Bollenveen, karakteristiek voor  
veenputtenexploitatie liggend op de randen van het 
plateau en het beekdal. Reeds in de 14e eeuw wordt het 
gehucht vermeld en we mogen er gelet op het kaartbeeld 
van 1811 vanuit gaan dat dorp en es zich uit het 
toenmalige moeras- en loobos heeft ontwikkeld, 
geleidelijk aan tot de huidige structuur en combinatie van 
grondgebruik. De overgang van veld, via jeneverbes naar 
eikenhakhout en eszoombegroeiing is door zijn schrale 
karakter ecologisch waardevol 

 
Huidig gebruik   deels camping, deels esgronden, heide en bos 
 
 
Bedreiging    aantasting van de eenheid door dat het geheel in handen  
     is van verschillende eigenaren met elk hun belang. Zo 
     zou SBB hier natuurontwikkeling kunnen bevorderen  
     terwijl cultuurhistorisch beheer gewenst is. Omgekeerd  
     kan de camping nadelige gevolgen hebben voor de rust  
     in het gebied. 
Advies voor beheer en 
gebruik    Met name richten op de instandhouding van de overgang  

van veld met jeneverbes naar hakhout, eszoom en es.  
Kleinschalig op diversiteit gericht beheer noodzakelijk  
om uniformering (verbossing) te voorkomen. 
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Nummer    20 
 
Naam     Sliekerveen 
 
 
Ligging    224.9 / 225.2 – 542 / 542.3 
 
Oppervlakte en vorm   rechthoekig perceel 
 
Eigenaar 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype 
volgens kadernota   Esdorpenlandschap, beekdal / veldontginningen 
 
Bijzondere waarden Het kleine Sliekerveen tussen Eemster en Beilervaart 

(Brunstingerveld) is in het gebied van de Dwingelder 
stroom (madelanden) het enige restant  
van de heidevelden die hier de bronnen (stroeten) van de  
stroom vormden. Deze getuigenis is van  
cultuurhistorisch belang. De ecologische waarde is des te 
groter daar dit terrein, veenachtig met een fraaie 
begroeiing van gagel, al in het begin van de 2oe eeuw 
zeldzaam is geworden. Deze stroeten waren namelijk in 
trek om tot groenland te ontginnen vanwege de relatief 
voedselrijke bodem (ter plekke vanaf circa 1850). 

 
Huidig gebruik   natuurterrein 
 
 
 
Bedreiging    Vermesting door gebruik omringende landerijen,  
     verdroging i.v.m. waterpeilbeheersing t.b.v. de landbouw 
 
 
Advies voor beheer en 
gebruik    door vergroting van dit reservaat de buffer tussen heide  

en bouw- en weiland versterken, grondwaterpeil in de  
gaten houden, verschraling door maaibeheer 
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Nummer    23 
 
Naam     Witteveen 
 
 
Ligging    215 / 216.2 – 539.6 / 540    
 
Oppervlakte en vorm   langgerekte rechthoekige kavel  
 
Eigenaar    SBB 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype 
volgens kadernota   Esdorpenlandschap / veldontginningen 
 
Bijzondere waarden   Heide restant met veenput, in originele vorm en grootte  

van kavels zoals vastgelegd in de markescheiding eind  
19e eeuw van het Oldendiever veld. 
Inzijggebied waarvan het water via de Kwasloot (oud  
bovenloopje van…) naar de Wapserveensche Aa wordt  
geleid. Singel (ruilverkaveling) langs de Kwasloot  
accentueert de overgang van de voormalige veldgronden  
naar de maden van de Wapserlanden. Gebied is 

 belangrijke stapsteen in het realiseren van 
 verbindingszones in de EHS 

 
 
Huidig gebruik   natuurterrein 
 
 
 
 
 
Bedreiging    verdroging en vermesting door ontbreken buffer. 
 
 
Advies voor beheer en 
gebruik    gebied van een buffer voorzien, beheren als veldgrond en  

verdere verbossing tegen gaan. 
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Nummer    25 
 
Naam     Diepenveen  
 
Ligging    213.9 / 214 – 542.4 / 5425    
 
Oppervlakte en vorm   cirkelvormig veen met wat houtopstand 
 
Eigenaar 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype 
volgens kadernota   esdorpenlandschap 
 
Bijzondere waarden   Op de kaart van 1850 aangegeven als veenplas temidden  

van de veldgronden, in 1900 gekarteerd als plas met  
kleine particuliere veldontginningen en houtwalletjes. 
Enig restant in de wijde omgeving dat getuigt van de  
naamgeving aan het belendende gehucht: Veenhuizen. 

 
 
Huidig gebruik 
 
 
 
 
 
Bedreiging    eutrofiëring en verdroging van de randen waardoor  
     bosopslag zal toenemen en er een ongewenste verlanding 
     versneld plaats zal vinden. 
 
 
Advies voor beheer en 
gebruik    Reconstructie van aanpalend cultuurland op basis van  

kaart 1900. Nader onderzoek naar aardkundige waarde  
en ecologische waarde (waterkwaliteit). 
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Nummer    26 
 
Naam Oldendiever, m.n. bosjes in het gehucht en De Holten en  

veenplas Leendert 
 
 
Ligging    217.5 / 218.3 – 540 / 540.5 
 
Oppervlakte en vorm 
 
Eigenaar 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype 
volgens kadernota 
 
Bijzondere waarden   Zowel bosjes (al gekarteerd in 1850) als de veenplas  

verwijzen naar de ontginning van het Oldendiever veld.  
Zie voor de veenplas onder nr. 23 
De buurtschap wordt vermeld in de 13e eeuw.  
De geriefhoutbosjes getuigen van de vroeger veel  
uitgebreidere begroeiing rond de es (eszoom) waarnaar  
de veldnaam De Holten verwijst. De bosjes zijn  
landschappelijk en ecologisch waardevol. Dat laatste  
omdat zij gedurende meer dan 150 jaar vrij extensief zijn  
geëxploiteerd waardoor de kenmerkende loobosvegetatie  
zich kon handhaven. 

 
 
Huidig gebruik   bos en veen temidden van groenland 
 
 
 
Bedreiging    aantasting van de bosjes en met name de bosranden door 
     stort van (tuin) afval, indringen meststoffen, aanploegen 
     van randzone 
 
 
Advies voor beheer en 
Gebruik    zorgvuldig beheer gericht op instandhouding van  

looboskarakter met geriefhout. Nader onderzoek moet  
uitwijzen hoe de versterking het beste kan plaats vinden. 
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Nummer    27 
 
Naam     Westerbeeksloot 
 
 
Ligging    206.8 / 208.8 – 540 / 542.9 
 
Oppervlakte en vorm   lijnvormig element 
 
Eigenaar 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype 
volgens kadernota   Ontginningskolonielandschap 
 
Bijzondere waarden   De Westerbeeksloot loopt deels door het gelijknamige  

landgoed en werd begin 17e eeuw gegraven  voor de  
ontwatering van het veen en afvoer van turf. In de 19e  
eeuw is zij gekoppeld aan de Kolonievaart  (vanaf 
Wilhelminaoord tot aan de  
Schipsloot) bij de vestiging van de koloniën van de Mij.  
Van Weldadigheid. De aansluiting op de zuidelijk  
gelegen Wapserveense Aa is na 1900 verdwenen bij het  
in cultuur brengen van de landerijen  
Bijzonder is de zeer diepe ligging van het deel in het 
landgoed waar een zandkop wordt doorsneden. 
De sloot vormt vandaag de dag een karakteristiek 
element van het kolonielandschap en herinnert aan het 
vroeger belang van waterwegen, ook al zijn die in onze 
ogen van bescheiden omvang. Ecologisch gezien zijn 
zowel de sloot als de oevers waardevol door hun 
soortenrijke flora. 

 
 
Huidig gebruik 
 
 
 
 
Bedreiging    met name in het oostelijk deel is de sloot onderhevig aan  
     verval van het diepe talud. Verderop zijn de oevers zo  
     zwaar bebost dat windworp dreigt. 
 
 
Advies voor beheer en 
gebruik    vorm en grootte behouden, verdere ontwatering van het  

landgoed tegen gaan 
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Nummer    28 
 
Naam     Reeweg bij Vledder 
 
 
Ligging    207.2 / 209.9 - 541.7 / 542.1 
 
Oppervlakte en vorm   lintvormig element 
 
Eigenaar 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype   grens tussen esdorpenlandschap en kolonielandschap 
volgens kadernota 
 
Bijzondere waarden   Wat vandaag de dag de naam Reeweg draagt was al in  

1811 een verbindingsweg van Veldeer over Noordwolde  
naar de rest van oostelijk Friesland. Dat de weg veel  
ouder is blijkt uit het aanwezige stuifzand ten westen van  
het dorp. Langs veel van oorsprong vroeg middeleeuwse  
wegen ontwikkelde zich stuifzand op de hogere gronden. 
Over een ‘reeweg’ trok de begrafenisstoet vanuit het 
achterland naar de kerk en begraafplaats in Vledder. De 
weg zal deze naam gekregen hebben bij de ontginning en 
occupatie van de veldgronden tussen Vledder en de 
Friese grens. Het zeldzame feit dat deze weg nog 
grotendeels intact is en nog altijd een zandweg, maakt 
hem cultuurhistorisch interessant.  

 
 
 
Huidig gebruik   zandweg tot in Wilhelminaoord 
 
 
 
 
Bedreiging    eventueel verharding of aanleg van overgedimensioneerd  
     fietspad 
 
 
Advies voor beheer en 
Gebruik    onverhard laten 
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Nummer    29 
 
Naam     Jodenweg 
 
 
Ligging    208.9 / 209.4 – 543 / 543.6 
 
Oppervlakte en vorm   lintvormig element 
 
Eigenaar 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype 
volgens kadernota   esdorpenlandschap / veldontginningsgronden 
 
 
Bijzondere waarden   Ligging en naamgeving verwijzen naar de inzet van  

Joodse dwangarbeiders vanuit Vledderveen in de eerste  
helft van de Tweede Wereldoorlog.  
De zandweg moest het oude voetpad tussen Veldeerveen  
en Vledder vervangen. Voor 1940 in het kader van de  
werkverschaffing en van 1941 onder dwang werden in  
deze omgeving ontginningswerkzaamheden uitgevoerd. 
Vanuit landschappelijk oogpunt is de weg waardevol 
vanwege de verwijzing naar deze veldontginningen. De 
naamgeving, spontaan in het dorp ontstaan en later nogal 
omstreden gehandhaafd, maakt van de weg een lieu de 
mémoire. 
 

 
Huidig gebruik 
 
 
 
 
 
Bedreiging    verbreding en asfaltering fietspad 
 
 
Advies voor beheer en 
gebruik    als zandweg handhaven 
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Nummer    30 
 
Naam     Tilgrup 
 
 
Ligging    218.7 / 547 – 216.8 – 245.8    
 
Oppervlakte en vorm   lijnvormig element 
 
Eigenaar 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype 
volgens kadernota   ontginningskolonielandschap 
 
Bijzondere waarden   kenmerkende forse sloot die diende ter ontwatering van  

het gebied Oude Willen ten tijde van de ontginning van  
dit lage venige veld 2e helft 19e eeuw) Deels was de 
tilgrup tevens scheiding tussen de provincies Drenthe en 
Friesland. De grup is nog steeds bepalend voor 
kavelpatroon en grondgebruik die aan beide zijden 
verschilt. Hij mondt uit in een van de bovenstromen van 
de Vledder Aa die flauw kronkelend door het bos 
stroomt / stroomde 

 
 
Huidig gebruik 
 
 
 
 
Bedreiging    natuurontwikkeling in bos en Oude Willem waardoor 
     Landschappelijk karakter verdwijnt 
 
 
Advies voor beheer en 
gebruik    vorm handhaven 
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Nummer    31 
 
Naam     Martenswal 
 
 
Ligging    215.5 / 546 – 215.3 / 546.8    
 
Oppervlakte en vorm   lijnvormig 
 
Eigenaar 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype 
volgens kadernota   gedeeltelijk bos (op rand met) veldontgining 
 
Bijzondere waarden   Al in 1900 een grenswal van het Dieverderzand tot bijna  
     in Wateren. Waarschijnlijk aangelegd t.b.v. de  
     markenscheiding in de 2e helft van de 19e  
     eeuw als eigendomsmarkering (samen met een  
     evenwijdig lopende inmiddels in zandpad omgezette wal  
     (Middenlaan) ten zuiden van de Martenswal. Opvallend 
     is/was de doorkruising van de bovenloop van de Vledder  
     A die later is vergraven i.s.m. de Tilgrup. 
     De ecologische waarde kan alleen worden vastgesteld  
     door veldbezoek. Landschappelijk vormt de wal nog  
     altijd een grens tussen de groenlanden aan de ene en de  
     restanten woeste grond aan de andere kant. 
 
 
Huidig gebruik   zandpad, perceelscheiding 
 
 
Bedreiging    verdwijnen van het karakteristieke wallichaam met  
     bijbehorende greppel 
 
 
Advies voor beheer en 
gebruik    tracé van de wal een beschermde status geven, waar 
     mogelijk wal en opgaande begroeiing herstellen of  
     versterken 
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Nummer    33 
 
Naam     Jonckindt Conincklaan 
 
 
Ligging    210.9 / 544.8 – 211.8 / 546 
 
Oppervlakte en vorm   lijnvormig element met vlakvormige erven 
 
Eigenaar    Maatschappij van Weldadigheid 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype 
volgens kadernota   ontginningskolonielandschap 
 
Bijzondere waarden   De rechte laan met zijn laanbomen, maar nog meer de  
     eraan gelegen voormalige koloniehuisjes en hun erven  
     getuigen van de ontginningsgeschiedenis van de kolonie  
     Boschoord. Deze landbouwkolonie is nooit goed van de  
     grond gekomen en de landerijen werden al snel bebost.  
     Het bos wordt nu geëxploiteerd door de Mij. van W. 
 
Huidig gebruik   particuliere bewoning, bos 
 
 
Bedreiging    opgaan van het koloniekarakter van de huizen en erven 
     In het bos, erven die worden ingeplant, huisjes die  
     worden verbouwd en uitgebreid 
 
 
Advies voor beheer en 
gebruik    kavelpatronen zichtbaar handhaven, huizen beschermde  
     status verlenen 
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Nummer    34 
 
Naam     Schoollaan 
 
 
Ligging    210.1 / 545 – 210.8 / 544.8 
 
Oppervlakte en vorm   lijnvormig met aangrenzende rechthoekige percelen 
 
Eigenaar    Maatschappij van Weldadigheid 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype 
volgens kadernota   ontginningskolonielandschap 
 
 
Bijzondere waarden   De laan, school en onderwijzerswoning vormen samen  
     met de percelen groenland een mooi beeld van het  
     kolonielandschap. Zie voorts onder 33 Jonckindt  
     Conincklaan. 
 
 
 
 
 
Huidig gebruik   atelier, woning, zandweg 
 
 
 
 
Bedreiging    mogelijke verharding van de weg, verdwijnen van  
     perceelsgrenzen 
 
 
 
Advies voor beheer en 
gebruik    eventuele aanleg van bescheiden schelpenpad voor  
     fietsers, aansluitend op J. C-laan 
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Nummer    35 
 
Naam     Grenspoel en weer 
 
 
Ligging    216/549. Binnen het NP Drents – Friese wold 
 
Oppervlakte en vorm   De grenspoel is een onregelmatige rond veen, het restant  
     van de weer is een lijnvormig element, doet zich voor als  
     heuvel 
 
Eigenaar    Staatsbosbeheer 
 
 
Planologische status    
 
Landschapstype 
volgens kadernota   Esdorpenlandschap, heidevelden 
 
Bijzondere waarden   De poel (ooit verturft anders zou hij zonder meer ‘veen’  
     heten) ligt samen met de wal (in dit geval een ‘weer’  
     vanwege zijn verdedigingsfunctie) op de grens met de  
     provincie Friesland, aan de rand van het Aekingerzand. 
     Op de kaart van 1900 staat de poel niet aangegeven, 
     maar het zandpad volgt terplekke de noordrand van de 
     laagte. Op de kaart van 1811 wordt de laagte duidelijk 
     onderscheiden van het omringende stuifzand en is de 
     weer met de naam ‘landweer’ ingetekend vanaf de poel 
     westwaarts tot aan de huidige ‘Twee provinciën’. De 
     weer is hier terug te vinden in hakhoutbos. 
     De historische waarde is dus hoog. Van de poel is  
     bekend dat ook de ecologische waarde groot is vanwege 
     de veenvorming en de zuiverheid van het water. 
            
 
Huidig gebruik   natuurgebied 
 
 
Bedreiging    de poel wordt niet bedreigd, de weer is grotendeels  
     verdwenen en de restanten dreigen onopvallend op te  
     gaan in het natuurgebied 
 
 
Advies voor beheer en 
gebruik    herstel van de weer 
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Nummer    36 
 
Naam     Kolonievaart  
 
Ligging    218.8 / 547 – 221 / 548.9 
 
Oppervlakte en vorm   lijnvormig element 
 
Eigenaar 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype 
volgens kadernota   veenontginningslandschap 
 
Bijzondere waarden   Zie nr. 30 Tilgrup. De kolonievaart ligt in het verlengde  
     van de Tilgrup en vormt de grens met Friesland. Samen  
     met de direct aangrenzende zandweg ligt de vaart op de  
     grens van twee totaal verschillende landschappen en is  
     daardoor landschappelijk karakteristiek. Enerzijds  
     voornamelijk bos en aan de Friese kant kleinschalig  
     cultuurlandschap. 
 
Huidig gebruik 
 
 
Bedreiging    door ontwikkeling t.b.v. natuur in De Oude Willem zou 
     in het zuidelijk deel dit grenskarakter kunnen vervagen. 
 
Advies voor beheer en 
gebruik    lijnvormig karakter handhaven en eventueel accentueren
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Nummer    39 
 
Naam     Ettelte 
 
 
Ligging    214 - 531 
 
Oppervlakte en vorm   vlakvormige elementen 
 
Eigenaar 
 
 
Planologische status 
 
Landschapstype 
volgens kadernota   esdorpenlandschap, beekdal 
 
Bijzondere waarden   Op de kaart van 1811 bestaat het huidige Ettelte uit een  
     strook kleinschalig gevarieerd cultuurlandschap op de  
     rand van de Oude (Smildiger) vaart. Bosjes, weiden, 
     wallen en een enkele akker wisselen elkaar af. Ten  
     zuiden van de huidige Osseweidenweg liggen wat  
     veenputten. Op de kaart van 1900 vinden we  
     voornamelijk eikenhakhout terug. Nog steeds zijn er  
     geen huizen ingetekend. Anno 2000 wordt het gebied  
     nog steeds gekarakteriseerd door de aanwezigheid van  
     loofbosjes en een akker, met dezelfde kavelrichting als  
     op de kaart van 1811, nog steeds doorsneden door de  
     Oude Vaart.  
     De ecologische waarde van deze bosjes wordt gelet op 
     hun leeftijd van sommige kavels hoog ingeschat. Een  
     terrein bezoek is nodig om dit te verifiëren. 
 
Huidig gebruik 
 
 
Bedreiging    Door schaalvergroting is al veel van het intieme karakter  
     verdwenen. De langs de wegen en in sommige percelen  
     aanwezige oude wallen dreigen sluipenderwijs af te  
     kalven. De nabij gelegen boerderij kan negatieve invloed  
     hebben op de kwaliteit van het bos. 
 
 
Advies voor beheer en 
gebruik    nauwkeurige omschrijving in bestemmingsplan 
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N
Natura 2000-gebied Dwingelderveld 

Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld 



Natura 2000-gebied Holtingerveld (voorheen Halelte-Oost) 
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ONTWERPBESLUIT HAVELTE-OOST

Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206);

Gelet op de Beschikking van de Commissie 2004/813/EG van 7 december 2004 tot 
vaststelling, op grond van Richtlijn 92/43/EEG, van de lijst van gebieden van 
communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (Pb EG L 387);

Gelet op artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998;

BESLUIT:

Artikel 1
1. Als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van de Richtlijn

92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake 
de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 
206) wordt aangewezen: het op de bij dit besluit behorende kaart aangegeven 
gebied, bekend onder de naam: Havelte-Oost.

2. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de 
volgende natuurlijke habitattypen opgenomen in bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG
(prioritaire habitattypen aangeduid met een sterretje): 
H2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista
H2320 Psammofiele heide met Calluna en Empetrum nigrum
H2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 
H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren
H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
H4030 Droge Europese heide
H6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden 

(en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)
H7110 *Actief hoogveen
H7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het 

Rhynchosporion
H9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur

3. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de 
volgende soorten opgenomen in bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG (prioritaire 
soorten aangeduid met een sterretje):
H1166 Kamsalamander

Artikel 2
1. De aanwijzing, bedoeld in artikel 1, gaat tevens vergezeld van een nota van 

toelichting, welke deel uitmaakt van dit besluit. 
2. De in artikel 1 bedoelde speciale beschermingszone vormt het Natura2000-gebied

Havelte-Oost, waarvan de instandhoudingsdoelstelling in de zin van artikel 10a, 
tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is opgenomen in de nota van 
toelichting behorende bij dit besluit.
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3. De instandhoudingsdoelstelling, bedoeld in het tweede lid, heeft mede betrekking 
op de instandhouding van de volgende soort, anders dan vereist ingevolge de 
richtlijn, bedoeld in artikel 1: Tapuit

Artikel 3
1. Dit besluit zal, met uitzondering van de kaart en de nota van toelichting, met een 

toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant.

Dit ontwerpbesluit, de kaart en de nota van toelichting worden gedurende zes weken 
ter inzage gelegd in het kantoor van de Directie Regionale Zaken, vestiging Noord, van 
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Cascadeplein 6, 9726 AD 
Groningen. Ter inzage legging vindt tevens plaats in de gemeentehuizen en openbare 
bibliotheken van de betreffende gemeente(n), in het kantoor van het waterschap 
waaronder het gebied valt, en in de provinciehuizen van de betreffende provincie(s). 
Het ontwerpbesluit kan ook worden ingezien op internet op het adres: 
http://www.minlnv.nl/natuurwetgeving.
Het definitieve besluit zal, met uitzondering van de kaart en de nota van toelichting, 
met een toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Een ieder kan een zienswijze binnen zes weken na de ter inzage legging van dit ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling naar 
voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het Inspraakpunt, zoals aangegeven in de bekendmaking. Een 
mondelinge zienswijze kunt u naar voren brengen op de wijze zoals deze in de bekendmaking is aangegeven. U wordt verzocht 
een kaart bij te voegen indien de zienswijze betrekking heeft op bepaalde percelen. Beroep tegen het definitieve besluit kan
alleen worden ingesteld door een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht. 
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Nota van toelichting van het Natura2000-gebied Havelte-Oost bij de aanwijzing als
speciale beschermingszone in het kader van de Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna en hierna te noemen de Habitatrichtlijn

1. INLEIDING
Door middel van dit besluit wordt het gebied Havelte-Oost aangewezen als speciale 
beschermingszone onder de Habitatrichtlijn. Het aangewezen gebied vormt het 
Natura2000-gebied Havelte-Oost, waarvan de instandhoudingsdoelstellingen in dit 
besluit zijn opgenomen.

In hoofdstuk 2 van deze nota van toelichting wordt de aanwijzing onder de 
Habitatrichtlijn kort toegelicht. Deze toelichting omvat verder in hoofdstuk 3 de 
gebiedsbeschrijving, bijzonderheden met betrekking tot de begrenzing en een 
toelichting op de kaart. Tenslotte zijn in hoofdstuk 4 de 
instandhoudingsdoelstellingen vermeld.

2. AANWIJZING HABITATRICHTLIJN
Door middel van dit besluit wordt het gebied Havelte-Oost aangewezen als speciale 
beschermingszone onder de Habitatrichtlijn (verder aangeduid als 
“Habitatrichtlijngebied”). Het gebied is in mei 2003 aangemeld volgens de procedure 
zoals opgenomen in artikel 4 van deze richtlijn waarna het gebied in december 2004 
door de Europese Commissie onder de naam “Havelte-oost” en onder nummer
NL9801071 is geplaatst op de lijst van gebieden van communautair belang voor de 
Atlantische biogeografische regio. Het gebied is aangewezen voor twee prioritaire 
habitattypen in de zin van artikel 1 van de Habitatrichtlijn.

Dit Habitatrichtlijngebied wordt voortaan aangeduid als Natura2000-gebied Havelte-
Oost (landelijk gebiedsnummer 29). Natura 2000 is het samenhangende Europees 
ecologisch netwerk bestaande uit de gebieden aangewezen onder de Habitatrichtlijn. 
Dit netwerk moet de betrokken natuurlijke habitattypen en habitats van soorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding
behouden of in voorkomend geval herstellen. Natura 2000 bestrijkt ook de onder de
Vogelrichtlijn aangewezen gebieden. De instandhoudingsdoelstellingen (hoofdstuk 4) 
en eventuele wijziging van de begrenzing zijn in algemene zin nader toegelicht in het 
Natura 2000 Doelendocument. Dit document geeft het beleidskader van de 
geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen weer en van de daarbij gehanteerde 
systematiek. Beschrijvingen van habitattypen en soorten waarvoor doelen zijn 
vastgesteld, zijn opgenomen in het Natura 2000 Profielendocument. Hierin wordt ook 
ingegaan op de interpretatie van habitattypen en de relatieve bijdrage van 
afzonderlijke gebieden aan het Natura2000-netwerk.

Het Natura2000-gebied Havelte-Oost ligt in de provincie Drenthe en behoort tot het 
grondgebied van de gemeente Westerveld.
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3. GEBIEDSBESCHRIJVING EN BEGRENZING

3.1 Gebiedsbeschrijving
Havelte-Oost is een heidegebied op de stuwwal Havelterberg. De Havelterberg bestaat 
voor een groot deel uit kalkrijke rode keileem, die verantwoordelijk is voor de floris-
tische en vegetatiekundige verscheidenheid van het gebied. Deze keileem vormt een 
slecht doorlatende laag waardoor zelfs boven op de berg natte condities bestaan, 
waarin dopheidevegetaties voorkomen. 
Natte en droge heiden en heischrale graslanden in afwisseling met vennen en 
stuifzanden vormen de belangrijke bestanddelen van deze (half)natuurlijke variatie. In 
de vennen zijn verschillende stadia van verlanding aanwezig. Ook verschillen de 
vennen in voedselrijkdom. Rond de essen komen plaatselijk soortenrijke
eikenberkenbossen voor. In de stuifzandgebieden die vrijwel volledig zijn bebost zijn 
plaatselijk nog kleinschalige stuifzanden aanwezig met karakteristieke soortenarme 
buntgrasvegetaties.

3.2 Landschappelijke context en kenmerken begrenzing
Havelte-Oost behoort tot het Natura2000-landschap ‘Hogere zandgronden’.

De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied Havelte-Oost is bepaald aan de hand van 
de ligging van de natuurlijke habitats en de leefgebieden van de soorten waarvoor het 
gebied is aangewezen. Daarnaast omvat het begrensde gebied ook natuurwaarden 
die integraal onderdeel uitmaken van de ecosystemen waartoe de betreffende 
habitattypen en leefgebieden van soorten behoren alsmede voor zover van toepassing 
nieuwe natuur indien dit noodzakelijk wordt geacht om bedreigde en schaarse 
habitattypen en leefgebieden van soorten te herstellen.

Bij de keuze en de afbakening van de gebieden is geen rekening gehouden met 
andere vereisten dan die verband houden met de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna.1

3.3 Begrenzing en oppervlakte 
De begrenzing van het Natura2000-gebied is aangegeven op de bij de aanwijzing 
behorende kaart. Globaal gaat het om het aaneengesloten gebied van heide, grasland 
en bos gelegen ten noorden van Havelte, tussen de Van Heloma weg en de Drentsche 
Hoofdvaart.

Het Natura2000-gebied beslaat een oppervlakte van 1782 ha. Dit cijfer betreft de 
bruto-oppervlakte, omdat bij de berekening geen rekening is gehouden met niet op 
de kaart, tekstueel uitgesloten delen (zie paragraaf 3.4). 

De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op 
enkele technische punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan 

de rand van het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing 
gebracht.

• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals 
wegen, wateren, perceelscheidingen en bosranden.

1 Hof van Justitie EG ,7 november 2000, First Corporate Shipping, zaak C-371/98, punten 15 en 25
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Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea’s toegelicht.

De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op een aantal 
plekken verkleind:
• In het zuidwesten van het gebied is de Vlindertuin (ca. 11 ha) uit de begrenzing 

gehaald, omdat het hier landbouwgrond zonder Habitatrichtlijnwaarden betreft.
• Aan de noordzijde (het Moer, Wittelterveld) zijn diverse percelen landbouwgrond 

uit de begrenzing gehaald, wegens afwezigheid van waarden (42 ha). De 
betreffende percelen zijn ook van weinig betekenis voor de instandhouding van 
het gebied.

• Het deel van het golfterrein tussen Havelte en Uffelte, waar geen Kamsalamander 
(H1166) voor komt is uit de begrenzing gehaald (ca. 15,5 ha). 

Verder is het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) op een aantal plekken 
uitgebreid:
• Aan de oostzijde zijn de Ootmanlanden toegevoegd, zoals deze begrensd zijn in 

het gebiedsplan, vanuit de doelstelling uitbreiding van de Kamsalamander (H1166) 
(ca. 91 ha). 

• Aan de noordkant van het gebied zijn enkele percelen (eigendom 
Natuurmonumenten) toegevoegd om een logischere begrenzing te 
bewerkstelligen (totaal ca. 7,5 ha).

3.4 Toelichting bij de kaart en uitgesloten delen
De begrenzing van het Natura2000-gebied is aangegeven op de bij de aanwijzing 
behorende kaart. Voor zover van toepassing is daarbij onderscheid gemaakt tussen
Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied en (voormalige) natuurmonumenten. Daar 
waar de kaart en de nota van toelichting, bijvoorbeeld om kaarttechnische redenen, 
niet overeenstemmen, is de tekst in deze paragraaf doorslaggevend. In voorkomende
gevallen zijn op de kaart ook aangrenzende Natura2000-gebieden  aangegeven. Aan 
de indicatief aangeduide begrenzing van deze gebieden kunnen geen rechten worden 
ontleend (voor de begrenzing van deze gebieden wordt verwezen naar de kaarten van 
de betreffende aangewezen of aangemelde gebieden).

Voor de begrenzing van Natura2000-gebieden geldt de volgende algemene 
exclaveringsformule: Bestaande bebouwing, erven, tuinen, verhardingen en 
hoofdspoorwegen maken geen deel uit van het aangewezen gebied, tenzij daarvan in 
paragraaf 3.3 wordt afgeweken. Voor de gebruikte begrippen gelden de volgende 
definities (voor zover van toepassing in het onderhavige gebied):
• Bebouwing betreft één of meer gebouwen of bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde. Gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte 
geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 
Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander 
materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is hetzij direct of
indirect steun vindt in of op de grond.

• Erven zijn de onmiddellijk aan een woning of ander gebouw gelegen, daarbij 
behorende en daarmede in gebruik zijnde terreinen.
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• Tuinen zijn in de onmiddellijke nabijheid van een woning of ander gebouw 
gelegen intensief onderhouden terreinen beplant met siergewassen en gazons of 
in gebruik als moestuin die zich duidelijk onderscheiden van de omgeving. Tuinen 
zijn meestal besloten en omheind middels een afrastering, schutting, muur of 
haag, of (deels) omgeven door een sloot.

• Verhardingen kunnen bijvoorbeeld zijn: wegen, pleinen, parkeervoorzieningen,
erfverhardingen en steenglooiingen. Wegen betreffen alle voor het gemotoriseerd 
verkeer in gebruik zijnde kunstmatig verharde wegen met inbegrip van de daarin 
liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of 
zijkanten.

• Hoofdspoorwegen betreffen spoorlijnen die zijn opgenomen in het Besluit 
aanwijzing hoofdspoorwegen (Stb. 2004, nr. 722).

Met betrekking tot het grensverloop langs verharde wegen, hoofdspoorwegen,
watergangen, waterkerende dijken en de duinvoet geldt het volgende voor zover van 
toepassing in het onderhavige gebied:
• Waar de buitengrens van een gebied wordt gevormd door een verharde weg wordt 

de grens gelegd op de voet van het talud of langs de wegberm aan de zijde van het 
gebied.

• Langs hoofdspoorwegen geldt artikel 20 van de Spoorwegwet.
• Waar de buitengrens van een gebied wordt gevormd door een watergang die op 

de kaart slechts door een enkelvoudige lijn wordt aangegeven, wordt de grens 
gelegd op de watergrens die, gezien vanuit het gebied, aan de overzijde is gelegen 
omdat dergelijke wateren een ecologisch/ waterhuishoudkundige eenheid vormen 
met de aanwezige natte habitats/ leefgebieden.

• De zeewaartse grens van duingebieden loopt langs de duinvoet van het 
buitenduin. Bij duinaangroei verplaatst de grens zich zeewaarts, bij duinafslag 
landinwaarts met de duinvoet mee.

• Waar de buitengrens van het watergebied samenvalt met een waterkerende dijk 
ligt de grens op de buitenteen van de dijk. Waar de buitengrens van een 
landgebied samenvalt met een waterkerende dijk ligt de grens op de teen van de 
dijk aan de gebiedszijde.

4. INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN

4.1 Inleiding
Het ecologisch netwerk Natura 2000 moet de betrokken natuurlijke habitats en 
leefgebieden van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat 
van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen. Onder het begrip 
“instandhouding” wordt een geheel van maatregelen verstaan die nodig zijn voor het 
behoud of herstel van natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en 
plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding. Ingevolge artikel 4, vierde 
lid, Habitatrichtlijn worden bij aanwijzing als Habitatrichtlijngebied “tevens de 
prioriteiten vast[gesteld] gelet op het belang van de gebieden voor het in een gunstige 
staat van instandhouding behouden of herstellen van een type natuurlijke habitat […] 
of van een soort […] alsmede voor de coherentie van Natura 2000 en gelet op de voor 
dat gebied bestaande dreiging van achteruitgang en vernietiging”. 
Deze bepaling is in artikel 10a, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 nader 
uitgewerkt. Op grond van dit artikel bestaat de verplichting om in een aanwijzing 
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doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van leefgebieden van vogelsoorten 
dan wel doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van natuurlijke habitats of 
populaties van de in het wild levende dier- en plantensoorten op te nemen. Om die 
reden zijn voor elk Natura2000-gebied instandhoudingsdoelstellingen ontwikkeld, 
waarbij per habitattype en per (vogel)soort is uitgegaan van landelijke doelen en de 
bijdrage die een gebied redelijkerwijs kan leveren voor het bereiken van een gunstige 
staat van instandhouding op landelijk niveau.

4.2 Algemene doelen
• Behoud van de bijdrage van het Natura2000-gebied aan de biologische diversiteit 

en aan de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten 
binnen de Europese Unie.

• Behoud van de bijdrage van het Natura2000-gebied aan de ecologische samenhang 
van het Natura2000-netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.

• Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten 
behoeve van de duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende 
natuurlijke habitattypen en soorten.

• Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang 
van de ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle 
habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn 
geformuleerd.

• Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame 
instandhouding van de habitattypen en soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd. 

4.3 Habitatrichtlijn: habitattypen (bijlage I)

H2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Van het habitattype stuifzandheiden met struikhei is veel vergrast, echter 

de kwaliteit is relatief gemakkelijk te verbeteren. In het noorden van het 
land levert dit gebied de grootste bijdrage voor dit habitattype.

H2320 Psammofiele heide met Calluna en Empetrum nigrum
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Door maatregelen voor habitattype H2310 stuifzandheiden met struikhei 

kan het habitattype binnenlandse kraaiheibegroeiingen mogelijk iets in 
oppervlakte toenemen, al wordt dit tot op heden niet beoogd.

H2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype zandverstuivingen is binnen het Natura2000-gebied sterk 

afgenomen, het betreft alleen nog enkele open plekken binnen het 
habitattype H2310 stuifzandheiden met struikhei, herstel is echter goed
mogelijk (in ieder geval op het Holtingerzand). De afwisseling van 
(kleine) zandverstuivingen en habitattype H2310 stuifzandheiden met 
struikhei is voor een groot aantal dieren belangrijk. Beide habitattypen 
komen lokaal in mozaïekvorm voor.
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H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Er ligt een reeks van vennen met het habitattype zure vennen aan 

noordoostkant (Uffelterveen) samen met het habitattype H4010 vochtige 
heiden, dat gevoed wordt vanuit de voedselarme dekzanden. De kwaliteit 
van sommige vennen is goed, met name als het gaat om karakteristieke 
insecten, maar van een groot deel is de kwaliteit van de vegetatie matig 
door verdroging. Mede wegens de landelijke matig ongunstige staat van
instandhouding wordt verbetering van de kwaliteit nagestreefd.

H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige heiden, hogere

zandgronden (subtype A).
Toelichting Nu is op geschikte plaatsen veel vergraste heide aanwezig, deze is 

relatief gemakkelijk om te vormen tot heide van goede kwaliteit. Op de 
Bisschopsberg is een bijzondere (orchideeënrijke) vorm van het 
habitattype vochtige heiden, hogere zandgronden  (subtype A) aanwezig,
dat landelijk gezien in een matig ongunstige staat van instandhouding 
verkeert. Verdere uitbreiding is mogelijk aan de noordkant van het 
gebied, waar water toestroomt vanuit het hoger gelegen dekzandgebied.

H4030 Droge Europese heide
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype droge heiden is momenteel deels vergrast, deze is 

relatief gemakkelijk om te vormen tot droge heiden van goede kwaliteit.

H6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van 
berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van 
Europa)

Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype heischrale graslanden verkeert landelijk gezien in een 

zeer ongunstige staat van instandhouding. Het belangrijkste terrein is de 
Kleine startbaan, met één van de zeer weinige overgebleven 
binnenlandse groeiplaatsen van rozenkransje. Vanwege deze bijzonder 
kwaliteit levert het gebied een zeer grote bijdrage aan het landelijke 
doel. Er zijn goede potenties voor uitbreiding oppervlakte en verbetering 
van de kwaliteit. Uitbreiding is ecologisch het meest kansrijk op de 
Bisschopsberg en op de Grote startbaan.

H7110 *Actief hoogveen
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit actieve hoogvenen, 

heideveentjes (subtype B).
Toelichting Er liggen enkele hoogveenvennen van het habitattype actieve 

hoogvenen, heideveentjes  (subtype B) aan noordoostkant (Uffelterveen), 
de kwaliteit kan worden verbeterd. 
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H7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het 
Rhynchosporion

Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting Het habitattype pioniervegetaties met snavelbiezen komt voor op 

plagplekken en in natuurlijke laagtes. De plagplekken zullen voor een 
groot deel weer omvormen tot het habitattype H4010 vochtige heide,
hogere zandgronden (subtype A). Voor behoud van de 
soortensamenstelling is het van belang her en der in het terrein 
pionierplekken te behouden. 

H9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype oude eikenbossen is over een geringe oppervlakte 

aanwezig op het terrein in de vorm van een strubbenbos (in het 
zuidoosten van het gebied. Kwaliteitsverbetering is mogelijk en gewenst 
om het landelijke doel voor kwaliteitsverbetering te behalen.

4.4 Habitatrichtlijn: soorten (bijlage II)

H1166 Kamsalamander
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 

populatie.
Toelichting De kamsalamander komt voor in het zuidoostelijke deel van het gebied, 

met onder meer een grote populatie in het Finse meertje. Ze vormt een 
metapopulatie in het omliggende buitengebied rondom Uffelte en 
Havelte, waar de soort verspreid voorkomt. De relatie met de omgeving 
is een punt van aandacht. In het gebied met een grotendeels 
kleinschalige landschap is geschikt landhabitat voldoende aanwezig. Bij 
de uitbreiding van het leefgebied verdienen vooral 
voortplantingswateren de aandacht.

4.5 Complementaire doelen
De instandhoudingdoelstelling van het Habitatrichtlijngebied heeft mede betrekking 
op een of meer complementaire doelen die voor bepaalde habitattypen en 
(vogel)soorten zijn gesteld. De rechtsgrondslag voor complementaire doelen is artikel 
10a, derde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998. Het betreft ten eerste
vogelsoorten die in het gebied voorkomen, maar het betreffende gebied is niet als 
Vogelrichtlijngebied aangewezen. Dit betreft uitsluitend vogelsoorten die in zeer 
ongunstige staat van instandhouding verkeren. Ten tweede gaat het om habitattypen
en soorten (van bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn) die nog niet in het gebied 
voorkomen en die op landelijke schaal in een zeer ongunstige staat van 
instandhouding verkeren, maar waarvoor in het onderhavige gebied goede kansen 
aanwezig zijn voor ontwikkeling of vestiging. 
De reden dat voor complementaire doelen is gekozen, is dat daarmee binnen het 
netwerk van Natura 2000 een bijdrage wordt geleverd aan de realisering van de 
landelijke doelen voor de betreffende habitattypen en soort(en). Voor een nadere
uitleg wordt verwezen naar het Natura 2000 Doelendocument (paragraaf 3.3).
In dit geval geldt het volgende complementaire doel:



N2K029_WB H Havelte-Oost.doc 10

A277 Tapuit
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 10 paren. 
Toelichting De tapuit is van oudsher broedvogel in het gebied. In het eerste deel van 

de 90-er jaren werden jaarlijks meer dan 20 paren geteld (maximaal 26 in 
1997). In de periode 1999-2003 zijn jaarlijks 4-13 paren waargenomen. 
Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is behoud 
van de populatie op dit relatief hoge niveau gewenst. Het gebied levert 
onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij 
aan de draagkracht in de regio Drenthe ten behoeve van een regionale 
sleutelpopulatie.
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ONTWERPBESLUIT DWINGELDERVELD

Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206);

Gelet op de Beschikking van de Commissie 2004/813/EG van 7 december 2004 tot 
vaststelling, op grond van Richtlijn 92/43/EEG, van de lijst van gebieden van 
communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (PbEG L 387);

Gelet op artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand 
(PbEG L 103);

Gelet op de artikelen 10a en 15 van de Natuurbeschermingswet 1998;

BESLUIT:

Artikel 1
1. Als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van de Richtlijn 

92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake 
de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 
206) wordt aangewezen: het op de bij dit besluit behorende kaart aangegeven 
gebied, bekend onder de naam: Dwingelderveld.

2. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de 
volgende natuurlijke habitattypen opgenomen in bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG
(prioritaire habitattypen aangeduid met een sterretje): 
H2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista
H2320 Psammofiele heide met Calluna en Empetrum nigrum
H2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
H3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend 

tot het Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea
H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren
H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
H4030 Droge Europese heide
H5130 Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland
H6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden 

(en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)
H7110 *Actief hoogveen 
H7120 Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is
H7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het 

Rhynchosporion
H9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in 

de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
H9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur

3. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de 
volgende soorten opgenomen in bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG (prioritaire 
soorten aangeduid met een sterretje): 
H1166 Kamsalamander
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Artikel 2
1. Als onderdeel van de speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en 

tweede lid, van de Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 
103) Dwingelderveld van 11 oktober 1996 (DN. 965400, Stcrt. 1996, nr. 202) worden 
aangewezen: de in paragraaf 3.3 van de nota van toelichting bedoelde
gebiedsdelen.

2. De nota van toelichting, voor zover van toepassing op de aanwijzing zoals bedoeld 
in het eerste lid, wordt ingetrokken.

3. De in het eerste lid genoemde speciale beschermingszone is aangewezen voor de 
volgende vogelsoorten, welke worden beschermd op grond van artikel 4, eerste lid, 
van Richtlijn 79/409/EEG: Boomleeuwerik, Kleine zwaan en Zwarte specht.

4. De in het eerste lid genoemde speciale beschermingszone is verder aangewezen 
voor de volgende trekkende vogelsoorten, welke worden beschermd op grond van 
artikel 4, tweede lid van Richtlijn 79/409/EEG: Dodaars, Geoorde fuut, Paapje, 
Roodborsttapuit, Slobeend, Tapuit, Toendrarietgans en Wintertaling

5.   De kaart behorende bij het in het eerste lid bedoelde besluit wordt ingetrokken.

Artikel 3
1. De aanwijzing bedoeld in artikel 1 en de wijziging van het in artikel 2 bedoelde 

besluit, gaan  vergezeld van een nota van toelichting en een kaart, welke deel 
uitmaken van dit besluit. 

2. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde speciale beschermingszones vormen samen het 
Natura2000-gebied Dwingelderveld, waarvan de instandhoudingsdoelstelling in de 
zin van artikel 10a, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is opgenomen 
in de nota van toelichting behorende bij dit besluit.

3. De instandhoudingsdoelstelling, bedoeld in het tweede lid, heeft mede betrekking 
op de instandhouding van de volgende soort anders dan vereist ingevolge de in 
artikel 1 genoemde richtlijn: 
H7110 *Actief hoogveen 
Dit betreft een habitattype in bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206) . Het sterretje verwijst 
naar een prioritaire soort. 

Artikel 4 
1. Dit besluit zal, met uitzondering van de kaart en de nota van toelichting, met een 

toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant.

Dit ontwerpbesluit, de kaart en de nota van toelichting worden gedurende zes weken 
ter inzage gelegd in het kantoor van de Directie Regionale Zaken, vestiging Noord, van 
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Cascadeplein 6, 9726 AD 
GRONINGEN. Terinzagelegging vindt tevens plaats in de gemeentehuizen en openbare 
bibliotheken van de betreffende gemeente(n), in het kantoor van het waterschap 
waaronder het gebied valt, en in de provinciehuizen van de betreffende provincie(s). 
Het ontwerpbesluit kan ook worden ingezien op internet op het adres: 
http://www.minlnv.nl/natuurwetgeving.
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Het definitieve besluit zal, met uitzondering van de kaart en de nota van toelichting, 
met een toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Een ieder kan een zienswijze binnen zes weken na de ter inzage legging van dit ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling naar 
voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het Inspraakpunt, zoals aangegeven in de bekendmaking. Een 
mondelinge zienswijze kunt u naar voren brengen op de wijze zoals deze in de bekendmaking is aangegeven. U wordt verzocht 
een kaart bij te voegen indien de zienswijze betrekking heeft op bepaalde percelen. Beroep tegen het definitieve besluit kan 
alleen worden ingesteld door een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht. 
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Nota van toelichting van het Natura2000-gebied Dwingelderveld waarin 
opgenomen:
nota van toelichting bij de aanwijzing van Dwingelderveld als speciale 
beschermingszone in het kader van de Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en hierna te noemen de Habitatrichtlijn, 
alsmede nota van toelichting bij de wijziging van besluit DN. 965400 van de 
aanwijzing van Dwingelderveld als speciale beschermingszone in het kader van de 
Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april
1979 inzake het behoud van de vogelstand en hierna te noemen de Vogelrichtlijn.

1. INLEIDING
Door middel van dit besluit wordt het gebied Dwingelderveld aangewezen als speciale 
beschermingszone onder de Habitatrichtlijn. Tevens wordt de aanwijzing van 
Dwingelderveld als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn gewijzigd. Deze
wijziging heeft in elk geval betrekking op de vogelsoorten waarvoor dit gebied is 
aangewezen hetgeen gebaseerd is op toepassing van de criteria, die zijn gebruikt bij 
de aanwijzing van de Vogelrichtlijngebieden in 20001. Beide aanwijzingen tezamen 
vormen het Natura2000-gebied Dwingelderveld, waarvan de 
instandhoudingsdoelstellingen in dit besluit zijn opgenomen. 

In hoofdstuk 2 van deze nota van toelichting worden de aanwijzingen onder Habitat-
en Vogelrichtlijn kort toegelicht. Deze toelichting omvat verder in hoofdstuk 3 de 
gebiedsbeschrijving, bijzonderheden met betrekking tot de begrenzing en een 
toelichting op de kaart. Tenslotte zijn in hoofdstuk 4 de instandhoudingsdoelstellingen
vermeld.

2. AANWIJZINGEN HABITAT- EN VOGELRICHTLIJN
Door middel van dit besluit wordt het gebied Dwingelderveld aangewezen als speciale 
beschermingszone onder de Habitatrichtlijn (verder aangeduid als 
“Habitatrichtlijngebied”). Het gebied is in mei 2003 aangemeld volgens de procedure 
zoals opgenomen in artikel 4 van deze richtlijn waarna het gebied in december 2004 
door de Europese Commissie onder de naam “Dwingelderveld” en onder nummer 
NL3000070 is geplaatst op de lijst van gebieden van communautair belang voor de 
Atlantische biogeografische regio. Het gebied is aangewezen voor twee prioritaire 
habitattypen in de zin van artikel 1 van de Habitatrichtlijn. Tevens is voor één prioritair 
habitattype een complementair doel geformuleerd.

Het gebied is op 11 oktober 1996 (besluit DN. 965400) onder de naam 
“Dwingelderveld” aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn 
(verder aangeduid als “Vogelrichtlijngebied”). Bij de Europese Commissie is dit gebied 
bekend onder nummer NL3000070. Het besluit DN. 965400 is door middel van dit 
besluit gewijzigd. 

1 Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, bijlage 1, Selectiecriteria en methode van begrenzing
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Het Natura2000-gebied Dwingelderveld (landelijk gebiedsnummer 30) omvat het 
Vogelrichtlijngebied Dwingelderveld en het gelijknamige Habitatrichtlijngebied. 
Natura 2000 is het samenhangende Europees ecologisch netwerk bestaande uit de 
gebieden aangewezen onder de Habitatrichtlijn. Dit netwerk moet de betrokken 
natuurlijke habitattypen en habitats van soorten in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding behouden of in 
voorkomend geval herstellen. Natura 2000 bestrijkt ook de onder Vogelrichtlijn 
aangewezen gebieden. De instandhoudingsdoelstellingen (hoofdstuk 4) en eventuele 
wijziging van de begrenzing zijn in algemene zin nader toegelicht in het Natura 2000 
Doelendocument. Dit document geeft het beleidskader van de geformuleerde 
instandhoudingsdoelstellingen weer en van de daarbij gehanteerde systematiek. 
Beschrijvingen van habitattypen en soorten waarvoor doelen zijn vastgesteld, zijn 
opgenomen in het Natura 2000 Profielendocument. Hierin wordt ook ingegaan op de 
interpretatie van habitattypen en de relatieve bijdrage van afzonderlijke gebieden aan 
het Natura2000-netwerk.

Het Natura2000-gebied Dwingelderveld ligt in de provincie Drenthe en behoort tot het 
grondgebied van de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe en 
Westerveld.

3. GEBIEDSBESCHRIJVING EN BEGRENZING

3.1 Gebiedsbeschrijving
Het Dwingelderveld is een uitgestrekt heideterrein in het oude Drentse 
esdorpenlandschap. Het gebied herbergt uitgestrekte vochtige heidegebieden, 
hoogveenvennen, zure en zwakgebufferde vennen, oude eikenbossen, een klein 
hoogveen, droge heide, stuifzanden en jeneverbesstruwelen. In het gebied liggen 
prehistorische grafheuvels. 
De Boswachterij Dwingeloo bestaat uit bossen die begin 20e eeuw zijn aangeplant op 
stuifzand en heide. In de bossen liggen diverse vennetjes en heidevelden. Het 
Lheebroekerzand is een zeer afwisselend stuifzandgebied met bos, heide en 
jeneverbesstruweel. De Anserdennen is een heuvelachtig deel waar gemengd bos, 
heide en vennen op voormalig stuifzand voorkomen. 

3.2 Landschappelijke context en kenmerken begrenzing
Dwingelderveld behoort tot het Natura2000-landschap ‘Hogere zandgronden’.

De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied Dwingelderveld is bepaald aan de hand 
van de ligging van de natuurlijke habitats en de leefgebieden van de soorten waarvoor 
het gebied is aangewezen. Daarnaast omvat het begrensde gebied ook 
natuurwaarden die integraal onderdeel uitmaken van de ecosystemen waartoe de 
betreffende habitattypen en leefgebieden van soorten behoren alsmede nieuwe 
natuur indien dit noodzakelijk wordt geacht om bedreigde en schaarse habitattypen 
en leefgebieden van soorten te herstellen. 
Bij de keuze en de afbakening van de gebieden is geen rekening gehouden met 
andere vereisten dan die verband houdend met de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna.2

2 Hof van Justitie EG ,7 november 2000, First Corporate Shipping, zaak C-371/98, punten 15 en 25
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Dwingelderveld is aangewezen als Vogelrichtlijngebied vanwege de aanwezigheid van 
bos en heide die als geheel het leefgebied vormen van een aantal in artikel 4 van de 
Richtlijn bedoelde vogelsoorten. Het vormt het leefgebied van soorten van Bijlage I 
(art. 4.1) en het fungeert tevens als broedgebied van andere trekvogelsoorten (art. 
4.2). De begrenzing van het gebied is zo gekozen dat een in landschappelijk en 
vogelkundig opzicht samenhangend geheel is ontstaan dat voorziet in de 
beschermingsbehoefte met betrekking tot het voortbestaan en/ of voortplanten van 
bedoelde vogelsoorten.

3.3 Begrenzing en oppervlakte
De begrenzing van het Natura2000-gebied is aangegeven op de bij de aanwijzing 
behorende kaart. Globaal gaat het om het grote aaneengesloten gebied van bos en 
heide ten zuidoosten van Dwingeloo. 
Het Habitatrichtlijngebied en het Vogelrichtlijngebied vallen beide geheel samen met 
de begrenzing van het Natura2000-gebied.

Het Natura2000-gebied beslaat een oppervlakte van 3823 ha. Dit cijfer betreft de bruto-
oppervlakte, omdat bij de berekening geen rekening is gehouden met niet op de 
kaart, tekstueel uitgesloten delen (zie paragraaf 3.4). 

De begrenzingen van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) en het 
Vogelrichtlijngebied Dwingelderveld zijn op de kaart op enkele technische punten 
verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan 

de rand van het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing 
gebracht.

• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals 
wegen, wateren, perceelscheidingen en bosranden.

Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea toegelicht.

De begrenzingen van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) en het 
Vogelrichtlijngebied (bijlage A) zijn op vier plaatsen uitgebreid :
Het Kloosterveld (36 ha) en het Anserveld (25 ha) zijn toegevoegd aan de begrenzing, 
omdat dit onder meer van betekenis als leef- en voortplantingsgebied van de 
Kamsalamander (H1166). Bovendien is het leefgebied voor Paapje en Roodborsttapuit. 
Verder is in het noordoosten (1,3 ha) en in het zuidwesten (2,6 ha) de grens op de 
bosrand gelegd.

3.4 Toelichting bij de kaart en uitgesloten delen
De begrenzing van het Natura2000-gebied is aangegeven op de bij de aanwijzing 
behorende kaart. Voor zover van toepassing is daarbij onderscheid gemaakt tussen
Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied en (voormalige) natuurmonumenten. Daar 
waar de kaart en de nota van toelichting, bijvoorbeeld om kaarttechnische redenen, 
niet overeenstemmen, is de tekst in deze paragraaf doorslaggevend. In voorkomende 
gevallen zijn op de kaart ook aangrenzende Natura2000-gebieden  aangegeven. Aan 
de indicatief aangeduide begrenzing van deze gebieden kunnen geen rechten worden 
ontleend (voor de begrenzing van deze gebieden wordt verwezen naar de kaarten van 
de betreffende aangewezen of aangemelde gebieden).
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Voor de begrenzing van Natura2000-gebieden geldt de volgende algemene 
exclaveringsformule: Bestaande bebouwing, erven, tuinen, verhardingen en 
hoofdspoorwegen maken geen deel uit van het aangewezen gebied, tenzij daarvan in 
paragraaf 3.3 wordt afgeweken. Voor de gebruikte begrippen gelden de volgende 
definities (voor zover van toepassing in het onderhavige gebied):
• Bebouwing betreft één of meer gebouwen of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 
Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander 
materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is hetzij direct of 
indirect steun vindt in of op de grond.

• Erven zijn de onmiddellijk aan een woning of ander gebouw gelegen, daarbij 
behorende en daarmede in gebruik zijnde terreinen.

• Tuinen zijn in de onmiddellijke nabijheid van een woning of ander gebouw 
gelegen intensief onderhouden terreinen beplant met siergewassen en gazons of 
in gebruik als moestuin die zich duidelijk onderscheiden van de omgeving. Tuinen 
zijn meestal besloten en omheind middels een afrastering, schutting, muur of 
haag, of (deels) omgeven door een sloot.

• Verhardingen kunnen bijvoorbeeld zijn: wegen, pleinen, parkeervoorzieningen,
erfverhardingen en steenglooiingen. Wegen betreffen alle voor het gemotoriseerd 
verkeer in gebruik zijnde kunstmatig verharde wegen met inbegrip van de daarin 
liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of 
zijkanten.

• Hoofdspoorwegen betreffen spoorlijnen die zijn opgenomen in het Besluit 
aanwijzing hoofdspoorwegen (Stb. 2004, nr. 722).

Met betrekking tot het grensverloop langs verharde wegen, hoofdspoorwegen,
watergangen, waterkerende dijken en de duinvoet geldt het volgende voor zover van 
toepassing in het onderhavige gebied:
• Waar de buitengrens van een gebied wordt gevormd door een verharde weg wordt 

de grens gelegd op de voet van het talud of langs de wegberm aan de zijde van het 
gebied.

• Langs hoofdspoorwegen geldt artikel 20 van de Spoorwegwet.
• Waar de buitengrens van een gebied wordt gevormd door een watergang die op 

de kaart slechts door een enkelvoudige lijn wordt aangegeven, wordt de grens 
gelegd op de watergrens die, gezien vanuit het gebied, aan de overzijde is gelegen 
omdat dergelijke wateren een ecologisch/ waterhuishoudkundige eenheid vormen 
met de aanwezige natte habitats/ leefgebieden.

• De zeewaartse grens van duingebieden loopt langs de duinvoet van het 
buitenduin. Bij duinaangroei verplaatst de grens zich zeewaarts, bij duinafslag 
landinwaarts met de duinvoet mee.

• Waar de buitengrens van het watergebied samenvalt met een waterkerende dijk 
ligt de grens op de buitenteen van de dijk. Waar de buitengrens van een 
landgebied samenvalt met een waterkerende dijk ligt de grens op de teen van de 
dijk aan de gebiedszijde.
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4. INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN

4.1 Inleiding
Het ecologisch netwerk Natura 2000 moet de betrokken natuurlijke habitats en 
leefgebieden van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat 
van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen. Onder het begrip 
“instandhouding” wordt een geheel van maatregelen verstaan die nodig zijn voor het 
behoud of herstel van natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en 
plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding. Ingevolge artikel 4, vierde 
lid, Habitatrichtlijn worden bij aanwijzing als Habitatrichtlijngebied “tevens de 
prioriteiten vast[gesteld] gelet op het belang van de gebieden voor het in een gunstige 
staat van instandhouding behouden of herstellen van een type natuurlijke habitat […] 
of van een soort […] alsmede voor de coherentie van Natura 2000 en gelet op de voor 
dat gebied bestaande dreiging van achteruitgang en vernietiging”. 
Deze bepaling is in artikel 10a, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 nader 
uitgewerkt. Op grond van dit artikel bestaat de verplichting om in een aanwijzing 
doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van leefgebieden van vogelsoorten 
dan wel doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van natuurlijke habitats of 
populaties van de in het wild levende dier- en plantensoorten op te nemen. Om die 
reden zijn voor elk Natura2000-gebied instandhoudingsdoelstellingen ontwikkeld, 
waarbij per habitattype en per (vogel)soort is uitgegaan van landelijke doelen en de 
bijdrage die een gebied redelijkerwijs kan leveren voor het bereiken van een gunstige 
staat van instandhouding op landelijk niveau.

4.2 Algemene doelen
• Behoud van de bijdrage van het Natura2000-gebied aan de biologische diversiteit 

en aan de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten 
binnen de Europese Unie.

• Behoud van de bijdrage van het Natura2000-gebied aan de ecologische samenhang 
van het Natura2000-netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.

• Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten 
behoeve van de duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende 
natuurlijke habitattypen en soorten.

• Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang 
van de ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle 
habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn 
geformuleerd.

• Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame 
instandhouding van de habitattypen en soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd. 

4.3 Habitatrichtlijn: habitattypen (bijlage I)

H2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype stuifzandheiden met struikhei komt voor op het 

Lheebroekerzand, waar de kwaliteit verbeterd kan worden.
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H2320 Psammofiele heide met Calluna en Empetrum nigrum
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype binnenlandse kraaiheibegroeiingen komt voor in het 

gedeelte met vochtige heiden en in open plekken in dennenbossen. Het 
gebied levert één van de grootste bijdragen voor dit habitattype. Een deel 
van dit habitattype is echter dermate verouderd dat er verlies van 
soorten, met name mossen en korstmossen, optreedt.

H2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Toelichting De afwisseling van (kleine) stuifzanden en stuifzandheiden met struikhei 

(habitattype H2310) is voor een groot aantal dieren belangrijk. Om deze 
reden zijn beide doelen gecombineerd.

H3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend 
tot het Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea

Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten 
gunste van habitattype H3160 zure vennen is toegestaan.

Toelichting Het habitattype zwak gebufferde vennen komt met wisselende kwaliteit 
lokaal voor. In een deel van de vennen zal op de lange termijn door 
natuurlijke processen een ontwikkeling naar habitattype H3160 zure 
vennen plaatsvinden. 

H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype zure vennen komt deels in goed ontwikkelde vorm voor, 

o.a. met draadzegge en drijvende egelskop. Het Dwingelderveld levert 
één van de grootste bijdragen voor het habitattype zure vennen. 
Verdrogingsbestrijding heeft in een deel van de vennen tot een 
aanzienlijke kwaliteitsverbetering geleid. In andere vennen is echter nog 
steeds sprake van verdroging. Wegens de landelijke matig ongunstige 
staat van instandhouding wordt uitbreiding en verbetering nagestreefd.

H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige heiden, hogere

zandgronden (subtype A).
Toelichting Het Dwingelderveld levert de grootste bijdrage voor het habitattype 

vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A), gezien de grote 
oppervlakte die aanwezig is. De vergraste delen, die deels leefgebied 
vormen voor reptielen, dienen beter ontwikkeld te worden.

H4030 Droge Europese heide
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype droge heiden komt voor op iets hogere delen in het 

terrein. Omdat een deel van dit habitattype is vergrast wordt verbetering 
van de kwaliteit nagestreefd.
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H5130 Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype jeneverbesstruwelen komt onder meer voor op het 

Lheebroekerzand, en bij het Smitsveen. Landelijk gezien levert het 
Dwingelderveld één van de grootste bijdragen voor dit type en geldt er 
een verbeteropgave voor de kwaliteit. Door verjonging van jeneverbes 
kan verbetering van kwaliteit gerealiseerd worden.

H6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van 
berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van 
Europa)

Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit.
Toelichting Het habitattype heischrale graslanden,  kan toenemen in het 

natuurontwikkelingsgebied in het centrale deel van het terrein. Gezien de 
landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding wordt uitbreiding 
oppervlakte nagestreefd.

H7110 *Actief hoogveen
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit actieve hoogvenen, 

heideveentjes (subtype B).
Toelichting Het habitattype actieve hoogvenen is aanwezig in de vorm van 

heideveentjes (subtype B), het andere subtype hoogveenlandschap
(subtype A) is niet meer aanwezig, maar herstel is mogelijk als gevolg van 
kwaliteitsverbetering van habitattype H7120 herstellende hoogvenen. 
Enkele van de heideveentjes (subtype B) betreffen de beste voorbeelden
van dit subtype in ons land. Een deel van de veentjes is echter nog 
aangetast. Een aantal veentjes breiden zich uit na kap van de bossen in 
de directe omgeving.

H7120 Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. Enige achteruitgang in 

oppervlakte ten gunste van habitattype H7110 actieve hoogvenen 
hoogveenlandschap (subtype A), opgenomen als complementair doel, is 
toegestaan.

Toelichting Het Holtveen is een relatief klein aangetast hoogveen (habitattype H7120 
herstellende hoogvenen). Kwaliteitsverbetering wordt beoogd waarbij op 
termijn overgang naar habitattype H7110 actieve hoogvenen 
hoogveenlandschap (subtype A), opgenomen als complementair doel, zal 
plaatsvinden.

H7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het 
Rhynchosporion

Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype pioniervegetaties met snavelbiezen komt veel voor op 

plagplekken, die voor een groot deel zullen omvormen tot het
habitattype H4010 vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A). 
Daarnaast komt het type ook op enkele plaatsen in natuurlijke vorm voor. 
Voor behoud van de soortensamenstelling is het van belang her en der in 
het terrein pionierplekken te behouden. Verbetering en uitbreiding van 
het habitattype is verder mogelijk door herstel van slenken.
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H9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus
in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)

Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting In de droge bossen komen jonge vormen van het habitattype beuken-

eikenbossen met hulst, voor. Deze aangeplante bossen hebben een 
eenvormige structuur. Hulst zal bij voortgaande successie toenemen, op 
termijn kan uitbreiding ook een doel worden.

H9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype oude eikenbossen komt op kleine schaal in goede 

kwaliteit voor in het gebied en is van bijzonder belang voor 
paddestoelen. Het grootste deel van de eikenbossen is echter jong bos, 
waar kwaliteitsverbetering mogelijk is. Wegens het bijzonder belang voor 
paddestoelen wordt uitbreiding oppervlakte nagestreefd.

4.4. Habitatrichtlijn: habitatsoorten (bijlage II)

H1166 Kamsalamander
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor behoud

populatie.
Toelichting De kamsalamander komt voor in het zuidwestelijke deel van het gebied 

en in de graslandenclave in het midden van het gebied. Ten behoeve van 
andere Natura2000-doelen wordt deze graslandenclave midden in het 
gebied omgezet in natte heide, slenken op veengrond en vennen. 
Leefgebied dat zo voor de kamsalamander verloren gaat, kan aan de 
westkant van het gebied nieuw worden ontwikkeld.

4.5 Vogelrichtlijn: broedvogels

A004 Dodaars
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 50 paren.
Toelichting Van oudsher is de dodaars een geregelde broedvogel. Door de 

vernattingsmaatregelen is het aantal paren gestaag toegenomen tot een 
maximum van 62 paren in 2002. Gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende 
draagkracht voor een sleutelpopulatie. 

A008 Geoorde fuut
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 40 paren.
Toelichting Sedert het begin van de vorige eeuw wordt melding gemaakt van 

incidentele broedgevallen. Pas vanaf eind 70-er jaren is de geoorde fuut 
een regelmatige broedvogel in sterk toenemend aantal. Maximaal 
werden 49 paren geteld in 2001 (bijna 10% van de Nederlandse 
populatie). Tegenwoordig levert het Dwingelderveld na het Bargerveen 
de grootste bijdrage. Gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende 
draagkracht voor een sleutelpopulatie. 
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A236 Zwarte specht
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 15 paren. 
Toelichting De zwarte specht heeft zich in het begin van de 20ste eeuw als broedvogel 

gevestigd. Na een geleidelijke toename tot in de 90-er jaren (maximaal 30 
paren in 1992) vond een afname in de omvang van de populatie plaats 
tot het huidige niveau van circa 15 paren. Gezien de landelijk gunstige 
staat van instandhouding is behoud op een niveau van 15 paren 
voldoende. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio 
Zuidwest-Drenthe ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.

A246 Boomleeuwerik
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 40 paren.
Toelichting Van oudsher is de boomleeuwerik broedvogel op de Drentse 

heidevelden. Door bebossing vanaf het begin van de vorige eeuw is het 
bestand aanvankelijk vermoedelijk sterk teruggelopen tot een dieptepunt 
in de 80-er jaren (minder dan 5 paren). Vervolgens is het aantal paren 
weer sterk opgelopen tot een maximum van 43 paren in 1998. In de 
periode 1999-2003 werden tussen de 31-41 paren geteld. Gezien de 
landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het 
gebied levert onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar 
draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Zuidwest-Drenthe ten 
behoeve van een regionale sleutelpopulatie.

A275 Paapje
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een 

draagkracht voor een populatie van ten minste 20 paren. 
Toelichting Het Dwingelerveld is één van de belangrijke broedgebieden voor het 

paapje in Drenthe. De populatie is na een aanvankelijke toename in de 
80-er jaren tot een maximum van 35 paren in 1989 weer langzaam 
achteruit gegaan. In de periode 1998-2003 werden jaarlijks 6-14 paren 
geteld. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is 
uitbreiding van de populatie gewenst. Het gebied levert onvoldoende 
draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de 
draagkracht in de regio Drenthe ten behoeve van een regionale 
sleutelpopulatie.

A276 Roodborsttapuit
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 80 paren. 
Toelichting De roodborsttapuit is van oudsher broedvogel van het agrarisch gebied 

en de heidevelden. Het aantal paren is sedert de 60-er jaren sterk 
toegenomen. Strenge winters zorgden echter wel voor een tijdelijke 
terugval in het aantal paren. In de periode 1999-2003 werden jaarlijks 69-
97 paren geteld. Het maximum werd vastgesteld in 2003 met 97 paren. 
Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud
voldoende. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio 
Zuidwest-Drenthe ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
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A277 Tapuit
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een 

draagkracht voor een populatie van ten minste 20 paren. 
Toelichting Van oudsher is de tapuit broedvogel op de drogere en zandige 

heidevelden en in extensief agrarisch gebied. Uit het agrarisch gebied is 
de soort volledig verdwenen waardoor de tapuit nu alleen nog te vinden 
is op de heide. Door bebossing van de heidevelden en stuifzanden nam 
het aantal paren begin vorige eeuw vermoedelijk af. Door het 
verwijderen van bos op voormalige heide en stuifzand in de periode na 
1980 nam de populatieomvang weer geleidelijk toe van circa 15 paren tot 
maximaal 34 paren in 1989 en 33 paren in 1993. Vooral na 1998 is het 
aantal paren weer sterk gedaald. In 2003 resteerden nog slechts 3 paren. 
Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is 
uitbreiding van de populatie gewenst. Het gebied levert onvoldoende 
draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de 
draagkracht in de regio Drenthe ten behoeve van een regionale 
sleutelpopulatie.

4.6 Vogelrichtlijn: niet-broedvogels

A037 Kleine zwaan
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 50 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Het gebied heeft voor de kleine zwaan o.a. een functie als slaapplaats. 

Trendgegevens zijn niet beschikbaar. Handhaving van de huidige situatie 
is voldoende want de landelijk matig ongunstige staat van 
instandhouding heeft natuurlijke oorzaken en er is geen landelijke 
herstelopgave van toepassing.

A039 Toendrarietgans
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 5.900 vogels (seizoensmaximum).
Toelichting Aantallen toendrarietganzen zijn van nationale betekenis. Het gebied 

heeft voor de soort o.a. een functie als slaapplaats. Trendgegevens zijn 
niet beschikbaar. Handhaving van de huidige situatie is voldoende want 
de landelijke staat van instandhouding is gunstig.

A052 Wintertaling
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 130 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de wintertaling o.a. een functie als 

foerageergebied. Aantallen zijn sterk fluctuerend. Handhaving van de 
huidige situatie is voldoende want er is geen landelijke herstelopgave 
van toepassing.
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A056 Slobeend
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van gemiddeld 7 vogels (seizoensgemiddelde).
Toelichting Het gebied heeft voor de slobeend o.a. een functie als foerageergebied. 

De data zijn nog niet geschikt voor een trendanalyse. Handhaving van de 
huidige situatie is voldoende want de landelijke staat van instandhouding 
is gunstig.

4.7 Complementaire doelen 
De instandhoudingdoelstelling van het Natura2000-gebied heeft mede betrekking op 
een of meer complementaire doelen die zijn gesteld voor habitattypen en soorten die 
zijn opgenomen in resp. bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn. De 
rechtsgrondslag voor complementaire doelen is artikel 10a, derde lid, 
Natuurbeschermingswet 1998. 
De reden dat voor complementaire doelen is gekozen, is dat daarmee binnen het 
netwerk van Natura 2000 een bijdrage wordt geleverd aan de realisering van het 
landelijk doel voor de betreffende habitattypen en soorten. Complementaire doelen 
zijn geformuleerd (a) voor habitattypen en soorten met een zeer ongunstige staat van 
instandhouding en (b) voor habitattypen en soorten met een matig ongunstige staat 
van instandhouding en tevens een lage landelijke dekking en/ of onvoldoende 
geografische spreiding. Voor een nadere uitleg wordt verwezen naar het Natura 2000 
Doelendocument (paragraaf 3.3). In dit geval geldt het volgende complementaire doel: 

H7110 *Actief hoogveen
Doel Ontwikkeling habitattype actieve hoogvenen, hoogveenlandschap

(subtype A).
Toelichting Het habitattype actieve hoogvenen, hoogveenlandschap (subtype A) kan 

weer hersteld worden door middel van kwaliteitsverbetering van 
habitattype H7120 herstellende hoogvenen.
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ONTWERPBESLUIT DRENTS-FRIESE WOLD & LEGGELDERVELD

Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206);

Gelet op de Beschikking van de Commissie 2004/813/EG van 7 december 2004 tot 
vaststelling, op grond van Richtlijn 92/43/EEG, van de lijst van gebieden van 
communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (PbEG L 387);

Gelet op artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand 
(PbEG L 103);

Gelet op de artikelen 10a en 15 van de Natuurbeschermingswet 1998;

BESLUIT:

Artikel 1
1. Als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van de Richtlijn

92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake 
de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 
206) wordt aangewezen: het op de bij dit besluit behorende kaart aangegeven 
gebied, bekend onder de naam: Drents-Friese Wold & Leggelderveld.

2. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de 
volgende natuurlijke habitattypen opgenomen in bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG
(prioritaire habitattypen aangeduid met een sterretje): 
H2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista
H2320 Psammofiele heide met Calluna en Empetrum nigrum
H2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 
H3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten 

(Littorelletalia uniflorae)
H3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend 

tot het Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea
H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren
H3260 Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het 

Ranunculion fluitantis en het Callitrichio-Batrachion
H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
H5130 Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland
H6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden 

(en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)
H7110 *Actief hoogveen
H7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het 

Rhynchosporion
H9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur
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3. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de 
volgende soorten opgenomen in bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG (prioritaire 
soorten aangeduid met een sterretje): 
H1166 Kamsalamander
H1831 Drijvende waterweegbree

Artikel 2
1. Als onderdeel van de speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en

tweede lid, van de Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 
103) Drents-Friese Woud van 24 maart 2000 (N/2000/291, Stcrt. 2000, nr. 65)
worden toegevoegd: de gebiedsdelen bedoeld in paragraaf 3.3 van de nota van 
toelichting behorende bij dit besluit.

2. Paragrafen 3.1 en 3.3 van de nota van toelichting behorende bij het in het eerste lid 
bedoelde besluit worden vervangen door de paragrafen 3.1, 3.3 en 3.4 van de nota 
van toelichting bij dit besluit.

3. Paragraaf 4.4. en de hoofdstukken 5, 6, 7 van de nota van toelichting behorende bij 
het in het eerste lid bedoelde besluit vervallen.

4. De kaart behorende bij het in het eerste lid bedoelde besluit wordt ingetrokken.

Artikel 3
1. De aanwijzing bedoeld in artikel 1 en de wijziging van het in artikel 2 bedoelde 

besluit, gaan  vergezeld van een nota van toelichting en een kaart, welke deel 
uitmaken van dit besluit. 

2. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde speciale beschermingszones vormen samen het 
Natura2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld, waarvan de 
instandhoudingsdoelstelling in de zin van artikel 10a, tweede lid van de 
Natuurbeschermingswet 1998, is opgenomen in de nota van toelichting behorende 
bij dit besluit.

Artikel 4
1. Dit besluit zal, met uitzondering van de kaart en de nota van toelichting, met een 

toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant.

Dit ontwerpbesluit, de kaart en de nota van toelichting worden gedurende zes weken 
ter inzage gelegd in het kantoor van de Directie Regionale Zaken, vestiging Noord, van 
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Cascadeplein 6,  9726 AD 
Groningen. Ter inzage legging vindt tevens plaats in de gemeentehuizen en openbare
bibliotheken van de betreffende gemeente(n), in het kantoor van het waterschap 
waaronder het gebied valt, en in de provinciehuizen van de betreffende provincie(s). 
Het ontwerpbesluit kan ook worden ingezien op internet op het adres: 
http://www.minlnv.nl/natuurwetgeving.
Het definitieve besluit zal, met uitzondering van de kaart en de nota van toelichting, 
met een toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Een ieder kan een zienswijze binnen zes weken na de ter inzage legging van dit ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling naar 
voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het Inspraakpunt, zoals aangegeven in de bekendmaking. Een 
mondelinge zienswijze kunt u naar voren brengen op de wijze zoals deze in de bekendmaking is aangegeven. U wordt verzocht 
een kaart bij te voegen indien de zienswijze betrekking heeft op bepaalde percelen. Beroep tegen het definitieve besluit kan 
alleen worden ingesteld door een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht. 
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Nota van toelichting van het Natura2000-gebied Drents-Friese Wold & 
Leggelderveld waarin opgenomen:
nota van toelichting bij de aanwijzing van Drents-Friese Wold & Leggelderveld als 
speciale beschermingszone in het kader van de Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna en hierna te noemen de Habitatrichtlijn,
alsmede nota van toelichting bij de wijziging van besluit N/2000/291 van de 
aanwijzing van Drents-Friese Woud als speciale beschermingszone in het kader 
van de Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 
april 1979 inzake het behoud van de vogelstand en hierna te noemen de 
Vogelrichtlijn.

1. INLEIDING
Door middel van dit besluit wordt het gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld
aangewezen als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn. Tevens wordt de 
aanwijzing van Drents-Friese Woud als speciale beschermingszone onder de 
Vogelrichtlijn gewijzigd. Beide aanwijzingen tezamen vormen het Natura2000-gebied
Drents-Friese Wold & Leggelderveld, waarvan de instandhoudingsdoelstellingen in dit 
besluit zijn opgenomen.

In hoofdstuk 2 van deze nota van toelichting worden de aanwijzingen onder Habitat-
en Vogelrichtlijn kort toegelicht. Deze toelichting omvat verder in hoofdstuk 3 de 
gebiedsbeschrijving, bijzonderheden met betrekking tot de begrenzing en een 
toelichting op de kaart. Tenslotte zijn in hoofdstuk 4 de instandhoudingsdoelstellingen 
vermeld.

2. AANWIJZINGEN HABITAT- EN VOGELRICHTLIJN
Door middel van dit besluit wordt het gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld
aangewezen als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn (verder 
aangeduid als “Habitatrichtlijngebied”). Het gebied is in mei 2003 aangemeld volgens 
de procedure zoals opgenomen in artikel 4 van deze richtlijn waarna het gebied in 
december 2004 door de Europese Commissie onder de naam “Drents-Friese Wold en 
Leggelerveld” en onder nummer NL9803011 is geplaatst op de lijst van gebieden van 
communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio. Het gebied is 
aangewezen voor twee prioritaire habitattypen in de zin van artikel 1 van de 
Habitatrichtlijn.

Het gebied is op 24 maart 2000 (besluit N/2000/291) onder de naam “Drents-Friese
Woud” aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn (verder
aangeduid als “Vogelrichtlijngebied”). Bij de Europese Commissie is dit gebied bekend 
onder nummer NL9802201. Het besluit N/2000/291 is door middel van dit besluit 
gewijzigd. Uit vorige besluiten overgenomen tekstdelen of vogelwaarden zijn in deze 
nota van toelichting cursief gezet1.

1 De afkorting sbz (“speciale beschermingszone”) en de aanduiding “beschermingszone” zijn hierin 
vervangen door de term “Vogelrichtlijngebied”
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Het Natura2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld (landelijk gebiedsnummer 
27) omvat het Vogelrichtlijngebied Drents-Friese Woud en het Habitatrichtlijngebied
Drents-Friese Wold & Leggelderveld. Natura 2000 is het samenhangende Europees 
ecologisch netwerk bestaande uit de gebieden aangewezen onder de Habitatrichtlijn. 
Dit netwerk moet de betrokken natuurlijke habitattypen en habitats van soorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding 
behouden of in voorkomend geval herstellen. Natura 2000 bestrijkt ook de onder 
Vogelrichtlijn aangewezen gebieden. De instandhoudingsdoelstellingen (hoofdstuk 4) 
en eventuele wijziging van de begrenzing zijn in algemene zin nader toegelicht in het 
Natura 2000 Doelendocument. Dit document geeft het beleidskader van de 
geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen weer en van de daarbij gehanteerde
systematiek. Beschrijvingen van habitattypen en soorten waarvoor doelen zijn 
vastgesteld, zijn opgenomen in het Natura 2000 Profielendocument. Hierin wordt ook 
ingegaan op de interpretatie van habitattypen en de relatieve bijdrage van 
afzonderlijke gebieden aan het Natura2000-netwerk.

Het Natura2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld ligt in de provincies
Fryslân en Drenthe en behoort tot het grondgebied van de gemeenten Midden-
Drenthe, Ooststellingwerf, Westerveld en Weststellingwerf.

3. GEBIEDSBESCHRIJVING EN BEGRENZING

3.1 Gebiedsbeschrijving
Het Drents-Friese Wold vormt een zeer afwisselend landschap. Het gebied kent veel 
naaldbossen, maar daarnaast zijn stuifzanden, heidevelden, jeneverbesstruweel, 
schrale graslanden, zwak gebufferde vennen, loofbossen en beken aanwezig. Het 
stuifzand komt vooral voor op het Aekingerzand. In Berkenheuvel komen uitgestrekte 
kraaiheidebegroeiingen voor. Het Doldersummerveld en het Wapserzand zijn twee 
grote heideterreinen met vochtige en natte heide met vennetjes. Natte slenken en 
droge zandruggen wisselen elkaar af. 
In het gebied van de Vledder Aa is herstel van oorspronkelijke beekdalnatuur tot stand 
gebracht. Ook bij de Schoapedobbe heeft natuurherstel plaats gevonden. Het is een 
heuvelachtig heidegebied met zandverstuivingen en vennen (“dobben”).
Het Leggelderveld bestaat uit natte heiden, pioniervegetaties met snavelbiezen en 
heischraal grasland.

3.2 Landschappelijke context en kenmerken begrenzing
Drents-Friese Wold & Leggelderveld behoort tot het Natura2000-landschap ‘Hogere
zandgronden’.

De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld is 
bepaald aan de hand van de ligging van de natuurlijke habitats en de leefgebieden 
van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Daarnaast omvat het begrensde 
gebied ook natuurwaarden die integraal onderdeel uitmaken van de ecosystemen 
waartoe de betreffende habitattypen en leefgebieden van soorten behoren alsmede
nieuwe natuur indien dit noodzakelijk wordt geacht om bedreigde en schaarse 
habitattypen en leefgebieden van soorten te herstellen.
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Bij de keuze en de afbakening van de gebieden is geen rekening gehouden met 
andere vereisten dan die verband houdend met de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna.2

De grenzen van een Vogelrichtlijngebied worden bepaald door het gebruik dat de 
aanwezige bijlage I-soorten, en/of trekkende watervogels, en/of overige trekkende 
vogels ervan maken, waarbij wordt uitgegaan van landschapsecologische eenheden en 
de biotoopeisen  van de betrokken vogelsoorten.

Het Drents-Friese Woud is aangewezen als Vogelrichtlijngebied vanwege de 
aanwezigheid van bossen, heide, stuifzanden en schrale graslanden die als geheel het 
leefgebied vormen van een aantal in artikel 4 van de Richtlijn bedoelde vogelsoorten. 
Het vormt als zodanig het leefgebied van een aantal soorten van Bijlage I (art. 4.1) en 
fungeert tevens als broedgebied in de trekzone van andere trekvogelsoorten (art. 4.2). 
De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is zo gekozen dat een in 
landschapsecologisch opzicht samenhangend geheel is ontstaan dat voorziet in de 
beschermingsbehoefte met betrekking tot het voortbestaan en voortplanten van 
bedoelde vogelsoorten. 

3.3 Begrenzing en oppervlakte 
De begrenzing van het Natura2000-gebied is aangegeven op de bij de aanwijzing 
behorende kaart. Globaal gaat het om het grote aaneengesloten gebied dat is gelegen
in de driehoek tussen Appelscha in het noorden en Diever en Vledder in het zuiden.

Het Natura2000-gebied beslaat een oppervlakte van 7359 ha. Hiervan is 6758 ha zowel 
Vogelrichtlijn- als Habitatrichtlijngebied. Het resterende deel (602 ha) is alleen 
Habitatrichtlijngebied. Deze cijfers betreffen bruto-oppervlakten, omdat bij de 
berekening geen rekening is gehouden met niet op de kaart, tekstueel uitgesloten 
delen (zie paragraaf 3.4).

De begrenzingen van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) en het 
Vogelrichtlijngebied zijn op de kaart op enkele technische punten verbeterd:
• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan 

de rand van het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing 
gebracht.

• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals 
wegen, wateren, perceelscheidingen en bosranden.

• Onlogische verschillen (< 25 ha) tussen Vogel- en Habitatrichtlijngebied zijn 
opgeheven door de meest ruime grens aan te houden. 

Overige wijzigingen van meer dan 1 ha worden in de volgende alinea’s toegelicht.

De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied is in het deelgebied Schaepedobbe 
gewijzigd:
Enkele percelen cultuurgronden en bos (totaal 9,7 ha) zijn uit de begrenzing 
verwijderd omdat ze van weinig betekenis zijn voor de instandhouding van het 
gebied. Aan de westzijde zijn enkele percelen die direct grenzen aan het heide- en 
vennengebied toegevoegd (13 ha, eigendom It Fryske Gea).

2 Hof van Justitie EG ,7 november 2000, First Corporate Shipping, zaak C-371/98, punten 15 en 25
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Het Vogelrichtlijngebied is op de volgende plaats uitgebreid (bijlage A):
• Het deel van de Oude Willem dat al begrensd was onder de Habitatrichtlijn is 

toegevoegd aan het Vogelrichtlijngebied (ca. 90 ha) als leefgebied voor 
roodborsttapuit en paapje, soorten waarvoor het gebied onder de Vogelrichtlijn is 
aangewezen.

Op een aantal plaatsen zijn het Vogelrichtlijngebied (bijlage A) én het 
Habitatrichtlijngebied uitgebreid:
• Uitbreiding Oude Willem met enkele percelen nieuwe natuur (7,8 ha), die in 

combinatie met het reeds begrensde deel van de landbouwenclave belangrijk zijn 
voor het waterhuishoudkundig herstel ten behoeve van alle “natte” habitattypen in 
het gebied. 

• Aan de zuidrand bij Diever is de begrenzing op de bosrand gelegd, conform de 
begrenzing van het Nationaal Park. De bossen en bosrand vormen een integraal 
onderdeel van het gebied (ca. 110 ha).

• Het Doldersumseveld (ca. 56 ha) is toegevoegd aan de begrenzing (eigendom Het 
Drents Landschap) wegens voorkomen Pioniervegetaties met snavelbiezen (H7150) 
in een natuurlijke vorm en beoogde uitbreiding Vochtige heiden (hogere
zandgronden) subtype A (H4010_A) en Heischraal grasland (*H6230). Tevens wordt 
agrarisch akkerkruidenbeheer gevoerd ten gunste van diverse vogelsoorten.

• Het noordelijk deel van het dal van de Vledder Aa (77 ha, grotendeels verworven 
als natuurgebied) is toegevoegd, waardoor betere bescherming mogelijk is van het 
Koelingsveld (met Zwakgebufferde vennen, H3130). Bovendien liggen hier 
ontwikkelingskansen voor de Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels)
subtype A (H3260_A) en Heischrale graslanden (*H6230). Deze uitbreiding is ook 
van belang voor vogelsoorten als Paapje en Grauwe klauwier.

3.4 Toelichting bij de kaart en uitgesloten delen
De begrenzing van het Natura2000-gebied is aangegeven op de bij de aanwijzing 
behorende kaart. Voor zover van toepassing is daarbij onderscheid gemaakt tussen
Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied en (voormalige) natuurmonumenten. Daar 
waar de kaart en de nota van toelichting, bijvoorbeeld om kaarttechnische redenen, 
niet overeenstemmen, is de tekst in deze paragraaf doorslaggevend. In voorkomende 
gevallen zijn op de kaart ook aangrenzende Natura2000-gebieden  aangegeven. Aan 
de indicatief aangeduide begrenzing van deze gebieden kunnen geen rechten worden 
ontleend (voor de begrenzing van deze gebieden wordt verwezen naar de kaarten van 
de betreffende aangewezen of aangemelde gebieden).

Voor de begrenzing van Natura2000-gebieden geldt de volgende algemene 
exclaveringsformule: Bestaande bebouwing, erven, tuinen, verhardingen en 
hoofdspoorwegen maken geen deel uit van het aangewezen gebied, tenzij daarvan in 
paragraaf 3.3 wordt afgeweken. Voor de gebruikte begrippen gelden de volgende 
definities (voor zover van toepassing in het onderhavige gebied):
• Bebouwing betreft één of meer gebouwen of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 
Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander 
materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is hetzij direct of 
indirect steun vindt in of op de grond.

• Erven zijn de onmiddellijk aan een woning of ander gebouw gelegen, daarbij 
behorende en daarmede in gebruik zijnde terreinen.
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• Tuinen zijn in de onmiddellijke nabijheid van een woning of ander gebouw 
gelegen intensief onderhouden terreinen beplant met siergewassen en gazons of 
in gebruik als moestuin die zich duidelijk onderscheiden van de omgeving. Tuinen 
zijn meestal besloten en omheind middels een afrastering, schutting, muur of 
haag, of (deels) omgeven door een sloot.

• Verhardingen kunnen bijvoorbeeld zijn: wegen, pleinen, parkeervoorzieningen,
erfverhardingen en steenglooiingen. Wegen betreffen alle voor het gemotoriseerd 
verkeer in gebruik zijnde kunstmatig verharde wegen met inbegrip van de daarin 
liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of 
zijkanten.

• Hoofdspoorwegen betreffen spoorlijnen die zijn opgenomen in het Besluit 
aanwijzing hoofdspoorwegen (Stb. 2004, nr. 722).

Met betrekking tot het grensverloop langs verharde wegen, hoofdspoorwegen,
watergangen, waterkerende dijken en de duinvoet geldt het volgende voor zover van 
toepassing in het onderhavige gebied:
• Waar de buitengrens van een gebied wordt gevormd door een verharde weg wordt 

de grens gelegd op de voet van het talud of langs de wegberm aan de zijde van het 
gebied.

• Langs hoofdspoorwegen geldt artikel 20 van de Spoorwegwet.
• Waar de buitengrens van een gebied wordt gevormd door een watergang die op 

de kaart slechts door een enkelvoudige lijn wordt aangegeven, wordt de grens 
gelegd op de watergrens die, gezien vanuit het gebied, aan de overzijde is gelegen 
omdat dergelijke wateren een ecologisch/ waterhuishoudkundige eenheid vormen 
met de aanwezige natte habitats/ leefgebieden.

• De zeewaartse grens van duingebieden loopt langs de duinvoet van het 
buitenduin. Bij duinaangroei verplaatst de grens zich zeewaarts, bij duinafslag
landinwaarts met de duinvoet mee.

• Waar de buitengrens van het watergebied samenvalt met een waterkerende dijk 
ligt de grens op de buitenteen van de dijk. Waar de buitengrens van een 
landgebied samenvalt met een waterkerende dijk ligt de grens op de teen van de 
dijk aan de gebiedszijde.

4. INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN

4.1 Inleiding
Het ecologisch netwerk Natura 2000 moet de betrokken natuurlijke habitats en 
leefgebieden van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat 
van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen. Onder het begrip 
“instandhouding” wordt een geheel van maatregelen verstaan die nodig zijn voor het 
behoud of herstel van natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en 
plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding. Ingevolge artikel 4, vierde 
lid, Habitatrichtlijn worden bij aanwijzing als Habitatrichtlijngebied “tevens de 
prioriteiten vast[gesteld] gelet op het belang van de gebieden voor het in een gunstige 
staat van instandhouding behouden of herstellen van een type natuurlijke habitat […] 
of van een soort […] alsmede voor de coherentie van Natura 2000 en gelet op de voor 
dat gebied bestaande dreiging van achteruitgang en vernietiging”. 
Deze bepaling is in artikel 10a, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 nader 
uitgewerkt. Op grond van dit artikel bestaat de verplichting om in een aanwijzing 
doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van leefgebieden van vogelsoorten 
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dan wel doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van natuurlijke habitats of 
populaties van de in het wild levende dier- en plantensoorten op te nemen. Om die 
reden zijn voor elk Natura2000-gebied instandhoudingsdoelstellingen ontwikkeld, 
waarbij per habitattype en per (vogel)soort is uitgegaan van landelijke doelen en de 
bijdrage die een gebied redelijkerwijs kan leveren voor het bereiken van een gunstige 
staat van instandhouding op landelijk niveau.

4.2 Algemene doelen
• Behoud van de bijdrage van het Natura2000-gebied aan de biologische diversiteit 

en aan de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten 
binnen de Europese Unie.

• Behoud van de bijdrage van het Natura2000-gebied aan de ecologische samenhang 
van het Natura2000-netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.

• Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten 
behoeve van de duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende 
natuurlijke habitattypen en soorten.

• Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang 
van de ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle 
habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn 
geformuleerd.

• Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame 
instandhouding van de habitattypen en soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd. 

4.3 Habitatrichtlijn: habitattypen (bijlage I)

H2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype stuifzandheiden met struikhei is in delen van het gebied 

in goede structuur aanwezig. In de overige delen is het aandeel van 
grassen te hoog en ontbreken karakteristieke soorten, zoals korstmossen. 
Het gebied levert onder meer voor A277 tapuit de grootste bijdrage in 
ons land, buiten de duinen. Voor kleinere heideterreinen (min of meer 
tot 50 ha) geldt dat deze dienen te worden verbonden met andere 
heidegebieden of andere relatief open natuurterreinen, om de 
duurzaamheid van populaties en uitwisseling van soorten te verbeteren.

H2320 Psammofiele heide met Calluna en Empetrum nigrum
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype binnenlandse kraaiheibegroeiingen komt onder meer 

voor in open delen van de grove-dennenbossen van Berkenheuvel. Het 
gebied is verreweg het belangrijkste gebied voor dit habitattype. Omdat 
de landelijke staat van instandhouding matig ongunstig is als gevolg van 
vermindering van de kwaliteit door veroudering van de vegetatie 
(afname korstmosrijke stadia), wordt verbetering van de kwaliteit 
nagestreefd. Overgangen naar bos dienen behouden te blijven voor de 
fauna.
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H2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het Aekingerzand betreft het belangrijkste stuifzandgebied van Noord-

Nederland. In het recente verleden zijn hier grote delen van het bos 
gekapt om de oppervlakte van het habitattype zandverstuivingen te 
vergroten en de kwaliteit te verbeteren. De kwaliteit van het type is 
echter nog matig, want soortenrijke begroeiingen ontbreken nog. 
Voldoende winddynamiek is een belangrijk randvoorwaarde voor de 
realisering van gevarieerde zandverstuivingen met overgangen naar 
droge heiden en bossen. Samen met de Veluwe en de Loonse en 
Drunense Duinen & Leemkuilen is het gebied van groot belang voor het 
realiseren van het landelijk doel.

H3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten 
(Littorelletalia uniflorae)

Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype zeer zwak gebufferde vennen kwam in goede vorm voor 

in de Ganzenpoel. Het ven is nu verzuurd, maar herstel is mogelijk en ook 
heel belangrijk voor behoud van de landelijke spreiding van het type.

H3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend 
tot het Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea

Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype zwak gebufferde vennen komt o.a. voor in Schaopedobbe 

en Koelingsveld. In het Aekingerbroek is het type hersteld. Verdere 
kwaliteitsverbetering is nodig voor een goede landelijke spreiding.

H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype zure vennen komt op diverse plekken in het gebied voor, 

waarbij op veel plaatsen nog kwaliteitsverbetering mogelijk is. Het 
habitattype komt in het gebied voor in een vorm met drijvende egelskop.

H3260 Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het 
Ranunculion fluitantis en het Callitrichio-Batrachion

Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit beken en rivieren met 
waterplanten, waterranonkels (subtype A).

Toelichting Het habitattype beken en rivieren met waterplanten, waterranonkels
(subtype A) komt voor in sloten rondom de Vledder Aa, zodat 
ontwikkeling in de middenloop hier als mogelijkheid wordt geacht. Een 
goed voorbeeld van het habitattype komt in de omgeving voor 
(Kwasloot). Herstel van het habitattype wordt nagestreefd wegens de 
landelijke matig ongunstige staat van instandhouding.

H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige heiden, hogere

zandgronden (subtype A).
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Toelichting Het habitattype vochtige heiden, hogere zandgronden (subtype A) komt 
met een aanzienlijke oppervlakte voor waarvan een aanzienlijk deel goed 
is ontwikkeld, vaak met de kenmerkende veenmossoorten, bijvoorbeeld 
in Wapserveld, Doldersummer veld, Leggelderveld. Uitbreiding van het 
habitattype is mogelijk in het Doldersummer Veld, het Wapserveld en op 
de Oude Willem. Het laatste gebied was voorheen een hoogveengebied 
(slenken), ontwikkeling van vochtige heiden met slenksystemen is hier 
mogelijk bij herstel van het oorspronkelijke reliëf en de hydrologie.

H5130 Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype jeneverbesstruwelen komt meestal verspreid voor als 

kleine struwelen. Door verjonging van jeneverbes kan verbetering van 
kwaliteit gerealiseerd worden. Door veroudering van de struwelen is de 
landelijke staat van instandhouding matig ongunstig.

H6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van 
berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van 
Europa)

Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype heischrale graslanden komt voor in meerdere 

deelgebieden, maar is slechts in sommige gebieden goed ontwikkeld. 
(o.a. Aeckingerbroek, Leggelderveld). Uitbreiding en verbetering van het 
type is gewenst om heischrale graslanden duurzaam in het gebied te 
behouden en is tevens gewenst gezien de landelijk zeer ongunstige staat 
van instandhouding. De aanwezigheid van leemlagen in vochtige heide 
biedt goede perspectieven voor uitbreiding.

H7110 *Actief hoogveen
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit actieve hoogvenen, 

heideveentjes (subtype B).
Toelichting Actieve hoogvenen, heideveentjes (subtype B) komen voor in de 

boswachterij Smilde, Boschoord en in de natte heide van het Wapserveld, 
Doldersummer veld en Leggelderveld. Sommige van deze veentjes 
behoren tot de best ontwikkelde voorbeelden van het habitattype actieve 
hoogvenen, heideveentjes (subtype B). Het type kan eenvoudig verder 
ontwikkeld worden door de kwaliteit te verbeteren van andere vennen 
o.a. door verdroging op te lossen. Verbetering van de kwaliteit wordt 
nagestreefd wegens de landelijk zeer ongunstige staat van 
instandhouding.

H7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het 
Rhynchosporion

Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
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Toelichting In een slenk van het Doldersumse Veld komt het habitattype
pioniervegetaties met snavelbiezen in een natuurlijke vorm voor. Verder 
komt het habitattype voor op plagplekken, en zal daar voor een groot 
deel weer omvormen tot het habitattype vochtige heiden, hogere
zandgronden (subtype A). Voor behoud van de soortensamenstelling is 
het van belang her en der in het terrein pionierplekken te behouden.  Ten 
behoeve van uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit wordt 
herstel van de natuurlijke vorm in slenken nagestreefd.

H9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
Toelichting Het habitattype oude eikenbossen is in goede kwaliteit maar over een 

geringe oppervlakte aanwezig. Uitbreiding en verbetering is op langere 
termijn mogelijk. De ontwikkeling van het bos verloopt evenwel traag.

4.4 Habitatrichtlijn: soorten (bijlage II)

H1166 Kamsalamander
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 

populatie.
Toelichting Het gebied en de omgeving levert één van de grootste bijdragen voor de 

kamsalamander. De soort komt binnen het gebied voor op Berkenheuvel, 
Dieverzand, Doldersumse Veld en Boschoord. Het betreft één van de 
belangrijkste meta-populaties in ons land. Met de herinrichting van de 
Vledder Aa en voormalige landbouwgronden bij Diever wordt de 
leefomgeving van de kamsalamander sterk verbeterd. De duurzaamheid 
van de populaties kan vergroot worden door geïsoleerd liggende 
subpopulaties weer met elkaar in verbinding te brengen.

H1831 Drijvende waterweegbree
Doel Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit biotoop voor behoud 

populatie.
Toelichting De drijvende waterweegbree is in ieder geval bekend van de herstelde 

Vledder Aa. Voor de landelijke verspreiding van de soort is behoud van 
deze populatie van groot belang.

4.5 Vogelrichtlijn: broedvogels

A004 Dodaars
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 40 paren. 
Toelichting Van oudsher is de dodaars een broedvogel van (heide)vennen en andere 

kleinschalige wateren met een weelderige oevervegetatie. Na strenge 
winters vallen de aantallen terug om na enkele jaren weer te herstellen. 
In de periode 1970-99 fluctueerde het aantal rond de 15 paren. Maximaal 
werden 27 paren geteld in 1995 en minimaal slecht 2 in 1997 na 2 strenge 
winters. In recente jaren liggen de aantallen beduidend hoger met een 
maximum van 51 paren in 2002. Gezien de landelijke gunstige staat van 
instandhouding is behoud op een niveau van een sleutelpopulatie van 40 
paren voldoende. 
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A072 Wespendief
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 8 paren. 
Toelichting Vermoedelijk is de wespendief pas vanaf begin 70-er jaren een 

regelmatige broedvogel, samenhangend met door een toenemende 
ouderdom geschikt worden van de in het begin van de eeuw aangeplante 
bossen. Jaarlijks komen circa 8 paren (minimaal 7 en maximaal 11) tot 
broeden en de stand lijkt stabiel. Gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding is behoud voldoende. Het gebied levert onvoldoende 
draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de 
draagkracht in de regio Fries-Drentse grensstreek ten behoeve van een 
regionale sleutelpopulatie. 

A233 Draaihals
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een 

draagkracht voor een populatie van ten minste 5 paren. 
Toelichting Dit gebied bevat één van de weinig regelmatig bezette broedplaatsen 

van de draaihals in Nederland. In de periode na 1980 werden maximaal 7 
paren vastgesteld (1997). In de meeste jaren ging het echter om 1-3
paren. Open dennenbos in de overgang naar droge heide met staande 
dode berken vormen de basis voor het leefgebied. Gezien de landelijk 
zeer ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie 
gewenst. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio 
Drenthe ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.

A236 Zwarte specht
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 30 paren.
Toelichting Begin 20ste eeuw heeft de zwarte specht zich als broedvogel gevestigd. Na 

een geleidelijke toename tot eind 80-er jaren (maximaal 59 paren in 1989) 
vond een afname in de omvang van de populatie plaats tot een niveau 
van circa 30 paren. In Drenthe is het Drents-Friese Wold het belangrijkste 
broedgebied voor de zwarte specht, al komt zij tegenwoordig in alle 
grotere Drentse bossen voor. Gezien de landelijk gunstige staat van 
instandhouding is behoud voldoende. Het gebied levert onvoldoende 
draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de 
draagkracht in de regio Drenthe ten behoeve van een regionale 
sleutelpopulatie.

A246 Boomleeuwerik
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 100 paren.
Toelichting Van oudsher is de boomleeuwerik broedvogel op de Drentse 

heidevelden. Door bebossing vanaf het begin van de vorige eeuw is het 
bestand aanvankelijk vermoedelijk sterk teruggelopen tot een dieptepunt 
in de 60-er jaren (ten minste 5 paren). Met de nodige horten en stoten is 
het aantal broedparen daarna weer sterk opgelopen met een aantal van 
115 paren in 2002. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding
is behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie.
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A275 Paapje
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 20 paren. 
Toelichting Dit gebied bevat één van de weinige Nederlandse broedgebieden van het 

paapje waar de aantallen niet sterk teruglopen. In de periode 1980-98
werd een geleidelijke toename vastgesteld van circa 5 naar maximaal 28 
paren (1996) en in de periode 1999-2003 broedden jaarlijks 10-21 paren.
Hoewel de landelijke staat van instandhouding zeer ongunstig is, wordt 
geen verdere uitbreiding van de populatie nagestreefd gezien de recente 
toename in het gebied. Het gebied levert onvoldoende draagkracht voor 
een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in de regio 
Fries-Drentse grensstreek ten behoeve van een regionale 
sleutelpopulatie.

A276 Roodborsttapuit
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 100 paren.
Toelichting Van oudsher is de roodborsttapuit broedvogel in het agrarisch gebied en 

op de heidevelden. Het aantal paren is sedert de 60-er jaren sterk 
toegenomen. In de periode 1999-2003 bedroeg de populatie gemiddeld 
120 paren. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is 
behoud voldoende. Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie.

A277 Tapuit
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een 

draagkracht voor een populatie van ten minste 40 paren. 
Toelichting Van oudsher is de tapuit een broedvogel van de drogere en zandige 

heidevelden en  extensief agrarisch gebied. Uit het agrarisch gebied is de 
soort volledig verdwenen waardoor de tapuit nu alleen nog voorkomt op 
de heide. Door bebossing van de heidevelden en stuifzanden nam het 
aantal paren begin vorige eeuw vermoedelijk af. Door het verwijderen 
van bos op voormalige heide en stuifzand in de periode na 1980 nam de 
populatieomvang weer geleidelijk toe van circa 10 paren tot maximaal 86 
paren in 1994. Vervolgens trad weer een sterke afname op tot het huidige 
niveau van circa 30 paren. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van 
instandhouding is uitbreiding van de populatie gewenst. Buiten de 
duinen levert het Drents-Friese Wold als broedgebied momenteel 
verreweg de grootste bijdrage in Nederland en het is dan ook van zeer 
groot belang voor het behoud van een sleutelpopulatie in Friesland-
Drenthe. Het gebied levert zelf onvoldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de draagkracht in deze regio 
ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.
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A338 Grauwe klauwier
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 10 paren. 
Toelichting Het gebied levert als broedplaats één van de grootste bijdragen in 

Nederland en de enige van enige omvang met een gunstige 
populatieontwikkeling in de laatste 15 jaar. Ongetwijfeld waren de 
aantallen in het eerste deel van de vorige eeuw aanzienlijk hoger dan 
tegenwoordig. Na een dieptepunt in de 70-er en 80-er jaren, toen de 
soort vermoedelijk niet jaarlijks broedde, namen de aantallen geleidelijk 
toe tot een niveau van 5-7 paren en recent tot 14 paren in 2003. Gezien 
de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is behoud van de 
populatie op dit recente, hoge niveau gewenst. Het gebied levert 
onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij 
aan de draagkracht in de regio Drenthe ten behoeve van een regionale 
sleutelpopulatie.
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Gebied A 

Cat. Kadernota 1 

Cat. POP II I 

Landschapsbeschrijving Het betreft hier een ven of pingoruïne omzoomd door bos en ruigte. 

Natuurwaarden Dit kan gebied is interessant voor libellen en amfibieën. 

Gebied B 

Cat. Kadernota  1 

Cat. POP II I 

Landschapsbeschrijving Een bosgebied met ruigte, struweel en een verlande poel. 

Natuurwaarden Dit gebied bestaat niet alleen uit opgaand bos, maar bevat tevens 

struweel en ruigte. Hierdoor is dit gebied geschikt voor verschillende 

specifieke vogelsoorten zoals Kneu, Bosrietzanger en Grasmus. 

Daarnaast is het interessant voor libellen, vlinders en amfibieën. 

Gebied C 

Cat. Kadernota  1 

Cat. POP II II 

Landschapsbeschrijving Dit betreft een voormalige zandwinplas. 

Natuurwaarden In de winter fungeert de zandwinplas als rustgebied voor ganzen en 

smienten, ’s zomers kunnen ganzen en eendensoorten in de oevers 

broeden. De oevers zijn tevens geschikt voor enkele broedvogelsoorten 

zoals Dodaars en Rietzanger. Bovendien zijn eventueel aanwezige 

zanddepots geschikt voor Oeverzwaluwen om in te broeden. In de 

oeverzone kunnen planten als Naaldwaterbies en Vlottende bies 

voorkomen. Het water is geschikt voor zeldzame soorten kranswieren 

en fonteinkruiden. Indien dergelijke watervegetaties aanwezig zijn, kan 

het gebied ook voor libellen geschikt zijn. 
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Gebied D 

Cat. Kadernota  2 

Cat. POP II I 

Landschapsbeschrijving Dit betreft een wat omvangrijker bosgebied. Een deel van het gebied 

bevat restanten van heidevegetaties. Het bos is ouder, structuurrijker en 

beter ontwikkelt dan de meeste kleine bosgebiedjes in het agrarisch 

gebied. 

Natuurwaarden Omdat het bos beter ontwikkeld is dan de meeste kleine bosgebieden 

bezit het natuurwaarden, hierbij valt te denken aan karakteristieke 

bossoorten zoals Glanskop, Houtsnip, Das en Rosse vleermuis. In de 

directe omgeving van het bos komen enkele bijzondere plantensoorten 

voor, waaronder Klein vogelpootje, Gewone salomonszegel, 

Zandblauwtje en IJle zegge. 

Gebied E 

Cat. Kadernota  1 

Cat. POP II I 

Landschapsbeschrijving Dit betreft een voormalige? zandwinplas. 

Natuurwaarden Dit gebied is evenals gebied C een zandwinplas. In de omgeving van 

deze zandwinplas groeien zeer bijzondere plantensoorten zoals 

Draadzegge, Noordse zegge, Blaaszegge, Wateraardbei en 

Krabbescheer. Verder heeft deze zandwinplas vergelijkbare 

natuurwaarden als beschreven bij gebied C (hoewel een en ander 

afhangt van hydrologische en landschapsecologische omstandigheden 

ter plaatse, hetgeen te ver gaat voor deze studie om te beschrijven).  

Gebied F 

Cat. Kadernota  1 

Cat. POP II III 

Landschapsbeschrijving Dit betreft een extensief beheerd, kleinschalig landschap. Het bestaat 

uit ruige graslanden met poelen en bosjes. 

Natuurwaarden Door de extensief beheerde graslanden is het gebied geschikt voor de 

Moeraszegge, Holpijp, Roodborsttapuit, Boompieper en Geelgors. Het 

gebied is interessant voor de Kamsalamander. 

Gebied G (Diepenveen) 

Cat. Kadernota  1 

Cat. POP II II 

Landschapsbeschrijving Dit betreft een poel of mogelijk pingoruïne omringd door Zwarte elzen. 

Natuurwaarden Het water heeft een rijke watervegetatie, in de omgeving van het gebeid 

groeit Blauwe knoop en Wateraardbei. Hoewel het water geïsoleerd ligt 

van andere watergangen, is het interessant voor verschillende soorten 

eenden. Het gebied fungeert ’s winters als rustgebied voor watervogels. 
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Gebied H 

Cat. Kadernota  1 

Cat. POP II II 

Landschapsbeschrijving Dit betreft een bosperceel dat een stuk heideterrein omsluit. Gezien de 

leeftijd van de heidestruiken is er lange tijd geen beheer gepleegd. De 

natuurwaarden zijn goed ontwikkeld. 

Natuurwaarden Interessant voor bos- en heidesoorten, waaronder reptielen en vlinders. 

In het gebied is tijdens het veldbezoek een dassenburcht gevonden, ook 

zijn Zwarte specht en Matkopmees gezien. In de omgeving van het 

gebied groeit Zandblauwtje, Gewone salomonszegel en klein 

tasjeskruid. De natuurwaarden in dit gebied zijn hoog. 

Gebied I 

Cat. Kadernota  1 

Cat. POP II II 

Landschapsbeschrijving Dit betreft een heideterrein en een aansluitend bosgebied van beperkte 

omvang. 

Natuurwaarden In het heideterrein staan relatief veel grote bomen, hierdoor is het 

geschikt voor Boompieper, Geelgors en mogelijk ook Boomleeuwerik 

en Roodborsttapuit. Daarnaast is het denkbaar dat Hazelworm in dit 

gebied voorkomt. 

Gebied J 

Cat. Kadernota  1 

Cat. POP II II 

Landschapsbeschrijving Dit betreft een met bomen, struiken en ruigte begroeide strook die 

tussen twee EHS gebieden in ligt. 

Natuurwaarden Het gebied is interessant voor broedvogels van struweel en jong bos. 

Vanwege de ligging tussen de twee EHS gebieden in, de vegetatie (o.a. 

Zandblauwtje en Grasklokje) en de daarbij horende potentiële 

natuurwaarden is het advies dit gebied aan te wijzen als natuur. 

Gebied K (Leendert) 

Cat. Kadernota  1 

Cat. POP II II 

Landschapsbeschrijving Dit is een afwisselend gebied met bos, struweel, ruigte en 

graslandvegetaties. Ook ligt er een poel. 

Natuurwaarden Dit gebied is geschikt voor enkele kritische plantensoorten zoals Grote 

ratelaar, Grasklokje en  Gewone salomonszegel. Daarnaast is het 

geschikt voor vogelsoorten van bos en struweel.  

Gebied L 

Cat. Kadernota  1 

Cat. POP II II 

Landschapsbeschrijving Het gebied bestaat uit een poel met daar omheen ruigte, struweel en 

bos. 

Natuurwaarden Dit gebied is interessant voor een veelheid aan soorten. Vooral libellen, 

juffers, amfibieën en broedvogels van oevers en struweel. 
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Gebied M 

Cat. Kadernota  1 

Cat. POP II II 

Landschapsbeschrijving Dit gebied betreft een poel met oeverzone in het midden van een 

intensief agrarisch beheerd perceel. 

Natuurwaarden Dit gebied is interessant voor broedvogels van oeverzones, zoals 

verschillende eendensoorten. Daarnaast kunnen vogels die foerageren 

op nabijgelegen landbouwpercelen hier veilig broeden, zoals 

Graspiepers. De oeverzone is bovendien interessant voor Wateraardbei. 

Gebied N 

Cat. Kadernota  1 

Cat. POP II II 

Landschapsbeschrijving Dit betreft een poel omgeven door bosschages en kleinschalig 

cultuurlandschap. 

Natuurwaarden Deze poel is interessant voor IJsvogels, daarnaast ook voor algemene 

broedvogels van oevers en bosschages. In de omgeving groeit 

bovendien Rapunzelklokje, Slanke waterweegbree en Holpijp. 

Gebied O 

Cat. Kadernota  1 

Cat. POP II I 

Landschapsbeschrijving Dit gebied bestaat uit een visvijver met daar omheen bosjes en 

graslanden. De visvijver heeft een goed ontwikkelde oeverzone. 

Zuidelijk van de Dwingelerstroom ligt nog een deel met ruigte en bos. 

Natuurwaarden Dit gebied is geschikt voor algemeen voorkomende soorten van bos en 

vijvers. Door de ligging in het beekdal is hier tevens kwel aanwezig, dit 

komt tot uiting in de vegetatie waarin Dotterbloem en Holpijp 

voorkomt. Daarnaast kan dit gebied als stapsteen fungeren voor 

Ringslangen. 

Gebied P 

Cat. Kadernota  1 

Cat. POP II I 

Landschapsbeschrijving Dit gebied beslaat enkele ruige en extensief beheerde percelen, deels 

omzoomd door bomen. 

Natuurwaarden De extensief beheerde graslanden zijn interessant voor planten, zo is de 

Veenbies in de directe omgeving aanwezig. Dit gebied is geschikt voor 

enkele vogelsoorten zoals Graspieper, Roodborsttapuit en Grauwe 

klauwier. 
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1. INLEIDING 

Het plangebied van het bestemmingsplan Buitengebied beslaat vrijwel het gehele 
buitengebied van de gemeente Westerveld. Het Belvedèregebied Frederiksoord - 
Wilhelminaoord en het Dwingelderveld, waarvoor een apart bestemmingsplan 
wordt gemaakt, vallen buiten het plangebied. Dit geldt ook voor het beschermde 
dorpsgezicht Havelte - oud. De kernen, waaronder het lintdorp Nijensleek, worden 
eveneens buiten beschouwing gelaten. Daarnaast zijner meerdere planherzienin-
gen in procedure voor specifieke gebieden, die vanwege het detailniveau buiten dit 
plan zijn gebracht en deel van de specifieke planherziening zullen blijven. 
 
Met dit bestemmingsplan wordt een groot aantal bestemmingsplannen vervangen 
zoals de bestemmingsplannen buitengebied van de voormalige gemeenten Diever, 
Havelte, Dwingeloo en Vledder en delen van het buitengebied horende bij de ge-
meente Ruinen en Smilde, het bestemmingsplan voor de recreatieterreinen in Die-
ver en verschillende partiële herzieningen.   
Met de actualisatie is aangesloten bij de huidige wettelijke standaardiserings- en 
digitaliseringsvereisten. 
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2. TOTSTANDKOMING VAN HET VOORONTWERPPLAN 

Aan het bestemmingsplan ligt een Kadernota en een Nota van uitgangspunten ten 
grondslag, die met inbreng van diverse belangengroeperingen tot stand is geko-
men. Het daarop gebaseerde bestemmingsplan is daarnaast gebaseerd op de gel-
dende bestemmingsplannen. De verleende vrijstellingen (ontheffingen) en wijzigin-
gen in de loop der jaren zijn in het plan verwerkt. Vervolgens is begonnen met het 
opstellen van het bestemmingsplan. Dit voorontwerp is tot stand gekomen reke-
ning houdend met rijks- en provinciaal beleid, de eerdere uitspraken in het kader 
van het voormalige bestemmingsplan voor het buitengebied en gemeentelijke be-
leidsnotities, die in de loop der jaren zijn opgesteld en die zich inhoudelijk uitstrek-
ken over het plangebied. Uiteindelijk heeft dit begin 2010 geleid tot een vooront-
werpbestemmingsplan. 
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3. OVERLEG  

Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied heeft vanaf 4 februari 2010 tot en 
met 18 maart 2010 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode kon een ieder een 
inspraakreactie schriftelijk naar voren brengen. Daarnaast is er een informatie-
avond gehouden. Op deze avond is een toelichting gegeven op het bestemmings-
plan en diverse projecten die daarmee samenhangen. Tevens zijn er drie inloop-
bijeenkomsten georganiseerd. Op deze avonden is de gelegenheid geboden tot 
het stellen van vragen en het indienen van reacties.  
In het kader van het wettelijk verplichte Overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening, is het voorontwerpbestemmingsplan toegezonden aan een 
aantal instanties en organisaties. 
 
Er zijn meerdere reacties ontvangen, deze reacties zijn bekeken, waarbij is nage-
gaan óf en hóe het plan bijgesteld moet worden. In deze reactienota zijn de reac-
ties samengevat en beantwoord. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de 
overlegreacties en de inspraakreacties. De inspraakreacties zijn in een aparte nota 
ondergebracht. 
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4. BEANTWOORDING OVERLEGREACTIES 

Het voorontwerpbestemmingsplan is gestuurd naar diverse instanties. Daarnaast is 
met een aantal instanties nader overleg geweest. Van de mogelijkheid tot het 
schriftelijk kenbaar maken van reacties betreffende het voorontwerpplan is gebruik 
gemaakt door: 
 
1. VROM-Inspectie; 
2. Provincie Drenthe; 
3. Waterschap Reest & Wieden; 
4. RECRON; 
5. LTO-Noord; 
6. Natuur en milieu federatie Drenthe; 
7. Gemeente Weststellingwerf. 
 
De volledige teksten van de overlegreacties zijn in te zien op het gemeentekantoor. 
 
Bij de beantwoording van de reacties zal allereerst iedere reactie kort worden 
weergegeven. Vervolgens volgt de gemeentelijke beantwoording op de reactie en 
tenslotte wordt in een apart voorstel aangegeven in hoeverre de reactie aanleiding 
geeft tot een aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
1. VROM-Inspectie  
 
1.1 Basiskwaliteit hoofdinfrastructuur 
Er lopen drie aardgastransportleidingen door het plangebied. Op de verbeelding 
ontbreekt echter de buisleiding in de westelijke hoek van het plangebied. De 
VROM-inspectie verzoekt deze alsnog op de verbeelding aan te geven.  
In de toelichting van het bestemmingsplan wordt voor de leidingen zowel de 10-6- 
contour als het invloedsgebied voor het groepsrisico weergegeven. Hiermee wordt 
geanticipeerd op het beleid en de regelgeving voor buisleidingen. Onderdeel daar-
van is het vragen van advies aan de regionale brandweer, dit ontbreekt nog. Ver-
zocht wordt dit alsnog te doen en de berekening en verantwoording van het 
groepsrisico in het bestemmingsplan vast te leggen 
 
Reactie: 
De ontbrekende buisleiding zal alsnog op de verbeelding worden aangebracht. Het 
bestemmingsplan is voor advies voorgelegd aan de brandweer. Het advies en de 
bevindingen van de brandweer zullen in het ontwerpbestemmingsplan worden 
verwerkt.  

 
Conclusie 
De buisleiding op de verbeelding aanbrengen. Het advies en de bevindingen van 
de brandweer in het plan verwerken. 
 
1.2 Bundeling 
In het voorontwerpbestemmingsplan zijn bij recht agrarische bouwpercelen toege-
staan tot 1,5 ha. Via een binnenplanse ontheffing kan dit verruimd worden tot 2 ha 
en via een wijzigingsbevoegdheid zelfs tot 3 ha. De vergroting van bouwpercelen 
tot een oppervlakte van 3 ha kan leiden tot de bouw van zeer grote stallen. Dit is 
niet overal gewenst. Bij de bouw van dergelijke stallen is extra aandacht nodig voor 
de consequenties van ruimte, inpassing in het landschap en duurzaamheid. De 
rijksoverheid wil in overleg met provincie en gemeente komen tot nadere rand-
voorwaarden voor de realisatie van hiervan.  
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Tot de randvoorwaarden er zijn is de inspectie van mening dat de gemeente geen 
agrarische bouwpercelen moet toestaan van 3 ha. In overleg met de provincie 
moet bepaald worden welke locaties wel en niet geschikt zijn. Voor de gebieden 
die wel geschikt zijn moeten toetsingscriteria worden opgenomen: 

- aandacht voor voldoende ruimte; 
- een goede infrastructurele ontsluiting; 
- mogelijkheden voor innovatie, ketenintegratie en vergaande samenwerking 

tussen bedrijven; 
- aandacht voor de mogelijkheid van meerlagige stallen; 
- aandacht voor landschappelijke inpassing; 
- aandacht voor architectonische vormgeving. 

 
Reactie: 
De gemeente deelt de zorg van de Inspectie. De gemeente is evenwel van mening 
dat de omvang van de bebouwing niet zonder meer afhankelijk is van de omvang 
van de bedrijfskavel. Ook op een bedrijfskavel van 1 ha kunnen zeer grote stallen 
worden gebouwd. In de regels is daarom opgenomen dat bij recht agrarische be-
drijfsgebouwen niet groter mogen worden dan 500 m². Na ontheffing kunnen grote-
re bedrijfsgebouwen worden toegestaan, waarbij onder meer de landschappelijke 
inpassingen en het omgevingsbeeld onderdeel van het toetsingskader zijn. Bij 
recht en bij ontheffing zullen nadere regels worden gesteld om te voorkomen dat er 
onwenselijke grote gebouwen en bedrijven ontstaan. Zo zal er per bedrijfskavel 
niet meer dan 10.000 m² aan bedrijfsgebouwen opgericht mogen worden. De lang-
ste zijde van een gebouw zal niet meer dan 100 m mogen bedragen. En ook bij de 
niet-agrarische bedrijven zullen beperkingen in percentages en oppervlaktes wor-
den opgenomen. Daarmee is gewaarborgd dat geen ongewenst grote stallen kun-
nen worden gebouwd.  
 
Conclusie 
De regeling bij recht en de toetsingscriteria bij de ontheffing voor grotere agrari-
sche bedrijfsgebouwen en bedrijven aanscherpen zoals hiervoor in de reactie is 
omschreven. 
 
1.3 Milieukwaliteit en externe veiligheid 
In en nabij het plangebied liggen zes LGP-tankstations. De 10-6-contour wordt bij 
deze stations bepaald door de maximale doorzet vastgelegd in de milieuvergun-
ning. Uit het voorontwerpbestemmingsplan blijkt echter niet wat de maximaal ver-
gunde doorzet bedraagt. De VROM-inspectie verzoekt deze alsnog in de toelich-
ting op te nemen. Aanvullend daarop wordt verzocht om een toelichting op de con-
touren voor de verschillende situaties.  
Voor deze tankstations zal evenals voor de buisleidingen een berekening en ver-
antwoording van het groepsrisico en advies van de regionale brandweer moeten 
opgenomen.  
Voor de tankstations Paardewei te Darp en Koops en Zn te Havelte ontbreekt de 
aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen met lpg’ op de verbeelding. Op de ver-
beelding ontbreekt tevens de contour van tankstation Bovenboer te Nijeveen, deze 
valt deels over het plangebied. In de toelichting wordt aangegeven dat garage 
Menger te Frederiksoord in het plangebied ligt of invloed heeft op het plangebied. 
Maar deze blijkt buiten het plangebied te liggen.  
 
Reactie: 
De maximale doorzet van de tankstations zal in toelichting worden opgenomen. 
Ook zal aandacht worden gegeven aan de beschrijving van de contouren van de 
verschillende tankstations. Bijzondere aandacht zal daarbij zijn voor het lpg vulpunt 
van garage Koops in verband met de ligging aan de overzijde van de weg. 
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Het bestemmingsplan is voor advies voorgelegd aan de brandweer. Het advies en 
de bevindingen van de brandweer zullen in het ontwerpbestemmingsplan worden 
verwerkt. De twee ontbrekende aanduidingen voor de verkooppunten zullen op de 
verbeelding worden aangebracht. Ook de contour Bovenboer zal worden aange-
bracht. Tot slot zal de toelichting worden aangepast voor wat betreft Garage Men-
ger. 

 
Conclusie 
De toelichting en de verbeelding voor wat betreft de LPG-tankstations aanpassen 
aan de reactie. Het advies en de bevindingen van de brandweer in het plan ver-
werken. Het lpg vulpunt garage Koops specifiek aangeven. 
 
1.4 EHS, VHR- en NB-gebieden 
De begrenzingen op de verbeelding en de omschrijving van de bestemmingen ‘Bos 
-1’, ‘Bos – 2’ en ‘Natuur’, naast een groot aantal andere bestemmingen (zoals mili-
taire, recreatieve en agrarische), komen niet overeen met het beschermingsregime 
dat geldt vanuit de Nota Ruimte en de (ontwerp) aanwijzingsbesluiten van de Natu-
ra 2000-gebieden Havelte-Oost, Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold. Ook 
de begrenzing van de EHS en de Natura 2000-gebieden en hun beschermingsre-
gime staat niet op de verbeelding en het beschermingsregime is niet opgenomen 
in de bestemmingen. De inspectie verzoekt de bestemmingen zowel op de ver-
beelding als in de beschrijvingen in overeenstemming te brengen met het beleid 
dat voor de EHS door de provincie is vastgelegd en met de status die de genoem-
de Natura 2000-gebieden hebben.  
 
Reactie: 
De begrenzingen van de Natura 2000 gebieden zijn niet op de verbeelding aange-
bracht, omdat die begrenzingen binnen het bestemmingsplan geen juridische be-
tekenis hebben. Daar komt bij dat de begrenzingen van de gebieden ook nog niet 
definitief zijn vastgesteld.  
De EHS is vertaald op de verbeelding. Alle bestaande en inmiddels gerealiseerde 
natuur is als natuur of bos bestemd. All nieuwe, nog te realiseren natuur is door 
middel van een wijzigingsbevoegdheid in het plan opgenomen, zodanig dat na 
verwerving de natuurbestemming kan worden toegekend. De begrenzing en de re-
alisatie van de EHS vloeit voorts voort uit een gebiedsplan, op basis waarvan ei-
genaren een beroep kunnen doen op subsidie ten behoeve van natuurontwikkeling 
en natuurbeheer. Het bestemmingsplan legt vervolgens een natuurbestemming. 
De natuurbestemming die in het plan is opgenomen, biedt voldoende garantie voor 
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurgebieden. 
Datzelfde geldt voor de Natura 2000 gebieden. De bescherming van deze gebie-
den vindt plaats op basis van de Natuurbeschermingswet. In het bestemmingsplan 
zal een (algemene) vangnet- c.q. coördinatiebepaling opgenomen worden, waarin 
wordt vastgelegd dat ten aanzien van het gebruik maken van ontwikkelingsmoge-
lijkheden die het bestemmingsplan biedt, voorafgaand moet worden aangetoond 
dat de voorgenomen specifieke ontwikkeling niet strijdig zal zijn met de Natuurbe-
schermingswet. Vergunningen worden in het plan niet getoetst aan het bescher-
mingsregime van de gebieden. Dat gebeurt via de Natuurbeschermingswetvergun-
ning.  
 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
1.5 Nationaal cultureel erfgoed 
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Beschermde dorpsgezichten 
De bescherming van de vier beschermde dorpsgezichten Eursinge, Eursinge- Van 
Helomaweg, Westeinde en een klein deel van Havelte, is onvoldoende. De be-
grenzing van de beschermde dorpsgezichten op de verbeelding komt niet overal 
overeen met het vastgestelde aanwijzingsbesluit. De teksten in de toelichting die-
nen te worden aangevuld met het benoemen met de juiste namen van alle be-
schermde dorpsgezichten die in het plan voorkomen. Dit geldt ook voor de tekst 
van artikel 65 van de regels. Ook bijlage 3, die de toelichtingen zou moeten bevat-
ten bij de vier genoemde aanwijzingsbesluiten, moet aangevuld worden.  
In artikel 65, lid 1, ontbreekt een concrete benoeming van de karakteristieke waar-
den die in de beschermde dorpsgezichten voorkomen, een verwijzing naar bijlage 
3 volstaat niet.  
De verbeelding biedt onvoldoende inzicht in en bescherming voor structuurbepa-
lende en karakteristieken. De vertaling van het aanwijzingsbesluit door meer gede-
tailleerde bestemmingen ontbreekt.  
Binnen de begrenzing van het beschermd dorpsgezicht Eursinge en Havelte is op 
enkele locaties op korte termijn sprake van een functiewijziging. Hier kan een wij-
zigingsbevoegdheid voor worden opgenomen.  
 
Reactie: 
De teksten in de toelichting, in bijlage 3 en in de regels zullen worden aangepast 
aan de nu geldende bestemmingen. Daar komt bij dat de gemeente heeft besloten 
om het beschermd dorpsgezicht van Havelte buiten het plan te laten. Waar ge-
wenst zal de verbeelding gedetailleerder worden opgesteld, door bijvoorbeeld 
structurele groenstroken apart te bestemmen. 
De functiewijzigingen die vrij concreet zijn zullen binnenplans bij wijzigingsbe-
voegdheid worden geregeld. Nieuwe wijzigingen zullen buitenplans worden gere-
geld. 

 
Conclusie 
Het plan specifieker aanpassen aan de aanwijzingsbesluiten voor de beschermde 
dorpsgezichten. Voor functiewijzigingen waarvoor een positief principebesluit is af-
gegeven, maar nog een nadere uitwerking en afweging nodig is, wordt een globale 
bestemming nader uit te werken of een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.  
 
Archeologie  
De inspectie is zeer te spreken over het opstellen van een eigen gemeentelijke be-
leidsadvies- en verwachtingenkaart voor het archeologisch erfgoed. Geconstateerd 
wordt dat de AMK-terreinen, inclusief de wettelijk beschermde archeologische mo-
numenten nog niet op de verbeelding als terrein met dubbelbestemming is opge-
nomen. Ook de archeologische waarden hebben nog geen bescherming. Geadvi-
seerd wordt om contract op te nemen met het Drents Plateau.  
 
Reactie: 
De gemeente heeft in het Voorontwerp haar voorkeur uitgesproken om de archeo-
logische waarden te beschermen door middel van de toetsingscriteria bij diverse 
regels. Via het begrip ‘archeologische waarden’ zou dan de gemeentelijke beleids-
advies- en verwachtingenkaart het toetsingskader zijn voor de bescherming van de 
archeologische waarden. 
Uit de overlegreacties blijkt dat deze voorkeur niet wordt gedeeld. De overlegpart-
ners zijn van mening dat een en ander op de verbeelding en in de regels moet 
worden verwerkt. Om die reden zal die vertaalslag alsnog plaatsvinden. De ge-
meente zal daarbij wel de beleidsadvieskaart als basis gebruiken om vanuit het 
bestemmingsplan te beoordelen in hoeverre archeologisch onderzoek noodzakelijk 
is. 
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Deze eerste voortoets zal door de gemeente zelf worden uitgevoerd. Vervolgens 
zal via de Erfgoedverordening de kaart voortdurend worden geactualiseerd aan de 
hand van nieuwe gegevens die uit onderzoeken en dergelijke bekend worden. 
Daarmee behoudt de gemeente een actueel kader voor de beoordeling waar wel 
en waar niet archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden. 

 
Conclusie 
De archeologische beleids- en verwachtingenkaart op de verbeelding en in de re-
gels middels dubbelbestemmingen opnemen. 
 
Redactioneel 
Op de verbeelding ontbreekt de aanduiding karakteristiek, terwijl deze wel in de 
regels en in de legenda voorkomt.  
In artikel 65.4.3 van de regels verzoek ik u de naam van de rijksdienst te wijzigen 
in Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  
 
Reactie: 
De aanduiding staat wel op de verbeelding. Op de betreffende percelen is de aan-
duiding herkenbaar als [ka]. In de regels zal de naam van de Rijksdienst worden 
aangepast. 

 
Conclusie 
De naam van de Rijksdienst in de regels aanpassen. Voor het overige geeft de 
overlegreactie geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
1.6 Militaire terreinen 
Aanpassingen verbeelding 
In het voorontwerpbestemmingsplan is de nodige aandacht besteed aan de militai-
re belangen in het plangebied. Het gebied van de nevenbestemming ‘defensie-
doeleinden’ binnen de bestemming ‘Bos - 1’ en ‘Natuur’, staat niet juist op de ver-
beelding. Een deel van het oefenterrein Havelte-Oost zal worden afgestoten. Voor 
het aan te houden deel is in de nota van uitgangspunten aangegeven dat het mili-
taire oefenterrein als zodanig zal worden bestemd. Op de bijgevoegde kaart is de 
begrenzing aangegeven.  
Op de verbeelding is het voorgenomen uitbreidingsgebied van de Johannes Post-
kazerne niet aangeduid met de bestemming ‘Maatschappelijk - Militair 2’. Het gaat 
om enkele percelen aan de noordkant van de toegangsweg van de kazerne. Een 
deel van het gebied is in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied al wel be-
stemd voor militaire doeleinden. Recentelijk heeft het Ministerie van Defensie aan-
sluitend op die strook nog een perceel verworven. Het voornemen is deze terrein-
delen bij de kazerne te betrekken. De begrenzing van de bestemming ‘Maatschap-
pelijk - Militair 2’ dient in verband hiermee te worden aangepast.  
Op de verbeelding is het tracé van de militaire laagvliegroute niet aangegeven. 
Deze dient alsnog te worden aangeduid.  
 
Reactie: 
Het deel van het Holtingerveld dat door Defensie behouden blijft, staat onterecht 
niet op de verbeelding aangeduid. Het uitbreidingsvlak van de Johannes Postka-
zerne is ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan eveneens niet volledig 
opgenomen. Tenslotte is abusievelijk in plaats van de laagvliegroute het laagvlieg-
gebied op de verbeelding opgenomen. De voornoemde aspecten zullen in het ont-
werpbestemmingsplan alsnog op correcte wijze opgenomen worden. 

 
Conclusie 
De verbeelding aanpassen. 
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Aanpassingen toelichting 
In paragraaf 3.1.1 van de toelichting wordt ingegaan op de veiligheidszones van 
het op het oefenterrein Havelte-West gelegen munitiecomplex. De tekst van de 
toelichting is niet afgestemd op de nieuwe veiligheidszones die correct op het 
kaartje zijn weergegeven en de verbeelding. De tekst dient daarom te worden aan-
gepast. Daarbij dient tevens te worden vermeld dat de binnen de zones geldende 
beperkingen voor het ruimtegebruik niet van toepassing zijn op gebruik (en bou-
wen) door het Ministerie van Defensie.  
 
Bij de in paragraaf 4.3 opgenomen samenvatting van het POP II wordt niet inge-
gaan op het beleid van de provincie Drenthe betreffende het militaire ruimtege-
bruik. Dit is wel nodig, omdat de provincie Drenthe in het POP II expliciet heeft uit-
gesproken in de stemmen met het voortgezette militaire gebruik en de voorgeno-
men begrenzing van het oefenterrein Havelte-Oost.  
 
In paragraaf 6.12.4 wordt nader ingegaan op de in het plangebied gelegen militaire 
objecten. Er wordt niet ingegaan op het aan de westzijde van de van Helomaweg 
gelegen dubbel Eenheids Oefenterrein Havelte-West. Dit terrein ligt deels in de 
gemeente Westerveld. Het betreft een intensief gebruikt militair terrein waar geoe-
fend wordt door gemechaniseerde eenheden van de Koninklijke Landmacht.  
 
Reactie: 
Toelichting zal op de genoemde aspecten worden aangepast. 

 
Conclusie 
De toelichting aanpassen. 
 
Aanpassingen regels  
In artikel 12 van de regels is opgenomen dat de gronden onder de bestemming 
‘Bos - 1’ en voorzien van de aanduiding ‘militair oefenterrein', mede zijn bestemd 
voor defensiedoeleinden. Binnen de bestemming ‘Bos – 1’ is aangegeven dat het 
gebruik als tijdelijk kampeerterrein als strijdig gebruik wordt aangemerkt. Het mili-
tair oefenterrein is echter met name bedoeld voor gebruik als bivakterrein. In ver-
band daarmee dient aan de betreffende regel te worden toegevoegd dat de be-
doelde restrictie niet van toepassing is op het militaire gebruik.  
 
Reactie: 
De redactie van de regel zal worden aangepast, zodanig dat het militair gebruik 
niet strijdig is met de bestemming. 

 
Conclusie 
De regels aanpassen. 
 
Volgens de verbeelding is het binnen de gemeente Westerveld gelegen deel van 
het oefenterrein Havelte-West vrijwel geheel gelegen binnen het grondwaterbe-
schermingsgebied Havelterberg. Op grond van de in artikel 72 (aanduiding ‘Milieu-
zone - waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied’) opgenomen bepalin-
gen wordt de voorgenomen ontwikkeling van het militaire oefenterrein tot terrein 
ten behoeve van het beoefenen van vredes- en crisishandhaving ernstig belem-
merd. Artikel 72 is strijdig met de mogelijkheden die zijn opgenomen in artikel 33 
ten aanzien van het bouwen van gebouwen, bouwwerken en overkappingen. Voor 
een dergelijke belemmering bestaat geen grond in de provinciale verordening. 
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De verzocht wordt daarom artikel 72, lid 1.1.n te schrappen en de tekst van artikel 
72, lid 1.1.c zodanig te wijzigen dat de aangegeven ontwikkeling in het militaire oe-
fenterrein en tevens de aanleg van parkeerplaatsen mogelijk blijven.  
 
Reactie: 
De regeling grondwaterbeschermingsgebied is afgestemd op provinciaal beleid en 
kan beperkend werken voor nieuw en/of gewijzigd gebruik. Terecht wordt opge-
merkt dat het in deze context echter voortzetting van bestaand gebruik betreft. Het 
vigerende bestemmingsplan bevat zeer ruime bepalingen voor intensief militair ge-
bruik. De milieubelasting van het militaire gebruik zal ten opzichte van de huidige 
situatie en het gebruik in het verleden zeker niet toenemen en mogelijk afnemen 
omdat het grootschalig oefenen in de loop der tijd verminderd is en er lichter mate-
riaal ingezet wordt.  
Defensie bezit daarnaast een ontheffing van de Grondwaterbeschermingsverorde-
ning voor het militaire gebruik. De beperkende bepalingen worden voor wat betreft 
het militaire terrein verwijderd uit de regels.  

 
Conclusie 
De regels aanpassen. 
 
In artikel 32, lid 1.a, is aangegeven dat de gronden aangeduid met de bestemming 
‘Maatschappelijk – Militair 1’ bestemd zijn voor gebouwen, waaronder overkappin-
gen ten behoeve van een militair kazernecomplex. De bestemming heeft echter 
niet alleen betrekking op de Johannes Postkazerne, maar tevens op de buiten het 
kazerneterrein aan de van Helomaweg gelegen brigadegebouwen van de Ko-
ninklijke Landmacht en de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marechaussee.  
 
Reactie: 
De regels zullen worden aangepast zodanig dat ook de brigadegebouwen deel van 
de bestemming zijn. 

 
Conclusie 
De regels aanpassen. 
 
In artikel 33, lid 2.1.c is aangegeven dat de in het oefenterrein te realiseren ge-
bouwen voorzien dienen te zijn van een dakhelling van ten hoogste 60 graden. In 
de praktijk zullen veel van de oefenobjecten voorzien dienen te worden van een 
plat dak. Verzocht wordt de bepaling te schrappen, dan wel een vrijstellingsmoge-
lijkheid op te nemen.  

 
Reactie: 
Er is in de regels uitsluitend aangegeven dat een dakhelling ten hoogste 60° mag 
bedragen. Er is geen minimale dakhelling voorgeschreven. Dat betekent dat een 
gebouw of overkapping ook plat mag worden afgedekt. Daarmee is er geen nood-
zaak de regeling te schrappen dan wel aan te passen. 

 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
In artikel 33, lid 2.2.a is aangegeven dat de hoogte van de in het oefenterrein te 
realiseren afrasteringen ten hoogste 1 meter zal bedragen. Hierdoor wordt de 
bouw van de door Defensie gebruikte standaardafrasteringen (hoogte 2,25 m) be-
lemmerd. Verzocht wordt de bepaling te schrappen, dan wel een vrijstellingsmoge-
lijkheid op te nemen.  
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Reactie: 
De regels zullen worden aangepast, zodanig dat bij recht een bouwhoogte mogelijk 
wordt gemaakt waarbinnen de standaardafrasteringen kunnen worden geplaatst. 

 
Conclusie 
De bouwhoogte in artikel 33, lid 33.2.2. onder a, aanpassen tot 2,50 m. 
 
In artikel 33, lid 1.b en artikel 72, lid 3 zijn regels opgenomen betreffende de bin-
nen de veiligheidszones (A en B) van de munitieopslag geldende restricties voor 
het ruimtegebruik.  De betreffende restricties zijn niet van toepassing op het ge-
bruik ( en het bouwen) door het Ministerie van Defensie. Een bepaling met die 
strekking dient te worden toegevoegd.  
 
Reactie: 
Dit is akkoord. Een dergelijke regel zal worden toegevoegd. 

 
Conclusie 
De regels aanpassen. 
 
1.7 Overige kwaliteitsopmerkingen 
In het voorontwerpbestemmingsplan is voor de locatie bospub De Boerdennen de 
bestemming ‘Sport - Midgetgolfbaan’ opgenomen. Dit is in overeenstemming met 
de vigerende regeling, waarbij horeca-activiteiten expliciet zijn uitgesloten.  
Momenteel loopt een procedure voor het legaliseren van de horeca-activiteiten die 
plaatsvinden. Door in het voorontwerpbestemmingsplan vast te houden aan de vi-
gerende regeling wordt echter gesuggereerd dat op deze locatie geen horeca-
activiteiten zijn toegestaan. Voorgesteld wordt om voor de betreffende locatie in 
het ontwerpbestemmingsplan de bestemming op te nemen die aansluit bij de inten-
ties die de gemeente heeft bij de bospub, of de locatie uit het bestemmingsplan ha-
len en op het moment dat er een projectbesluit is genomen, deze alsnog in het be-
stemmingsplan Buitengebied op te nemen.  
 
Reactie: 
De bestemming zal worden aangepast aan het feitelijke gebruik en de bestaande 
rechten, waarbij de bestemming tegelijkertijd een aantal restricties zal bevatten, 
zodanig dat het gebruik geen onevenredige afbreuk doet aan de bestaande func-
ties in de omgeving. Zie voor een verdere reactie hetgeen is geschreven bij de in-
spraakreactie nummer 77. 

 
Conclusie 
Het perceel voorzien van een passende op maat gesneden bestemming. 
 
2. Provincie Drenthe 
De provincie spreekt haar positieve waardering uit voor de koppeling van het be-
stemmingsplan met een beeldkwaliteitplan en een archeologische advieskaart. 
Vervolgens worden per onderwerp enige opmerkingen gemaakt. 
 
Water; waterkwaliteit en –kwantiteit 
De provincie mist het verslag met het waterschap. Begrepen is dat dit overleg er 
wel is geweest en dat een positief advies is afgegeven. Er wordt vanuit gegaan dat 
in het Ontwerp hier verslag van zal worden gedaan. Ook mist de provincie een be-
schouwing op de beekdalen en de vertaling in de regels. Weliswaar worden de wa-
terhuishoudkundige waarden genoemd in artikel 68, maar deze zijn niet uitgewerkt 
in termen van behoud van ruimte voor water in wateroverlastsituaties.  



blz 12 068402068402    
 

 
 
Buro Vijn B.V.   Reactienota overleg Bestemmingsplan Buitengebied 
 Status: Definitief / 16-02-11 

Tot slot is de provincie van mening dat de grondwaterbescherming als bestemming 
en niet als aanduiding in het plan moet worden opgenomen. De beschermings-
doelstelling krijgt zo een duidelijker rol in het plan. Verzocht wordt daarvoor ook 
een aanlegvergunningenstelsel voor op te nemen. 
 
Reactie 
Het overleg en het advies van het waterschap zal in het Ontwerp worden opgeno-
men. Tevens zal in de toelichting een beschouwing worden opgenomen over de 
waterhuishoudkundige waarden van de beekdalen in relatie tot de wateropvang. 
Binnen de standaarden die in Nederland voor digitale plannen zijn vastgelegd, zijn 
de grondwaterbeschermingsgebieden niet langer onder het regime van de dubbel-
bestemmingen gebracht, maar onder de zogenaamde algemene aanduidingregels. 
Binnen alle basisbestemmingen, gelegen binnen de grenzen van het grondwater-
beschermingsgebied, is de bescherming van het grondwater als medebestemming 
opgenomen. In die zin is er wel degelijk sprake van een bestemming. Voorts is een 
aanvullende regeling opgenomen in de aanduidingregels. In de basisbestemmin-
gen zijn al aanlegvergunningenstelsels opgenomen.  
In de gemeente Westerveld liggen twee gebieden ter bescherming van het grond-
water. Het gebied bij Havelte is eigendom van Vitens en het gebied bij Leggeloo is 
eigendom van de Waterleidingmaatschappij Drenthe. Het beschermingsgebied is 
opgebouwd uit twee zone’s: het waterwingebied en daaromheen het grondwater-
beschermingsgebied. 
Het waterwingebied is het gebied waar daadwerkelijk het grondwater wordt ge-
wonnen en waar de winputten zijn gelegen. Het gebied is voorbehouden voor acti-
viteiten van het waterleidingbedrijf en andere activiteiten zijn in principe verboden. 
Rondom het waterwingebied ligt het grondwaterbeschermingsgebied. Binnen dit 
gebied gelden beperkingen voor het oprichten van bepaalde bedrijven en het uit-
voeren van bepaalde activiteiten. Hiermee wordt beoogd om activiteiten of bedrij-
ven die een mogelijke bedreiging kunnen vormen voor de kwaliteit van het grond-
water, uit het gebied te weren. 
De bescherming van de gebieden is neergelegd in de Provinciale omgevingsveror-
dening (POV) en in het POPII.  
In de POV is aangegeven welke inrichtingen en activiteiten in de gebieden niet zijn 
toegestaan. Er is onder andere een lijst met verboden inrichtingen bij de POV op-
genomen. 
In POPII is het grondwaterbeschermingsbeleid opgenomen. Hierin is aangegeven 
welke ontwikkelingen ongewenst zijn binnen deze gebieden. Hierbij valt bijvoor-
beeld te denken aan nieuwe grootschalige recreatieve ontwikkelingen, nieuwe 
delfstoffenwinningen of ondergrondse opslag van afvalstoffen. Dit beschermings-
beleid dient z’n ruimtelijke doorwerking te krijgen via het bestemmingsplan. Een 
mogelijkheid hiervoor is bijvoorbeeld het introduceren van een aanlegvergunning 
voor bepaalde activiteiten in het gebied. Daarnaast dient het waterwingebied als 
zodanig te worden bestemd. 
 
Conclusie 
Het provinciale beleid voor het waterwingebied en het grondwaterbeschermings-
gebied in het bestemmingsplan verwerken.  
 
Zonering landelijk gebied 
De provincie geeft aan dat er op een goede manier tot een afgewogen bestem-
mingskeuze is gekomen. De provincie constateert echter dat op enkele plaatsen 
de doorvertaling van de keuze niet goed in het plan is vertaald. De provincie gaat 
er vanuit dat deze kennelijke omissie in het Ontwerp zal zijn aangepast. 
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Reactie 
Op een enkele plaats is hier bewust voor gekozen, omdat er door middel van de 
dubbelbestemmingen een voldoende bescherming van de waarden is geregeld. De 
gemeente blijft als uitgangspunt de Kadernota volgen. Daar waar dubbelbestem-
mingen voldoende waarborgen bieden, wordt aan de indeling van de Kadernota 
vastgehouden. Op een enkele plaats, waar dat verder geen gevolgen voor de 
landbouw heeft, zal alsnog een planaanpassing worden doorgevoerd. 
 
Conclusie 
Daar waar nodig de bestemmingsgrenzen aanpassen. 
 
Wonen en zorg; nieuwe woningen in het buitengebied 
De provincie constateert dat er binnen het plan mogelijkheden worden geboden 
voor de bouw van nieuwe woningen. Ten aanzien van de ruimte voor ruimte rege-
ling stelt de provincie voor om aansluiting te zoeken bij het geactualiseerde beleid 
van de provincie. Dat betekent dat voor twee woonhuizen maximaal 2.000 m² moet 
worden gesloopt en dat het moet gaan om een stoppend agrarisch bedrijf. 
Voorts wijst de provincie op de mogelijkheid van nieuwe woningbouw in een hoe-
veplan en op een landgoed. Volgens de provincie moet de landgoedregeling afge-
stemd worden op het dienaangaande provinciale beleid. 
 
Reactie 
De ruimte voor ruimte regeling zal qua oppervlakteregeling en de beperking tot 
maximaal twee woonhuizen worden afgestemd op het provinciaal beleid. Bij af-
braak van minimaal 750 m² mag één woonhuis worden gebouwd, waarbij voor-
waarden gelden met betrekking tot vormgeving en landschappelijke inpassing op 
basis van het Beeldkwaliteitsplan. Bij afbraak van 2.000 m² of meer mogen twee 
woonhuizen worden terug gebouwd. De gemeente kan zich niet vinden in de be-
perking dat de regeling alleen geldt voor stoppende bedrijven. Er wordt geen ruim-
telijk onderscheid gezien tussen een bedrijf dat binnen deze planperiode stopt of 
een bedrijf dat een jaar geleden is gestopt. In beide gevallen kan bij het bedrijf 
landschapsontsierende bedrijfsbebouwing aanwezig zijn. Het instrument van de 
ruime voor ruimte is bedoeld om dit soort bebouwing gesaneerd te krijgen teneinde 
de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving te verbeteren. Voor de gemeente maakt 
het geen verschil op welk moment die bebouwing vrij is gekomen. Belangrijk is dat 
er een instrument bestaat, die voor iedereen op gelijke wijze voor vergelijkbare be-
bouwing kan worden benut, zodanig dat een belangrijke verbetering van de land-
schappelijke en ruimtelijke kwaliteit kan worden bewerkstelligd. 
De bestemming voor landgoederen betreft bestaande landgoederen. Het beleid is 
gericht op de realisatie van nieuwe landgoederen. Nieuwe landgoederen en ook 
het hoeveplan kunnen niet met dit plan worden gerealiseerd. De gemeente heeft er 
voor gekozen om voor deze initiatieven per geval een planherziening op te stellen. 
Vanuit deze twee aspecten biedt het plan derhalve niet de mogelijkheid voor nieu-
we woningbouw. 
 
Conclusie 
De ruimte voor ruimte regeling aanpassen aan de provinciale regeling met uitzon-
dering van de beperking tot stoppende bedrijven. 
 
Landbouw; intensieve veehouderij 
De provincie constateert dat het bestemmingsplan aansluit bij het provinciaal be-
leid. 
 
Reactie 
De gemeente neemt deze constatering voor kennisgeving aan. 
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Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Archeologie 
De provincie stelt dat de archeologische beleidsadvieskaart niet is verankerd in het 
bestemmingsplan. Daarmee zijn de belangen niet gewaarborgd. De provincie ver-
zoekt om de kaart alsnog in de regels te verankeren. 
 
Reactie 
Verwezen wordt naar de reacties bij de Inspectie VROM. De kaart is wel verankerd 
in de regels door middel van het begrip ‘archeologische waarden’. Doordat dat be-
grip bij veel ontheffingen, aanlegvergunningen en wijzigingen is opgenomen, vindt 
via dat begrip telkens een toets aan de beleidsadvieskaart plaats. Nadeel hiervan 
is wel dat de zaken die bij recht zijn toegestaan, niet via dit begrip zijn gerelateerd 
aan een toets aan de archeologische waarden. Vandaar dat alsnog gekozen is 
voor het opnemen op de verbeelding met dubbelbestemmingen in de regels. 
 
Conclusie 
De archeologie op de verbeelding en in de regels verwerken. 
 
Natuur 
De provincie geeft aan dat de realisatie van de ecologische hoofdstructuur een 
kernthema is. De natuurgebieden moeten als zodanig worden bestemd en de aan-
gewezen, maar nog niet verworven gronden voor natuur moeten worden voorzien 
van een wijzigingsbevoegdheid. Datzelfde geldt voor de ecologische verbindings-
zones en de stergebieden. 
 
Reactie 
In het plan zijn in overleg met de natuurorganisaties en uitgaande van kaarten van 
de provincie alle bestaande natuurgebieden als zodanig bestemd. De aangewezen 
gebieden voor natuurontwikkeling zijn voorzien van een locatiegebonden wijzi-
gingsbevoegdheid. Daarnaast kent het plan nog een algemene wijzigingsbevoegd-
heid op grond waarvan de niet begrensde ecologische verbindingszones en de 
stergebieden na realisatie kunnen worden omgezet in een natuurbestemming. Vol-
gens de gemeente voldoet het plan volledig aan de uitgangspunten die de provin-
cie in haar reactie heeft beschreven. 
 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Landschap 
De provincie constateert dat de doelstelling van het provinciaal beleid is om de 
landschapstypen en de onderlinge samenhang te beschermen. In het plan is die 
doelstelling ook geformuleerd. Daarbij zijn de beekdalen en de essen beschermd 
tegen ontwikkelingen die het landschap aan kunnen tasten. Deze bescherming is 
conform provinciaal beleid. 
 
Reactie 
De gemeente neemt deze constatering voor kennisgeving aan. Opgemerkt moet 
worden dat de gemeente de begrenzing van de beschermingsgebieden voor de 
beekdalen aan past. Ook hier geldt als basis de Kadernota. Het is niet de intentie 
om de beschermende regeling over de ontwikkelingsgebieden voor landbouw en 
recreatie te leggen.  
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Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
Ambtshalve zal de begrenzing van de beschermingsgebieden voor de beekdalen 
worden aangepast, zodat deze niet voor ontwikkelingsgebieden voor landbouw en 
recreatie van toepassing is. 
 
Recreatie 
Het plan maakt met wijziging nieuwe recreatiebedrijven mogelijk. De voorwaarden 
bij de wijziging komen niet overeen met de voorwaarden zoals opgenomen in het 
POP. Ook is de wijziging niet in overeenstemming met de Omgevingsvisie Dren-
the. De provincie verzoekt een en ander in overeenstemming te brengen met het 
provinciale beleid.  
 
Reactie 
De gemeente zal de regeling afstemmen op het provinciaal beleid. Daarbij moet 
wel opgemerkt dat het bestemmingsplan nieuwe recreatiebedrijven niet mogelijk 
maakt in de EHS en dat bedrijfsmatige exploitatie verplicht is gesteld. Nieuwe re-
creatiebedrijven die grenzen aan Natura-2000 gebieden mogen ten hoogste 10 
hectare groot worden. Dit vloeit voort uit de plan-m.e.r. Daarnaast maakt deze wij-
ziging ook deel uit van de Planmer en de Passende beoordeling, zodat ook vanuit 
die onderzoeken mogelijk nog aanpassingen volgen.  
 
Conclusie 
De wijzigingsbevoegdheid aanpassen aan provinciaal beleid. 
 
Regels 
De provincie constateert dat vanwege de omvang van het plan zij heeft gemeend 
hierover enkele opmerkingen te moeten maken. Deze worden ambtelijk toege-
stuurd. 
 
Reactie 
De gemeente neemt dit voor kennisgeving aan. 
 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Advies 
De Omgevingsvisie Drenthe wordt op 2 juni 2010 vastgesteld. Het bestemmings-
plan zal niet voor de inwerkingtreding van de Omgevingsvisie worden vastgesteld. 
De provincie adviseert derhalve het nieuwe beleid mee te nemen in het bestem-
mingsplan. 
 
Reactie 
De gemeente zal het beleid van de Omgevingsvisie in het plan verwerken. Hier-
over heeft nog nader overleg met de provincie plaatsgevonden. Dit overleg is ge-
volgd door een brief van de provincie waarbij een relatie is gelegd met de Omge-
vingsvisie. Een en ander heeft geen gevolgen voor de hier besproken en eerder 
kenbaar gemaakte overlegreactie van de provincie. 
 
Conclusie 
Het plan aanpassen aan het beleid van de Omgevingsvisie. 
 
Inzet instrumenten 
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De provincie geeft hier aan dat het plan aangepast moet worden aan de nader ge-
noemde aspecten in haar overlegreactie alvorens het verder in procedure wordt 
gebracht.  
 
Reactie 
De gemeente zal de aanpassingen zoals hiervoor onder de voorstellen is verwoord 
in het plan verwerken. 
 
3. Waterschap Reest & Wieden 
In paragraaf 5.2 van de toelichting wordt het beleid van de zones van hydrologi-
sche beïnvloeding genoemd. Verzocht wordt de kaart van figuur 8 te vervangen 
door de gebieden zoals deze door het Waterschap gehanteerd worden in het wa-
terbeheerplan 2010-2015.  
Voor het overige is het Waterschap Reest & Wieden positief over de inhoud en het 
proces rond de totstandkoming van het bestemmingsplan buitengebied. Er wordt 
een positief wateradvies afgegeven.  
 
Reactie: 
De toelichting zal hierop worden aangepast. 

 
Conclusie 
De toelichting aanpassen. 
 
4. RECRON 
De gemeente Westerveld heeft een vrijetijdslandschap waarin recreatie en toeris-
me, natuurbeleving, sport en cultuur en landbouw een samenhangend geheel vor-
men. De toeristisch-recreatieve sector in de gemeente heeft een groot economisch 
belang. Toch is in het bestemmingsplan de recreatie ondergeschikt aan de natuur 
en landbouw. De RECRON vindt dit een gemiste kans.  
Het uitgangspunt waarbij in eerste instantie gekeken wordt naar bestaande recrea-
tiebedrijven sluit aan bij de insteek van de RECRON. Echter ook de bedrijven in de 
natuur- en landbouwgebieden moeten zich kunnen uitbreiden. De opmerking in pa-
ragraaf 6.9.1 van de toelichting is echter onjuist en niet conform de intenties zoals 
deze zijn uitgesproken in de nota van uitgangspunten.  
 
Reactie: 
De gemeente is van mening dat er geen sprake is van ondergeschiktheid tussen 
functies onderling. In het plan is dat ook nergens als zodanig genoemd. Het onder-
scheid tussen basisfuncties en toegevoegde functies is niet gebaseerd op een ma-
te van ondergeschiktheid, maar gaat uit van de verplaatsbaarheid en de grondge-
bondenheid van de functies. De basisfuncties zijn zogenaamd grondgebonden. 
Deze functies zijn gebonden aan de kwaliteit van de gronden en kunnen niet zon-
der meer en zonder grote gevolgen naar een andere plek worden verplaatst. Dat 
geldt niet voor de toegevoegde functies. Die zijn niet aan de grond gebonden. Een 
woonfunctie kan ook in een dorp worden uitgeoefend. Een recreatiebedrijf is 
weliswaar vaak kwalitatief gerelateerd aan een specifieke plaats, maar is niet ge-
bonden aan die plek. Het bedrijf kan ook op een andere plek worden ingericht. 
Vandaar dat de functies in het plan op een andere wijze zijn bestemd en ingericht. 
Het bestemmingsplan is in overeenstemming met de Nota van Uitgangspunten. 
Hierin is gesteld dat recreatiebedrijven in bos- en natuurgebieden in beginsel uit-
gebreid kunnen worden, maar dat dit pas na een planherziening mag. In het be-
stemmingsplan zelf zullen geen mogelijkheden voor uitbreiding worden opgeno-
men.  
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Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Hoofdstuk 6.9. Recreatie en Toerisme 
De brede bestemming ‘Recreatie’ is positief ontvangen. Aanvullend zou, om het 
onderscheid tussen echte recreatiebedrijven en huisjesterreinen duidelijker te ma-
ken, voor de bungalowbedrijven die niet bedrijfsmatig worden geëxploiteerd geen 
vergroting van de recreatiewoning naar 100 m2 moeten worden opgenomen.  
 
Reactie: 
De gemeente ziet geen aanleiding om dit onderscheid aan te brengen. Ook de ei-
genaren van huisjes op de huisjesterreinen moeten gebruik kunnen maken van de 
mogelijkheid om de huisjes te vergroten tot 100 m². Er is geen aanleiding om van-
uit het beleid of de fysieke inrichting van de terreinen verschil in oppervlaktes te 
hanteren.  
Wel zal er voor recreatiewoningen, die gelegen zijn op bedrijfsmatig geëxploiteerde 
terreinen, een ontheffingsmogelijkheid in het plan worden opgenomen op basis 
waarvan de maximale oppervlakte van een recreatiewoning vergroot kan worden 
tot ten hoogste 125 m² ten behoeve van het geschikt maken van de recreatiewo-
ning voor gebruik door gehandicapten of ouderen die slecht ter been zijn. 
Op verzoek van de Vereniging van Eigenaren is voor het park De Schure te Vled-
der nog wel een afwijkende hoogteregeling opgenomen. Dit is verzocht om de ho-
mogeniteit van het park zoveel mogelijk te behouden.  
 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
Ambtshalve zal de ontheffing voor vergroting tot 125 m² in het plan worden opge-
nomen en zal het plan ambtshalve op voormeld onderdeelworden aangepast. 
 
Artikel 6.9.3. 
De RECRON is net als de gemeente van mening dat permanente bewoning van 
recreatiewoningen niet toegestaan moet worden. Mocht er toch sprake zijn van 
omzetting van een huisjesterrein naar woonbestemming, dan zou de toename van 
de waarde van de recreatiewoningen op het moment dat zij permanent bewoond 
worden in een compensatiefonds gestopt moeten worden. Dit fonds zou dan ge-
bruikt kunnen worden door de echte recreatieondernemers als zij moeten compen-
seren bij uitbreiding in of in de nabijheid van de EHS. 
 
Reactie: 
De omzetting van recreatieterreinen naar wonen is binnen dit bestemmingsplan 
niet aan de orde. De reactie van de RECRON treft dan ook niet het bestemmings-
plan. 

 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Artikel 6.9.4.  
Bij recht wordt in het buitengebied de mogelijkheid geboden om Bed & Breakfast 
accommodaties aan te bieden. Verzocht wordt om dit te zoneren en te quoteren. 
Ten eerste is er al een overaanbod van dit product, waardoor de gemiddelde om-
zet daalt en er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwaliteit, duurzaamheid en 
innovatie. Ten tweede hoeft deze hobbymatige activiteit niet te voldoen aan wet- 
en regelgeving waar andere recreatieondernemers wel toe worden verplicht. De 
horeca- en recreatieondernemers die nadrukkelijk voor de economische spin-off 
zorgen in de gemeente worden hierdoor benadeeld.    
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Reactie: 
Het is niet aan de gemeente om te bepalen wanneer er sprake is van een over-
aanbod. Binnen de marktwerking reguleert dit zichzelf. De gemeente ziet vanuit dit 
perspectief geen ruimtelijke noodzaak tot zonering of quotering. De ruimtelijke in-
vloed van dit beperkte recreatief gebruik binnen woonhuizen is zodanig gering, dat 
er geen noodzaak wordt gezien voor verdere beperkingen. Daarnaast is er sprake 
van een zeer specifiek recreatief gebruik, die een eigen doelgroep heeft. De ge-
meente ziet niet in dat dit ten koste gaat van andere horeca- en recreatieonderne-
mers. De gemeente ziet Bed & Breakfast als een uitbreiding van de variatie in het 
aanbod en niet als een aanvulling op het bestaand recreatieve aanbod.  
Desalniettemin heeft de gemeente wel besloten om Bed & Breakfast pas na ont-
heffing toe te staan. Dit is niet ingegeven door hetgeen hiervoor is gezegd, maar 
door de relatie met milieuzonering en de ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrij-
ven.  

 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
Ambtshalve wordt de regeling bij recht vervangen door een regeling bij ontheffing. 
 
Artikel 6.9.6.  
Kleinschalig kamperen is toegestaan bij volwaardige agrarische bedrijven. Ook hier 
zou een zonering en quotering van dit product moeten plaatsvinden. Reden hier-
voor is dat vraag en aanbod van toeristisch kamperen uit balans is: er is teveel 
hetzelfde. Dit heeft tot gevolg dat de omzetten en winsten dalen en ondernemers 
kunnen niet meer investeren in kwaliteit, duurzaamheid, personeel en innovatie.  
 
Reactie: 
Ook ten aanzien hiervan is de gemeente van mening dat de markt zelf bepaalt 
wanneer er teveel van hetzelfde is. Er is een duidelijke vraag naar kamperen bij de 
boer en in die variatie in aanbod wil de gemeente voorzien. Ook hier ziet de ge-
meente geen noodzaak om naast de marktwerking en de specifieke ruimtelijke cri-
teria die aan de ontheffing zijn gebonden, nadere zonering of quotering in te voe-
ren. Een grotere variatie in aanbod moet juist bestaande ondernemers stimuleren 
om te investeren in de kwaliteit van de eigen onderneming.  
In het voorontwerpbestemmingsplan was vestiging van een klein kampeerterrein 
op essen en in beekdalen nog uitgesloten. Dit zal in het ontwerp worden aange-
past. De gemeente wil ook hier de mogelijkheid bieden voor het kleinschalig kam-
peren. 

 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
Ambtshalve wordt de beperking voor vestiging van klein kamperen op essen en in 
beekdalen uit het plan verwijderd. 
 
Begrip 34. Chalet 
Het begrip chalet heeft geen meerwaarde voor de begrippenlijst aangezien een 
chalet een commerciële benaming is voor een stacaravan. Daarnaast is een cha-
let/caravan niet voor recreatieve bewoning, maar voor recreatief gebruik.  
 
Reactie: 
Een chalet is niet in alle gevallen een commerciële benaming voor een stacaravan. 
Een chalet kan ook, bij grotere oppervlaktes, een andere vorm van recreatiewoning 
zijn. In die zin is er aanleiding om de chalets specifiek te omschrijven. De recrea-
tieve bewoning zal worden vervangen door recreatief gebruik. 
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Conclusie 
Het begrip aanpassen. Voor het overige geeft de overlegreactie geen aanleiding 
tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Begrip 48. Groepsaccommodatie 
De RECRON is van mening dat een groepsaccommodatie per definitie een jaar-
rondbedrijf is.  
 
Reactie: 
Het begrip zal hierop worden aangepast. 

 
Conclusie 
Het begrip aanpassen. 
 
Onjuiste bestemming recreatiebedrijven 
De meeste recreatiebedrijven hebben een onjuiste bestemming toegewezen ge-
kregen. De gemeente heeft dit bevestigd. De RECRON gaat er dan ook van uit dat 
dit zal worden aangepast en verwacht dat bij (achteraf) geconstateerde fouten de 
aanpassingen op kosten van de gemeente worden verricht. De ondernemers mo-
gen hiervan niet de dupe worden: ‘bestaande rechten blijven gehandhaafd’. 
 
Reactie: 
Er is helaas bij het opstellen van het Voorontwerp een fout gemaakt met betrekking 
tot de recreatieterreinen. De bestemmingen zullen daarom in het Ontwerp worden 
aangepast. Daarbij is het uitgangspunt dat bestaande rechten zoveel mogelijk 
worden gehandhaafd. Het nieuwe recreatieve beleid van de gemeente biedt de 
meeste ondernemers meer mogelijkheden. Niet is uitgesloten evenwel dat nieuw 
beleid soms ook een beperking met zich meebrengt. Dat behoort tot een algemeen 
aanvaardbaar bedrijfsrisico, zolang die beperkingen redelijk zijn. Zo kan het bij-
voorbeeld zijn dat uit de Planmer of de Passende Beoordeling beperkingen gaan 
voortvloeien..  

 
Conclusie 
De recreatieterreinen zullen op de verbeelding alsnog van de juiste bestemming 
worden voorzien. 
 
Artikel 38.2 Bouwregels  
Middels bouwvlakken wordt aangegeven waar bebouwing mag plaatsvinden. De 
sector is continu in beweging. Nieuwe ontwikkelingen als privésanitair en dergelijke 
laten zich niet in bouwvlakken plaatsen. Dit geldt ook voor een tweede dienstwo-
ning. De oppervlakte van 200 m2 die wordt gehanteerd is te klein. Concentratie van 
centrale voorzieningen vragen om een veelvoud aan vierkante meters. Hier geldt 
maatwerk.  
 
Reactie: 
De gemeente zal de regeling in het ontwerpbestemmingsplan verruimen. Voor ter-
reinen met een oppervlakte kleiner dan 5 ha zal een gezamenlijke oppervlakte van 
2500 m² voor voorzieningengebouwen worden toegestaan. Voor terreinen groter 
dan 5 ha wordt dat 3000 m². Voor individuele gebouwen zal een maximum opper-
vlakte worden opgenomen om te voorkomen dat grote gebouwen worden ge-
bouwd. Voor sanitaire gebouwen zal geen maximum gezamenlijke oppervlakte 
worden opgenomen. Individuele gebouwen mogen een oppervlakte van 50 m² 
hebben. Het aantal wordt niet vastgelegd. Voor onderhoud en beheer zal een 
maximale gezamenlijke oppervlakte van 200 m² gelden.  
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Conclusie 
De bouwregels aanpassen aan hetgeen in de reactie is opgenomen. 
 
Artikel 38.2.2. Bedrijfswoning (geldt ook voor gelijke artikelen 39 e.v.) 
De maximale oppervlakte van een bedrijfswoning is 150 m2. Deze oppervlakte 
moet groter zijn als sprake is van één bouwlaag vanwege de natuurlijke en land-
schappelijke ligging van een bedrijf.  
 
Reactie: 
De gemeente ziet geen aanleiding om de oppervlakte voor bedrijfswoningen te 
vergroten. De maat van 150 m² biedt ruimte voor een zeer aanzienlijke woning. 
Niet wordt ingezien om welke reden een bedrijfswoning groter zou moeten zijn dan 
een regulier woonhuis. Daarnaast bieden de regels ook nog ruimte voor maximaal 
100 m² aan aan- en uitbouwen, zodat bij een toegespitst bouwplan er woonruimte 
van 250 m² kan worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan biedt derhalve meer 
dan voldoende ruimte. 

 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Artikel 38.2.3. 
Een chalet en een caravan zouden als één begrip genoemd moeten worden. De 
bouwhoogte van een stacaravan zou één bouwlaag moeten zijn in plaats van 3,5 
m hoogte. De onderlinge afstand tussen stacaravans zou minimaal zes meter zijn. 
Dit dient drie meter te zijn in overeenstemming met de maatvoering die geldt vanuit 
de brandveiligheidsvoorschriften van de Nibra.  
 
Reactie: 
Een chalet komt als kampeermiddel en als recreatiewoning voor. Om die reden 
neemt de chalet een specifieke plek in de regels in en kan deze niet zonder meer 
gekoppeld worden met een stacaravan. De bouwhoogte is afgestemd op het re-
cent vastgestelde recreatiebeleid. Er is geen aanleiding om hier van af te wijken. 
De onderlinge afstand is een aspect wat nog deel uitmaakt van het advies van de 
brandweer. De door de brandweer voorgeschreven afstand zal in het bestem-
mingsplan worden opgenomen.  

 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Artikel 38.2.6.a. 
Per recreatiebedrijf is het aantal trekkershutten maximaal 5. Bij kampeermiddelen 
wordt het maximale aantal overgelaten aan de ondernemer, terwijl dit bij trekkers-
hutten niet het geval is. De vraag naar verhuuraccommodaties is groeiende, zo ook 
de vraag naar trekkershutten. Dit aantal zou vrijgelaten moeten worden. Wat is het 
ruimtelijke argument om het aantal trekkershutten te bepalen? 
 
Reactie: 
De terreinen zijn ingericht ten behoeve van een specifiek recreatief gebruik, zoals 
een kampeerterrein of een huisjesterrein. De bestemming is daarop toegespitst en 
dat moet ook de functionele inrichting van het terrein blijven. Om enige ruimte te 
bieden voor ondergeschikte toegevoegde vormen van recreatie, is in het gemeen-
telijk beleid bepaald dat per terrein onder andere vijf trekkershutten mogen worden 
geplaatst. Het aantal is niet zozeer door ruimtelijke argumenten ingegeven, niet 
anders dan dat het om een ondergeschikte toevoeging aan de hoofdfunctie binnen 
de bestemming moet gaan. 
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Binnen de bestemming ‘Recreatie – 1’ zal het maximale aantal niet meer worden 
beperkt. Binnen de bestemming ‘Recreatie – 2’ zal het maximale aantal trekkers-
hutten van vijf gehandhaafd blijven. In de overige recreatiebestemmingen zijn trek-
kershutten niet toegestaan. 

 
Conclusie 
De regeling voor trekkershutten in de recreatiebestemmingen aanpassen. 
 
Artikel 38.3.4. (geldt ook voor gelijke artikelen 39 e.v.) 
De tweede bedrijfswoning dient direct in de buurt van de eerste bedrijfswoning ge-
situeerd te worden. Dit kan per bedrijf verschillend zijn. Beheertechnische en orga-
nisatorische aspecten spelen bij de locatiekeuze van een tweede bedrijfswoning 
een grote rol.  
 
Reactie: 
Het criterium laat voldoende ruimte om rekening te houden met de situatie van het 
bedrijf. Stedenbouwkundig is het evenwel van belang dat woonhuizen aan de weg-
zijde worden gebouwd. Dat is een belangrijk kenmerk van het bebouwingsbeeld in 
de gemeente. Het criterium moet voorkomen dat bedrijfswoningen achter op terrei-
nen worden gebouwd. In die zin acht de gemeente het criterium niet onevenredig 
en laat het voldoende ruimte voor een goede toepassing. 

 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Artikel 38.4.b. 
In het bestemmingsplan is aangegeven dat horecadoeleinden ten dienste staan 
van een kampeerterrein. De RECRON is van mening dat alle recreatiebedrijven 
met centrale voorzieningen ook anderen dan hun eigen gasten mogen ontvangen. 
Het zou gezien kunnen worden als een vorm van verbrede recreatie/toerisme om 
te kunnen blijven ondernemen.  
 
Reactie: 
Bij nadere beschouwing zijn we tot de conclusie gekomen dat het uit oogpunt van 
een goede ruimtelijke ordening niet bezwaarlijk is om recreatievoorzieningen gelijk-
tijdig open te stellen voor andere dan de eigen gasten. Dit doet niets af aan de 
voorwaarde dat dit medegebruik ondergeschikt moet zijn aan de ondersteunende 
functie van het recreatiebedrijf. Er mogen geen zelfstandige horecabedrijven ont-
staan. 

 
Conclusie 
De beperking uit de regels verwijderen. 
 
Artikel 38.5.a.1. en 38.7.3. (geldt ook voor gelijke artikelen 39 e.v.) 
De recreatie en de landbouw hoeven elkaars ontwikkelingen niet te frustreren. Ge-
lijkwaardigheid van de beide sectoren is een uitstekende basis om beide sectoren 
naast elkaar te laten ondernemen.  
 
Reactie: 
Verwezen wordt naar de eerste reactie onder de RECRON. Hierin is al aangege-
ven dat er geen sprake is van een rangorde. Het bestemmingsplan gaat er vanuit 
dat de beide sectoren naast elkaar kunnen ondernemen, waarbij de plaatsgebon-
denheid wel een rol in de onderlinge afweging speelt. Daarnaast gaat het bestem-
mingsplan uit van de gebruikelijke zonering van functies ten opzichte van elkaar, 
zoals dat voortvloeit uit een goede ruimtelijke ordening. 
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Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Artikel 41. Recreatie 4 
Deze vorm van bestaande recreatiewoningen zou op 80 m2 gehandhaafd kunnen 
blijven. Deze recreatiewoningen doen namelijk niet of nauwelijks mee om de strijd 
van de recreant, maar staan ten dienste van de eigenaar. Bedrijfsmatig geëxploi-
teerde recreatiewoningen moeten meer kwaliteit en dus ruimte bieden om de re-
creant tevreden te stellen. Op deze manier wordt nadrukkelijk een onderscheid 
gemaakt tussen de ‘echte’ recreatiebungalow en de recreatiehuisjes.  
 
Reactie: 
Verwezen wordt naar een eerdere reactie hierover. De gemeente ziet geen reden 
voor deze beperking en is van mening dat particuliere recreatiewoningen in begin-
sel moeten kunnen worden vergroot naar de algemeen toegestane oppervlakte 
van 100 m². 

 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Artikel 42.3.a.1. 
De RECRON is van mening dat dit een zeer vreemd artikel is dat bijna niet uitleg-
baar is en dus ook verwijderd dient te worden.  
 
Reactie: 
Deze regel staat in iedere bestemming waarbinnen wonen is toegestaan. Het zegt 
niet minder dan dat het beroep of het bedrijf aan huis uitsluitend door de bewoner 
van het woonhuis mag worden uitgeoefend, eventueel met een extra arbeids-
kracht. Dit is een gebruikelijke beperking van het werken aan huis. 

 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Artikel 42.3.d. 
RECRON vraagt zich af of de toevoeging van kampeerterrein van toegevoegde 
waarde is voor groepsaccommodaties. Daarnaast is de keuze van 10 eenheden 
vreemd in vergelijking met de 25 eenheden bij agrarische bedrijven.  
 
Reactie: 
Hier is sprake van een specifieke bestemming voor één enkele situatie binnen de 
algemene bestemming voor groepsaccommodaties op het perceel Oosteinde 22 te 
Wapserveen. Die specifieke situatie is specifiek geregeld op basis van bestaande 
rechten verkregen uit een verleende vrijstelling. Er is geen aanleiding om daar in 
zijn algemeenheid aanpassingen in te doen. 

 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Tot slot  
De RECRON wil graag samen met de gemeente nadenken over hoe innovatie- 
c.q. experimenteerruimte in de sector kan worden gestimuleerd. Vaak is een be-
stemmingsplan hiervoor knellend. Voorgesteld wordt om bijvoorbeeld een x-
percentage van de recreatieterreinen aan te wijzen als ruimte voor innovatie en 
experimenten.  
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Reactie: 
Er is een apart overleg met de RECRON geweest, waarin zij hebben kunnen aan-
geven in hoeverre er nog wensen waren met betrekking tot het bestemmingsplan. 
Ook is de RECRON betrokken geweest bij het zeer recent vastgestelde nieuwe re-
creatiebeleid van de gemeente. Al met al laat het beleid en de regeling voldoende 
ruimte voor innovatie en experimenten. Zodra die daar niet binnen vallen, is het al-
leszins redelijk om daaromtrent een afzonderlijke planologische procedure te voe-
ren. De gemeente ziet geen aanleiding om hierover in het kader van deze be-
stemmingsplanprocedure opnieuw met de RECRON een gesprek aan te gaan. 

 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
5. LTO-Noord 
Allereerst wil LTO-Noord haar waardering geven voor de constructieve wijze waar-
op de discussie over de ruimtelijke inrichting van de gemeente Westerveld is geor-
ganiseerd. In het verlengde van dit wil LTO-Noord graag een constructieve bijdra-
ge leveren aan het bestemmingsplan.  
 
Agrarische belangen in kaart 
Op de bestemmingsplankaart zijn twee soorten agrarisch gebied onderscheiden. 
Het onderscheid is gelegen in het gewicht dat aan agrarische belangen wordt ge-
hecht. Een beperkt aantal kleine gebieden valt echter onterecht in ‘Agrarisch - 2’, 
die in POP II wel als zone 1 te boek staan. Het gaat om gebieden tussen Wittelte 
en Havelte Oost, tussen de Beilerstroom en het Dwingelderveld, ten oosten van 
Lheebroek. Verzocht wordt hier de gebiedsbestemming ‘Agrarisch - 1’ toe te pas-
sen.   
 
Reactie: 
De gemeente zal deze gebieden nalopen en waar nodig aanpassen. De ontwikke-
lingsgebieden in de kadernota zullen hierbij worden betrokken. Opgemerkt moet 
worden dat er voor de landbouw geen grote verschillen bestaan tussen Agrarisch – 
1 en Agrarisch – 2. De regeling voor de agrarische bedrijfskavels is hetzelfde. Het 
gebruik van de landbouwgronden is ook vrijwel identiek. De verschillen bestaan 
met name in een aantal mogelijkheden die bij ontheffing of wijziging mogelijk zijn 
en waaraan vanuit beleid of landschap beperkingen zijn gesteld ten aanzien van 
specifieke landschappelijke kenmerken of in de landschappelijk kwetsbaardere ge-
bieden.  
Daarnaast verschilt de landschappelijke afweging binnen de gebieden. Die afwe-
ging, die zich voegt naar de aard van het landschap, is in hoofdzaak verankerd in 
de ontwikkelingsgebieden in de Kadernota en het Beeldkwaliteitsplan. Dit zal 
steeds binnen beide agrarische bestemmingen toetsingskader zijn bij ingrepen in 
het landschap.  

 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Grote doorwerking waarden Landschap 
Op de verbeelding zijn verschillende aanduidingen te vinden die als dubbelbe-
stemming hun stempel drukken op de mogelijkheden voor de agrarische sector. De 
aanduiding en het onderscheid tussen de ‘plusjes’ is moeilijk. Verzocht wordt om 
een duidelijker kaartbeeld.  
In artikel 66 lid 3 wordt in relatie tot ‘waarde cultuurhistorie’ gesteld dat het aan-
brengen en/of veroorzaken van veranderingen in de hoogte van de es wordt ge-
zien als strijdig gebruik. Dit vormt een belemmering voor de agrarische sector. 
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Verzocht wordt aan dit artikel een bepaling te hechten waarin zoals in artikel 6.4.2. 
een aantal zaken wordt uitgesloten om te voorkomen dat bepaalde reguliere agra-
rische teelten worden geblokkeerd.  
 
Reactie: 
De verbeelding is opgesteld conform de landelijke standaarden die daarvoor gel-
den. Die standaarden zijn bedacht vanuit het digitaal raadpleegbare plan. Het is 
niet bedoeld om ook analoog goed en duidelijk te zijn. Digitaal is het duidelijk welke 
bestemmingen waar gelden. Analoog kan dit niet worden aangepast. 
De dubbelbestemming is juist ook bedoeld om een beperking op te leggen. Die 
beperking is naar de mening van de gemeente niet zodanig dat bepaalde teelten 
niet kunnen worden uitgeoefend, maar het gebruik brengt een extra inspanning 
met zich mee, namelijk het zorg dragen voor de instandhouding van de hoogte van 
de es. De beperking is juist bedoeld om de es te beschermen. De gemeente acht 
dit vanuit het beschermingsniveau niet onredelijk. 

 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Bij de dubbelbestemming ‘Waarde - Landschap 2’ is er sprake van een focus op de 
beekdalen. De gronden zijn mede bestemd voor het behoud, het herstel en de 
ontwikkeling van de landschappelijk en waterhuishoudkundig waardevolle beekda-
len. Wat dit in de praktijk betekent is onduidelijk. Het zou goed zijn om ruimte voor 
nieuwe ontwikkelingen af te laten hangen van de andere (ba-
sis)gebiedsbestemmingen in het beekdal.  
 
In de gebieden waar ‘Waarde - Landschap 2’ geldt staan diverse agrarische bedrij-
ven en ook bouwwerken buiten bouwvlakken. Artikel 68.2.1. bevat een criterium 
die grote gevolgen kan hebben voor de bestaande agrarische bedrijven. Verzocht 
wordt om een nuancering waarbij toepassing van dit artikel wordt afgestemd op de 
basisbestemming die ter plaatse geldt. Bestaande agrarische bedrijven mogen niet 
in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden geblokkeerd.  
 
De begrenzing van het gebied ‘Waarde - Landschap 2’  is op een aantal plekken te 
ruim ingetekend, waardoor een groot gebied dat geen deel uitmaakt van het beek-
dal wordt beperkt door de dubbelbestemming. Verzocht wordt de begrenzing nog-
maals te bekijken en bij te stellen.  
 
Reactie: 
De begrenzing van de dubbelbestemming is overgenomen uit provinciaal beleid. 
Gebleken is dat bijvoorbeeld ook ondergrondse beken zijn aangegeven. Uit de 
dubbelbestemming vloeien wel beperkingen voort, maar die zijn zeer beperkt. Er 
wordt vanuit landschappelijk oogpunt aandacht gevraagd voor de situering van be-
bouwing op percelen, zodanig dat het karakter van het beekdalenlandschap niet 
onevenredig wordt geschaad. Daarnaast moet bij de bouw van bouwwerken reke-
ning worden gehouden met de waterhuishoudkundige belangen. Tot slot mogen 
geen veranderingen in de laagtes van de beekdalen worden aangebracht. De ge-
meente is van mening dat deze beperkingen zeer beperkt zijn en de agrarische be-
langen binnen de gebieden niet schaden. Desalniettemin is de gemeente van me-
ning dat deze beperkingen niet in de ontwikkelingsgebieden voor landbouw en re-
creatie zouden moeten gelden. Vandaar dat de begrenzing van de gebieden zoda-
nig wordt aangepast, dat deze niet langer samenvalt met de ontwikkelingsgebie-
den voor landbouw en recreatie. 

 
Conclusie 
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De begrenzing van de beschermingsgebieden voor de beekdalen aanpassen. 
 
Het bouwblok weinig flexibel 
De gekozen systematiek met een bouwblok binnen een bedrijfskavel wordt door 
LTO-Noord als positief ervaren. Het wordt echter als een omissie beschouwd dat 
het bouwblok niet kan groeien tot een oppervlak die hoger ligt dan 2,0 ha. Er zou 
alsnog een wijzigingsbevoegdheid op genomen moeten worden waarbij het bouw-
bolk (onder voorwaarden) ten minste tot de maximale omvang van de bedrijfskavel 
uitgebreid kan worden.  
 
Reactie: 
Het is de bedoeling geweest om bij wijziging het bedrijfskavel nog te kunnen ver-
groten tot maximaal 3 ha. Dit is niet helemaal juist in het plan vertaald. Dit zal wor-
den aangepast, zodat na wijziging bouwpercelen nog kunnen groeien tot 3 ha. 
Voor grotere bouwpercelen zal een aparte planologische procedure worden ge-
volgd.  
  
Conclusie 
De wijzigingsbevoegdheid aanpassen zodanig dat bouwpercelen tot 3 ha kunnen 
worden vergroot. 
 
Bouwmogelijkheden onterecht beperkt 
In artikel 3.2.1.h. (ook artikel 4.2.1.h.) en aansluitend artikel 3.4.e.(ook art. 4.4.d.) 
wordt gesteld dat het oprichten van gebouwen en overkappingen van meer dan 
500 m2 alleen mag met een ontheffing. LTO-Noord is van mening dat hierdoor een 
grote groep agrarische bouwplannen opeens een extra procedure moet doorlopen 
om te komen tot een bedrijfsontwikkeling. Dit staat haaks op het overheidsstreven 
om te komen tot administratieve en procedurele lastenverlichting voor de burger. 
Ook de link die in deze artikelen wordt gelegd met een beeldkwaliteitsplan is sterk 
sturend. Impliciet houdt dit in dat elke ontwikkeling met meer dan 500 m2 onderhe-
vig wordt aan de doctrine van dit beeldkwaliteitsplan. Deze grens is te laag en zou 
verhoogd moeten worden omdat ontwikkelingen procedureel worden belast, terwijl 
de ruimtelijke en landschappelijke impact beperkt zal zijn.   
 
Reactie: 
Het overheidsstreven mag dan enerzijds gericht zijn op lastenverlichting, tegelijker-
tijd is er ook een groeiende zorg om het behoud van waardevolle landschappen en 
is er de inzet om te voorkomen dat  zeer grote stallen worden gebouwd in gebie-
den waar dat niet passend wordt geacht. Verwezen kan worden naar de reactie 
van de Inspectie VROM.  
Daarnaast heeft de gemeente er zelf binnen het bestemmingsplan voor gekozen 
om stevig in te zetten op het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk 
gebied van de gemeente. Belangrijk onderdeel daarvan is de inpassing van groot-
schalige bebouwing.  
De procedurele belasting valt mee. Agrariërs weten nu van tevoren dat er een ont-
heffing noodzakelijk is, zodat ze daar ook rekening mee kunnen houden. Boven-
dien is de procedure volledig een bevoegdheid van het college van burgemeester 
en wethouders, zodat de procedure vrij vlot kan worden afgerond als onderdeel 
van de omgevingsvergunning. 

 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Gebruiksmogelijkheden onduidelijk 
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Voor de opslag van mest, drijfmest en overige agrarische producten zoals ruwvoer 
zijn diverse uitgangspunten geformuleerd. Zo is de opslag van mest, hooibalen en 
of andere agrarische producten buiten het bouwblok als strijdig gebruik geken-
schetst (art 3.5.c. en art. 4.5.c). een ontheffing op het gebruik is mogelijk voor de 
opslag van mest op basis van artikel 3.6.c (en art. 4.6.c.). Verzocht wordt voor de 
structurele opslag van overige agrarische producten buiten het bouwblok ook een 
ontheffingsmogelijkheid op te nemen.  
 
Reactie: 
De gemeente wil geen structurele opslag van hooibalen of andere agrarische pro-
ducten buiten het bouwblok. Dit is één van de redenen waarom er ruime bedrijfs-
kavels zijn toegekend, omdat alle bedrijfsactiviteiten, waaronder de opslag, binnen 
de bedrijfskavels plaats moet vinden. Met de gekozen regeling wil de gemeente 
juist voorkomen dat her en der in het buitengebied opslagplekken ontstaan, die af-
breuk doen aan de landschappelijke waarden. De plastic balen zijn daarvan een 
voorbeeld. De gemeente wil met de regeling bewerkstelligen dat die opslag bij de 
bedrijven zelf binnen de gegeven bedrijfskavel plaats vindt, zodat de opslag uit het 
onbebouwd gebied verdwijnt. Uitgangspunt is dat alle bedrijfsonderdelen, waaron-
der de opslag van mest, voer, en dergelijke, binnen het agrarisch bouwblok plaats-
vindt. Of, indien er binnen het bouwblok onvoldoende ruimte aanwezig is, moet de 
activiteit in ieder geval binnen de agrarische bedrijfskavel plaatsvinden.  

 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Bij een vergelijking tussen de bouwmogelijkheden en de gebruiksmogelijkheden 
ontstaat een vreemd beeld. Er is (art. 3.2.2.a. en art. 4.2.2.a.) ruimte gelaten voor 
silo’s, platen en bassins binnen de agrarische bedrijfskavel. Vervolgens wordt in 
artikel 3.4.h. een ontheffingsmogelijkheid beschreven voor mestsilo’s, -bassins of 
platen buiten het bouwblok. Is deze ontheffing nodig voor bouwwerken of pla-
ten/verhardingen die buiten het bouwblok maar binnen de bedrijfskavel worden ge-
realiseerd?  
Het zou wenselijk zijn één lijn te trekken waarbij de bedrijfskavel ruimte laat voor 
bouwwerken en platen en dat daarbuiten voor zowel mestopslag als opslag van 
agrarische producten een ontheffing voor gebruik en het oprichten van bouwwer-
ken geldt.  
Verder moet er afstemming plaatsvinden tussen de ruimte voor gebruik en ruimte 
voor bouwen in de twee agrarische bestemmingen. Dit betekent onder meer dat in 
de bestemming ‘Agrarisch 2’ een bouwontheffing buiten de bedrijfskavel moet wor-
den toegevoegd.  
 
Reactie: 
De gestelde vraag kan bevestigend worden beantwoord. Alle bouwwerken en alle 
opslag is primair gerelateerd aan de oppervlakte van het bouwblok binnen de be-
drijfskavel. Bij ontheffing kan daarvan worden afgeweken, maar dan moet de activi-
teit wel plaatsvinden binnen de agrarische bedrijfskavel. Die bedrijfskavels zijn zo-
danig ruim gelegd, dat de gemeente geen aanleiding ziet om buiten de bedrijfska-
vels bij recht ruimte te bieden voor de opslag van producten. Alleen in uitzonde-
ringsgevallen kan hiervan worden afgeweken. Mestopslag buiten de bedrijfskavels 
is alleen toegestaan ten behoeve van tijdelijke overslag bij verwerking op een per-
ceel dan wel direct aansluitend op het bouwblok tot een oppervlakte van 750 m². 
In Agrarisch – 2 zijn enkele beperkingen opgenomen in de ontheffings- en wijzi-
gingsmogelijkheden ten opzichte van Agrarisch – 1. Dit vloeit voort uit het feit dat 
Agrarisch – 2 ziet op de verwevingsgebieden, die in landschappelijke zin kwets-
baarder zijn en waar landbouw en landschap nevengeschikt zijn. 
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Om die reden zijn sommige mogelijkheden uit Agrarisch – 1 niet automatisch ook 
mogelijk in Agrarisch – 2. Dit is ingegeven door de kwetsbaarheid van het gebied 
en de relatie met de landschappelijke waarden. 

 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Mestbassins te krap bemeten 
Mestbassins buiten het bouwblok mogen een maximale oppervlakte hebben van 
300 m2. Dit is een beperking van mogelijkheden. Verzocht wordt een regeling op te 
nemen waarmee eenzelfde inhoud kan worden bereikt als met een silo.  
    
Reactie: 
De regeling zal worden aangepast, zodanig dat ook de bassins een oppervlakte 
van 750 m² mogen hebben. Aanvullend zal wel worden gesteld dat deze opslag 
uitsluitend is toegestaan direct aansluitend op de agrarische bedrijfskavel. 

 
Conclusie 
De regeling aanpassen en de oppervlakte verruimen naar 750 m² en de situerings-
eis opnemen. 
 
Neventakken  
In het bestemmingsplan wordt gesproken over een ondergeschikte neventak. Van-
uit POP II is deze toevoeging weggelaten in relatie tot de discussie over bedrijven 
met een tak pluimvee of varkens. Om in specifieke gevallen discussies te vermij-
den wordt verzocht ook in het bestemmingsplan de term ‘ondergeschikt’ te laten 
vervallen.  
 
Reactie: 
De gemeente wil de term ‘ondergeschikt’ niet laten vallen. Dit is planologisch 
noodzakelijk om te waarborgen dat de tweede tak, niet de hoofdfunctie wordt, 
waardoor mogelijk strijd met de bestemming kan ontstaan. Alleen als de tweede 
tak ondergeschikt blijft aan de hoofdfunctie, waarop de bestemming is gebaseerd, 
kan strijd met de bestemming worden voorkomen. Het is derhalve essentieel dat 
de term blijft gehandhaafd. 

 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Boom- en fruitteelt 
In de artikelen 3.6.f. en 4.6.f. wordt een ontheffingsmogelijkheid omschreven voor 
de teelt van opgaande meerjarige teeltvormen. Hierdoor worden veel gebieden uit-
gesloten, waardoor de fysieke mogelijkheden binnen de gemeente beperkt zijn. 
Verzocht wordt de expliciet genoemde uitsluitingscriteria in genoemde artikelen 
weg te laten, waarbij een nadere afweging mogelijk blijft.  
 
Reactie: 
Het is op voorhand duidelijk dat de genoemde teelt niet wenselijk is in bepaalde 
gebieden. De teelt zou teveel afbreuk doen aan de waarden van de gebieden. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om beschermde dorpsgezichten, essen, gebieden met land-
schappelijk waardevolle elementen, de beekdalen, en dergelijke. Voor de rechts-
zekerheid en de duidelijkheid is het goed om die gebieden ook meteen in de ont-
heffingsregel uit te sluiten. Ook hier geldt dat de ruimtelijke kwaliteit voorop staat.  
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Daar waar iets niet kan, heeft het ook geen zin een nadere afweging te moeten 
maken. Dat komt de duidelijkheid niet ten goede. Los daarvan laat de regeling nog 
voldoende ruimte om de teeltvormen in Westerveld uit te oefenen. 

 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Wijzigingsbevoegdheden  
In de artikelen 3.9.g. en 4.9.d. wordt beschreven hoe een wijzigingsbevoegdheid 
kan worden toegepast naar de bestemming ‘Bos - 1’ of ‘Natuur’. In relatie tot de 
duiding van de WRO-zone wijzigingsgebied 2 op de kaart wordt opgemerkt dat 
door de arcering van onderhavige gebieden onduidelijk is welke basisbestemming 
onder deze arcering van toepassing is. Een scheiding van thema’s die je op één 
kaartbeeld wilt duiden is zeker in dit geval nodig om dit probleem op te lossen. 
Daarnaast wordt opgemerkt dat in artikel 3.9.g.3. (4.9.d.3.) moet gelden dat er 
sprake is van aanwijzing (formeel ‘begrenzing in het provinciaal gebiedsplan natuur 
en landschapsdoelen’) en ( in plaats van of) verwerving ten behoeve van de reali-
satie van natuur.  
 
Reactie: 
Verwezen wordt naar de eerdere reactie met betrekking tot de verbeelding van de 
landschappelijke waarden. Er is gewerkt volgens standaarden en vanuit de digitale 
raadpleegbaarheid. Aanpassing daarvan is niet mogelijk. 
Het criterium met betrekking tot de aanwijzing en verwerving is niet geheel juist. 
Deze zal worden aangepast. In beginsel zijn de gebieden al aangewezen, om wel-
ke reden er sprake is van een locatiegebonden wijzigingsbevoegdheid. De wijzi-
ging zal worden toegepast als de gronden voor natuurontwikkeling zijn verworven 
en voor een permanente natuurfunctie zijn ingericht. 

 
Conclusie 
De wijzigingsbevoegdheden met betrekking tot locatiegebonden natuurontwikke-
ling aanpassen. De overlegreactie geeft voorts geen aanleiding tot aanpassing van 
het bestemmingsplan. 
 
Bouwhoogte beperkt 
De bouwhoogte voor gebouwen is maximaal 12,0 m. Nieuwe stallen voor de melk-
veehouderij vragen tegenwoordig situaties waarbij 14,0 m noodzakelijk is. Verzocht 
wordt (via ontheffing) mogelijk te maken.  
 
Reactie: 
De maat van 14 m is tegenwoordig niet ongebruikelijk voor stallen in de veehoude-
rij. De bouwhoogte zal met ontheffing binnen het plan mogelijk worden gemaakt. 
Vanwege de bouwregel voor de goothoogte is gegarandeerd dat er sprake blijft 
van één bouwlaag met kap. 

 
Conclusie 
Een ontheffing opnemen om de bouwhoogte te vergroten tot maximaal 14 m en in 
de bouwregels toevoegen dat er slechts één bouwlaag mag worden gerealiseerd. 
 
Archeologie  
Door het archeologiebeleid buiten het bestemmingsplan te houden ontstaat een 
onoverzichtelijke situatie. Hoe zit het met de rechtspositie van agrarische onder-
nemers nu het beleid voor archeologie in een los document wordt geregeld? Daar 
waar sprake is van een bestemmingsplan kan eventueel sprake zijn van planscha-
de. De huidige aanpak lijkt erop als gekozen wordt voor een figuur die dat uitsluit.  
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De inhoud van de rest van de reactie is in het kader van de archeologische be-
leids- en advieskaart behandeld.  
 
Reactie 
De gemeente heeft een keus gemaakt om de archeologie buiten het bestem-
mingsplan te laten, omdat zij een gedegen en gedetailleerde eigen archeologische 
beleids- en verwachtingenkaart heeft opgesteld, waarmee zij adequaat een actueel 
beeld kan houden van de archeologische situatie in de gemeente. Middels het be-
grip ‘archeologische waarden’ was de link met het bestemmingsplan gelegd. Op 
die manier maakte het beleid wel deel uit van het bestemmingsplan en was er ook 
geen sprake van een keus om planschade uit te sluiten. 
Nu van meerdere instanties de reactie is gekomen om de kaart toch op de ver-
beelding en in de regels van het bestemmingsplan te verwerken, zal dat alsnog in 
het Ontwerp worden gedaan. 
 
Conclusie 
Archeologie in dubbelbestemmingen en op de verbeelding opnemen. 
 
Beeldkwaliteitplan  
De inhoud van deze reactie is behandeld in het kader van het beeldkwaliteitplan.  
 
6. Natuur en milieufederatie Drenthe 

 
Beeldkwaliteitplan 
De federatie geeft aan verheugd te zijn over het Beeldkwaliteitplan en de aandacht 
die daaruit spreekt voor het landschap. Dit plan heeft voldoende kwaliteit om rand-
voorwaardenscheppend te zijn. Daarom is het jammer dat in de toelichting op het 
bestemmingsplan staat dat er ruimte blijft voor zelfstandige ontwerpstijlen en dat er 
met creatieve deskundigheid met het Beeldkwaliteitplan om mag worden gegaan. 
Gevraagd wordt die zin uit de toelichting te schrappen. 
 
Reactie 
Het Beeldkwaliteitplan vormt een zelfstandig toetsingskader. Uitspraken over de 
toepassing daarvan horen in dat plan thuis. Om die reden wordt de genoemde zin 
uit de toelichting op het bestemmingsplan verwijderd. 
 
Conclusie 
De toelichting aanpassen. 
 
Bouwblokken 
De federatie maakt bezwaar tegen de wijzigingsbevoegdheid om agrarische bouw-
percelen te kunnen vergroten tot 3 ha. Dergelijke oppervlaktes, die volgebouwd 
kunnen worden, kunnen alleen met planherziening worden toegestaan om de uit-
zondering te benadrukken en om maatwerk te kunnen leveren. 
Ook 2 ha is al een enorme oppervlakte. Het instrument van de ontheffing is daar-
voor te licht. Dit zou met wijziging moeten. Alleen dan kan weloverwogen met het 
landschap worden omgegaan. 
 
Reactie 
De gemeente is van mening dat het instrument niet de zorgvuldige toepassing of 
de uitzonderlijkheid bepaalt. Ook in geval van ontheffing en wijziging is er sprake 
van een uitzonderingssituatie, die aan de hand van de genoemde voorwaarden en 
de koppeling met het Beeldkwaliteitplan zeer zorgvuldig zal en moet worden toe-
gepast. 



blz 30 068402068402    
 

 
 
Buro Vijn B.V.   Reactienota overleg Bestemmingsplan Buitengebied 
 Status: Definitief / 16-02-11 

Met de omgevingsvergunning is er zonder meer sprake van een integrale toetsing, 
die waarborgt dat er zorgvuldig met vergrotingen van bouwpercelen omgegaan zal 
worden. De gemeente deelt dan ook niet de mening van de federatie dat een 
zwaardere procedure een betere toepassing garandeert. 
Voorts wordt verwezen naar de reactie bij de Inspectie VROM met betrekking tot 
de zeer grote stallen. De nieuwe regeling die de gemeente in het ontwerpbestem-
mingsplan op zal nemen, voorkomt grote stallen en bedrijven. De ruime bedrijfska-
vel biedt in dat kader ruimte voor goede landschappelijke inpassing en maatwerk 
per bedrijf.  
 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Intensieve neventak 
De omvang van de stallen ten behoeve van intensieve neventakken zijn zodanig 
groot, dat hier volwaardige intensieve bedrijven in uitgeoefend kunnen worden. 
Daardoor maakt de gemeente nieuwvestiging van intensieve bedrijven mogelijk, 
wat in strijd is met het provinciaal beleid. 
Daarnaast mogen volwaardige bedrijven op basis van de Omgevingsvisie geen 
grotere bedrijfskavel krijgen dan 1,5 ha. Vergroting tot die oppervlakte mag alleen 
als er milieuwinst wordt geboekt of dat de vergroting plaatsvindt vanuit dierenwel-
zijneisen. Gebouwen mogen maximaal in één bouwlaag worden gebouwd. Vergro-
ting van een bestaande intensieve tak mag ook alleen maar op basis van milieu-
winst of dierenwelzijn. Bestaande bedrijven die grote zijn dan 1,5 ha mogen ook al-
leen uitbreiden vanuit de aangescherpte normen. Voorgesteld wordt de regeling 
aan te passen aan de Omgevingsvisie. 
 
Reactie 
De provincie heeft in haar overlegreactie gesteld dat de regeling aansluit bij het 
provinciaal beleid. Voor de gemeente is er dan ook geen aanleiding om de regeling 
verder aan te scherpen. Het bestemmingsplan biedt geen mogelijkheid om met 
een intensieve tak te starten. 
De oppervlakte voor bestaande neventakken is een maximale maat. Omdat in de 
regels altijd sprake moet zijn van ondergeschiktheid aan de grondgebonden agra-
rische bedrijfsvoering, moet per geval worden bekeken in welke omvang een in-
tensieve tak kan worden vergroot. Er kan, vanwege de noodzakelijke onderge-
schiktheid, nooit in planologische zin sprake zijn van een volwaardig nieuw inten-
sief bedrijf. 
 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Serrestallen 
De federatie vraagt zich af waarom geen strengere eisen worden gesteld aan de 
serrestallen. Deze bouwvormen wijken zodanig af dat er per definitie sprake is van 
een storend element. Het Beeldkwaliteitplan besteedt er ook maar een paar woor-
den aan. Als voorbeeld wordt een beleidsplan van de gemeente Emmen genoemd.  
 
Reactie 
De afwijkende bouwvorm van serrestallen wordt gerefereerd aan een bebouwings-
beeld in de landbouw, zoals dat zich tot dusver heeft gevormd. De gemeente wil 
open staan voor nieuwe bouwvormen, die mogelijk voortvloeien uit aangescherpte 
regelgeving op het gebied van milieu of dierenwelzijn. Op meerdere plekken heb-
ben de stallen bewezen dat met de nodige zorg een goede inpassing mogelijk is.  
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In gevoelige (natuur)gebieden kan het juist een goede ontwikkeling zijn om serres-
tallen toe te staan, omdat deze (semi-permanente) gebouwen later zonder veel 
kosten en gevolgen kunnen worden verwijderd. Bovendien zijn deze gebouwen 
van lichte constructie relatief laag en transparant en daarmee eenvoudig land-
schappelijk in te passen. 
De gemeente is van mening dat het instrument van de ontheffing een goede in-
passing garandeert. 
 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Schuilstallen 
Schuilstallen hebben bewezen bij te dragen aan een rommelig beeld van het land-
schap. De federatie stelt voor om in Agrarisch 2 en binnen de EHS schuilstallen 
niet mogelijk te maken. 
 
Reactie 
De gemeente is zich bewust van het beeld dat schuilstallen op kunnen roepen. Om 
die reden is er ook sprake van een ontheffing, zodat meegekeken kan worden naar 
de plek en de vormgeving. Daarnaast is het wel zo dat met name in de kwetsbare 
gebieden de volwaardige landbouw onder druk staat. Het verdwijnen van landbouw 
uit die gebieden kan ook een grote verandering van het landschap met zich mee-
brengen. Juist het hobbymatig houden van dieren en het onderhouden van het 
landschap door particulieren is om die reden waardevol. Ten behoeve van die ont-
wikkeling kan er in gevallen sprake zijn van de behoefte aan schuilstallen. De ge-
meente wil wel als extra voorwaarde in de ontheffing opnemen dat een schuilstal 
weer moet worden verwijderd als deze haar functie verloren heeft. Dat garandeert 
een actief gebruik en onderhoud. 
 
Conclusie 
Aan de ontheffing voor schuilstallen een extra voorwaarde opnemen dat de schuil-
stallen verwijderd moeten worden na beëindiging van het gebruik. 
 
Paarden 
De federatie verbaast zich erover dat er geen beeldkwaliteitseisen zijn gesteld voor 
nieuwbouw bij maneges en paardenhouderijen, terwijl daarover wel wat wordt ge-
zegd in het Beeldkwaliteitplan. Aangescherpte eisen zouden ook gesteld kunnen 
worden bij paardrijdbakken, bijvoorbeeld met betrekking tot kleur- en materiaalge-
bruik om storende linten en hekwerken tegen te gaan. Daarnaast stelt de federatie 
ook aanvullende eisen met betrekking tot de lichthinder voor. 
 
Reactie 
Voor maneges en paardenhouderijen gelden dezelfde eisen als voor alle andere 
bestemmingen. Het Beeldkwaliteitplan, zowel als de welstandseisen, zijn hier van 
toepassing. Er is in het plan geen uitzondering gemaakt. 
Bij paardrijdbakken zal het Beeldkwaliteitplan nog aan de voorwaarden worden 
toegevoegd. Dat wil niet altijd zeggen dat aan kleur- en materiaalgebruik regels 
gesteld kunnen worden. Er is niet altijd sprake van vergunningplichtige bouwwer-
ken. Bovendien is daarop de Welstandsnota van toepassing.  
De gemeente heeft als uitgangspunt zoveel mogelijk te streven naar bescherming 
van stilte en duisternis. In het bestemmingsplan zal een specifieke regeling worden 
opgenomen om lichthinder vanuit bedrijfsbebouwing te voorkomen.  
 
Conclusie 
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Aan de regeling voor paardrijdbakken het Beeldkwaliteitplan als voorwaarde toe-
voegen. De regels met betrekking tot de lichthinder aanscherpen. Voor het overige 
geeft de overlegreactie geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Landschapselementen 
De federatie betreurt het dat niet alle landschapselementen specifiek zijn bestemd. 
Door deze deel uit te laten maken van de agrarische bestemming, kunnen de 
houtwallen worden verwijderd. De federatie stelt dat houtwallen locatiegebonden 
zijn en geeft daarvoor enkele redenen. In de toelichting staat dat structuurbepalen-
de elementen niet mogen worden verwijderd, omdat daarmee de structuur van het 
landschap wordt aangetast. De federatie concludeert daaruit dat houtwallen niet 
mogen worden verwijderd. De federatie geeft aan dat dit ook voor alle andere ele-
menten geldt, zoals beken, poelen, vennen, sloten, en dergelijke. 
 
Reactie 
Er is een inventarisatie gemaakt van de unieke landschapselementen binnen de 
gemeente. Dit zijn onvervangbare elementen, die om natuurlijke en/of landschap-
pelijke redenen dusdanig waardevol zijn, dat verwijdering daarvan niet is toege-
staan. Die elementen zijn beschermd en specifiek bestemd. 
Daarnaast zijn er heel veel structuurbepalende elementen, zoals de houtwallen. De 
gemeente erkent de waarde van de houtwallen voor het landschap. Reden waar-
om een houtwal niet zonder vergunning verwijderd mag worden. Die vergunning 
moet eerst worden getoetst aan onder meer het Beeldkwaliteitplan. De gemeente 
beschouwd deze elementen als waardevol, maar niet als onvervangbaar. Door de 
verwijdering verandert het landschap ter plaatse wel, maar met een herplant elders 
kan de structuur van het omringende landschap in stand blijven. Dat is telkens een 
afweging naar evenredigheid. Het belang van de landbouw wordt afgezet tegen het 
belang van het landschap. Het aanlegvergunningenstelsel biedt voldoende waar-
borg voor een zorgvuldige toepassing hiervan. In die zin deelt de gemeente de 
vrees van de federatie niet. Houtwallen en de andere genoemde elementen zijn 
wel degelijk beschermd, maar het volledig vastleggen van alle elementen op de 
verbeelding gaat de gemeente daarbij te ver en wordt vanuit het beschermingsre-
giem ook niet noodzakelijk geacht. Overigens beschikt de gemeente over een 
landschapsbeleidsplan welke binnenkort wordt vernieuwd. Dit beleidsplan beoogt 
de kwaliteit van het landschap te versterken door gerichte uitvoeringsprojecten te 
ontwikkelen en tot realisatie te brengen. Van het Landschapsontwikkelingsplan 
gaat indirect ook een beschermende werking uit. 
 
Conclusie 
De toelichting zal op de voorgaande reactie worden aangepast.. 
 
Essen 
Alleen de essen die genoemd zijn in de Omgevingsvisie zijn beschermd. De fede-
ratie vindt dat alle essen beschermd moeten worden. 
 
Reactie 
Hier geldt hetzelfde als hiervoor bij de landschapselementen is gesteld. De zeer 
waardevolle, door de provincie aangegeven essen, zijn van een specifieke be-
schermingsregeling voorzien. Het aanlegvergunningenstelsel kent voorts een ver-
gunningsvereiste voor het ophogen en afgraven van gronden waarbij de cultuurhis-
torische en archeologische waarden toetsingskader zijn. Naar de mening van de 
gemeente garandeert dit voldoende bescherming voor de minder waardevol ge-
achte essen.  
 
Conclusie 
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De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Ruimte voor ruimte 
De federatie concludeert dat de regeling afwijkt van het provinciaal beleid. Voorts 
is niet geregeld dat de nieuwe woonhuizen niet in de EHS gebouwd mogen wor-
den. 
 
Reactie 
Het beleid van de provincie is zeer recent op dit punt gewijzigd. De gemeente zal 
dit beleid in het plan verwoorden met uitzondering van het aspect dat de provincie 
de regeling uitsluitend koppelt aan gedurende de planperiode stoppende bedrijven. 
De gemeente is van mening dat het vanuit de landschappelijke waarden en het 
komen tot verwijderen van overbodige en landschappelijk ontsierende bebouwing 
wenselijk is om de regeling ook mogelijk te maken bij eerder gestopte bedrijven, 
waar nog veel voormalige bedrijfsbebouwing aanwezig is en ook als de agrarische 
bedrijfsvoering naar elders is verplaatst.  
 
Conclusie 
De ruimte voor ruimte regeling aanpassen aan provinciaal beleid, met uitzondering 
van de beperking tot stoppende bedrijven. 
 
Natuur 
De federatie is van mening dat de natuur van ondergeschikt belang is gemaakt in 
het plan. Alle bestaande en nieuwe verworven natuur moet de bestemming natuur 
krijgen. Voorts is de federatie het niet eens met het onderscheid tussen natuur en 
bos. Het wijkt veelal af van de daadwerkelijke inrichting van de gebieden en bo-
vendien gaat dit voorbij aan de natuurdoelen die zijn gesteld. Voorgesteld wordt 
bos teven als natuur te bestemmen. De federatie legt daarbij nog een relatie met 
Natura 2000. 
 
Reactie 
De gemeente is van mening dat de natuur niet van ondergeschikt belang is in het 
plan. Natuur is als een basisfunctie in het plan aangemerkt. Alle bestaande natuur 
is en zal worden bestemd en wordt als zodanig planologisch beschermd. Daarover 
heeft overleg plaatsgevonden met de natuurbeherende instanties om dit goed op 
de verbeelding te krijgen. 
De gemeente is van mening dat er geen reden is om in de natuur volledig vergun-
ningvrij de beherende organisaties hun gang te laten gaan. Dat gebeurt in de agra-
rische gebieden ook niet. Er is een landschappelijke en ruimtelijke aanleiding om 
bos te onderscheiden van heidevelden of weidegebieden. Wel is al het bos dat 
primair een natuurdoel heeft ook als natuurbos bestemd en onderscheiden van het 
bos dat primair een meervoudig doel heeft. Tot slot moet worden gesteld dat in Na-
tura 2000 gebieden terreinbeheerders niet vergunningvrij het beheer en inrichting 
van de gebieden kunnen regelen. Op basis van de Natuurbeschermingswet geldt 
er een vergunningplicht voor werken en werkzaamheden, welke vergunningplicht 
overigens nader uitgewerkt kan worden in de beheersplannen. 
 
Conclusie 
De verbeelding aanpassen. De overlegreactie geeft voor het overige geen aanlei-
ding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
EHS 
De federatie concludeert dat de toelichting op de EHS in het bestemmingsplan niet 
correct en niet volledig is. Voorgesteld wordt de tekst aan te passen en in overeen-
stemming te brengen met de Spelregels EHS. 
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Daarnaast maakt de federatie bezwaar tegen een tekstgedeelte uit de toelichting 
waarin wordt gesteld dat ook kleinschalige recreatie in de EHS mogelijk moet zijn. 
De federatie is tegen recreatie in de EHS. Bovendien gelden er natuurdoelstellin-
gen, waardoor het bestemmingsplan strijdig is met het provinciale beleid. 
 
Reactie 
De tekst in de toelichting zal afgestemd worden op de Spelregels EHS. Daarbij zal 
ook ingegaan worden op de relatie met de mogelijkheden die in het plan worden 
geboden. Voorts is er geen aanleiding om de andere tekst aan te passen. De 
kleinschalige recreatie is genoemd als een functie die in bestaande, vrijgekomen 
bebouwing zou kunnen worden ondergebracht. Dat doet op geen enkele wijze af-
breuk aan de natuurdoelstellingen, die gelden voor de onbebouwde gronden. De 
gemeente ziet geen reden om een dergelijke verregaande beperking op te leggen 
voor het gebruik van de bestaande gebouwen. 
 
Conclusie 
De toelichting in paragraaf 5.3. aanpassen aan de Spelregels EHS. Voor het overi-
ge geeft de overlegreactie geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan. 
 
Afwegingskader 
De federatie geeft aan dat het plan niet duidelijk is voor wat betreft de plek van de 
natuurgebieden in het afwegingskader. Er wordt daaromtrent meer duidelijkheid 
gewenst. 
 
Reactie 
In de eerste plaats is er het algemene begrip van een goede ruimtelijke ordening, 
waarbij een scheiding van functies voorop staat. Die scheiding blijkt reeds uit de 
gegeven bestemmingen, maar volgt ook uit de mogelijkheid van nieuwe bestem-
mingen en het bieden van uitbreiding na ontheffing of wijziging.  
In de tweede plaats is er een uitgebreid scala aan sectorale wetgeving, zoals de 
milieuwetgeving, de Natuurbeschermingswet, en dergelijke, die elk haar eigen 
toetsingskader hebben en waarbij het bestemmingsplan gepast terug treedt om 
dubbele regelgeving zoveel mogelijk te voorkomen. 
In de derde plaats maken de natuurlijke waarden deel uit van vrijwel elke onthef-
fing, wijziging of aanlegvergunning. In de begrippen is aangegeven wat onder na-
tuurlijke waarden wordt volstaan en waaraan de toets dus telkens moet voldoen. 
Van dat begrip maken ook de waarden van de bestaande natuurgebieden deel uit. 
Al met al is er dus geen sprake van het achterblijven van de natuurbelangen bin-
nen het afwegingskader van het bestemmingsplan. 
 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Bos 
Het verschil tussen Bos 1 en Bos 2 is niet duidelijk. Voorts is de federatie van me-
ning dat de mogelijkheid om fietspaden met een aanlegvergunning mogelijk te ma-
ken een te licht instrument is. Dit zou minimaal met een wijzigingsbevoegdheid 
moeten gebeuren. 
 
Reactie 
Het onderscheid is, zoals hiervoor eerder al is gezegd, gelegen in de hoofdfunctie 
van het bos. Er is onderscheid gemaakt tussen de bossen die primair een natuur-
doel hebben en bossen waarbij natuur een nevengeschikte functie is en waarbij 
derhalve sprake is van meervoudige functies. 
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Ook een natuurbos heeft meerdere functies, zoals educatie en dagrecreatie, maar 
dat mag nooit ten koste gaan van de natuurwaarden en moet ook altijd dienen in 
het belang van de natuurwaarden. Veel van de bossen met een primair natuurdoel, 
zijn tevens deel van Natura 2000 gebieden. 
De gemeente onderscheidt twee padenstelsels. In de eerste plaats zijn dat de 
doorgaande fietspaden, die zijn voorzien van een specifieke bestemming. Daar-
mee vergelijkbare fietspaden kunnen niet met een aanlegvergunning worden toe-
gestaan, omdat er een bestemmingswijziging plaats moet vinden. In de tweede 
plaats zijn dat kleine gebiedsgerichte paden, die deel uitmaken van een gebied. 
Deze paden zijn niet specifiek bestemd. Dergelijke, aan de gebiedsfunctie onder-
geschikte paden kunnen met een aanlegvergunning worden aangelegd. De ge-
meente is van mening dat deze tweedeling niet tot een ander planologisch regiem 
hoeft te leiden en dat de gekozen instrumenten voldoende waarborgen bieden voor 
zorgvuldige toepassing er van. Bijvoorbeeld door geleiding van (toeristisch) ver-
keer langs minder kwetsbare delen. 
 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Schaapskooi 
Bij de schaapskooien worden paardrijdbakken, recreatieappartementen in karakte-
ristieke bijgebouwen en bedrijfswoningen mogelijk gemaakt. De federatie acht dit 
ongewenst en verzoekt dit uit het plan te verwijderen. 
 
Reactie 
Bij een enkele schaapskooi komt een bedrijfswoning voor. In het bestemmingsplan 
is bepaald dat bij bedrijfswoningen nader aangegeven functies mogen worden uit-
geoefend. Datzelfde geldt voor het beleid met betrekking tot het behoud van karak-
teristieke bijgebouwen. Niet wordt ingezien waarom bij een bedrijfswoning bij een 
schaapskooi minder mogelijkheden moeten worden geboden dan elders in het 
plangebied. 
 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Uitkijktorens 
De federatie stelt voor om uitkijktorens niet bij recht mogelijk te maken, vanwege 
de verstorende werking die daar vanuit gaat. De bestaande zouden kunnen wor-
den aangeduid en nieuwe zouden met ontheffing kunnen worden toegestaan. 
 
Reactie 
De gemeente kan hiermee instemmen. 
 
Conclusie 
In de regels de bestaande uitkijktorens aanduiden en nieuwe met ontheffing moge-
lijk maken. 
 
Ammoniak 
In de toelichting staat het concept provinciaal ammoniakbeleid. Dit beleid is nog 
steeds in concept. De gemeente mag dan ook niet van dit beleid uitgaan. 
 
Reactie 
De gemeente gaat er vanuit dat dit beleid nog voor de vaststelling van het be-
stemmingsplan vastgesteld zal zijn. 
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Vanuit dat idee wil de gemeente het beleid eerst laten staan. Mocht bij vaststelling 
blijken dat het beleid nog steeds niet is vastgesteld, dan zal op het dan geldende 
beleid worden terug gevallen. 
 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Recreatie 
De uitbreidingsmogelijkheid van recreatiegebieden voor verblijfsrecreatie is mede 
gekoppeld aan de kadernota. Die kadernota is evenwel niet op de plankaart weer-
gegeven, zodat het onduidelijk is waar precies wel en niet uitbreiding is toege-
staan. Bovendien is geen limiet gesteld aan het oppervlak van de uitbreiding. Ook 
is de natuur en de EHS niet kenbaar deel van het afwegingskader. Verzocht wordt 
meer duidelijkheid te bieden. 
 
Reactie 
De intentie van het plan is er op gericht om recreatieterreinen uitbreidingsmogelijk-
heid te bieden. Die mogelijkheid moeten in beginsel alle terreinen hebben. De om-
geving en de randvoorwaarden bepalen vervolgens waar dat wel en niet kan en op 
welke wijze. Uitbreiding is namelijk alleen mogelijk na toepassing van een wijzi-
gingsbevoegdheid. De natuurlijke waarden zijn daarbij toetsingskader. Zoals hier-
voor eerder al is gesteld houdt dat tevens een relatie met de natuurgebieden in en 
is er ook sprake van een relatie met de EHS. De wijzigingsbevoegdheid is een be-
voegdheid die garandeert dat alleen daar uitbreiding wordt toegestaan, waar dat 
ook aantoonbaar mogelijk is. Om de uitbreiding toch enigszins te kunnen beheer-
sen zal een regeling worden opgenomen dat recreatieterreinen is of grenzend aan 
grote natuurgebieden niet groter mogen worden dan 10 ha, tenzij de bestaande 
oppervlakte groter is, in welk geval de bestaande oppervlakte als maximum geldt. 
 
Conclusie 
De toetsingscriteria bij de wijziging voor uitbreiding van recreatieterreinen aanvul-
len met de hiervoor genoemde oppervlakteregeling. 
 
Nieuwvestiging 
De federatie kan niet instemmen met de mogelijkheid voor vestiging van nieuwe 
kampeerterreinen. Er is geen oppervlaktebeperking gesteld en weer is het belang 
van de natuurgebieden niet meegenomen. De federatie is van mening dat een 
dergelijke ontwikkeling een zodanige impact heeft, dat hiervoor het plan zou moe-
ten worden herzien. 
 
Reactie 
Voor het instrument van de wijziging en de relatie met het belang van de natuurge-
bieden wordt verwezen naar de reactie hiervoor. Naar de mening van de gemeente 
biedt de wijzigingsprocedure evenveel waarborg als een planherziening dat er 
zorgvuldig met een eventuele nieuwvestiging om wordt gegaan.  
 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Huisjesterreinen 
De wijziging om kampeerterreinen om te zetten in huisjesterreinen ontbeert vol-
gens de federatie een duidelijk afwegingskader wat betreft natuur en landschap. 
 
Reactie 
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De gemeente deelt deze mening niet. In het afwegingskader is aangegeven dat 
moet worden voldaan aan het Beeldkwaliteitplan. Dit garandeert zonder meer een 
zorgvuldige landschappelijke inpassing. Tevens mag geen onevenredige afbreuk 
worden gedaan aan de natuurlijke waarden. Hiervoor is eerder al gesteld wat dit 
begrip inhoudt en waaraan dan getoetst wordt. Daar komt bij dat dit een interne 
wijziging is van een recreatieterrein. Er wordt een kampeerterrein gesaneerd ten 
gunste van de bouw van recreatiewoningen. Het terrein wordt niet uitgebreid. Naar 
de mening van de gemeente is reeds op voorhand duidelijk dat de impact hiervan 
op de natuurlijke waarden gering zal zijn. 
 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Kleinschalig kamperen 
De federatie vindt de grens van 20 nge onvoldoende. Daarmee maakt de gemeen-
te kleinschalig kamperen bij burgers mogelijk. Het maximale bebouwingsoppervlak 
is volgende federatie overbodig en onduidelijk is waarom een dergelijk groot op-
pervlak nodig is voor 25 kampeerplaatsen. Honderd vierkante meter zou hier vol-
staan. Daarnaast zou kleinschalig kamperen uitgesloten moeten worden op de es-
sen, in de beekdalen en binnen de cultuurhistorische gebieden en de landschap 1 
en 2 gebieden. 
 
Reactie 
Vestiging van kleinschalig kamperen bij burgers is niet mogelijk. Er is alleen ont-
heffing mogelijk bij agrarische bedrijven binnen de agrarische bedrijfskavel. Er is 
een ondergrens aangegeven in relatie tot de omvang van de agrarische bedrijven. 
Dit is gedaan omdat niet ieder agrarisch bedrijf met een agrarische bedrijfskavel 
volwaardig hoeft te zijn. De gemeente is van mening dat bij een omvang van 20 
nge sprake is van een reëel agrarisch bedrijf, die in beginsel in aanmerking zou 
moeten komen voor de mogelijkheid om kleinschalig kamperen als tak aan de be-
drijfsvoering toe te voegen. 
De 5% regeling is alleen van toepassing op bijbehorende gebouwen, bijvoorbeeld 
gebouwen ten behoeve van sanitair. Die 5% heeft geen relatie met de kampeer-
middelen of de minimale omvang van het kampeerterrein. Om dit verder te objecti-
veren zal de 5% worden vervangen door een oppervlaktemaat van 100 m². 
De gemeente ziet op voorhand geen reden om gebieden uit te sluiten van deze 
mogelijkheid. Vandaar dat de beperking om op essen en in beekdalen geen klein 
kamperen mogelijk te maken, uit het plan zal worden verwijderd. De aanleg van 
een kampeerterrein moet voldoen aan het Beeldkwaliteitplan, zodat er sprake zal 
zijn van een goede landschappelijke inpassing, die geen afbreuk doet aan de 
waarden van de gronden en de omgeving. 
 
Conclusie 
De 5% regeling vervangen door maximaal 100 m². De overlegreactie geeft voorts 
geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Ambtshalve zal wel de 
beperking van de essen en de beekdalen worden verwijderd en zal de voorwaarde 
dat het terrein binnen de bedrijfskavel moet worden gesitueerd worden opgeno-
men. 
 
Belangenafweging 
Het plan biedt geen duidelijkheid welk belang prevaleert in geval van strijdige be-
langen. Er is geen prioritering van functies in het plan opgenomen. Ook zijn geen 
duidelijke keuzes gemaakt welke functies wel en welke niet wenselijk zijn in het 
buitengebied. De federatie vraagt om meer duidelijkheid. 
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Reactie 
De prioritering van functies is in eerste aanleg vastgelegd in de bestemmingsom-
schrijvingen van de diverse bestemmingen. In Agrarisch – 1 is bijvoorbeeld heel 
duidelijk aangegeven dat binnen deze ontwikkelingsgebieden voor landbouw en 
recreatie de landbouw de belangrijkste functie is en dat het landschap en de natuur 
binnen de bestemmingsgrenzen daaraan ondergeschikt is. In Agrarisch – 2 is 
sprake van een nevengeschiktheid. De aanlegvergunningen, de ontheffingen en de 
wijzigingen moeten steeds gerelateerd worden aan de rangorde van functies in de 
bestemmingsomschrijving. In die zin is de keuze binnen Agrarisch – 1 duidelijk. In 
Agrarisch – 2 zijn de functies nevengeschikt. Daar is dus geen sprake van een 
duidelijke rangorde. Dit vloeit ook logischerwijs voort uit de aard van het land-
schap. Daar zal telkens per geval moeten worden beoordeeld in hoeverre neven-
geschikte belangen niet onevenredig worden geschaad. Zoals hiervoor eerder ook 
al is gezegd, beperkt de toetsing zich niet alleen tot de grenzen van de bestem-
ming zelf, maar moet ook rekening worden gehouden met belendende bestemmin-
gen zoals Natuur of Wonen. 
Daarnaast zijn er de dubbelbestemmingen. Die bestemmingen zijn gebiedsover-
schrijdend en brengen een verdere verfijning in gebieden aan ten aanzien van cul-
tuurhistorie en landschap. Daar waar een dubbelbestemming geldt, is de functie 
die daarmee wordt beschermd de primaire functie. Alle andere functies mogen 
daaraan geen afbreuk doen. 
De gemeente is dan ook van mening dat het bestemmingsplan, binnen de gebrui-
kelijke reikwijdte van de ruimtelijke ordening, voldoende duidelijkheid en bescher-
ming biedt en ook voldoende mogelijkheden biedt om tot gedegen en zorgvuldige 
afwegingen te komen, zodat telkens maatwerk kan worden geleverd. 
 
Conclusie 
De overlegreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Plankaarten 
De federatie verwijst naar de reacties van de terreinbeherende instantie voor aan-
passingen van de plankaarten. Voorts wordt geconstateerd dat terreinen met parti-
culier natuurbeheer niet als Natuur zijn bestemd terwijl dit wel een subsidievoor-
waarde is. Ook zijn enkele natuurkampeerterreinen voorzien van een recreatieve 
bestemming, die teveel mogelijkheden biedt. Voor De Vier Eiken is een plan in 
procedure. Voorgesteld wordt de plankaart daarop aan te passen. Voor het recrea-
tieterrein De Boterpol is een te groot bestemmingsvlak opgenomen. Voorts worden 
vragen gesteld bij de begrenzing van het militair oefenterrein, Tot slot is het onder-
scheid tussen Bos 1 en Bos 2 niet duidelijk, vanwege dezelfde kleuren en het 
soms ontbreken van het nummer. 
 
Reactie 
De plankaarten zullen hierop worden nagelopen en waar nodig worden aangepast. 
Gesteld moet worden dat bij particulier natuurbeheer de bestemming in beginsel 
niets met de subsidie te maken heeft. Bij particulier natuurbeheer kunnen betrok-
kenen een wijziging van de bestemming aanvragen. Die zal voorts worden beoor-
deeld. Onderzocht zal worden in hoeverre bestemmingsaanpassingen of aanpas-
singen van begrenzingen van bestemmingen gedaan moeten worden. De kleuren 
van de bestemmingen zijn gebaseerd op standaarden, die de gemeente niet mag 
wijzigen. Wel zal overal het van toepassing zijnde nummer worden toegevoegd.  
 
Conclusie 
Waar nodig de plankaarten aanpassen aan de opmerkingen van de federatie. 
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De opmerking omtrent de Notitie reikwijdte en detailniveau m.e.r. zal binnen dat 
kader worden meegenomen en valt buiten de reikwijdte van deze nota behorende 
bij het bestemmingsplan. 
 
Ad. 7. Gemeente Weststellingwerf 
 
De gemeente Weststellingwerf heeft laten weten het plan te hebben doorgenomen 
en geen opmerkingen ten aanzien van het plan te hebben. 
 
 
 

=== 
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1. INSPRAAKREACTIES 

De inspraakreacties zijn hierna samengevat en van een gemeentelijke beantwoor-
ding voorzien. De terinzagelegging van de inspraaknota valt samen met het ont-
werp bestemmingsplan. De gehanteerde nummering in deze nota correspondeert 
met de nummering weergegeven op de inspraakreacties. 
 
1. Perceel Oude Willemsweg 5 te Oude Willem 
 
Inspraakreactie: 
1. Insprekers geven aan dat het bestemmingsvlak met de bestemming ‘Wonen – 

Voormalige boerderijen’ onjuist c.q. te klein is weergegeven. Een bedrijfsge-
bouw komt hierdoor ten onrechte buiten dit vlak te liggen. De grens van het 
vlak zou volgens insprekers 30 meter vergroot moeten worden.  

2. De voorgenomen bestemming ‘Natuur’ voor het gehele perceel is onjuist en 
onaanvaardbaar, nu het perceel thans in gebruik is als kruidenkwekerij. De 
voorgenomen natuurbestemming zou de uitvoering van de hierbij behorende 
bedrijfsvoering onmogelijk maken. Dit terwijl insprekers juist voornemens zijn 
de bedrijfsactiviteiten uit te breiden en te verduurzamen. Insprekers verwijzen 
naar de notitie reikwijdte en detailniveau van de Grontmij van 25 januari 2010 
waarin op pagina 11 wordt vermeld dat wijziging naar natuur pas kan plaats-
vinden nadat de grond is verworven ten dienste van die functieverandering, 
hetgeen hier niet aan de orde is.  

 
Beantwoording: 
1. De verschijningsvorm van de woning voldoet niet aan de criteria van Wonen – 

Voormalige boerderijen. Het betreft een burgerwoning, waarvoor de bestem-
ming Wonen – Voormalige boerderijen niet gerechtvaardigd is. De bestemming 
zal worden gewijzigd in Wonen. Het bestemmingsvlak wordt afgestemd op de 
eigendomsgrens.  

2. Gebleken is dat het betreffende perceel een burgerwoning betreft, waarbij 
momenteel een kleinschalige kwekerij gevestigd is. Derhalve wordt voorge-
steld de woning een woonbestemming te laten houden met een aanduiding 
kwekerijbedrijf toegestaan. Voor de wijziging van de agrarische functie in na-
tuur van de omliggende percelen van Staatsbosbeheer is reeds een aparte 
planologische procedure doorlopen. Het gebruik van de gronden is op natuur-
ontwikkeling gericht.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: Conform bovenstaande beantwoording aanpassen. 
Regels: Bij de bestemming Wonen een aanduiding ‘kwekerij’ opnemen. 
 
2. Perceel Van Helomaweg 3 en 3a te Havelte 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker stelt dat het woongenot wordt aangetast als gevolg van de bestem-

mingswijziging van het perceel Van Helomaweg 3/3a van agrarisch naar een 
recreatieve functie. 

2. Inspreker geeft aan dat het perceel nr. 3 permanent bewoond wordt en niet re-
creatief wordt gebruikt. Tevens worden de bijbehorende weilanden benut voor 
het houden van paarden. 

 
Beantwoording: 
1. Het hoofdgebouw waarin de woning zich bevindt, betreft een voormalige boer-

derij met monumentale waarde.  
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Het gebruik van een gedeelte van dit grote hoofdgebouw voor verblijfsrecreatie 
past in het gemeentelijk ruimtelijk beleid en dit is een meer voorkomende situa-
tie in het buitengebied. Uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening zijn dit 
functies die in het algemeen goed onder één dak samen gaan en daarom bij 
uitstek ook een goede manier om grootschalige monumentale panden functio-
neel te houden. 

2. Voor de voormalige boerderij is 'Wonen - Voormalige boerderijen' een passen-
de bestemming. Daarmee wordt het toegestaan om een deel van deze voor-
malige boerderij als 'gewone' woning te gebruiken. De vergunde recreatieap-
partementen zijn bij deze bestemming met ontheffing toegestaan. Uitbreiding 
met recreatieappartementen in bestaande of nieuw te bouwen karakteristiek 
bijgebouwen kan tot een beperkte oppervlakte bij ontheffing worden toege-
staan. Het bestaande kampeerterrein dat niet meer voldoet aan de oorspron-
kelijke opzet van 'kamperen bij de boer', zal in verband daarmee vervallen. Het 
hobbymatig houden van een klein aantal paarden is bij deze bestemming toe-
gestaan.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: bestemming wijzigen in ‘Wonen - Voormalige boerderijen’.  
 
3. Perceel Wapserauwen 5 te Wapse 
 
Inspraakreactie: 
1. Insprekers geven aan dat het betreffende perceel abusievelijk als “25” op de 

plankaart is aangegeven.  
2. Insprekers verzoeken om aan het betreffende perceel de bestemming ‘W-V’ 

toe te kennen. Hier is momenteel een hoveniersbedrijf met hobby-vee geves-
tigd, met een gezamenlijke oppervlakte van 1,35 hectare.  

 
Beantwoording: 
1. Insprekers constateren terecht dat het betreffende huisnummer onjuist is 

weergegeven.  
2. Gebleken is dat de bebouwing de verschijningsvorm van een boerderij heeft, 

en dat hier tevens in het verleden een boerenbedrijf is uitgeoefend. Het perceel 
zal, conform het verzoek van insprekers, worden voorzien van de bestemming 
‘Wonen – Voormalige boerderij’. Tevens wordt een aanduiding toegevoegd 
waardoor 3 wooneenheden zijn toegestaan. Binnen deze bestemming is bij 
recht een hoveniersbedrijf toegestaan.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: Wijzigen naar bestemming ‘Wonen – Voormalige boerderij’, toevoe-
ging aanduiding voor drie wooneenheden (sw-dw: specifieke vorm van wonen – 
drie woningen), aanpassen huisnummer. 
 
4. Perceel Lheebroek 18a/b te Dwingeloo 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker geeft aan dat binnen het huidige agrarisch bouwblok een tweede be-

drijfswoning is toegestaan. Inspreker wil om bedrijfstechnische redenen de be-
staande tweede bedrijfswoning verplaatsen en verzoekt om aanpassing van de 
grens van de agrarische bedrijfskavel.  

2. Ten noorden van het agrarische bedrijf zijn twee mestsilo’s gelegen. Inspreker 
verzoekt deze mestsilo’s op de plankaart aan te geven. 

3. Het gebied waarin het perceel is gelegen staat op de kaart aangegeven als 
“Waarde - beschermd dorpsgezicht”.  
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Dit moet aangepast worden naar “Waarde - Landschap 2”, zodanig dat de be-
drijfsvoering van inspreker niet nadelig beïnvloed wordt.  
 

 Beantwoording: 
1. De tweede bedrijfswoning is gedateerd en is ongunstig gelegen ten opzichte 

van de bedrijfsbebouwing. Er is voldoende aanleiding om aan het verzoek ge-
hoor te geven, zodat deze tweede bedrijfswoning mettertijd vervangen kan 
worden. De begrenzing van de agrarische bouwkavel zal hierop aangepast 
worden. 

2. De mestsilo’s zijn buiten de agrarische bedrijfskavel gelegen. Voor de silo’s zal 
geen afzonderlijk bouwvlak worden aangeduid. In de gebiedsbestemming staat 
beschreven dat met ontheffing mestsilo’s buiten de agrarische bedrijfskavels 
kunnen worden gerealiseerd, mits voldaan wordt aan een aantal criteria. De 
ontheffing geldt voor nieuwe mestsilo’s. De bestaande mestsilo’s kunnen wor-
den gehandhaafd, maar krijgen geen specifiek aanduiding op de plankaart. 

3. De op de verbeelding (plankaart) ingetekende aanduiding is niet correct. De 
zone had aangemerkt moeten worden als “Waarde – Landschap 2”. 

  
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: De agrarische bedrijfskavel perceel Lheebroek 18a/b aanpassen en 
wijziging “Waarde – Beschermd dorpsgezicht” naar “Waarde – Landschap 2” 
 
 
5. Perceel Middenweg 14 te Vledder 
 
Inspraakreactie:  
Inspreker wil graag bestemming van perceel gewijzigd zien van R2 naar R1 om in 
de toekomst de bedrijfsvoering te kunnen wijzigen.  
 
Beantwoording: 
Het bestemmingsplan is in hoofdzaak een conserverend plan, waarvoor de be-
staande rechten en de bestaande situatie sterk bepalend zijn. In het bestemmings-
plan wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waar in voorkomend geval een 
beroep op kan worden gedaan en de nodige afweging kan plaatsvinden.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Regels: opnemen van een wijzigingsbevoegdheid om de bestemming R2 onder 
voorwaarden te wijzigen naar R1.  
 
6. Perceel Ten Darperweg 57 te Wapse 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker is van mening dat het bebouwingspercentage voor het bestemmingsvlak 
te laag is. 
Hij baseert dit op bestaande bouwoppervlakte en de toekomstige ontwikkeling van 
het agrarisch loonbedrijf met jongvee opfok dat op dit perceel gevestigd is. 
 
Beantwoording: 
In het geldende bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming grondgebon-
den agrarisch bedrijf. 
De afgelopen jaren heeft het bedrijf zich steeds meer toegelegd op het verrichten 
van loonwerk en het grondgebonden agrarisch bedrijf is ingekrompen tot het hou-
den van jongvee. 
In het nieuwe bestemmingsplan is de bestemming geactualiseerd door het loon-
werk- en grondverzetbedrijf als hoofdfunctie aan te merken.  
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Ten aanzien van de bouwmogelijkheden voor deze bedrijven is in het voorontwerp 
bestemmingsplan een bebouwingspercentage opgenomen dat is afgestemd op de 
aanwezige bebouwing met, afhankelijk van de functies in de omgeving, enige uit-
breidingsmogelijkheid. Dit kan per bedrijfslocatie een verschillende uitkomst geven. 
De gemeente wil voorkomen dat bedrijven zich ontwikkelen tot grootschalige be-
drijven die uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening op een bedrijventerrein 
thuis horen. 
 
Behalve de schaal van het bedrijf gaat het ook om een goede landschappelijke in-
passing waarvoor in beginsel het bestemmingsvlak voldoende ruimte moet bieden.  
Een bebouwingspercentage van 50% van het bestemmingsvlak biedt meestal vol-
doende ruimte voor een goede landschappelijke inpassing en het bedrijfsverkeer. 
In samenhang met het stellen van een maximum aan bebouwingsoppervlakte in 
m2, worden zowel de maximale schaalgrootte als de landschappelijke inpassing 
voldoende gewaarborgd.  
Het beeldkwaliteitsplan kan worden ingezet voor een detaillering die toegesneden 
is op de specifieke situatie. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: Op de verbeelding het bebouwingspercentage wijzigen in 50%.  
Regels: De voorwaarde wordt opgenomen dat de oppervlakte van de gebouwen in 
totaal niet meer bedraagt dan 3000 m². Voor het oprichten of uitbreiden van ge-
bouwen die groter zijn dan 500 m², moet een landschapsplan worden overgelegd 
en moet worden voldaan aan het beeldkwaliteitsplan. 
Toelichting: De toelichting aanpassen volgens bovenstaande beleidslijn.  
  
7 en 7a. Perceel Rijksweg 11 te Uffelte 
 
Inspraakreactie 7: 
1. Inspreker geeft aan dat er op zijn perceel twee woningen staan met huisnum-

mers 11 en 12. Beide zijn in het verre verleden als zodanig vergund. In het nu 
voorliggende voorontwerp- bestemmingsplan is het perceel bestemd als “Wo-
nen – Voormalige boerderij”, waarbij slechts één woning is toegestaan. Inspre-
ker is zich er van bewust dat het vigerende bestemmingsplan ook maar één 
woning toestaat, maar beschouwd dit als een fout. Inspreker geeft aan belang 
te hebben bij het handhaven van twee aparte wooneenheden op het perceel 
voor toekomstig gebruik  

2. Inspreker geeft aan moeite te hebben met de bescherming die is toegekend 
aan het perceel (art. 61.1). Inspreker vindt de toegekende cultuurhistorische 
bescherming niet nodig. De nieuwe bepalingen hebben volgens de inspreker 
een drukkende werking op de overdraagbaarheid van de woningen. 

3. Inspreker is van mening dat het deel van het perceel dat bestemd is als “W-V” 
ten onrechte minder groot is dan het terrein van anderen. Verwezen wordt naar 
nummers 15 en 16. Inspreker is van mening dat het bouwblok groter zou moe-
ten zijn temeer omdat er op het betreffende perceel feitelijk twee woningen 
staan.  

 
Inspraakreactie 7a: 
Inspreker verzoekt, gezien het positieve collegebesluit inzake het project “Kunst-
veld, een broedplaats voor kunst in het landschap”, voor het deel van het perceel 
Rijksweg 11 een nadere aanduiding op de plankaart op te nemen voor het mede-
gebruik als kunstveld.  

 
 Beantwoording 7: 
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1. Het vigerende plan staat op het betreffende perceel één woonhuis met één 
woning toe. De planregels voor de toegekende bestemming (W-V) bieden ech-
ter, met een ontheffing, ruimte voor woningsplitsing. Wanneer de noodzaak 
voor het inrichten van twee afzonderlijke wooneenheden zich voordoet, is dit 
planologisch te regelen met de voornoemde ontheffing. De uiterlijke verschij-
ningsvorm van het woonhuis impliceert de aanwezigheid van twee woningen. 
Met een nadere aanduiding kan in dit plan worden toegestaan dat het pand 
door twee huishoudens bewoond kan wordt. 

2. De essentie van de toekenning van de “W-V” bestemming is juist gelegen in 
het feit dat deze panden als karakteristiek en/of cultuurhisto-
risch/landschappelijk waardevol aan te merken zijn. Indien woonhuizen niet als 
karakteristiek te betitelen zijn, krijgen ze ook de bestemming “W-V” niet toege-
kend. De karakteristieke oude voormalige boerderijen dienen vanuit cultuurhis-
torisch en landschappelijk oogpunt zoveel mogelijk behouden te blijven en krij-
gen daarom wat verruimde toepassingsmogelijkheden ten opzichte van regu-
liere woningen in het buitengebied.  

3. Het oppervlak behorende bij de W-V” bestemming is voor het onderhavige cor-
rect begrensd en staat in verhouding met de naastgelegen percelen. Daar-
naast is het benutbare te bebouwen oppervlak voor alle percelen gelijk, en als 
zodanig vastgelegd in de planregels en niet op de verbeelding (plankaart). Het 
toegekende oppervlak van de “W-V” bestemming voldoet in generieke zin 
ruimschoots aan de geboden bouwruimte. Vergroting van het bestemmingsop-
pervlak zal enkel kunnen leiden tot een ongewenste verspreide ligging van ge-
bouwen op de percelen in het buitengebied.  

  
Beantwoording 7a: 
Het verzoek wordt overgenomen door een aanduiding voor het kunstveld op de 
verbeelding op te nemen. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: Toevoeging van de aanduiding “kunstveld” en “specifieke vorm van 
wonen - twee woningen” (sw-tw) 
Regels: Toevoeging in regels definitie ”kunstveld”: “locatie waar kunstobjecten in 
de buitenruimte worden geëxposeerd” 
Toevoeging in regels “kunstveld” binnen de bestemming Agrarisch-1 en de nadere 
aanduiding “specifieke vorm van wonen - twee woningen” in de bestemmingsom-
schrijving van W-V. 
 
8. Perceel Moerhoven te Nijensleek 
 
Inspraakreactie: 
Insprekers betogen dat de bestemming ‘Agrarisch – 1’ niet de juiste bestemming is 
voor het gebied aan de westzijde van de weg Moerhoven. In dit gebied bevindt 
zich een geologisch monument uit de ijstijd in de vorm van een morene. Tevens 
staan hier bomen van meer dan 90 jaar oud en zelfs een eik van 350-400 jaar oud, 
welke ook op de monumentenlijst staat. Het bos en de aangrenzende weidegrond 
wordt door insprekers sinds 1973 zorgvuldig beheerd met adviezen van de Bos-
groep en Landschapsbeheer en Bomenwacht. Het boscomplex vormt een uniek 
stuk landschap en natuur, waardoor de agrarische bestemming gewijzigd dient te 
worden.  
 
Beantwoording: 
De keuze voor de Agrarisch 1 en Agrarisch 2 bestemming is ingegeven door de 
gekozen begrenzingen in de gemeentelijke Kadernota en het Provinciale Omge-
vingsplan (POP). In die plannen is het gebied aangegeven als landbouwgebied. 
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Dat laat onverlet dat individuele grondeigenaren het gebruik van de gronden pri-
mair niet op de landbouw richten, maar op het behoud van de landschappelijke 
waarden. De bestemming Agrarisch 1 staat een dergelijk gebruik en beheer niet in 
de weg. Ook de bestemming Agrarisch 1 omvat in functionele zin waardevolle 
landschapselementen. Middels het aanlegvergunningenstelsel wordt de gewenste 
bescherming van de kleinschalige, waardevolle elementen in het bestemmingsplan 
voldoende gewaarborgd. De gemeente heeft er bewust niet voor gekozen om ieder 
landschapselement op de verbeelding aan te brengen. Alleen de door deskundigen 
aangewezen unieke, onvervangbare elementen zijn specifiek bestemd. De overige 
elementen worden door het aanlegvergunningenstelsel beschermd. De gemeente 
ziet geen aanleiding om de genoemde elementen een andere bestemming te ge-
ven. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
9. Percelen Van Helomaweg 31, 27/29, 25 te Havelte 
 
Reactie 
1. Relatie Beeldkwaliteitplan: Insprekers geven aan dat de uitgangspunten en prio-

riteiten aan de authenticiteit en de nog uit het verleden intacte bestaande forma-
ties qua bebouwing, beplanting, vegetaties, etc. niet geheel vertaald zijn in het 
bestemmingsplan Buitengebied Westerveld. Bescherming van strategische ka-
rakteristieke elementen in het landschap mogen conform het Beeldkwaliteitplan 
niet overruled worden door economische doeleinden. De globaliteit van het nu 
voorliggende voorontwerp garandeert volgens insprekers niet dat in de toe-
komst aan dit uitgangspunt wordt voldaan. 

2. Beschermd dorpsgezicht De Wal: De inspraakreactie heeft in het bijzonder be-
trekking op het gebied “Beschermd Dorpsgezicht, de Wal”, met als grens de 
van Helomaweg vanaf de rotonde tot aan het dorp Havelte. De drie karakteris-
tiek gelegen boerderijen (nrs 31, 27/29 en 25) zijn bepalend voor het dorpsaan-
zicht en het essenlandschap in zijn huidige vorm. Binnen de in het voorontwerp 
toegekende bestemming is echter ook nog agrarische bebouwing (sa-ab) mo-
gelijk, waardoor de landelijke karakteristiek van de genoemde strook zou ver-
dwijnen. Insprekers achten het feit dat bij toekomstige bouwaanvragen het be-
schermd aanzicht van de es een afwegingskader zal zijn, onvoldoende garantie 
en tevens onduidelijkheid voor de toekomst ten aanzien van het behoud van het 
essenlandschap en het beschermde dorpsgezicht. Insprekers stellen derhalve 
voor om het genoemde gebied buiten het bestemmingsplan te laten vallen, ten-
einde duidelijkheid te verschaffen aan huidige en toekomstige bewoners en ter 
voorkoming van procedures.  

3.  Persoonlijke situatie: Insprekers voeren ter onderbouwing van het beschermde 
dorpsgezicht aan dat het pand, gelegen aan de Van Helomaweg 31 te Havelte, 
een uniek monument is. Het pand is reeds sinds 1924 een monument en in 
1994 door insprekers van sloop gered, door een volledige restauratie van zowel 
het pand als het omliggende terrein. Deze restauratie heeft diverse malen als 
voorbeeldfunctie gediend voor het restaureren van monumenten. De boerderij 
is gebouwd met uitzicht op de Es en omgekeerd is de boerderij ook vanaf ver-
schillende plaatsen op de es onderdeel van het beschermde landschap. 

4. Mogelijkheid om te bouwen: Insprekers zijn van mening dat de mogelijkheid die 
in het voorontwerp wordt geboden om op de percelen Van Helomaweg 27 / 29 
en 25 agrarische bebouwing cq. uitbreiding van stallen te realiseren de vertege-
zichten van het landschap aantast, waardoor de karakteristieke opbouw van er-
ven verloren gaat. 
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Ook het zicht op en uitzicht van de monumentale boerderijen gaat dan verloren. 
Het toestaan van bebouwing in de genoemde vorm wringt met de inspanningen 
die bewoners en gemeente in het verleden hebben gedaan om de boerderijen 
en het landschap zorgvuldig te bewaren.  

5. Geurgebiedsvisie: De op de verbeelding aangegeven geurvergunning lijkt bij 
perceel Van Helomaweg 27/29 te horen, terwijl slechts perceel Van Helomaweg 
25 over een geur/mest vergunning beschikt. Het afgeven van een beschikking 
voor het eerstgenoemde perceel zou gezien de schaalvergroting en geuraf-
standen niet in overeenstemming met de geurwet zijn. Het is insprekers ondui-
delijk welke rol de MER-eisen hierin spelen. Insprekers hebben geen bezwaar 
tegen een landschap met koeien, maar betwijfelen hoeveel uitloopmogelijkheid 
er is voor een rendabel bedrijf van circa 100 tot 200 koeien of ander vee. 

6. Kleinschaligheid: Insprekers constateren dat op basis van het voorontwerp op 
perceel Van Helomaweg 27/29 een grootschalig, intensief agrarisch bedrijf mo-
gelijk is, terwijl in de gemeente Westerveld door de meeste politieke partijen 
kleinschalige bedrijvigheid wordt voorgestaan. Insprekers achten de kans aan-
wezig dat een eventuele toekomstige eigenaar met succes gaat procederen om 
deze uitbreidingsruimte te realiseren, waardoor de bescherming van het cultu-
reel waardevol landschap in het geding komt en hetgeen voor de betrokkenen 
geen mooi vooruitzicht is.  

7. Kamperen: Het voorontwerp laat nevenfuncties van de boer, zoals kamperen bij 
de boer, toe. De aan de Van Helomaweg gesitueerde boerderijcamping is land-
schappelijk ingepast, maar insprekers zijn bang dat indien op de aangrenzende 
percelen een camping zal komen, deze het uitzicht en de landelijke rust zal 
aantasten. Een in het verleden ingediende aanvraag hiervoor was om deze re-
denen reeds afgewezen, maar insprekers zijn van mening dat (toekomstige) ei-
genaren wellicht weer een aanvraag zouden kunnen doen, nu het voorontwerp 
dit kamperen toelaat.  

 
Beantwoording: 
De inspraakreactie met betrekking tot de geurvisie blijft hier buiten behandeling. De 
geurvisie en geurverordening zijn reeds vastgesteld. 
1. Deze reactie heeft betrekking op de detaillering van het bestemmingsplan. Zo-

als onder inspraakreactie nummer 8 is aangegeven, is er in het bestemmings-
plan voor gekozen om alleen de door deskundigen aangegeven unieke, onver-
vangbare landschaps- en natuurelementen specifiek te bestemmen of van een 
dubbelbestemming te voorzien. Dat wil niet zeggen dat overige elementen ‘vo-
gelvrij’ zijn. Door middel van de bestemmingsomschrijving in relatie tot het ver-
gunningenstelsel worden alle elementen beschermd. Het vergunningenstelsel 
is voorts gekoppeld aan het Beeldkwaliteitplan, waarin een verdergaande de-
taillering op gebied van beeldkwaliteit en waarden mogelijk is gemaakt. De in-
houd van het Beeldkwaliteitplan speelt een nadrukkelijke rol bij de afweging 
van de vergunningverlening. De gemeente is van mening dat daarmee een 
zorgvuldig opgebouwd stelsel van plannen over het gebied is gelegd, dat recht 
doet aan de waarden en de functies die daarin voorkomen. 

2. De aanwijzing van het gebied als beschermd dorpsgezicht biedt voldoende 
waarborgen tot bescherming van het gebied. Overigens wordt nog nagegaan 
of in het kader van de beschermde dorpsgezichten aanvullende regels nodig 
zijn.  

3. Deze inspraakreactie wordt voor kennisgeving aangenomen. Monumenten 
worden gereguleerd via de Monumentenwet en behoeven in het bestem-
mingsplan geen nadere regeling. 

4. Op de percelen vindt nog agrarische bedrijfsvoering plaats. Het vigerende be-
stemmingsplan biedt hiervoor de planologische rechten. De dubbelbestemming 
en de specifieke regelgeving voor dit gebied waarborgen een goede inpassing. 
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Nieuwe bebouwing hoeft niet per definitie een aantasting te betekenen. Daar 
komt bij dat het bestaande karakter van het gebied gebaat is bij het agrarisch 
beheer er van, zodat de mogelijkheden in het bestemmingsplan daarvoor ook 
aantrekkelijk genoeg moeten zijn om als agrariër in het gebied actief te blijven. 

5. De inspraakreactie met betrekking tot de geurvisie blijft hier buiten behande-
ling. De geurvisie is reeds vastgesteld.  

6. Verwezen wordt naar de reactie onder Ad. 4. In beginsel bestaat de mogelijk-
heid dat een perceel opgekocht wordt door een agrariër die er een bedrijf wil 
ontwikkelen. De gemeente ziet geen aanleiding om hier op voorhand beper-
kingen op te leggen.  

7. Een belangrijke voorwaarde voor nieuwe kleinschalige kampeerterreinen is de 
landschappelijke inpassing. Het Beeldkwaliteitplan is daarbij sturend. Als op 
basis daarvan een gebied zich niet leent voor de vestiging, dan heeft de ge-
meente de bevoegdheid om te weigeren. Zou de gemeente wel een kampeer-
terrein toe willen staan, dan zal dat altijd gepaard gaan met een zorgvuldige 
belangenafweging en zal er zeker sprake moeten zijn van een goede land-
schappelijke inpassing. 

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
10. Perceel Smeenholtenweg 3 te Uffelte 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker wenst een uitbreidingsmogelijkheid voor zijn agrarische bedrijfsbebou-
wing in noordelijke richting. 
  
Beantwoording: 
De grens van het agrarisch bedrijfsperceel ligt aan de noordzijde strak langs de 
bestaande bebouwing. De uitbreidingsruimte is in verband met de bestaande ka-
velstructuur in westelijke richting georiënteerd. Nadeel hiervan is de afstand tot 
woonbebouwing en natuurgebied. Gezien de bestaande situering van de bebou-
wing ontmoet het opschuiven in noordelijke richting van de grens van het agrarisch 
bedrijfsperceel geen bezwaar.  
  
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: aanpassen door de grens van het agrarisch bedrijfsperceel in noorde-
lijke richting te verschuiven.  
 
11., 38, 117. & 149. Perceel Oosteinde 14 te Wapserveen 
 
Reactie: 
1. Inspreker stelt voor om voor dit perceel een afzonderlijk bestemmingsplan op 

te stellen. Er zijn concrete nieuwe ontwikkelingen die niet in de actualisering 
van dit bestemmingsplan zijn meegenomen. 

2. De bestaande vergunde situatie is niet correct in het bestemmingsplan weer-
gegeven. 

3. Met het oog op de toekomstige ontwikkeling wordt gevraagd de aanduiding 
‘kampeerterrein’ toe te voegen. 

4. Inspreker is van mening dat het begrip ‘groepsaccommodatie’ onterecht als 
seizoensgebonden activiteit is benoemd. 

5. Inspreker vraagt voor groepsaccommodaties en bed&breakfast een quotering 
en zonering te laten gelden en prioriteit te geven aan versterking van bestaan-
de bedrijven. 
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6. Inspreker vraagt geen bebouwingslimiet (bebouwingspercentage) voor centrale 
voorzieningen op te leggen en geen of in elk geval een groter maximum op-
pervlakte voor een centrale voorzieningengebouw. 

7. Inspreker vindt het vreemd dat in het bestemmingsplan ontwikkelingsmogelijk-
heden worden geboden aan sommige nabij gelegen percelen, waarmee de bij 
de gemeente bekend zijnde en aanvaarde ontwikkeling van zijn perceel wordt 
gefrustreerd. Hij plaatst kanttekeningen met betrekking tot juridische aspecten 
en de economische uitvoerbaarheid, maar verkiest en ziet mogelijkheden voor 
een oplossing die goed is voor alle partijen.  
 

 Beantwoording: 
Voor het perceel Oosteinde 14 te Wapserveen is recent een nieuw bestemmings-
plan vastgesteld, waarin zowel het bestaande recreatiebedrijf als de beoogde toe-
komstige ontwikkeling van dat bedrijf is opgenomen. De planprocedure is nog niet 
onherroepelijk. Om deze reden wordt het betreffende plangebied buiten de be-
grenzing van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied gelaten. 
  
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: de begrenzing van het bestemmingsplan conform bovenstaande 
aanpassen.  
 
12. Perceel Ruiterweg 13 te Darp 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker verzoekt om de bestemming van het betreffende perceel te wijzigen 

van ‘Wonen’ naar ‘Wonen – Voormalige boerderijen’. Dit omdat de opstal wat 
betreft woningvorm en locatie te typeren is als boerderij, in het verleden een 
keuterijboerderij is geweest en omdat aan vergelijkbare panden wel de be-
stemming ‘Wonen – Voormalige boerderijen’ is toegekend.  

2. Inspreker geeft aan dat de bestemming onder artikel 59 Wonen van het ont-
werpplan nog een paar onduidelijkheden bevat. Artikel 59.2.1 onder e. lijkt een 
omissie te bevatten, nu er maximale oppervlaktes voor bedrijvigheid ontbreken 
onder e. nadere aanduiding 2. en 3. Ten behoeve van de rechtszekerheid zou 
moeten worden ingevuld wat door het gemeentebestuur wordt beoogd.  

3. Inspreker geeft aan dat de stenen schuur annex garage niet op de plankaart is 
ingetekend, en zou dit graag hersteld zien, nu deze schuur tot de bebouwing 
van het perceel toebehoort. 

4. Inspreker verzoekt om de ecologische hoofdstructuur en de Natura2000 gebie-
den weer te geven op de plankaart en de bestemming hiervan nader toe te lich-
ten. Daarnaast verzoekt inspreker om duidelijkheid te verschaffen of de be-
scherming van bos- en natuurwaarden mede grondslag vindt in de aanwijzing 
tot EHS danwel Natura2000.  

5. Inspreker vraagt zich af wat bedoeld wordt met “extensief agrarisch medege-
bruik”, zoals dit genoemd is in de bestemmingsomschrijving van de bestemming 
‘Bos – 1’, nu dit begrip niet gedefinieerd is. 

6. Inspreker betwijfelt of het begrip “terreinen voor evenementen”, zoals genoemd 
in de bestemmingsomschrijving van de bestemming ‘Bos – 1’ wel te verenigen 
is met deze bestemming, en verzoekt om verduidelijking.  

 
Beantwoording: 
1. Voor de bestemming ‘Wonen – Voormalige boerderijen’ is ten behoeve van het 

behoud van de hoofdvorm en ten aanzien van de maatvoering een aparte re-
geling noodzakelijk. Om de, meestal karakteristieke, hoofdvorm in stand te 
houden is veelal extra inspanning en kapitaal vereist. In het voorontwerp is 
derhalve een verruiming voor kleinschalige activiteiten opgenomen. 
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Deze verruiming is echter niet gewenst voor kleinere opstallen, zoals keuterij-
en, die onder andere wat betreft grootte niet aan deze voorwaarden voldoen. 
De woning van inspreker is in het verleden dan wel als een keuterij in gebruik 
geweest, momenteel heeft deze niet het uiterlijk van een boerderij, waardoor 
onvoldoende aanknopingspunten ontstaan om deze de bestemming ‘Wonen – 
Voormalige boerderijen’ toe te kennen.  

2. De opmerking is terecht, het bestemmingsplan zal op het genoemde punt wor-
den aangevuld. 

3. Ten behoeve van de verbeelding (plankaart) van het bestemmingsplan, wordt 
gebruik gemaakt van een kadastrale ondergrond. Het is verplicht om deze ka-
dastrale ondergrond te hanteren en hierop kunnen geen wijzigingen worden 
aangebracht. De betreffende schuur behoort tot de bijgebouwen, waardoor de-
ze niet behoeft te worden aangegeven.  

4. De plantoelichting wordt aangevuld op dit punt.  
5. Er is besloten om extensief agrarisch medegebruik niet langer deel uit te laten 

maken van de bestemmingen Bos-1 en Bos-2. Een definitie kan derhalve ach-
terwege blijven.  

6. Bij nader inzien zijn evenementen niet gepast binnen de bestemming Bos-1, 
waardoor dit verwijderd zal worden uit bestemming Bos-1.  
  

Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Regels: de bestemming Wonen aanvullen door artikel 59.2.1 onder e. te aanvullen, 
het begrip extensief agrarisch medegebruik uit de bestemmingsomschrijving van 
de bestemmingen Bos-1 en Bos-2 verwijderen, verwijderen ‘terreinen voor evene-
menten’ van de bestemming Bos-1 (artikel 12.1 onder q).  
 
13. Perceel Van Helomaweg 5 te Havelte 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker geeft aan dat de bestemming voor het betreffende perceel ‘Bedrijf – 
Paardenhouderij’ zou moeten zijn in plaats van Wonen – Voormalige boerderijen’, 
omdat hier sinds twee decennia een paardenhouderij gevestigd is met 15 a 20 
paarden. Inspreker verzoekt om dit te wijzigen.  
 
Beantwoording: 
Het houden van paarden op het perceel is kleinschalig, hetgeen passend is bij de 
bestemming ‘Wonen – Voormalige boerderijen’. Een bedrijf in de vorm van een 
paardenhouderij wordt op deze locatie niet wenselijk geacht. Bovendien zou hier-
voor een milieuvergunning vereist zijn. Derhalve wordt geen gehoor gegeven aan 
het verzoek om de bestemming te wijzigen van ‘Wonen – Voormalige boerderijen’ 
naar ‘Bedrijf – Paardenhouderij’. Wel zal een aanduiding ‘paardenhouderij’ worden 
toegekend.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: aanduiding ‘paardenhouderij’ toevoegen.  
 
14. Perceel Midden 112 te Wapserveen 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker verzoekt om de bestemming van het betreffende perceel te wijzigen van 
‘Wonen – Voormalige boerderijen’ naar ‘Bedrijf’. Op het perceel vinden sinds 1990 
bedrijfsactiviteiten plaats, hetgeen destijds is goedgekeurd. Insprekers verwijst 
hierbij naar diverse bijlagen waaruit deze goedkeuring blijkt.  
 
Beantwoording 



068402.03 blz 11 
 

 
 
Reactienota Inspraak  Buro Vijn B.V.   
Status: Definitief / 23-12-10   

Het perceel is thans in gebruik als woning in combinatie met een kleinschalige 
handel in zaagsel. De hoofdfunctie is dus het wonen. De reeds toegekende be-
stemming (Wonen – Voormalige boerderijen) is passend. Binnen deze bestemming 
zijn tevens bedrijven zoals genoemd in bijlage 2 van de regels onder de categorie-
ën 1 en 2 toegestaan.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
15. Perceel Oosteinde 16 te Wapserveen 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker is het niet eens met de aan zijn perceel toegekende bestemming ‘wonen 
in een voormalige boerderij’. Op het perceel wordt nog steeds een akkerbouwbe-
drijf uitgeoefend.  
Hij wil echter geen gebruik maken van de ontwikkelingsruimte die in het nieuwe 
bestemmingsplan aan grondgebonden agrarische bedrijven wordt toegekend. Hij 
wil rekening houden met de recreatieve ontwikkeling op het perceel Oosteinde 14 
te Wapserveen en vraagt daarom een agrarisch bedrijfsperceel met een beperkte 
omvang. De gewenste begrenzing heeft hij op kaart aangegeven.  
 
Beantwoording: 
In het geldende bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming grondgebon-
den agrarisch bedrijf. 
De afgelopen jaren is het bedrijf ingekrompen tot een vrij kleinschalig akkerbouw-
bedrijf. Gezien de wens van de eigenaar valt niet te verwachten dat gedurende de 
planperiode op deze locatie een agrarisch bedrijf gericht op schaalvergroting zal 
worden gevestigd. Voor het akkerbouwbedrijf is geen omvangrijk bouwvlak nodig. 
De toegekende bestemming ‘wonen in voormalige boerderijen’ is in dit geval niet 
passend, omdat het agrarisch bedrijf wordt voortgezet.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De aanduiding wijzigen in specifieke vorm van agrarisch- agrarische 
bedrijfskavel grondgebonden bedrijf (sa-ab) met begrenzing conform de inspraak-
reactie. 
 
16. Perceel Wateren 5 te Wateren. (A 1492, A1491, A1330, A1331) 
 
Reactie  
Inspreker wil graag de bestemming van het perceel gewijzigd zien van R2 naar R1. 
En het gedeelte aan de overzijde van de weg van R2 naar R1 en R3.  
 
Beantwoording  
Dit is juist. Plankaart zal hier op worden aangepast. Het gaat om een kampeerter-
rein met zowel vaste (jaar) standplaatsen als mobiele verblijfsrecreatie.  
Inspreker heeft op basis van het huidige bestemmingsplan recht op de bouw van 2 
recreatiewoningen aan de overzijde van de weg. Dit gedeelte wordt daarom als R3 
bestemd. Een dubbelbestemming is niet noodzakelijk, bij R3 is kamperen ook toe-
gestaan (zwaarder- lichter principe).  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemmingen op de verbeelding aanpassen. 
 
17. Perceel De Vorrelvenen 8 te Dwingeloo 
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Inspraakreactie: 
1. Bestemming: Inspreker is van mening dat de bestemming ‘Agrarisch – 2’, die 

aan het perceel De Vorrelvenen 8 te Dwingeloo is toegekend, in vergelijking 
met de functiekaart van het POP onjuist is. De bestemming van de aldaar ge-
vestigde biologische melkveehouderij zou ‘Agrarisch – 1’ moeten zijn. Inspreker 
verzoekt om dit te wijzigen. 

2. Positionering bouwvlak: Inspreker acht de momenteel aangegeven richting van 
het bouwvlak in zuidelijke richting niet gewenst met het oog op ontsluiting en 
bedrijfsontwikkeling van het daar gevestigde bedrijf. Ook is geen rekening ge-
houden met het grote verval in zuidelijke richting, hetgeen een goede en ver-
antwoorde erfinrichting bemoeilijkt. Inspreker verzoekt om aanpassing van het 
bouwvlak in oostelijke richting.  

 
Beantwoording: 
1. In het POP is het gebied aangegeven als zone 2. In de gemeentelijke Kader-

nota zijn de zones 1 en 2 verdeeld over twee verschillende ontwikkelingsge-
bieden voor de landbouw. De Kadernota is voor de gemeente leidend voor het 
leggen van de bestemmingen. Het onderbrengen van de provinciale zone 2 
onder Agrarisch 2 conflicteert niet met elkaar. In die zin is er geen aanleiding 
om tot een andere agrarische bestemming te komen. Daar komt bij dat de 
Agrarisch 2 bestemming met betrekking tot de omvang en de mogelijkheden 
van en op de bouwpercelen niet afwijkt van Agrarisch 1. In die zin beperkt de 
gekozen bestemming inspreker niet voor wat betreft zijn ontwikkelingsmoge-
lijkheden. De gemeente wil om die reden vasthouden aan de gekozen begren-
zing op basis van de Kadernota. 

2. De gevraagde aanpassing van de bedrijfskavel is akkoord. Het bedrijf heeft 
zich met de opslag ook al in oostelijke richting ontwikkeld en een zuidelijke uit-
breiding brengt te forse ingrepen met zich mee. 

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bedrijfskavel op de verbeelding aanpassen door uitbreidingsmo-
gelijkheden te verplaatsen van de zuidzijde naar de oostzijde.  
Voor het overige geeft de inspraakreactie geen aanleiding tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
 
18. Perceel Overcingelaan 4 te Havelte 
 
Inspraakreactie: 
1. Het is inspreker opgevallen dat op de verbeelding een lijn staat in het perceel 

kadastraal 4674 en 4675, terwijl eerder reeds is aangegeven dat deze lijn hier 
niet hoort te staan en verwijderd zal worden.  

2. Inspreker merkt op dat de groenstrook en bestaande parkeerplaats tussen per-
ceel Overcingelaan 4 en Linthorst Homanlaan 1 niet als zodanig bestemd zijn. 
Binnen de huidige bestemming is bebouwing mogelijk, terwijl dit, gezien de al-
daar aanwezige monumenten en het vrije zicht op de es, niet gewenst is.  

3. Omdat aan inspreker is beloofd dat de parkeerplaats verplaatst zal worden, stelt 
inspreker voor om zowel de parkeerplaats als de groenstrook als ‘Groen’ te be-
stemmen.  

 
Beantwoording: 
1. Terecht wordt opgemerkt dat de betreffende lijn overbodig is en kan worden 

verwijderd.  
2. De eigenaar van “Overcinge” heeft een aangepast planontwerp ingediend dat 

door Monumentenzorg als aanvaardbaar wordt geacht. 
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Dit ontwerp wordt in het bestemmingsplan meegenomen. De inspraakreactie 
geeft aanleiding om na te gaan of en welke beeldbepalende groenstructuren 
specifiek bestemd moeten worden.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De lijn op de betreffende percelen verwijderen en aanpassen aan het 
planontwerp “Overcinge”. 
 
19. Perceel Oosteinde 8 te Wapserveen 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker geeft aan dat op dit perceel een grondgebonden agrarisch bedrijf 

wordt uitgeoefend in de vorm van een paardenfokkerij. Het africhten van paar-
den vindt plaats als uitvloeisel van het fokken van paarden. Hij heeft daarom 
bezwaar tegen de toegekende bestemming Bedrijf-paardenhouderij. Hij ziet 
niet in waarom een buurman een groot bouwblok is toegekend en voor zijn 
perceel niet. 

2. Inspreker verzoekt een bosje bij het perceel Oosteinde 8 te bestemmen als 
Bos 2 in plaats van Bos 1.  

3. Inspreker heeft opmerkingen en bezwaren ten aanzien van de bestemming 
van het perceel Oosteinde 14 te Wapserveen.  

 
Beantwoording: 
1. Voor wat betreft de thans geldende planologische situatie is het volgende ge-

bleken:  
In het bestemmingsplan buitengebied Havelte heeft het perceel Oosteinde 8 te 
Wapserveen een woonbestemming. Uit onderzoek is echter gebleken dat in 
1988, met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen bevoegd-
heid ex artikel 11 van de WRO, de bestemming is gewijzigd in die zin dat een 
agrarisch bouwblok van 2000 m2 werd toegekend, ten einde bouwvergunning 
te kunnen verlenen voor een schuur ten behoeve van stalling van vee en op-
slagdoeleinden. De bouwvergunning werd op 14 maart 1989 verleend.  
Niet gebleken is dat laatstgenoemde bestemming nadien wijziging heeft on-
dergaan, zodat met betrekking tot de vigerende bestemming moet worden uit-
gegaan van een agrarisch bouwblok van ca 2000 m2.  
De bestaande functie van het perceel betreft een woonboerderij en het houden 
van paarden. 
Uit onderzoek is gebleken dat het om een bedrijfsmatige activiteit gaat en 
voorts dat er concrete plannen zijn voor verdere ontwikkeling van het bedrijf. 
Het houden van paarden bestaat deels uit het fokken en trainen van paarden 
uit het eigen fokprogramma en deels uit het trainen en opleiden voor dressuur 
van paarden die elders zijn gefokt en/of eigendom van derden zijn.  
Het trainen en opleiden van paarden is een onderdeel dat blijken de verstrekte 
informatie verder ontwikkeld zal worden. In tegenstelling tot de bestemming 
‘bedrijf - paardenhouderij’, biedt de bestemming ‘grond gebonden agrarisch 
bedrijf’ voor dit onderdeel slechts beperkte mogelijkheden. 
Conclusie is dat de bestemming ‘bedrijf’ de meest passende bestemming voor 
dit perceel is, waarbij opgemerkt wordt dat voldoende bouwmogelijkheden 
worden geboden voor de toekomstige ontwikkeling van dit bedrijf.  

2. Gebleken is dat het een klein bosperceeltje betreft, dat overwegend een land-
schappelijke functie heeft. Bos-2 is inderdaad een meer passende bestem-
ming.  

3. Verwezen wordt naar de beantwoording van de inspraakreactie onder nummer 
11. 
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Wijziging voorontwerp bestemmingsplan: 
Regels: In de regels het bebouwingspercentage wijzigen in 50 %, met een totale 
oppervlakte aan gebouwen van ten hoogste 2500 m2. 
Verbeelding: Op de verbeelding de bestemming Bos-1 wijzigen in Bos-2.  
 
20. Perceel Venesluis 22 te Dwingeloo 
 
Inspraakreactie: 
1. Insprekers zijn van mening dat de huidige aanduiding (specifieke vorm van 

agrarisch – agrarische bedrijfskavel grondgebonden bedrijf) onjuist is, gezien de 
huidige intensieve veehouderij met als neventak akkerbouw en bollenteelt. 
Aansluitend om de vigerende intensieve veehouderij bestemming zou een aan-
duiding ‘specifieke vorm van agrarisch – agrarische bedrijfskavel niet-
grondgebonden bedrijf’ juist zijn. Inspreker verzoekt een grootte van de bouw-
kavel van minimaal twee hectare te hanteren, en daarbij rekening te houden 
met afstandsregels en de aanwezige waterloop en gasleiding. Insprekers vin-
den het ongewenst om slechts 4000m2 bebouwing toe te staan en pleit voor 
maximale invulling van de geurnormen. Volgens insprekers wordt aan de melk-
veehouderij juist extra ruimte geboden, terwijl intensieve veehouderij wordt be-
perkt in de ontwikkelingsmogelijkheden.  

2. Insprekers hebben bezwaar tegen de natuurbestemming op 200 meter van hun 
bouwperceel. Hierdoor worden hun ontwikkelingsmogelijkheden beperkt en de-
ze vorm van versnippering ligt niet in lijn met de opzet van de ruilverkaveling. 
Volgens insprekers zouden de percelen een landbouwbestemming moeten 
houden, zij verwijzen hierbij naar de geur gebiedsvisie Westerveld aangaande 
de inhoud van het begrip ontwikkelingsgebied landbouw.  

 
Beantwoording: 
1. In het geldende bestemmingsplan heeft het perceel een agrarische bestem-

ming. De gemeente acht het echter niet wenselijk dat een agrarisch bouwper-
ceel onbeperkt bebouwd mag worden. De totale oppervlakte aan gebouwen 
mag niet meer bedragen dan 10.000 m². . Hierbij wordt voldoende vrijheid ge-
boden om de kavel naar eigen inzicht en in overeenstemming met milieunor-
men in te delen.  

2. De bestemming ‘Natuur’ wordt toegekend op basis van de vigerende bestem-
ming, de feitelijke situatie, of de beoogde functie volgens het natuurbeheerplan 
van de provincie Drenthe. In deze situatie blijft de natuurbestemming gehand-
haafd. Milieu-afweging heeft geen relatie met deze bestemming maar met de 
feitelijke situatie.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – agrarische bedrijfs-
kavel grondgebonden bedrijf’ vervangen voor de aanduiding ‘specifieke vorm van 
agrarisch – agrarische bedrijfskavel niet-grondgebonden bedrijf’. 
Voor het overige geeft de inspraakreactie geen aanleiding tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.  
21. Perceel Ten Darperweg 47 te Wapse 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker maakt zich zorgen over de ontwikkelingsmogelijkheden voor het agra-
risch loon- en grondverzetbedrijf dat hij op dit perceel exploiteert. 
 
Beantwoording: 
Gelet op de al jarenlang op dit perceel uitgeoefende bedrijfsactiviteiten, is de be-
stemming ‘agrarisch loonbedrijf’ als passende bestemming aangemerkt.  
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Ten aanzien van de bouwmogelijkheden voor deze bedrijven is in het voorontwerp 
bestemmingsplan een bebouwingspercentage opgenomen dat is afgestemd op de 
aanwezige bebouwing met, afhankelijk van de functies in de omgeving, enige uit-
breidingsmogelijkheid. Dit kan per bedrijfslocatie een verschillende uitkomst geven. 
De gemeente wil voorkomen dat bedrijven zich ontwikkelen tot grootschalige be-
drijven die uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening op een bedrijventerrein 
thuis horen. 
Behalve de schaal van het bedrijf gaat het ook om een goede landschappelijke in-
passing waarvoor in beginsel het bestemmingsvlak voldoende ruimte moet bieden.  
Een bebouwingspercentage van 50% van het bestemmingsvlak biedt meestal vol-
doende ruimte voor een goede landschappelijke inpassing en het bedrijfsverkeer. 
In samenhang met het stellen van een maximum aan bebouwingsoppervlakte in 
m2, worden zowel de maximale schaalgrootte als de landschappelijke inpassing 
voldoende gewaarborgd.  
Het beeldkwaliteitsplan kan worden ingezet voor een detaillering die toegesneden 
is op de specifieke situatie. 
Voor de specifieke situatie van het perceel Ten Darperweg 47 te Wapse geldt dat 
er weinig fysieke ruimte is voor verdere bedrijfsontwikkeling en voorts dat de lig-
ging ten opzichte van aangrenzende functies ongunstig is, waardoor de ontwikke-
lingsmogelijkheid die het bestemmingsplan biedt, in dit geval waarschijnlijk niet ten 
volle kan worden benut. Dit is een gegeven dat door het bestemmingsplan niet an-
ders wordt. Het is aan de eigenaar/exploitant om het bedrijf desgewenst te ver-
plaatsen.  
  
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: Op de verbeelding het bebouwingspercentage wijzigen in 50% 
Regels: In de regels voor in beginsel alle bestemmingsvlakken B-AL een bebou-
wingspercentage van 50% van het bestemmingsvlak opnemen met dien verstande 
dat de oppervlakte aan gebouwen in totaal niet meer mag bedragen dan 3000 m². 
Onder voorwaarden kan ontheffing worden verleend van het bebouwingspercenta-
ge tot ten hoogste 75%.  
Toelichting: De toelichting aanpassen volgens bovenstaande beleidslijn.  
  
22. Perceel I431 (Wittelterweg te Diever) 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker constateert dat de oppervlakte die de ‘Specifieke vorm van waarde – Ol-
dendiever’ bestrijkt, te groot is. Een gedeelte van het betreffende perceel is name-
lijk thans in gebruik als cultuurgrond/blijvend grasland en kan derhalve niet als bos 
worden bestemd. Inspreker verzoekt om aanpassing op dit punt. 
 
Beantwoording: 
Deze opmerking is terecht. De omvang van de aanduiding zal op de verbeelding 
en in bijlage 1 worden aangepast. 
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Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De aanduiding ‘Specifieke vorm van waarde – Oldendiever’ ten wes-
ten van de Wittelterweg verkleinen. 
Toelichting: In bijlage 1 van de toelichting het kaartje behorende bij nummer 26 
aanpassen. 
 
23. Perceel Zandwinningslocatie Calduran 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker geeft aan dat er constructief overleg gaande is met diverse partijen, 
waaronder de gemeente Westerveld, over planvorming rondom de uitbreiding van 
de zandwinlocatie van de kalkzandsteenfabriek (Calduran/Roelfsema) nabij het 
Leggelerveld. De initiatiefnemers onderzoeken momenteel de haalbaarheid van de 
uitbreiding. Met het oog daarop wil inspreker de navolgende punten verwerkt zien 
in het ontwerpbestemmingsplan.  
1. Inspreker geeft in overweging om de locatie van de gewenste uitbreiding in het 

ontwerpbestemmingsplan op de verbeelding aan te duiden met “zoekgebied 
uitbreiding zandwinning”. Daarmee geeft de gemeente open en transparant 
aan dat er een positieve grondhouding is ingenomen voor het voornemen. 

2. Inspreker verzoekt het college om voor een aantal percelen in/nabij Geeuwen-
brug een wijzigingsbevoegdheid op te nemen. Deze percelen zijn bedoeld om 
de uit het uitbreidingsgebied te verplaatsen agrariërs en burgers te compense-
ren.  

3. Inspreker geeft aan de toegekende hoogtemaat als bedoeld in artikel 11.2.2 
niet voldoende en doelmatig is voor de bedrijfsvoering. Inspreker verzoekt de 
maximale bouwhoogte vast te leggen op 15 meter. 

4. Inspreker geeft aan dat artikel 11.3 de opslag van baggerspecie als strijdig ge-
bruik aanmerkt. Inspreker pleit dat de opslag van (fijn-)zand, leem en dekgrond 
niet beschouwd wordt als “opslag van baggerspecie”. 

5. Inspreker geeft aan dat een eerder ingediende reactie, inzake archeologische 
beperkingen bij ontgronding, niet wordt teruggevonden in het voorontwerpbe-
stemmingsplan. Inspreker geeft aan dat archeologisch vooronderzoek niet 
noodzakelijk is voor het plangebied van de zandwinlocatie, tenzij het AMK-
terrein gelegen is binnen 50 meter daarvan. De inspreker stelt dit ook voor de 
aanlegvergunningplicht indien er een ontgrondingvergunning is verleend. 

 
Beantwoording: 
1. Voor het plan van de inspreker zal een afzonderlijk bestemmingsplan worden 

opgesteld. Opname van de aanduiding “zoekgebied uitbreiding zandgebied” 
geeft geen meerwaarde voor dat proces. 

2. Ten gevolge van de mogelijke uitbreiding van de zandwinning is het niet uitge-
sloten dat er gronden van derden zullen moeten worden aangekocht door het 
bedrijf. Hiervoor zijn passende alternatieven voorhanden, te weten de bedoel-
de percelen. Het is echter nog onvoldoende duidelijk in hoeverre de uitbreiding 
van de zandwinning opportuun is. Op het moment dat er voldoende duidelijk-
heid is over de haalbaarheid van de uitbreiding van de zandwinning, kan rich-
ting gegeven worden aan alternatieve locaties voor uit te plaatsen derden. 

3. Aan het verzoek wordt gehoor gegeven. 
4. Met baggerspecie wordt niet bedoeld de gedolven grondstoffen van de kalk-

zandsteenfabriek, alsmede de opslag van bij- of nevenproducten die vrijkomen 
bij de winning van kalkzand. 

5. De verplichting voor archeologisch onderzoek volgt uit de hiertoe bedoelde 
sectorale wetgeving. Voor de ontgronding zal geen uitzondering worden ge-
maakt. Het ligt echter voor de hand om gedurende de haalbaarheidsstudie het 
onderzoeksgebied tevens te onderzoeken op archeologische waarden.  
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Dit onderzoek kan dan tevens dienen als onderlegger voor het afzonderlijk op 
te stellen bestemmingsplan. Ten aanzien van de het aanlegvergunningsstelsel 
geldt hetzelfde: bij het opstellen van het bestemmingsplan worden de planre-
gels met maatwerk geformuleerd, waaronder het aanlegvergunningstelsel. 
Voor de gronden waarvoor reeds een ontgrondingvergunning is afgegeven, zal 
een aanlegvergunning niet noodzakelijk zijn.  

  
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Regels: In de regels artikel 11.2.2. : 10 m vervangen door 15 m. Voor het overige 
geeft de inspraakreactie geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
24. Perceel Kalteren 19 te Diever 
 
Inspraakreactie: 
Insprekers verzoeken de bestemming van het perceel te wijzigen van ‘Wonen’ naar 
‘Wonen – Voormalige boerderijen’. Dit omdat de aangrenzende percelen eveneens 
de bestemming ‘Wonen – Voormalige boerderijen hebben. Hier zijn de hobbymati-
ge activiteiten overeenkomstig, namelijk het houden van paarden. Het perceel had 
in 1988 reeds de beschikking over een paardenbak en vier paardenstallen. Vol-
gens insprekers betreft het een woonboerderij bestaande uit een voorhuis en een 
aangebouwd achterhuis, dat vroeger in gebruik was voor stallen, maar thans de 
woonkamer vormt.  
 
Beantwoording: 
De bestemming ‘Wonen – Voormalige boerderijen’ is voorbehouden aan voormali-
ge boerderijen die naar verschijningsvorm en omvang als zodanig zijn aan te mer-
ken. Geconstateerd is dat het betreffende perceel niet aan deze definitie voldoet. 
De verschijningsvorm of het bouwtype valt niet als boerderij aan te merken, en te-
vens is gebleken dat het perceel gedurende meer dan 10 jaar geen agrarisch 
bouwperceel vormt. Het feit dat omliggende percelen wel als zodanig bestemd zijn, 
brengt hier geen verandering in. Het verzoek wordt derhalve niet ingewilligd.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
25 en 77. Perceel Bosrand 18 te Dwingeloo (Bospub) 
 
Reactie: 
Inspreker 77 heeft geconstateerd dat ‘de Bospub’ niet op de plankaart is aangege-
ven. Hij verzoekt het perceel Bosrand 18 van een bestemming te voorzien. 
Inspreker 25 geeft aan dat de bestemming niet correct is. Volgens inspreker moet 
de bestemming worden gecorrigeerd, waarbij recht moet worden gedaan aan de 
huidige situatie en de uitgangspunten zoals die door overheid, provincie en de ge-
meente zelf met betrekking tot dit object zijn vastgesteld. 
 
Beantwoording: 
In het voorontwerp bestemmingsplan is het perceel Bosrand 18 bestemd als ‘sport 
- midgetgolfbaan’ met een kantine ten behoeve van de ter plaatse uitgeoefende 
sportactiviteiten. 
Deze bestemming komt goed overeen met de functie die dit perceel jarenlang 
heeft gehad en de dagrecreatieve bestemming (Rd4) die het perceel in het nu gel-
dende bestemmingsplan werd toegekend: 
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‘midgetgolfbaan met bijbehorende gebouwen, uitgezonderd dienstwoningen, en 
andere bouwwerken en terreinen’. Volgens de planvoorschriften mag ten hoogste 
170 m2 van de gronden worden bebouwd. 
 
Bospub De Boerdennen, gevestigd op het perceel Bosrand 18 te Dwingeloo kent 
een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Omstreeks 1960 werd, in samenhang met 
de exploitatie van een nabij gelegen camping, op dit perceel een midgetgolfbaan 
aangelegd met kiosk/koffiehuis.  
In 1985 werd bouwvergunning verleend voor vernieuwing van het koffiehuis en de 
kleinschalige midgetgolfbaan die een beperkt aantal bezoekers trok. Het geheel 
was sterk gebonden aan het vakantieseizoen en had een dagrecreatief karakter. 
De oppervlakte van de bebouwing werd beperkt tot de inmiddels ontstane opper-
vlakte van 170 m2.  
Vanaf 1993 werd in het kader van de herziening van het bestemmingsplan buiten-
gebied Dwingeloo ingezet op een toekomstige wijziging van de bestemming in bos. 
De in de loop der jaren gewijzigde bedrijfsvoering naar kleinschalige horeca was 
niet legaal tot stand gekomen en de bescherming van het natuurgebied Dwingel-
derveld werd steeds meer belang toegekend.  
Gedeputeerde staten hadden bij het vorige bestemmingsplan de bestemming mid-
getgolfbaan niet goedgekeurd. 
In 1994 heeft de eigenaar een tijdelijke recreatieve- en horecabestemming ge-
vraagd en later is ook een woonbestemming ter sprake geweest. Dit werd niet 
overgenomen. De planologische situatie bleef lange tijd onduidelijk tot in 1998 de 
Raad van State een besluit nam over het bestemmingsplan.  
De Raad van State constateerde dat er onvoldoende zicht was op opheffing van de 
dagrecreatieve functie en ging daarom niet akkoord met de beoogde bosbestem-
ming.  
Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat de activiteiten op het perceel in de 
loop der jaren bovendien aanzienlijk waren uitgebreid: 
Een pannenkoekenschuur, een zogenaamde bospub (cafetaria), een klein amfi-
theater en dat er huifkartochten, danscursussen, tuinparty’s en barbecues werden 
gehouden.  
Sinds het besluit van de Raad van State is de bestemming van het perceel niet 
gewijzigd. 
Een aantal jaren geleden zijn er klachten uit de omgeving gekomen met betrekking 
tot overlast door activiteiten op het perceel. Deze klachten namen steeds verder 
toe en betreffen voornamelijk geluidoverlast gedurende de avond en nacht en het 
parkeren. Handhaving op basis van het bestemmingsplan ligt juridisch niet een-
voudig omdat mogelijk een beroep kan worden gedaan op overgangsrechten.  
Toezicht en zo nodig handhaving op basis van bijzondere wetgeving (Wet milieu-
beheer, Bouwbesluit, Algemene Plaatselijke Verordening, Provinciale Milieuveror-
dening, Natuurbeschermingswet) ligt daarom het meest voor de hand.  
De hoogste prioriteit werd toegekend aan het waarborgen van het brandveilig ge-
bruik van de bebouwing. Hierover zijn afspraken gemaakt met de eigenaar.  
Aansluitend is een proces op gang gebracht met de intentie om in overleg met de 
eigenaar en rekening houdende met de belangen van omwonenden, een structu-
reel aanvaardbare situatie te scheppen.  
De mogelijkheid van bestuursdwang en eventuele strafrechtelijke handhaving is 
nadrukkelijk als optie open blijven staan.  
 
Met het gegeven dat er geen zicht is op opheffing van het bedrijfsmatig gebruik 
van het perceel, moet in het nieuwe bestemmingsplan een passende bestemming 
aan het perceel worden toegekend. 
Hierbij zijn de volgende wegingsfactoren met elkaar in verband gebracht: 
1. de bestemming volgens het geldende bestemmingsplan; 
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2. vrijstellingsprocedures (artikel 19 WRO e.d.) die nadien voor het perceel werden 
 gevolgd + eventuele overgangsrechten; 
3. de huidige (hoofd)functies van het perceel;  
4. wensen van de eigenaar (tijdens het hiervoor genoemde overlegproces); 
5. omgevingsfactoren, inclusief bestaande planologische rechten van derden, die 
van invloed zijn. 
 
Uitgangspunt is dat een bestemmingsregeling wordt bepaald die aansluit op de 
bestaande functies en de wensen van de eigenaar, mits niet strijdig met een goede 
ruimtelijke ordening. 
De kwetsbaarheid van de omgeving met betrekking tot hoge natuurwaarden en 
gevoelige woonfuncties brengt met zich mee dat er geen of nauwelijks ‘milieuruim-
te’ is voor verdere ontwikkeling van het bedrijf en dat voor sommige activiteiten de 
grens wordt overschreden.  
Volgens het bestaande gebruik is het kleinschalige pannenkoekenhuis met een ca-
fetariagedeelte van ongeveer 20 m2, als hoofdfunctie aan te merken. 
Deze al jarenlang bestaande functie is op zichzelf genomen goed verenigbaar met 
voormelde kwetsbaarheid van de omgeving, mits de voor een pannenkoekenhuis 
gebruikelijke openingstijd in acht wordt genomen.  
De dagrecreatieve functie in de vorm van een kleinschalige midgetgolfbaan kan 
worden aangemerkt als een ondersteunende bedrijfsactiviteit die samenvalt met de 
gebruikelijke openingstijd van een pannenkoekenhuis. 
De midgetgolfbaan is verouderd en buiten gebruik geraakt. De eigenaar wenst de-
ze ondersteunende voorziening in ere te herstellen. Oorspronkelijk was deze voor-
ziening de start van het bedrijfsmatig gebruik van het perceel. Door parkeren bin-
nen het bestemmingsvlak voor te schrijven, kan mogelijke parkeeroverlast worden 
voorkomen.  
Overlast voor omwonenden is vooral te verwachten bij activiteiten die ’s avonds en  
’s nachts in de openlucht plaats vinden. Voor het natuurgebied vormt dit ook de 
grootste kans op verstoring. 
Om deze redenen is het noodzakelijk de nachtelijke periode voor bedrijfsactivitei-
ten uit te sluiten. Gebruik als zaalruimte voor bruiloften en partijen past daar niet bij 
en wordt daarom niet toegestaan. 
Dit laat onverlet dat moet worden voldaan aan de milieuregelgeving en andere van 
toepassing zijnde bijzondere wetgeving.  
  
Advies:  
Bestemming Horeca, specifieke vorm pannenkoekenhuis en een cafetariagedeelte 
met een vloeroppervlakte van ten hoogste 20 m2; een bebouwde oppervlakte van 
ten hoogste 170 m2; 
geen dienstwoning en als ondersteunende functie dagrecreatie in de specifieke 
vorm van een kleinschalige midgetgolfbaan. 
In verband met te verwachten parkeerdruk wordt de regel opgenomen dat vol-
doende parkeergelegenheid binnen het bestemmingsvlak aanwezig moet zijn. 
De specifieke vorm van horeca houdt in dat de dagelijkse bedrijfsperiode, inclusief 
de ondersteunende dagrecreatieve functie midgetgolfbaan, uiterlijk om 21.00 uur is 
en moet zijn beëindigd. Gebruik als zaalruimte voor bruiloften en partijen is niet 
toegestaan. 
In de gebruiksregels wordt een verbodsbepaling opgenomen ten aanzien van af-
wijkend gebruik. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: bestemming wijzigen in Horeca met aanduiding specifieke vorm pan-
nenkoekenhuis; begrenzing bestemmingsvlak conform inrichtingsschets aanpas-
sen. 
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Regels: bestemmingsomschrijving volgens de beantwoording inspraakreactie; ten 
hoogste 20 m2 van de vloeroppervlakte mag worden gebruik ten behoeve van het 
cafetariagedeelte. Bouwregels conform geldend bestemmingsplan, bebouwd ge-
deelte van het bestemmingsvlak ten hoogste 170 m2 en een maximale nokhoogte 
van 5 m. 
Toelichting: verwijzen naar de nota van beantwoording reacties inspraak en over-
leg.  
 
26. Perceel Steenwijkerweg 6 / bospercelen Wapserveenseweg te Wittelte 
 
Inspraakreactie: 
1. Insprekers hechten er waarde aan dat de huidige en toekomstige activiteiten 

van het ter plaatse gevestigde ruitersportcentrum in de voorgestelde bestem-
ming passen. Insprekers sommen de activiteiten op en geven aan deze activi-
teiten verder te willen ontwikkelen.  

2. Insprekers bepleiten als (mede)eigenaar om de aan de Steenwijkerweg gelegen 
bospercelen de bestemming Bos-1 toe te kennen. Insprekers geven aan inten-
sief betrokken te zijn bij het faunabeheer. De betreffende bosjes zijn van cruci-
aal belang als rustgebied en verplaatsingszone van het (ree)wild.  

 
Beantwoording: 
1. Deze opmerkingen worden ter kennisgeving aangenomen. De voornaamste 

bestemming is ‘Bedrijf – Paardenhouderij’. Binnen deze bestemming zijn te-
vens de door insprekers genoemde fokkerij en handel toegestaan. Omdat een 
belangrijk deel van de bedrijfsvoering betrekking heeft op het geven van paard-
rijles, wordt de aanduiding 'manege' toegevoegd.  

2. De betreffende bospercelen worden binnen de gebiedsbestemming voldoende 
beschermd.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: Toevoegen aanduiding ‘manege’.  
 
27. Perceel De Eese 4 te Nijensleek 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker is het niet eens met de toegekende bestemming ‘recreatiewoning’.  
In het geldende bestemmingsplan buitengebied Vledder heeft het perceel de be-
stemming 'woondoeleinden’. De feitelijke situatie is dat permanente bewoning 
plaats vindt. 
 
Beantwoording: 
In het geldende bestemmingsplan buitengebied Vledder heeft het perceel de be-
stemming ‘Eengezinshuizen, karakteristieke bebouwing (EK)’. De opmerking is te-
recht. Het perceel valt binnen het plangebied ‘De Eese’, waarvoor een afzonderlijk 
bestemmingsplan wordt opgesteld. De reactie wordt in dat plan betrokken.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De verbeelding van het bestemmingsplan wordt aangepast, waardoor 
het plangebied ‘De Eese’ buiten de begrenzing van dit bestemmingsplan valt.  
 
 
28. Perceel Paardeweide 2 te Darp 
 
Inspraakreactie: 
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Insprekers hebben bezwaar tegen de woonbestemming op het betreffende per-
ceel, gezien de aldaar gevestigde paardenhouderij met schapen en runderen, en 
bijbehorende mestopslag. Insprekers geven aan voornemens te zijn deze activitei-
ten verder uit te bouwen. De woonbestemming kan nadelig zijn voor deze activitei-
ten en ten aanzien van de agrarische buren. Insprekers verbazen zich over het feit 
dat een bestemming zonder overleg met eigenaren gewijzigd kan worden.  
 
Beantwoording: 
Bij het bepalen van een bestemming, wordt met diverse factoren rekening gehou-
den. Het betreffende perceel was als agrarisch bedrijf in gebruik tot 2007. Thans 
wordt het perceel echter als woonboerderij gebruikt. Het door insprekers genoem-
de houden van vee, vindt op dusdanig kleine schaal plaats, dat dit als hobbymatig 
te beschouwen is. Deze activiteiten zijn toegestaan binnen de toegekende be-
stemming ‘Wonen – Voormalige boerderijen’. Daarnaast is binnen deze bestem-
ming kleinschalige bedrijvigheid in combinatie met het wonen toegestaan. Er zijn 
dan ook geen redenen om een andere bestemming dan ‘Wonen – Voormalige 
boerderijen’ aan het perceel toe te kennen.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
29. Perceel Ruinerwoldseweg 6 te Uffelte 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker heeft voormalige agrarische bedrijfsgebouwen bedrijfsmatig in gebruik 
als caravanstalling en opslagruimte. Hij vraagt de bestemming aan dit gebruik aan 
te passen en de bouwmogelijkheden te verruimen ten einde het bedrijf rendabel te 
kunnen blijven exploiteren. Hij vraagt uitbreiding van het bouwvlak. 
 
Beantwoording: 
Het perceel betreft een voormalig agrarisch bedrijf. De voormalige agrarische be-
drijfsgebouwen worden gebruik als caravanstalling en opslag. In het nieuwe be-
stemmingsplan is de bestemming ‘wonen in een voormalige boerderij’(W-V) toege-
kend met de aanduiding dat gebruik als caravanstalling is toegestaan. De feitelijk 
aanwezige situatie is hiermee vastgelegd. Binnen de bestemming W-V is wonen 
de hoofdfunctie en worden beperkte mogelijkheden geboden voor al dan niet be-
drijfsmatige nevenactiviteiten.  
Inspreker wil het perceel op een volwaardig bedrijfsmatige wijze exploiteren als ca-
ravanstalling en verhuur van opslagruimte voor overige goederen.  
Op zich is dit uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening een aanvaardbare 
nieuwe functie van een vrijkomende boerderij. De bereikbaarheid en de ligging van 
het perceel ten opzichte van andere functies zijn gunstig voor deze bedrijfsactivi-
teit.  
De gemeente wil voorkomen dat bedrijven zich ontwikkelen tot grootschalige be-
drijven die uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening op een bedrijventerrein 
thuis horen. 
Behalve de schaal van het bedrijf gaat het ook om een goede landschappelijke in-
passing waarvoor in beginsel het bestemmingsvlak voldoende ruimte moet bieden.  
Een bebouwingspercentage van 50% van het bestemmingsvlak biedt meestal vol-
doende ruimte voor een goede landschappelijke inpassing en voor het bedrijfsver-
keer.  
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In samenhang met het stellen van een maximum aan bebouwingsoppervlakte in 
m2, worden zowel de maximale schaalgrootte als de landschappelijke inpassing 
voldoende gewaarborgd. Het beeldkwaliteitsplan kan worden ingezet voor een de-
taillering die toegesneden is op de specifieke situatie. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: het bestemmingsvlak wijzigen in ‘bedrijf’ (met bedrijfswoning), in de 
specifieke vorm van ‘Verhuurbedrijf caravanstalling en opslagruimte voor overige 
goederen’. 
Regels: een bebouwingspercentage van 50% van het bestemmingsvlak opnemen, 
met dien verstande dat de bebouwde oppervlakte in totaal niet meer mag bedra-
gen dan 2500 m2. 
 
30. Perceel: diverse percelen van Het Drentse landschap  
 
Inspraakreactie: 
Het Drentse Landschap benadrukt dat zij hechten aan een goede planologische 
vertaling van de EHS. In de lijn van het beleid van het Rijk en de Provincie bete-
kent dit dat bestaande natuur en de nieuwe natuur opgenomen zouden moeten 
worden als natuurgebied in het bestemmingsplan. Het Drentse Landschap koopt 
met subsidie regelmatig gronden aan ten behoeve van de realisatie van natuur. De 
planologische vertaling hiervan dient strikt genomen na verwerving spoedig te vol-
gen, temeer omdat Natuurmonumenten de verplichting heeft de aangekochte 
gronden als natuurgebied te beheren, conform de natuurdoelen van het Natuurbe-
heerplan Drenthe. Het nieuwe bestemmingsplan is bij uitstek de gelegenheid om 
alle bestaande en nieuwe natuur planologisch te verankeren.  
 
Het Drentse Landschap geeft in de inspraakreactie voor ieder van haar percelen 
aan, daar waar dat onjuist is weergegeven, waar de natuurbestemming opgelegd 
zou moeten worden. Het betreft gebieden die al langdurig als natuurgebied worden 
beheerd.  

 
Beantwoording: 
In het kader van het vooroverleg als bedoeld in het Bro heeft Het Drentse Land-
schap ook haar advies op het bestemmingsplan gegeven. De overlegreactie wordt 
in de “Nota Overleg” behandeld. In samenspraak met de gemeente heeft de in-
spreker tevens specifiek voor haar percelen een inspraakreactie ingediend. De op-
vatting van Het Drentse Landschap wordt in hoofdzaak gedeeld. Op perceelsni-
veau zal onderzocht worden in hoeverre de natuurbestemming van met name 
nieuwe natuur van toepassing is. Het bestemmingsplan wordt hierop aangepast 
  
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: Op basis van een nadere beoordeling worden diverse percelen op al-
le kaartbladen voorzien van een natuurbestemming. 
 
 
31. Percelen beekdal van de Oude Vaart  
 
Inspraakreactie: 
1. Waarde – Landschap 2: Het is insprekers niet geheel duidelijk wat de ‘Waarde 

– Landschap 2’, welke tot doel heeft het behoud, het herstel en de ontwikkeling 
van de landschappelijk en waterhuishoudkundig waardevolle beekdalen, bete-
kent voor de hoofdbestemming ‘Agrarisch – 1’. Door deze dubbelbestemming 
wordt tevens het bijbouwen of nieuwvestigen belemmerd, omdat dit geen one-
venredige afbreuk mag doen aan de beekdalbelangen.  
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In het kader van de afstandcriteria inzake de Natura 2000 regelgeving is het 
volgens insprekers van groot belang dat het beekdalgebied als alternatief agra-
risch ontwikkelingsgebied behouden blijft, hetgeen ook door provinciaal gede-
puteerde is genoemd.  

2. Beeldkwaliteitplan: Insprekers vragen zich af hoe omgegaan wordt indien blijkt 
dat de afstand tussen de bebouwing en de kavelgrens net ontoereikend is. Ook 
wordt gevraagd of, indien een bouwplan vergezeld gaat met een landschapsin-
passingsplan, de adviezen en aanbevelingen uit het Beeldkwaliteitplan als sti-
mulerend of als bindend worden gehanteerd. Deze extra procedure werkt vol-
gens insprekers vertragend en kostenverhogend.  

 
Beantwoording: 
1. Het beekdallandschap heeft als specifieke landschappelijke waarde de open-

heid. Zowel vanuit het provinciaal als het gemeentelijk beleid vloeit een be-
scherming van die openheid voort. Vanuit de provincie is in het overleg speci-
fiek aandacht gevraagd voor het beekdallandschap. De dubbelbestemming be-
tekent niets meer dan dat bij nieuwbouw of nieuwvestiging gekeken wordt op 
welke wijze de bebouwing het best passend in het landschap ingepast kan 
worden. Bijvoorbeeld wanneer een agrariër een grote stal achter een bestaan-
de stal wil plaatsen, en er diep in het beekdal wordt gebouwd, kan er aanlei-
ding zijn om in dat geval de stallen naast elkaar te situeren in verband met de 
landschappelijke waarden van het landschap. Er is dus geen sprake van een 
belemmering, in die zin dat er niet gebouwd mag worden, er wordt alleen een 
nadere afweging gevergd in verband met de waarden van het beekdalland-
schap. 

2. Het Beeldkwaliteitplan is inmiddels vastgesteld. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
32. Perceel Landgoed De Eese 
 
Inspraakreactie: 
1. In het ontwerpbestemmingsplan dient een wijzigingsbevoegdheid te worden 

opgenomen die voldoende flexibiliteit biedt voor de verdere omvorming van 
landbouwgronden in bos en natuur. De flexibiliteit is ook gewenst voor de aan-
leg van recreatieve verbindingen en de inrichting van twee nieuwe landgoede-
ren met bijbehorende bebouwing op de locatie Westvierdeparten. 

2. Niet duidelijk is waarom enkele verspreid over het landgoed gelegen percelen 
landbouwgrond zijn aangeduid als Wro-zone-wijzigingsgebied 2 en wat die 
aanduiding precies behelst. Lid 9 geeft aan dat locatiegebonden wijziging naar 
bos en natuur uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de voornoemde aan-
duiding. Dit lid beperkt de omvorming als bedoeld onder punt 1. 

3. De bestemming “W-V” is toegekend aan de voormalige boerderij “de Sleek-
horst”, De Eese 5. Het toegestane oppervlak voor beroeps- en bedrijfsruimte 
biedt geen soelaas voor een rendabele benutting van het achterhuis, welke ca 
400 m² bedraagt. Daarnaast zijn de regels voor aan- en uitbouwen niet consis-
tent. De regeling voor vervangende nieuwbouw is niet correct. 

4. De aanduidingen van de woningen De Eese 3 en 4 met de bestemming “Re-
creatiewoning” zijn niet goed. De nummering tussen de beide woningen is 
verwisseld. Zowel De Eese 3 als 4 hebben in het vigerende bestemmingsplan 
een woonbestemming. De Eese 3 is in 2008 door het landgoed aangekocht en 
sindsdien wordt de woning overeenkomstig de bestemming permanent be-
woond.  
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Op De Eese 4 ligt een voorkeursrecht van koop ten behoeve van het landgoed. 
Verzocht wordt om voor beide woningen de bestemming “Wonen”op te nemen.  

  
Beantwoording: 
Voor het Landgoed De Eese wordt een afzonderlijk bestemmingplan opgesteld en 
een afzonderlijke procedure gevoerd ten behoeve van de omvormingen binnen de 
landgoedgrenzen. Alle hierboven genoemde aspecten zullen in dit afzonderlijke 
bestemmingsplan worden meegenomen.  
  
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: Het gehele landgoed De Eese buiten de planbegrenzing laten. 
 
33. Perceel Nieuwe Ruiterweg 5, Havelte 
 
Inspraakreactie  
Inspreker wil graag bestemming van perceel gewijzigd zien van R2 en R3 naar R1.  
 
Beantwoording  
Opmerking is juist. Het gaat om een terrein met vaste en mobiele kampeermidde-
len. Bestemming aanpassen. Daarnaast worden 2 bedrijfswoningen toegestaan.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: De verbeelding aanpassen naar de juiste bestemming (R1) en twee-
maal de aanduiding ‘bedrijfswoning’ opnemen.  
 
34. Perceel Weg achter de Es 11 te Uffelte (D2374/ D2541/ D2542/ D2376/ 
D2539/ D2382) 
 
Inspraakreactie:  
1. Indiener ziet graag het terrein en de omliggende percelen buiten de begrenzing 

van N2000 en de EHS.  
2. Indiener is van mening dat het terrein een R1 bestemming dient te krijgen, in 

plaats van de opgenomen R2.  
3. Indiener betwijfelt of stacaravans en chalets als aparte categorie kampeermid-

delen dienen te worden opgenomen.  
4. Indiener kan zich niet vinden in een maximum van 5 trekkershutten per bedrijf. 
5. Indiener kan zich niet vinden in een maximum bebouwingspercentage van 5%. 
6. Indiener is van mening dat het recht op 3 bedrijfswoningen gerespecteerd dient 

te worden. 
7. Indiener is van mening dat de onderlinge afstand tussen stacaravans 3 meter 

in plaats van 6 meter moet zijn.  
 
Beantwoording:  
1. Dit is geen aspect dat wordt geregeld in dit bestemmingsplan. Het verleggen 

van de begrenzing is geen bevoegdheid van de gemeente.  
2. Dit is juist, het betreft een kampeerterrein met zowel vaste als mobiele kam-

peermiddelen.  
3. Uit ruimtelijke overwegingen is dit onderscheid van belang. Voor de beant-

woording van deze reactie, wordt overigens verwezen naar de reactie van de 
RECRON, beantwoord in de Nota van Overleg.  

4. Het aantal trekkershutten wordt binnen de bestemming R-1 vrij gelaten.  
5. De gemeente zal mede naar aanleiding van de reactie van de RECRON de re-

geling in het ontwerpbestemmingsplan verruimen. Voor terreinen met een op-
pervlakte kleiner dan 5 ha zal een gezamenlijke oppervlakte van 2500 m² voor 
voorzieningengebouwen worden toegestaan.  
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Voor terreinen groter dan 5 ha wordt dat 3000 m². Daarbij wordt gestreefd naar 
concentratie van voorzieningen. Er wordt verwezen naar de beantwoording 
van de reactie van de RECRON, zoals opgenomen in de Nota van Overleg.  

6. Er is geen sprake van een recht op 3 bedrijfswoningen. Bij het perceel is één 
bedrijfswoning aanwezig. In 1978 is de woning gesplitst, naar huisnummer 11 
en 12. Op huisnummer 12 is dus sprake van een reguliere woning. Daarnaast 
is/was er sprake van een tijdelijke woonunit, waarvoor een persoonsgebonden 
beschikking is/was afgegeven. Het verzoek om 3 bedrijfswoningen in het be-
stemmingsplan op te nemen wordt dan ook niet ingewilligd.  

7. Dit is juist. De regels zullen hierop worden aangepast. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: aanpassen naar de juiste bestemming (R1).  
Regels: De regels voor wat betreft de onderlinge afstand tussen stacaravans aan-
passen. 
 
35. Perceel Van Helomaweg 47 te Havelte 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker constateert dat het bebouwingspercentage van het perceel ten minste 
27% dient te bedragen, in plaats van de in het voorontwerp aangegeven percenta-
ge van 22%.  
 
Beantwoording: 
In het kader van het project Havelterberg komt het betreffende perceel buiten het 
bestemmingsplan buitengebied te vallen.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: de begrenzing van het bestemmingsplan aanpassen.  
 
36. Perceel Hoofdweg 67a en b te Nijensleek 
 
Inspraakreactie:  
Inspreker verzoekt om het betreffende perceel met bedrijfsgebouw, dat momenteel 
binnen het bestemmingsplan Nijensleek is gelegen, binnen het bestemmingsplan 
buitengebied te laten vallen en hieraan de bestemming “agrarisch gebied” en een 
mogelijkheid voor een kwekerij voor heesters en dergelijke toe te kennen. De lan-
derijen, kadastraal bekend Vledder secties K 497, 922, 923, 926, 927, 869 en 879, 
zouden eveneens bestemd moeten worden als agrarisch gebied met mogelijkheid 
voor een boomkwekerij. Inspreker verwijst naar een eerder verzoek, waarop niet is 
gereageerd, terwijl een ander bedrijf wel binnen de plangrens is getrokken.  
 
Beantwoording: 
Voor Nijensleek geldt een apart bestemmingsplan, dat de komende jaren wordt 
geactualiseerd. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
37. Perceel De Broeken 6 te Wittelte 
 
Inspraakreactie: 
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Inspreker verzoekt om de bestemming van het betreffende perceel te wijzigen naar 
‘Wonen – Voormalige boerderijen’, omdat op dit perceel geen agrarische activitei-
ten meer worden uitgevoerd.  
 
Beantwoording: 
Gezien het door inspreker aangevoerde, in combinatie met het feit dat de opstallen 
de verschijningsvorm van een boerderij hebben en daarnaast veel bijgebouwen op 
het perceel aanwezig zijn, wordt de bestemming gewijzigd in ‘Wonen – Voormalige 
boerderijen’.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming wijzigen in ‘Wonen – Voormalige boerderijen'.  
 
38. Perceel Oosteinde 14 te Wapserveen 
Voor de behandeling van deze inspraakreactie wordt verwezen naar inspraakreac-
tie nummer 11.  
 
39. Perceel Dwarsweg 26 te Nijensleek 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker geeft aan dat het betreffende perceel de bestemming ‘Wonen – Voorma-
lige boerderijen’ dient te krijgen (in plaats van Wonen), omdat het pand oorspron-
kelijk als boerderij gefungeerd heeft. Hierbij wordt gewezen op vergelijkbare pan-
den die wel de bestemming W-V hebben gekregen.  
 
Beantwoording: 
Gebleken is dat op basis van de uiterlijke verschijningsvorm, het oorspronkelijke 
gebruik (boerderij) en de huidige woonfunctie de bestemming ‘Wonen – Voormali-
ge boerderijen’ gerechtvaardigd is.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming wijzigen van ‘Wonen’ naar ‘Wonen – Voormalige 
boerderijen’.  
 
40. Perceel Bosrand 9 te Dwingeloo (G3043) 
 
Inspraakreactie:  
Inspreker wil graag de bestemming van het perceel gewijzigd zien van R2 naar R1 
in verband met de aanwezige stacaravans. 
 
Beantwoording: 
Reactie is juist. Er is sprake van een terrein met zowel vaste als mobiele kam-
peermiddelen.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming op de verbeelding aanpassen. 
 
41. Perceel Golfbaan Havelte 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker geeft aan dat de begrenzing van de golfbaan aan de noordzijde niet 

correct is ingetekend op de plankaart. Onder andere perceel 2719 lijkt niet 
meegenomen. 
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2. Inspreker geeft aan dat het oude en nu geldende bestemmingsplan voorziet in 
een bebouwingsvlak waarbinnen 20% bebouwd mag worden, wat uitkomt op 
ca 900m2. In de afgelopen 20 jaar is het ledenaantal meer dan verdubbeld, 
waardoor er meer ruimte noodzakelijk is voorzieningen. Het huidige bebouwd 
oppervlak is 1120 m2 (een overschrijding van ca 25%). Inspreker verzoekt het 
bebouwingspercentage voor de toekomst op minimaal 35% te stellen. 

 
Beantwoording: 
1. De ontbrekende percelen zullen worden opgenomen op de verbeelding (plan-

kaart). 
2. Het ingetekende bouwvlak is niet afgestemd met de huidige situatie. Het 

bouwvlak zal worden aangepast aan de feitelijke bebouwing met daarbij een 
passende uitbreidingsmogelijkheid. 

  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: De begrenzing en het bouwvlak op de verbeelding aanpassen. 
 
 
42. Perceel Westeinde 169 te Wapserveen 
 
Inspraakreactie: 
Insprekers verzoeken om de bestemming van het perceel te wijzigen van agrarisch 
naar wonen. Er zal 915 m2 aan bedrijfsbebouwing gesloopt worden, dit is minder 
dan de huidige sloopnorm van de ruimte voor ruimte regeling (1000 m2), maar 
meer dan in het nieuwe gemeentelijke ruimte voor ruimte plan (750 m2) wordt 
voorgesteld. Insprekers zien graag een mogelijkheid in het bestemmingsplan op-
genomen om een tweede woning te realiseren op het perceel.  
 
Beantwoording: 
Het perceel zal de bestemming ‘Wonen – Voormalige boerderijen’ krijgen. Binnen 
deze bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het splitsen van 
een woning. Tevens is binnen deze bestemming een wijzigingsbevoegdheid opge-
nomen ten behoeve van de bouw van een woonhuis ter compensatie van de sloop 
van voormalige bedrijfsgebouwen.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming wijzigen naar de bestemming Wonen - Voormalige 
boerderijen.  
 
43. Perceel Van Helomaweg te Wapserveen  
 
Inspraakreactie: 
Inspreker geeft aan dat zijn nieuwe (verplaatste) agrarische bedrijf niet op de plan-
kaart staat aangegeven.  
 
Beantwoording: 
Het melkveebedrijf van inspreker is door middel van een afgeronde partiële herzie-
ning verplaatst van Westeinde naar een locatie aan Van Helomaweg in Wapser-
veen. Deze herziening wordt overgenomen in het bestemmingsplan buitengebied. 
Verplichtingen met betrekking tot de landschappelijke inpassing blijven onverkort 
gelden.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: De aanduiding “sa-ab” opnemen.  
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44. Perceel Oldendiever 5 te Diever 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker is van mening dat de recreatieve bestemming (R5) niet juist is. In-

spreker wil graag de bestemming gewijzigd zien in horeca en recreatie met 
woning.  

2. Daarnaast zou inspreker graag mogelijkheden willen voor het uitbreiden van 
de accommodatie middels nieuwbouw van een schuur en het opnemen van 
een wellness accommodatie in een bestaande schuur.  

3. Tevens vraagt inspreker medewerking voor realisatie van een kampeerterrein 
voor huifkarren 

4. Inspreker wenst de accommodatie ook als B&B te kunnen verhuren. 
5. Inspreker ziet graag het toegestane bebouwingspercentage opgenomen op de 

plankaart.  
 
Beantwoording:  
1. De bestemming R5 duidt op een groepsaccommodatie en is daarmee in over-

eenstemming met het gevestigde bedrijf. De bedrijfswoning en de nevenge-
schikte horeca zijn in deze bestemming opgenomen (art 42). Er is geen reden 
tot het aanpassen van de bestemming.  

2. Het bestemmingsplan is in hoofdzaak conserverend. Wanneer inspreker con-
crete uitbreidingsplannen heeft, dienen deze middels goed onderbouwde 
schetsplannen ingediend te worden. Er wordt op voorhand niet zonder nadere 
afweging vergaande uitbreidingsruimte in het bestemmingsplan geboden.  

3. Zie punt 2.  
4. Het bestemmingsplan biedt deze mogelijkheid bij ontheffing. 
5. Het bebouwingspercentage wordt gewijzigd in 50% en gekoppeld aan een 

maximum van 500 m² aan gebouwen.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Regels: Een oppervlakte voor bebouwing opnemen en het bebouwingspercentage 
wijzigen.  
 
45. & 147. Perceel Zijlweg 3 te Wapserveen 
 
Inspraakreactie: 
1. Bezwaar wordt gemaakt tegen de term “bedrijfsgebouw” binnen de bestem-

ming “Wonen - leefgemeenschap”. Er wordt op de Hobbitstee slechts 1 klein-
schalig bedrijf uitgevoerd, de overige gebouwen zijn voor wonen. Uit de be-
stemmingsomschrijving komt naar voren dat er geen bedrijvigheid uitgevoerd 
mag worden.  

2. Het toestaan van een toename van 20% houdt in dat er een nieuw gebouw 
voor wonen zal worden toegestaan van 200 m², zonder compensatie.  
Dat is in tegenspraak met de uitgangspunten van de gemeente om geen nieu-
we bewoning in het buitengebied toe te staan zonder compensatie, en is dis-
criminerend ten opzichte van de andere woonfuncties waar slechts 1 woonhuis 
is toestaan.  
 

Beantwoording: 
1. De term “bedrijfsgebouw” is inderdaad niet correct. Dit zal worden aangepast. 

Overigens is in de bijlage van het bestemmingsplan een lijst met aan-huis-
verbonden beroepen gevoegd. Dit zijn kleinschalige beroepscategorieën die in 
generieke zin bij woonfuncties, dus ook voor de woongemeenschap, zijn toe-
gestaan. 
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2. Het niet toestaan van nieuwe woningen in het buitengebied is een beleidsuit-
gangspunt in algemene zin. De insteek is dat de verstening van het buitenge-
bied niet verder gaat en waar mogelijk wordt verminderd. Bestaande karakte-
ristieke bebouwing kan worden benut voor woonfuncties en onsierlijke voorma-
lige bedrijfsgebouwen worden zoveel mogelijk verwijderd. Er zijn ook locaties 
waar wat meer bebouwing toegestaan wordt. De locatie van de woongemeen-
schap is dermate specifiek dat deze niet zonder meer langs de generieke be-
leidslijn gelegd wordt. Een vergelijking van een unieke, maatwerkvragende 
functie naast de genoemde breed aanwezige functies is niet opportuun. Er is 
nadrukkelijk gekeken naar de verwachte toekomstige ontwikkeling van de 
woongemeenschap. Daarnaast ligt het in de planvorming om een verouderd 
gebouw aan het gebruiksoppervlak te ontrekken, waardoor elders op het per-
ceel gecompenseerd wordt. 

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Regels: Aanpassen begrip ‘bedrijfsgebouw’. 
 
 
46. Perceel Oosteinde 14 te Wapserveen 
Verwezen wordt naar de beantwoording bij inspraakreactie nummer 11. Voor het 
betreffende perceel wordt een afzonderlijke bestemmingsplanprocedure gevolgd, 
waardoor het perceel buiten de planbegrenzing van het bestemmingsplan buiten-
gebied komt te vallen.  
 
47. Perceel Landweg 4 te Wapse 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker vraagt verduidelijking met betrekking tot de status van het gebied “Die-
penveen”. Aan het gebied is de ‘Specifieke vorm van waarde – Diepenveen’ toe-
gekend. Inspreker wil graag weten of dit enige invloed heeft op de uitbreidings-
wensen van de melkveehouderij en zorgboerderij gevestigd op het betreffende 
perceel.  
 
Beantwoording: 
De dubbelbestemming heeft geen invloed op de uitbreidingswensen van het bedrijf 
van inspreker. De bescherming van de dubbelbestemming ziet enkel op het be-
houd van het karakter van het gebied zelf en de landschappelijke betekenis daar-
van, zoals dat is begrensd en heeft geen externe werking.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. Wel zal ambtshalve de aanduiding ‘Specifieke vorm van waarde - Diepen-
veen’ worden aangepast.  
 
48. Perceel Ten Have 1 te Wapse 
 
Inspraakreactie: 
Insprekers geven aan dat de op het betreffende perceel gelegen aanduiding ‘sa-
ab’ vervangen dient te worden voor ‘sa-nab’, omdat er op het bedrijf een intensieve 
veehouderij-tak is (varkens).  
 
Beantwoording: 
Geconstateerd is dat op het perceel een gemengd bedrijf gevestigd is. De hoofdtak 
bestaat uit akkerbouw, daarnaast is een intensieve neventak (varkens) aanwezig. 
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Dit past binnen de aanduiding ‘sa-ab’. De aanduiding ‘sa-nab’ is voorbehouden 
aan bedrijven met als hoofdtak intensieve veehouderij.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
49. Perceel Eursingerlaan 6 te Havelte 
 
Inspraakreactie: 
Het betreffende perceel is grotendeels als ‘Bedrijf’ bestemd, echter het achterste 
gedeelte van het perceel heeft een agrarische bestemming. Inspreker verzoekt om 
ook dit gedeelte als ‘Bedrijf’ te bestemmen, omdat zich hier ook al een bestaande 
uitrit bevindt.  
 
Beantwoording: 
Op het betreffende perceel is een transportbedrijf in combinatie met detailhandel 
gevestigd. Het bedrijf ligt in een kwetsbare omgeving (beschermd dorpsgezicht Eu-
rsinge de Wal). Uitbreiding van het bedrijf c.q. van de bebouwing is niet gewenst, 
derhalve is de bestaande situatie vastgelegd, waarin het achterste gedeelte van 
het perceel, waar thans kerstbomen groeien, als agrarisch is bestemd.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
50. Perceel Bosschasteeg 4 te Vledder 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker verzoekt om de grens van het betreffende perceel te verplaatsen, waar-
door het perceel wordt vergroot. Hierbij wordt gewezen op een eerder ingediend 
verzoek.  
 
Beantwoording: 
De grens van het betreffende perceel wordt aangepast om vervangende nieuw-
bouw van de woning mogelijk te maken. De bestemming zal worden gewijzigd in 
‘Wonen’.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: begrenzing aanpassen en bestemming wijzigen in ‘Wonen’.  
 
51. Percelen Busselterweg 2 te Darp, Eursingerlaan14 te Havelte en Eursinger-
laan 5a te Darp  
 
Inspraakreactie: 
Inspreker vraagt nieuwbouwplannen voor deze percelen in het nieuwe bestem-
mingsplan op te nemen. 
Hij geeft aan dat hij in overleg met de gemeente de schuur op het perceel Eursin-
gerlaan 5a heeft aangekocht en dat hij daarbij geregeld heeft dat het daarin geves-
tigde stucadoorsbedrijf wordt verplaatst naar het bedrijventerrein aan de Oevera-
seweg. Aan de hand van een bijgevoegd planontwerp verzoekt hij het perceel Eur-
singerlaan 5a ter compensatie een woonbestemming toe te kennen. De schuur zal 
in oude staat worden hersteld. Het is de bedoeling dat de schuur bijgebouw wordt 
van een nieuw te bouwen woning.  
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Om budgettair neutraal uit te komen dient ook op het perceel gelegen tussen Eur-
singerlaan 5a en de Eursinger Esweg een woning te worden gebouwd.  
Als niet kan worden meegelift in het nieuwe bestemmingsplan rest het volgen van 
een afzonderlijke planologische procedure. 
Voor het perceel Busselterweg 2 wordt gevraagd het bouwblok te vergroten tot de 
oorspronkelijke oppervlakte en de aanwezige zware Eiken te bestemmen als 
‘groen’. 
Verder wordt gevraagd de agrarische bestemming op het perceel Eursingerlaan 14 
te handhaven omdat er een paardenhouderij is gevestigd. Ook voor dit perceel 
wordt gevraagd de aanwezige Eiken langs de weg als zodanig te bestemmen. In 
de toekomst zullen de gebouwen worden gerestaureerd of in hun historische 
vormgeving worden herbouwd. Op dat moment kan er ook maatwerk ten aanzien 
van de bestemming worden gemaakt. 
 
Beantwoording: 
De betreffende percelen liggen in het beschermd dorpsgezicht Eursinge. 
Inspreker heeft meer eigendommen in Eursinge en heeft het voornemen om in dit 
cultuurhistorisch waardevolle gebied te investeren. Op zich juichen wij dit toe.  
Dit brengt echter met zich mee dat zeer zorgvuldig en gedetailleerd moet worden 
onderzocht en afgewogen wat passend is bij het beschermd dorpsgezicht. Een 
goed vervolg op het vooronderzoek dat inspreker heeft verricht, zou kunnen zijn 
dat in overleg met belanghebbende partijen een masterplan wordt opgesteld. Op 
basis daarvan kunnen alle planonderdelen in samenhang nader worden uitgewerkt 
en planologisch worden. Wij staan positief tegenover het voornemen om het voor-
malige bedrijfsgebouw op het perceel Eursingerlaan 5a te restaureren en als bijge-
bouw van een nieuw te bouwen woning te laten voortbestaan, maar ook daarvoor 
geldt dat een samenhangend planconcept wenselijk is.  
De actualisering van het bestemmingsplan buitengebied leent zich hier niet voor.  
In verband met het beschermd dorpsgezicht gelden specifieke planregels. Onder 
andere geldt het verbod om zonder omgevingsvergunning bomen te verwijderen.  
Voor het perceel zal een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van een functiever-
andering in één woning worden opgenomen.  
  
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: Eursingerlaan 14: toevoeging aanduiding ‘paardenhouderij’, Eursin-
gerlaan 5a: bestemming bestaande schuur vooralsnog handhaven (bestemming 
bedrijfsgebouw, geen dienstwoning en geen uitbreidingsmogelijkheid).  
Toevoegen wijzigingsbevoegdheid voor één woning.  
 
 
52. Perceel Vledderlanden 1/ 3 te Vledder (stal Arcadia)  
 
Inspraakreactie: 
Inspreker verzoekt het college om functieverbreding, teneinde de exploitatie van de 
Stal Arcadia aan de Vledderlanden 1 en 3 in Vledder haalbaar te houden voor de 
toekomst. Voorgesteld wordt een gebruik als multifunctioneel paardensportcentrum 
met alle, aan de paardensport gerelateerde activiteiten, zoals:  
1. organiseren van trainingen, evenementen en diners; 
2. 3e bedrijfswoning en 2e binnenrijhal; 
3. plaatsen van tribunes en uitbreiding overnachtingsmogelijkheden; 
4. ondergeschikte en besloten horeca ten behoeve van bovenstaande activitei-

ten. 
 

Beantwoording: 
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De genoemde gewenste ontwikkeling van activiteiten en bouwvolumes zijn dusda-
nig afwijkend ten opzichte van de huidige situatie, dat deze niet in een algemeen 
en breed opgesteld bestemmingsplan als dit bestemmingsplan zal worden opge-
nomen. Hiervoor dient een afzonderlijk bestemmingsplan te worden opgesteld af-
gestemd op de specifieke situatie, nadat eerst de wenselijkheid beoordeeld is. 
  
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
53. Percelen Noordes 6 & Bosweg 19 te Diever 
 
Inspraakreactie: 
1. Noordes 6 te Diever: insprekers hebben geconstateerd dat het voorontwerp op 

de genoemde locatie slechts één woning toelaat, terwijl hier in de bestaande si-
tuatie twee woningen gesitueerd zijn. Indien een ruimere bestemming niet mo-
gelijk is, zijn insprekers hier graag de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – 
twee woningen’ (sw-tw) opgenomen. Hierbij wordt verwezen naar eerdere cor-
respondentie.  

2. Bosweg 19 te Diever: de ten westen van het hotel-restaurant “Berk en heuvel” 
gelegen tennisbaan is niet in overeenstemming met de bestaande situatie, nu 
deze onder de bestemming ‘Bos’ valt. Insprekers verzoeken om aanpassing 
van het bestemmingsplan op dit punt.  

 
Beantwoording: 
1. De reactie is juist. De aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – twee wonin-

gen’ zal worden toegekend. 
2. In de bosbestemming is opgenomen dat het dagrecreatief medegebruik, waar-

onder tennissen op een bestaande tennisbaan kan worden begrepen, is toe-
gestaan voor zover het bestaande voorzieningen betreft. De tennisbaan moet 
als een bestaande voorziening worden aangemerkt en valt daarmee onder het 
overgangsrecht. De aanwezigheid en het gebruik van de tennisbaan is binnen 
de bosbestemming geregeld en daar dus niet mee in strijd. Er is dan ook geen 
aanleiding voor aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: de aanduiding ‘sw-tw’ toevoegen.  
 
54. Perceel P.W. Janssenlaan 53 te Vledderveen 
 
Inspraakreactie: 
Insprekers verzoeken om het bouwvlak op het betreffende perceel te vergroten in 
verband met reeds aanwezige kuilplaten, die momenteel gedeeltelijk buiten het in-
getekende bouwvlak zijn gelegen, en in relatie tot toekomstige uitbreidingsruimte 
van het melkveebedrijf binnen het zoekgebied.  
 
Beantwoording: 
Deze opmerking is terecht. De bedrijfskavel zal worden aangepast, zodanig dat al-
le bestaande voorzieningen daarbinnen zijn gelegen. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bedrijfskavel op de verbeelding aanpassen. 
 
55. Perceel De Schure 7/8 te Vledder  
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Inspraakreactie: 
Inspreker verzoekt om op het perceel Vledder H766, gelegen op het recreatiewo-
ningenterrein De Schure, een recreatiewoning toe te staan.  

 
Beantwoording: 
In het vigerende bestemmingsplan zijn op het terrein enkel de bestaande recrea-
tiewoningen toegestaan. Realisatie van nieuwe recreatiewoningen is niet toege-
staan, met uitzondering van de op de verbeelding aangeduide bestaande bouwlo-
catie. 
  
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
56. Perceel Haarweg 2 te Diever 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker is van mening dat het perceel foutief op de plankaart is opgenomen. 

Er staat R2, waar R1 passend is.  
2. De (centrale) voorzieningen dienen toegankelijk te zijn voor derden en niet al-

leen ten dienste te staan van de camping. 
3. Het aantal trekkershutten en de maatvoering daarvan dient niet gelimiteerd te 

worden.  
4. Inspreker ziet de bestemming van het naastgelegen bosperceel graag opge-

nomen als R2 in plaats van BO2 vanwege het gebruik door scoutinggroepen 
en uitbreidingsmogelijkheden voor het bedrijf.  

5. Inspreker wil gebruik maken van de ontheffingsmogelijkheid voor een 2e 
dienstwoning. 

6. Inspreker is van mening dat de locatie van een 2e dienstwoning bij een 1e te 
limiterend werkt. Daarnaast is inspreker van mening dat 150m2 te klein is.  

7. Inspreker is van mening dat 200m2 nieuwbouw te limiterend is.  
 
Beantwoording:  
1. Dat is juist. Er is sprake van een perceel met zowel vaste als mobiele kam-

peermiddelen.  
2. In algemene zin worden de gebruiksmogelijkheden verruimd. Voor meer infor-

matie wordt verwezen naar het antwoord op de reactie van de RECRON, zoals 
opgenomen in de Overlegnota.  

3. Voor de beantwoording van deze reactie wordt eveneens verwezen naar het 
antwoord op de reactie van de RECRON, zoals opgenomen in de Overlegnota. 
Ten aanzien van de maatvoering van trekkershutten kan worden vermeld dat 
de stichting Trekkershutten Nederland eisen stelt bij wat een ‘trekkershut’ mag 
heten. Onderdeel hiervan is een maximale maat van ca 30m2. Het aantal trek-
kershutten wordt in algemene zin verruimd.  

4. Hieraan wordt niet meegewerkt. Er is reeds eerder gekeken of het bewuste 
perceel aan de campingeigenaar overgedragen kon worden om uitbreiding 
mogelijk te maken. Het college heeft destijds besloten dit niet te doen.  

5. Om gebruik te maken van de ontheffingsmogelijkheid dient het bestemmings-
plan eerst te worden vastgesteld. Vervolgens zal inspreker middels een plan 
de bedrijfsmatige noodzaak van de 2e bedrijfswoning aan moeten tonen.  

6. Voor de beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar het antwoord op 
de reactie van de RECRON uit de Overlegnota. De situering wordt in algeme-
ne zin verruimd.  
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7. Voor de beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar het antwoord op 
de reactie van de RECRON uit de Overlegnota. De oppervlaktenorm voor re-
creatieve voorzieningen wordt in algemene zin aangepast.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming aanpassen (naar R1) 
 
 
57. Perceel Van Helomaweg 9 te Havelte 
 
Inspraakreactie: 
Insprekers geven aan de huidige bestemming (Wonen – Voormalige boerderijen) 
te willen behouden. Indien er nog sprake is van een agrarische bestemming, zien 
insprekers dit ook graag terug. Insprekers geven aan dat na recente controle hun 
milieuvergunning voor 5 jaren is verlengd.  
 
Beantwoording: 
Naar aanleiding van het verzoek van insprekers is geïnventariseerd welke be-
stemming het beste past bij het betreffende perceel. Geconstateerd is dat op het 
perceel een veehandel is gevestigd met wisselende, relatief kleine hoeveelheden 
vee. De milieuvergunning die insprekers in hun reactie aanhalen heeft betrekking 
op 15 koeien en 50 vleeskalveren. Aangezien geen verder uitbreiding gewenst is, 
biedt de bestemming ‘Wonen – Voormalige boerderijen’ voldoende mogelijkheden.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
58. Perceel Soerte 6 te Wapse 
 
Inspraakreactie: 
Insprekers hebben bezwaar tegen een woonbestemming op het betreffende per-
ceel, nu daar een schuur met bedrijfsbestemming gelegen is. Insprekers geven 
aan de vigerende bedrijfsbestemming te willen behouden.  
 
Beantwoording: 
Geconstateerd is dat het hier gaat om een burgerwoning. Deze informatie is recen-
ter dan het vigerende bestemmingsplan. Er zijn dan ook geen redenen om aan het 
perceel een bedrijfsbestemming toe te kennen.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
59. Perceel: PW Janssenlaan 41 te Vledderveen en algemeen 
 
Inspraakreactie: 
1. In het bestemmingsplan is gebied A aangewezen als natuurparel. Insprekers 

vrezen dat deze aanduiding belemmerend werkt op de bedrijfsvoering. Het ge-
bied is aangemerkt als landbouwontwikkelingsgebied. 

2. Gebiedsnummer 20 verlegt de grens van de zone natuur over de weg de 
Boergrup. Verzocht wordt om de verlegging van de grens van de zone natuur 
niet over de Boergrup te trekken. 

3. Insprekers merken in algemene zin op dat de landbouwsector ook de ruimte 
moet krijgen in de landbouwontwikkelingsgebieden.  
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Beantwoording: 
1. De bedoelde aanwijzing staat beschreven in een (thematisch) ecologisch on-

derzoek (Altenburg & Wymenga) en is gericht op het nabij gelegen vennetje. 
Het betreft een voorstel om aan de hand van de POPII beleidslijnen ten aan-
zien van natuur, kleine natuurelementen als zodanig te bestemmen. Alhoewel 
natuurwaarden ook binnen de gebiedsbestemming worden beschermd, zal de 
natuurparel apart worden opgenomen op de verbeelding (plankaart) vanwege 
de bijzondere waarden die op basis van het onderzoek aan het vennetje moe-
ten worden toegekend. De bestemming van de natuurparel heeft geen conse-
quenties voor de agrarische bedrijfsvoering.  

2. Ook deze verwijzing volgt uit het rapport van Altenburg & Wymenga. In dit rap-
port zijn de verwevingsgebieden Landbouw en natuur van het POP II en het 
Ontwikkelingsgebied Landbouw en recreatie van de Kadernota over elkaar ge-
legd om te bezien in hoeverre de begrenzingen met elkaar overeenkomen en 
waar mogelijk conflicten zijn in de toegestane mate van ontwikkeling. Gebied 
20 kent een dergelijke discrepantie. Er is echter geconstateerd dat het gebied 
niet of nauwelijks natuurwaarden kent, als gevolg van het agrarisch gebruik. 
Het voorstel om de grens over de Boergrup te trekken wordt niet onderbouwd, 
maar heeft enkel te maken met het opheffen van een deel van de discrepantie. 
De reactie van de inspreker is in dit opzicht een verschil in taalkundige zin: de 
weg de Boergrup is de grens van het gebied dat als natuur geldt en het gebied 
dat als landbouwontwikkelingsgebied is aangewezen. De weg zelf hoort dan 
niet bij de natuur. Overigens geldt ook hier dat dit aspect niet in het bestem-
mingplan is overgenomen. Binnen de gebiedsbestemming(en) worden de 
landbouwfuncties alsmede de natuurwaarden voldoende beschermd. 

3. De gemeente deelt de opvatting van de insprekers, maar is gehouden aan wet- 
en regelgeving van de diverse (milieu-) disciplines. Hierdoor kan de hoofdfunc-
tie landbouw niet altijd de ruimte krijgen, ondanks de vooringestelde beleidslijn.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
60. Perceel Bosschasteeg 6 & Dwarsweg 30 te Nijensleek 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker verzoekt om het bouwvlak van het perceel Bosschasteeg 6 te ver-

schuiven in de richting van het weiland ter vergroting van de tuin en zwemvij-
ver/bad voor eigen gebruik. Het verzoek wordt ook gedaan voor het perceel 
Bosschasteeg 4 in verband met de bouw van een woning. 

2. Het perceel Dwarsweg 30 heeft de bestemming Recreatiewoning, maar heeft 
een woonbestemming en wordt als zodanig bewoond. 

 
Beantwoording: 
1. Voor beide percelen wordt een bij de woonfunctie passend bestemmingsvlak 

aangegeven.  
2. Het vigerende bestemmingsplan geeft aan dat het perceel een woonbestem-

ming heeft. Dit zal in het nieuwe plan worden aangepast. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: De bestemmingsvlakken aanpassen en bestemming op de verbeel-
ding aanpassen  
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61. Perceel gelegen tussen de Boskampsbrugweg en het zandpad de Slagdijk te 
Havelte 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker verzoekt om de twee stukken weiland, gelegen tussen de Bos-
kampsbrugweg en het zandpad de Slagdijk, weer als zodanig te bestemmen. In 
het voorontwerp hebben deze weilanden ten onrechte de bestemming ‘Bos’ gekre-
gen.  
 
Beantwoording: 
Aan de rand van het bosgebied liggen inderdaad in de bomen verscholen twee 
kleine weilanden. De bestemming hiervan zal worden aangepast. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De beide weilanden als Agrarisch – 2 bestemmen. 
 
62. Perceel Drift 11a te Dwingeloo 
 
Inspraakreactie: 
1. Ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan is de bestemming op het be-

treffende perceel gewijzigd van ‘Bedrijfsdoeleinden voor rietdekkersbedrijf’, plus 
een vrijstelling voor een theeschenkerij, naar ‘Wonen’. De plannen zijn echter 
om hier een rusthuis voor circa 11 paarden te beginnen. Insprekers wensen 
hiervoor een agrarische bestemming. Binnen een woonbestemming mag maxi-
maal 100m2 aan bijgebouwen gebouwd worden, terwijl voor deze productiege-
richte paardenhouderij circa 350m2 vereist is. Insprekers geven aan hiervoor 
een landschapsinrichtingsplan te hebben opgesteld.  

2. Insprekers verzoeken de situering van het bouwvlak zodanig aan te passen, dat 
zoveel mogelijk loze ruimte wordt voorkomen en zodat er zo compact mogelijk 
kan worden gebouwd. 

3. Insprekers verbazen zich over het feit dat een archeologische dubbelbestem-
ming aan het perceel is toegekend, nu het een bebouwd perceel betreft waar-
van de grond dus al verstoord is. Omdat het behoud van archeologische waar-
den het algemeen belang toekomt, achten insprekers het niet logisch dat deze 
kosten voor rekening komen van de aanvrager.  
Insprekers verzoeken kosten voor archeologische onderzoeken niet ten laste 
van de aanvrager van een project te brengen.  

 
Beantwoording: 
1. Het doel van het bestemmingsplan is het vastleggen van de bestaande situa-

tie. Voor het betreffende perceel is dit een woonfunctie. Voor het oprichten van 
een paardenhouderij is niet per definitie een agrarische bestemming vereist. 
Dit is ook mogelijk binnen de bestemming ‘Wonen’, met aanvullend hierop een 
aanduiding paardenhouderij.  

2. Het bestemmingsvlak wordt aangepast. 
3. Uitgangspunt is dat een initiatiefnemer de kostendrager is. Dit uitgangspunt is 

in regelgeving verankerd. Het bestemmingsplan zal op dit punt niet aangepast 
worden.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: Het bestemmingsvlak aanpassen en een aanduiding paardenhouderij 
opnemen.  
 
63. Perceel Kippenburgweg te Uffelte 
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Inspraakreactie: 
Inspreker heeft bezwaar tegen het opheffen van het agrarisch bouwblok gelegen 
aan de Kippenburgweg te Uffelte. Inspreker heeft de grond destijds gekocht met de 
intentie om binnen afzienbare tijd een agrarisch bedrijf te stichten, waardoor agra-
rische bebouwing noodzakelijk blijft. Omdat het een bestaand bouwrecht betreft, 
stelt inspreker de vraag of het financiële nadeel door de gemeente gecompenseerd 
zal worden. Gezien de aanwezige ruimte staat inspreker niet afwijzend tegenover 
een gewijzigde situering ten opzichte van het bestaande blok en de daarop aan-
wezige woning.  
 
Beantwoording: 
Het perceel is al jarenlang onbebouwd. Al die jaren is dus geen gebruik gemaakt 
van de bestemming. Ook nu is er geen zicht op het benutten van de geldende be-
stemming. Om deze redenen is het handhaven van de bestemming niet passend. 
Planschade is in deze situatie niet aan de orde.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan. 
 
64. Perceel Raadhuislaan 2 te Havelte 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker wil graag de bestemming van het perceel gewijzigd zien van R2 naar R1.  
 
Beantwoording:  
Hier kan niet mee worden ingestemd. Het bestemmingsplan is in hoofdzaak con-
serverend. Het vigerende bestemmingsplan voor het perceel staat louter toeristi-
sche kampeermiddelen toe. Wel wordt ambtshalve het perceel buiten het bestem-
mingsplan buitengebied gelaten, en komt het binnen het bestemmingsplan Havel-
te-Dorp te vallen.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan. De planbegrenzing zal ambtshalve worden aangepast.  
65, 143 & 170b. Perceel Schipslootweg 4 te Wapersveen  
 
Inspraakreactie: 
Het perceel krijgt de bestemming “R-2”, inhoudende o.a. groepsaccommodatie. 
Momenteel heeft het perceel de bestemming “Kamphuis” met de nadere aandui-
ding “verblijfsrecreatie voor gehandicapten”. De te realiseren gebouwen zijn blij-
kens de bouwaanvragen ook hiervoor ingericht. De specificering is in het nieuwe 
bestemmingsplan komen te vervallen, zodat ook niet-gehandicapten ontvangen 
mogen worden. Hiertegen wordt bezwaar gemaakt, temeer omdat de gemeente 
richting insprekers heeft aangegeven dat dit niet zo gaat plaatsvinden. Doordat het 
terrein voor breder gebruik benut kan worden verwachten de insprekers een veel 
meer bezoekers en evenredig toenemende druk op het aangrenzende natuurge-
bied en het perceel van de insprekers. Insprekers verzoeken de regels aan te pas-
sen zodanig dat de recreatiebestemming alleen ten dienste staat van groepen ge-
handicapten.  
  
Beantwoording: 
Het terrein wordt aan de hand van de feitelijke situatie bestemd.  
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Het voorste deel van het terrein wordt bestemd als Recreatie 5. Het achterste deel 
van het terrein krijgt de bestemming Recreatie 2, waarin bij recht één bedrijfswo-
ning mag worden gebouwd. Binnen deze bestemming wordt een wijzigingsbe-
voegdheid opgenomen naar Recreatie 1. Voorts is gebleken dat aan inspreker 
reeds een bouwvergunning is verleend voor de bouw van een bedrijfswoning op 
het achterste gedeelte van het terrein, dat nu de bestemming Recreatie 2 krijgt. 
Deze bedrijfswoning vervangt de bestaande dienstwoning op het voorste gedeelte 
van het terrein. Derhalve wordt op het voorste gedeelte van het terrein ambtshalve 
de aanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’ (-bw) opgenomen. De huidige bedrijfs-
woning, die dus verplaatst wordt, komt hiermee onder het overgangsrecht te val-
len.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: Het voorste gedeelte van het terrein als Recreatie 5 bestemmen en 
het achterste gedeelte van het terrein als Recreatie 2 bestemmen.  
Ambtshalve wordt in de regels van Recreatie 2 een wijzigingsbevoegdheid opge-
nomen naar Recreatie 1 en wordt op de verbeelding de bestemming Recreatie 5 
de aanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’ opgenomen. Ambtshalve wordt in de re-
gels opgenomen dat binnen de bestemming Recreatie 2 één dienstwoning is toe-
gestaan, tenzij anders op de verbeelding is aangegeven.  
 
66. Perceel Kastanjelaan 11 te Diever 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker vraagt of het mogelijk is om op het perceel een afdak van 12 m breed te 
mogen bouwen achter de bestaande schuur.  
 
Beantwoording: 
Het bestemmingsplan zal voldoende ruimte bieden voor het realiseren van be-
drijfsgebouwen, mits deze gerealiseerd worden ten dienste van de bestemming. 
Het perceel krijgt in het nieuwe bestemmingsplan de detailhandelbestemming. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
 
67. Perceel Venesluis 28 te Dwingeloo 
 
Inspraakreactie: 
Insprekers maken bezwaar tegen het veranderen van de bestemming op het be-
treffende perceel van een agrarische bestemming naar een woonbestemming.  
 
Beantwoording: 
Gezien het feit dat op het betreffende perceel een akkerbouwbedrijf gevestigd is, is 
een agrarische bestemming passend. Het verzoek wordt toegekend.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: een agrarische bedrijfskavel toekennen 
 
68. Perceel Lheebroek 33, Dwingeloo (Dwingeloo M 1800) 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker wil graag een aanduiding op het perceel voor 2 aanwezige groeps-

accommodaties.  
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2. Inspreker is van mening dat het perceel Lheebroek 33A geen recreatiebe-
stemming, maar een woonbestemming dient te krijgen 

3. Inspreker is van mening dat de op het bedrijf aanwezige horeca, ook ten dien-
ste van buurtactiviteiten ingezet mag worden. 

4. Inspreker is van mening dat het aangrenzende gebied niet als ‘beschermd 
dorpsgezicht’, maar als ‘waarde – landschap 2’ aangeduid dient te worden.  

 
Beantwoording:  
1. Dit is juist. In het vigerend bestemmingsplan zijn 2 recreatieve nachtverblijven 

voor ten hoogste 50 personen toegestaan als nevenfunctie.  
2. Er is sprake van 2 dienstwoningen bij één recreatiebedrijf. Dit is ook als zoda-

nig opgenomen in het vigerend bestemmingsplan. Er is geen reden om voor 
perceel 33A een woonbestemming op te nemen.  

3. Voor de beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar de reactie 
van de RECRON, zoals opgenomen in de Overlegnota. De gebruiksmogelijk-
heden worden in algemene zin verruimd.  

4. Dit is juist, het gebied heeft niet de status van beschermd dorpsgezicht.  
Aan het perceel zal ambtshalve de aanduiding karakteristiek worden toegekend.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: een aanduiding “groepsaccommodatie” voor de beide nachtverblijven 
opnemen. De aanduiding ‘beschermd dorpsgezicht’ op de verbeelding aanpassen.  
 
69. Perceel De Dikte 1 te Dwingeloo  
 
Inspraakreactie: 
Inspreker heeft een inspraakreactie ingediend en verzocht om de mogelijkheid van 
agrarische kinderopvang. Naast de inspraakreactie is ook een principeverzoek in-
gediend voor agrarische kinderopvang als neventak bij het melkveebedrijf. Hier-
voor is een nieuw gebouw gewenst. 
 
Beantwoording: 
Het perceel is in het voorontwerp opgenomen met A-2 / sa-ab. Zorg is genoemd 
als mogelijkheid voor een neventak bij een agrarisch bedrijf. Er wordt verwezen 
naar de bijlage. Hierin staat kinderopvang niet genoemd. In het voorontwerp is 
geen bebouwingsmogelijkheid opgenomen voor de neventak.  
Via een gebruiksontheffing kan meegewerkt worden aan een neventak, uitgaande 
van bestaande bebouwing. Het college heeft ten aanzien van dit perceel het prin-
cipebesluit genomen mee te werken met aanpassing van het bestemmingsplan ten 
behoeve van kinderopvang en een gebouw hiervoor. Het bestemmingsplan wordt 
zodanig aangepast dat door middel van ontheffing de gewenste kinderopvang in 
een nieuw te bouwen bijgebouw naast het agrarisch bedrijf mogelijk is.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Kinderopvang wordt bij ontheffing toegestaan.  
Regels: Kinderopvang toevoegen aan mogelijkheden voor nevenfuncties, tot ten 
hoogste 350 m² gebouwde oppervlakte.  
 
70. Perceel Beilerstraat 13 te Dwingeloo 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker geeft aan dat het gebruik van het perceel (hoofdgebouw, bijgebouwen en 
onbebouwd perceel) al sinds 1952 recreatief is. De bestemming Bos is derhalve 
onjuist. Inspreker verzoekt dit te wijzigen.  
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Beantwoording: 
Er is inderdaad een recreatiewoning aanwezig.  
Het verzoek wordt toegekend.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming ‘Bos’ op de verbeelding wijzigen in ‘Recreatie - Re-
creatiewoningen’.  
 
71. Perceel Vledderweg 28-30 te Vledder 
 
Inspraakreactie: 
1. Bestemming Maatschappelijk en/of Wonen: Inspreker kan zich niet vinden in de 

opsplitsing van het perceel Vledderweg 28 en 30 te Vledder, kadastraal bekend 
H.1225 v/m Gemeente Vledder, in de bestemming ‘Maatschappelijke’ en ‘Wo-
nen’. Inspreker stelt voor om het perceel intact te laten en de bestemming 
‘Maatschappelijke en/of wonen’ te geven, of mogelijk het gehele perceel een 
woonbestemming te geven. Hierbij zou een bebouwingspercentage van circa 
15-20% gehanteerd kunnen worden.  

2. Bebouwingsoppervlakte: Inspreker heeft begrepen dat de bebouwde oppervlak-
te bij woonbestemmingen ten hoogste 250m2 mag bedragen. Hierdoor mag, 
naarmate het hoofdgebouw groter is, een kleinere oppervlakte bebouwd worden 
met bijgebouwen. Inspreker is van mening dat dit nauwelijks uit te leggen is, en 
stelt voor om bij een woonbestemming standaard te regelen dat bijvoorbeeld 
150m2 bij-/aangebouwd mag worden, waardoor praktische problemen voorko-
men worden.  

 
Beantwoording: 
1. Het betreft het voormalige Groenekruis gebouw met aangebouwde dienstwo-

ning. De dienstwoning wordt door inspreker bewoond en het overige deel van 
het gebouw wordt gebruikt voor kantoordoeleinden. Het gebouw is zeer ge-
schikt voor maatschappelijke doeleinden, bijvoorbeeld kinderopvang en ge-
zondheidszorg. Het perceel krijgt derhalve de bestemming ‘Wonen’ met de 
aanduiding ‘kantoor’ en de aanduiding ‘maatschappelijk’, waardoor tevens een 
kantoor en maatschappelijke doeleinden zijn toegestaan.  

2. Het hoofdgebouw mag ten hoogste 150 m² groot zijn, tenzij de bestaande op-
pervlakte van een hoofdgebouw meer bedraagt dan 150 m², in welk geval de 
bestaande oppervlakte als maximum geldt. Voor bijgebouwen geldt een maxi-
mum van 100 m². Het staat iedere burger vrij om deze gegeven ruimte op een 
eigen manier in te vullen, mits maar niet meer dan 100 m² wordt benut voor de 
bijgebouwen. De regeling laat voldoende ruimte voor maatgerichte invulling.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De Vledderweg 28 en 30 op de verbeelding voorzien van één be-
stemming ‘Wonen’, met de aanduiding ‘kantoor’ en ‘maatschappelijk’.  
Regels: de aanduiding ‘maatschappelijk’ toevoegen aan de bestemmingsomschrij-
ving van de bestemming ‘Wonen’. 
Voor het overige geeft de inspraakreactie geen aanleiding tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
 
72. Perceel Leggeloo 4 te Dwingeloo 
 
Inspraakreactie: 
Insprekers zien graag op het betreffende perceel een agrarische bestemming met 
bijbehorend bouwblok, in plaats van de thans aangegeven woonbestemming. In-
sprekers wijzen hierbij naar eerdere gemeentelijke toezeggingen.  
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Beantwoording: 
Op het betreffende perceel heeft eerder een boerderij gestaan. Nu deze door 
brand is tenietgegaan, is er voor in de plaats een woonhuis gebouwd, welke ook 
als zodanig in gebruik is. Derhalve is een woonbestemming gerechtvaardigd. Bij de 
bestemming ‘Wonen’ is het middels ontheffing mogelijk om extra bijgebouwen te 
realiseren.  
 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
73. Perceel Overcingelaan (ong. H 4477) te Havelte 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker wil erop toezien dat de bestemming van het in zijn bezit zijnde perceel, 
met nr. H4477, gelegen op de hoek van de Van Helomaweg en de Overcingelaan, 
overeenstemt met de bestaande situatie. Middels het bestemmingplan is voorzien 
dat de aanvoerroute alsmede het vulpunt en het leidingwerk binnen de bedrijfs-
doeleinden is vastgelegd. Deze situatie dient in het nieuwe bestemmingsplan ge-
handhaafd te blijven. 
 
Beantwoording:  
Het bestemmingsplan legt de bestaande vergunde situatie vast. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
74. Perceel Nijverheidsweg te Dwingeloo (M59, 1324, 1387, 1388, 1698, 1704) 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker wenst, in verband met de voorgenomen ontwikkeling van het bedrijven-
terrein, de plankaart aangepast te zien.  
 
Beantwoording:  
De begrenzing van het bestemmingsplan wordt aangepast. 
  
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: Begrenzing aanpassen. Buiten de begrenzing van het bestemmings-
plan laten.  
 
75. Perceel Studentenkampweg 2 te Uffelte 
 
Inspraakreactie: 
Insprekers wensen graag geïnformeerd te worden over de mogelijkheden om een 
eventuele tweede bedrijfswoning te realiseren. Het bouwvlak zou hiertoe vergroot 
moeten worden.  
 
Beantwoording: 
In het bestemmingsplan wordt ervan uitgegaan dat één dienstwoning voldoende is. 
Een tweede dienstwoning wordt niet toegestaan, tenzij deze noodzakelijk is voor 
het beheer van een grootschalig recreatieterrein. Uit overleg met insprekers is ge-
bleken dat er nog geen concrete plannen zijn ten aanzien van het realiseren van 
een extra woning.  
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Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
76. Perceel: Ten Darperweg 55a te Wapse 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker geeft aan dat momenteel met de gemeente gesprekken gaande zijn 

over een afzonderlijk bestemmingsplan voor het perceel. De bestemmingsom-
schrijving, zoals die in het nu voorliggende voorontwerpbestemmingsplan is 
beschreven, dekt de huidige en beoogde bedrijfsactiviteiten niet.  

2. Wat betreft het bebouwingspercentage wordt gesteld dat nog ca 290 m² be-
bouwd mag worden. 

3. Een gedeelte van de gronden bij de kruising van de Bareldsweg en de Ten 
Darperweg is onder de perceelbestemming van de inspreker opgenomen. Dit 
is niet correct; het betreft een stukje openbaar groen met een pad.  

  
Beantwoording: 
1. Voor het betreffende perceel wordt een afzonderlijk bestemmingsplan opge-

steld, die specifiek voor de bedrijfsactiviteiten wordt vormgegeven. 
2. Zie punt 1: de bebouwingspercentages worden hierin meegenomen. 
3. Onder dankzegging en ter verwerking aangenomen. De verbeelding is echter, 

voor zover de gemeente kan beoordelen, correct ingetekend. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: Het perceel van de verbeelding verwijderen en buiten dit plan laten.  
 
77. Perceel Bosrand 18 te Dwingeloo.  
Er wordt verwezen naar inspraakreactie 25. 
 
78. Perceel Schurerslaan 3 te Wateren 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker verzoekt om op het betreffende perceel, naast het huidige toegestane 
gebruik bouwland, weideland en schuur, het verbouwen van kruiden, struiken en 
bomen en de realisatie van een schuilstal op een gedeelte van de grond toe te 
staan.  
 
Beantwoording: 
Het verbouwen van kruiden is binnen de agrarische bestemming zonder meer toe-
gestaan. Voor het planten van bomen en struiken en het bouwen van een schuil-
stal is ontheffing van de regels nodig. Op dit moment heeft het bestemmingsplan 
nog geen rechtskracht, zodat aan een ontheffing nog geen medewerking gegeven 
kan worden. Inspreker kan een verzoek indienen nadat het plan van kracht is ge-
worden. Op dat moment kan worden bekeken in hoeverre er mogelijkheid is om de 
verbouw van struiken en bomen en de bouw van een schuilstal toe te staan. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
79. Perceel Eursingerlaan 8a en 8b te Havelte 
 
Inspraakreactie: 
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Insprekers geven aan dat de bestemming ‘Wonen’ voor de betreffende percelen 
onjuist is. Het betreft namelijk een woonhuis in een voormalige boerderij met ap-
partementen ten behoeve van recreatieve verhuur. Insprekers vermelden voorts 
nog dat de betreffende percelen tezamen één WOZ object vormen, dat inschrijving 
bij de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden en dat op een eerdere reactie 
van insprekers geen antwoord is gekomen.  
 
Beantwoording: 
Geconstateerd is dat het object een beschermd monument betreft volgens de Mo-
numentenwet 1988. Gezien de uiterlijke verschijningsvorm komt het gebouw in 
aanmerking voor de bestemming ‘Wonen – Voormalige boerderijen’. Recreatieap-
partementen zijn bij ontheffing toegestaan.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming wijzigen in ‘Wonen – Voormalige boerderijen’.  
 
80. Perceel Dwarsweg 15 te Nijensleek 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker geeft aan dat op het betreffende perceel een Bed & Breakfast is geves-
tigd. Deze Bed & Breakfast past niet binnen de toegekende bestemming Wonen – 
Voormalige boerderijen’, omdat de totale oppervlakte meer dan 30% van de woon-
oppervlakte beslaat. Inspreker verzoekt de bestemming zodanig aan te passen dat 
de exploitatie van de Bed & Breakfast in de huidige setting voortgezet kan worden.  
 
Beantwoording: 
Als algemene regel geldt dat de woonfunctie als hoofdfunctie gehandhaafd moet 
blijven. Daarom is de 30%-norm opgenomen. De bestaande situatie, voor zover 
die afwijkend is maar wel vergund, valt onder het overgangsrecht.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
81. Perceel Dorpsstraat 76 te Uffelte (Havelte C 2299) 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker heeft telefonisch aangegeven, dat hij twijfelt of het perceel wel goed is 
ingetekend. 
 
Beantwoording: 
Het betreft kampeerterrein ‘Bos en Ven’ te Uffelte. In het vigerend bestemmings-
plan heeft deze de bestemming ‘kampeerdoeleinden’, met de aanduiding ‘jaar en 
seizoensstandplaatsen’. Deze aanduiding betekent dat er jaarrond gebruik ge-
maakt kan worden van het terrein. Tevens is aangegeven dat er bij een jaarstand-
plaats een bijgebouw van 4m2 opgericht mag worden en dat blokhutten zijn toege-
staan. Dit betekent dat het perceel voor zowel vaste als mobiele verblijfsrecreatie-
ve doelen gebruikt kan worden. De bestemming R1 zou dan op zijn plaats zijn.  
In het voorontwerp bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming R2.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming aanpassen naar R1.  
 
82. Percelen DGLOO L308, L1242 en L1243 te Dwingeloo 
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Inspraakreactie: 
Inspreker heeft bezwaar tegen de cultuurhistorische waarden die zijn toegekend 
aan het betreffende landbouwgebied. In de eerder opgestelde Kadernota (2005) 
waren deze cultuurhistorische waarden al weggelaten, omdat de waarden dusda-
nig waren aangetast dan wel verdwenen, dat aan het gebied deze landschappelij-
ke waarde niet meer werd toegekend. In het voorontwerp zijn echter wel weer cul-
tuurhistorische waarden opgenomen. Inspreker beargumenteert dat het om ge-
draineerde en geëgaliseerde ruilverkavelingspercelen gaat, welke fors zijn ver-
groot. Omdat de cultuurhistorische waarden niet meer aanwezig zijn, verzoekt in-
spreker om deze ook in het bestemmingsplan achterwege te laten.  
 
Beantwoording: 
In het Voorontwerp is er een fout gemaakt tussen de verbeelding en het bijbeho-
rende renvooi voor wat betreft de dubbelbestemmingen die zien op de bescher-
ming van specifieke waarden. Daar waar inspreker begrijpelijkerwijs in de veron-
derstelling is, op basis van de relatie tussen het renvooi en de verbeelding, dat op 
de gronden een nadere bescherming van de cultuurhistorie is aangebracht, moet 
dit een andere landschappelijke bescherming zijn. De dubbelbestemming ziet niet 
op de bescherming van cultuurhistorie, maar op de bescherming van het beekdal-
landschap. Voor het gebruik van de open gronden heeft dit beperkte betekenis, 
behalve dat meerjarige opgaande teelten niet zijn toegestaan en er rekening ge-
houden moet worden met de waterhuishoudkundige belangen. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
83. Perceel Oosteinde 46 te Wapserveen en Oosteinde 14 te Wapserveen 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker verzoekt om op het perceel Oosteinde 46 in Wapserveen een aantal 

functies mogelijk te maken. Door de toegenomen activiteiten verzoekt inspre-
ker om een bedrijfsbestemming te leggen op (een deel van) het perceel. Daar-
naast verzoekt inspreker om een woonhoeve te mogen realiseren alsmede een 
windmolen.  

2. Inspreker maakt bezwaar tegen de plannen voor het perceel Oosteinde 14. Het 
betreft de uitbreiding van het recreatiebedrijf De 4 Eiken.  
 

 Beantwoording: 
1. De gevraagde bestemmingswijziging, functieverbreding, activiteitenuitbreiding, 

evenals de realisatie van een woonhoeve en een windmolen behelzen afzon-
derlijk en zeker tezamen een dermate complexe ruimtelijke ingreep dat dit niet 
zonder specifieke afweging in het bestemmingsplan Buitengebied meegeno-
men kan worden. Aan de hand van de inspraakreactie kan dan ook geen goe-
de afweging gemaakt worden. Het plan wordt niet aangepast aan de inspraak-
reactie. 

2. Kortheidshalve wordt verwezen naar de beantwoording van inspraakreactie 
nummer 11 en naar de zienswijzennota van het bestemmingsplan De 4 Eiken. 
Dit plan is inmiddels vastgesteld.  

  
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
84. Perceel “conflictgebied 5” te Wapse 
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Inspraakreactie: 
1. Conflictgebied 5 & ecologische verbindingszone: In het voorontwerp wordt aan 

het “conflictgebied 5”, zoals beschreven in bijlage 4 van de toelichting, geen 
speciale status gegeven. Dit terwijl het POP II van de provincie hierover aan-
geeft dat aantasting van het landschap een negatieve invloed kan hebben op 
de instandhoudingsdoelstellingen van het Drentsch Friese Wold. Insprekers zijn 
van mening dat het gehele gebied een beschermende status verdient, waarbij 
nieuwe bebouwing en nieuwe vestiging van agrarische- en/of recreatiebedrijven 
expliciet uitgesloten moeten worden. Bovendien wordt in bijlage 4 van de toe-
lichting vermeld dat de intekening op de kaart van de ecologische verbindings-
zone (EVZ) tussen Holtingerveld en Drentsch Friese Wold waarschijnlijk onjuist 
is, omdat de vorm van de EVZ en van het conflictgebied geheel overeenkomen 
terwijl daarbij in het POP II is gesteld dat de EVZ door dit gebied ligt. Insprekers 
zijn van mening dat de exacte locatie van de EVZ bepaald dient te worden voor 
vaststelling van het bestemmingsplan. Indien de EVZ over conflictgebied 5 loopt 
zien insprekers redenen te meer om een speciale beschermende status toe te 
kennen aan dit gebied. Insprekers verwijzen daarbij naar het ecologisch onder-
zoek (bijlage 4 van de toelichting).  

2. Beekdalgebied: Insprekers betogen dat ook het beekdalgebied ten westen van 
de Kwasloot en ten noorden van de Kalteren een speciale status verdient. Dit 
beekdalgebied heeft een grote landschappelijke- en natuurwaarde. Insprekers 
wijzen hierbij op de nabijgelegen Natura 2000 gebieden.  
De Kwasloot zou ook op alle manieren ontzien moeten worden als belangrijk 
onderdeel van de ecologische verbindingszone. Insprekers stellen voor om ook 
dit gebied een speciale status te geven, waarbij bebouwing en vestiging van 
agrarische- of recreatiebedrijven uitgesloten dienen te zijn.  

3. Wro wijzigingsgebied: Het is insprekers niet duidelijk wat bedoeld wordt met de 
aanduiding ‘wro wijzigingsgebied’ en waarom aan deze gebieden niet een be-
stemming is toegedeeld. Insprekers horen graag wat deze wro wijzigingsgebie-
den voor status hebben.  

 
Beantwoording: 
1. In bijlage 4 bij de toelichting zijn de ‘conflictgebieden’ beschreven. Dit zijn ge-

bieden waar verschil in beschermingsniveau is aangegeven tussen de Kader-
nota en het POP. De provincie heeft daarbij aangegeven dat van het POP mag 
worden afgeweken, vanwege de grofmazige begrenzingen van de zones, maar 
dat dat wel gemotiveerd moet gebeuren. Vandaar dat de gebieden in kaart zijn 
gebracht en door een ecologisch bureau zijn beoordeeld. De uitkomsten van 
deze studie hebben alleen betrekking op de vraag of in geval van een ‘conflict’ 
een Agrarisch 1 of een Agrarisch 2 bestemming moet worden gegeven. Het 
ecologisch adviesbureau heeft voor het door inspreker bedoelde gebied bij 
Wapse een advies opgesteld, waarbij het voorstel is gedaan om zoveel moge-
lijk aan te sluiten bij het POP en het gebied dat is aangewezen voor realisatie 
van de EVZ. In dit specifieke geval heeft het POP overigens geen bescher-
mende status aan het hele gebied toegekend. Een groot deel van het gebied 
wordt door de provincie aangemerkt als landbouwontwikkelingsgebied (POP 
zone II). De keuze van bestemmen heeft geen directe relatie met de mogelijk-
heid voor nieuwe agrarische bedrijven, recreatiebedrijven, en dergelijke. Dat is 
pas een vervolgvraag, die voortvloeit uit de wijze waarop de gemeente om wil 
gaan met de vestiging van nieuwe bedrijven in het buitengebied.  
De exacte locatie van de EVZ kan niet in het bestemmingsplan worden aange-
geven, omdat deze nog niet is gerealiseerd. Realisatie geschiedt op basis van 
vrijwilligheid, zodat de exacte begrenzing niet vastligt. 
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Wel zal met de agrarische bestemming rekening worden gehouden met het 
gebied dat voor de ontwikkeling van de EVZ is aangewezen, zodanig dat de 
waarden van de gronden niet worden aangetast. 

2. De bescherming van de natuur- en landschapswaarden staat in beginsel los 
van de mogelijkheden voor nieuwe bebouwing en nieuwe bedrijven. Het is niet 
overal op voorhand gezegd dat nieuwe ontwikkelingen afbreuk doen aan de 
gegeven waarden. Daar waar ontwikkelingen op voorhand niet gewenst zijn of 
waar praktisch gezien geen nieuwe ontwikkelingen zullen gebeuren, is dit in 
het plan uitgesloten. Overigens laat het bestemmingsplan het vestigen van 
agrarische- of recreatiebedrijven bij recht niet toe.  

3. Wro-wijzigingsgebieden zijn gebieden waar nu nog sprake is van een bestaan-
de functie, bijvoorbeeld agrarische grond, maar waar plannen of visies voor 
bestaan om tot een functiewijziging van die gronden te komen, bijvoorbeeld 
naar natuur. Door die ontwikkelingen specifiek te begrenzen en te voorzien van 
een specifiek wijzigingsgebied, wordt duidelijkheid en rechtszekerheid voor de 
nabije toekomst geboden. Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het voorts 
ongewenst om nu al de toekomstige bestemming op de gronden te leggen. Het 
feitelijk gebruik moet passend worden bestemd, temeer ook daar realisatie van 
de nieuwe functie in vrijwel alle gevallen is gebaseerd op vrijwilligheid. Op het 
moment dat er daadwerkelijk sprake gaat zijn van een functiewijziging, moeten 
alle belangen daarbij zorgvuldig kunnen worden gewogen. Vandaar dat de ge-
bieden zijn voorzien van een aanduiding om een bestemmingswijziging van de 
gronden mogelijk te maken. 

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Er zijn meer reacties over de dubbelbestemming 'Waarde - Landschap 2' voor de 
beekdalen ingediend. Als hoofdregel wordt toegepast dat beekdalen die volgens 
de kadernota buitengebied binnen het ontwikkelingsgebied landbouw en recreatie 
vallen én volgens het provinciaal omgevingsplan II tevens in zone 1 of 2 liggen, 
geen dubbelbestemming krijgen.  
Verbeelding: dienovereenkomstig aanpassen. 
 
 
85. Perceel diverse percelen 
 
Inspraakreactie: 
1. In het bosgebied tussen de Noordster en Torentjeshoek zijn een drietal smalle 

percelen aangeduid met ‘sr-tk’. Aangezien het feitelijke gebruik van eigenaar 
Scouting Nederland niet overeenkomt met het kaartbeeld en in februari 2010 
een grondruil heeft plaatsgehad met Natuurmonumenten, ligt het volgens in-
spreker in de rede de aanduiding ‘sr-tk’ alleen voor het nieuwe eigendom van 
Scouting (het noordelijk blok) te laten gelden. 

2. Voor het grasland rond het Helveen (Elzenbroekbosje ten noordoosten van 
Lhee) is de aanduiding ‘swr-hv niet correct op de verbeelding overgenomen. In-
spreker verzoekt om correctie op dit punt.  

3. De landschappelijk, cultuurhistorisch en geomorfologisch zeer waardevolle es 
‘De Nul’ ten noorden van Wapse/Veenhuizen dient volgens inspreker ook de 
beschermende aanduiding ‘WR-CH’ te krijgen. Voor de omvang van de aandui-
ding kan worden verwezen naar de topografische kaart van 1921, alwaar de es 
ook reeds aanwezig was. 

4. De bestemming ’S-MG’ voor de midgetgolfbaan nabij Lhee, gelegen in het nati-
onaal park Dwingelderveld, droeg in het vigerende bestemmingsplan de aan-
duiding ‘extensieve dagrecreatie’, waarbij geen horeca mogelijk was. Inspreker 
verwijst verder naar inspraakreacties van omwonenden van de pannekoeken-
schuur/midgetgolfbaan.  
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5. Het noordelijk gedeelte van camping de Noordster heeft ten onrechte de be-
stemming ‘R-3’. In een vorige planologische procedure is door de provincie 
goedkeuring onthouden aan de recreatieve bestemming voor dit noordelijke re-
liëfrijke grove dennenbos. Inspreker verzoekt om het bestemmingsplan in over-
eenstemming te brengen met de provinciale beslissing van destijds.  

6. Inspreker stelt voor om kamperen bij de boer niet toe te staan in de waardevolle 
essen en beekdalen landschappen. Kamperen bij de boer, wat in het vooront-
werp qua omvang wordt verruimd, kan leiden tot verrommeling van het land-
schap.  

7. De omvang van agrarische bouwpercelen zijn nu opgerekt tot 1,5 ha; alleen via 
een wijzigingsbevoegdheid zou een maximale oppervlakte van 2 ha aanvaard-
baar zijn. In het kleinschalige landschap van zuidwest Drenthe dreigen anders 
enkele agrarische bedrijven een industriële omvang te krijgen, wat volgens in-
spreker landschappelijk en wat betreft volksgezondheid en dierenwelzijn onge-
wenst is.  

8. Inspreker verzoekt om aanpassing van de aanduiding ‘sa-nab’ voor het agra-
risch bedrijf aan de Polderweg te Nijensleek zodanig dat geen megastallen 
kunnen ontstaan. Inspreker is van mening dat het gemeentelijk beleid ‘tot hier 
en niet verder’ dient te zijn, waarbij wordt verwezen naar de recente opstelling 
van provinciale staten van Noord-Brabant in deze.  

 
Beantwoording: 
1. Dit is juist, de begrenzing van de aanduiding ‘sr-tk’ wordt aangepast. Verder 

wordt verwezen naar de beantwoording bij inspraakreactie 138.  
2. De begrenzing op de verbeelding is juist. De belendende percelen zijn binnen 

de aanduiding meegenomen vanwege het tegengaan van verdroging. Dit is in 
bijlage 1 beschreven onder nummer 18 en is ook op het bijbehorende kaartje 
aangegeven. 

3. De zeer waardevolle, door de provincie aangegeven essen, zijn van een speci-
fieke beschermingsregeling voorzien. Het aanlegvergunningenstelsel kent 
voorts binnen de agrarische bestemming een vergunningsvereiste voor het 
ophogen en afgraven van gronden waarbij de cultuurhistorische en archeologi-
sche waarden toetsingskader zijn. Naar de mening van de gemeente garan-
deert dit voldoende bescherming voor de minder waardevol geachte essen, 
waaronder ‘De Nul’.  

4. Voor de beantwoording wordt verwezen naar inspraakreactie 25. 
5. De begrenzing van de bestemming is afgestemd op de huidige situatie. De be-

staande recreatiewoningen worden vastgelegd, met een wijzigingsbevoegd-
heid voor uitbreiding van dit aantal. 

6. De gemeente ziet geen aanleiding om beperkende regels te stellen met be-
trekking tot de situering van kleinschalige kampeerterreinen. De kampeerter-
reinen zijn pas mogelijk na ontheffing en uitsluitend op een agrarische bedrijfs-
kavel. Hierbij is het Beeldkwaliteitplan toetsingskader. Naar de mening van de 
gemeente garandeert dit een zorgvuldige inpassing op grond waarvan er geen 
aanleiding bestaat op voorhand gebieden uit te sluiten. 

7. De gemeente is van mening dat het planologisch instrument niet de zorgvuldi-
ge toepassing of de uitzonderlijkheid bepaalt. Ook in geval van ontheffing is er 
sprake van een uitzonderingssituatie, die aan de hand van de genoemde 
voorwaarden en de koppeling met het Beeldkwaliteitplan zeer zorgvuldig zal en 
moet worden toegepast. Met name nu straks de omgevingsvergunning van 
toepassing is, is er zonder meer sprake van een integrale toetsing, die waar-
borgt dat er zorgvuldig met vergrotingen van bouwpercelen omgegaan zal 
worden. De gemeente deelt dan ook niet de mening van inspreker dat een 
zwaardere procedure een betere toepassing garandeert of dat er daardoor 
meer of minder grote bedrijven zullen komen. 
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8. De gemeente is van mening dat grote stallen niet alleen gerelateerd kunnen 
worden aan één specifiek bedrijf. In zijn algemeenheid bestaat de mogelijkheid 
om binnen de bedrijfskavels forse bedrijfsbebouwing op te richten. In de regels 
is daarom opgenomen dat bij recht agrarische bedrijfsgebouwen niet groter 
mogen worden dan 500 m². Na ontheffing kunnen grotere bedrijfsgebouwen 
worden toegestaan, waarbij onder meer de landschappelijke inpassing en het 
omgevingsbeeld onderdeel van het toetsingskader zijn. Daarmee is gewaar-
borgd dat niet zonder meer overal grote stallen kunnen worden gebouwd.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: Aanpassen begrenzing aanduiding en bestemming conform boven-
staande beantwoording.  
Regels: Vastleggen dat geen nieuwe recreatiewoningen mogen worden gebouwd 
in verband met ligging in de EHS, tevens Natura2000 gebied. Toevoegen wijzi-
gingsbevoegdheid voor het uitbreiding van het aantal recreatiewoningen binnen de 
bestemming R-3.  
 
86. Perceel H685 te Diever 
 
Inspraakreactie: 
Het betreft een perceel dat circa 100 jaar geleden aan de ontginning ontsnapte en 
nu begroeid is met bomen, struiken en kruiden, en waarvan de ondergrond nog 
ongeroerd is.  
Insprekers beheren/verbeteren als particulieren de natuurwaarden en landschaps-
kwaliteiten van het gebied, of “conflictgebied” volgens het ecologisch onderzoek bij 
de toelichting van het voorontwerp. De in het bezit zijnde wei- en hooilanden in het 
beekdal van de Wapserveense Aa zijn door de provincie aangewezen als be-
heersgebieden. Insprekers verzoeken om aan het perceel de bestemming ‘BO-1’ 
toe te kennen.  
 
Beantwoording: 
De gemeente heeft er bewust niet voor gekozen om ieder landschapselement of 
klein bosgebiedje op de verbeelding aan te brengen. Alleen de door deskundigen 
aangewezen unieke, onvervangbare elementen zijn er uit gelicht. De overige ele-
menten worden door de aanlegvergunningenstelsels binnen de gegeven agrari-
sche bestemmingen beschermd. Dat individuele grondeigenaren of gebruikers van 
gronden het gebruik van de gronden primair niet op de landbouw richten, maar op 
het behoud van de landschappelijke waarden doet aan deze keuze niet af. De 
agrarische bestemmingen staan een dergelijk gebruik en een dergelijke bescher-
ming niet in de weg. De gemeente ziet geen aanleiding om het genoemde perceel 
een andere bestemming te geven. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
87. Perceel NN 1137 te Wapserveen 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker vraagt zich af of het betreffende perceel niet de aanduiding ‘specifieke 
vorm van agrarisch – agrarische bedrijfskavel kwekerijbedrijf’ zou moeten krijgen, 
nu het perceel in gebruik is als ecologische vollegronds vaste planten kwekerij.  
 
Beantwoording: 
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Omdat de door inspreker beschreven activiteiten van kleinschalige aard zijn, is een 
aanduiding niet noodzakelijk. Het kleinschalig kweken van bloemen in struiken is 
toegestaan binnen de bestemming ‘Agrarisch – 2’, en kan ook in de toekomst wor-
den voortgezet.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
88. & 121. Perceel Wittelterweg 12, 12a en 14a te Wittelte  
 
Inspraakreactie:  
Met betrekking tot deze percelen zijn verschillende reacties kenbaar gemaakt. 
1. Op het perceel Wittelterweg 14a vindt met het bestemmingsplan strijdig ge-

bruik plaats. 
2. Het op Wittelterweg 14 a gevestigde transportbedrijf moet kunnen worden 

voortgezet. Er is behoefte aan stallingsruimte voor de vrachtwagens. 
3. De horecabestemming voor de percelen Wittelterweg 12 en 12a is niet juist. 
 
Beantwoording: 
1. Op het perceel wordt een handelsonderneming en een transportbedrijf met ca 

10 vrachtwagens uitgeoefend. De vrachtwagens worden op het erf geparkeerd. 
Voor de handelsonderneming is in 2001 onder beperkende voorwaarden vrij-
stelling verleend van het geldende bestemmingsplan.  
Tot de handelsonderneming behoorde 1 vrachtwagen. Het na die tijd ter plaatse 
ontwikkelde transportbedrijf is niet in overeenstemming met het bestemmings-
plan. Ook de opslag van materiaal op het aangrenzende agrarische perceel is 
niet toegestaan. Ten aanzien van het afwijkend gebruik loopt een handhavings-
procedure, die erop gericht is de vergunde situatie te herstellen.  

2. Aansluitend op de beantwoording onder 1 is vastgesteld dat uit oogpunt van 
een goede ruimtelijke ordening geen medewerking kan worden verleend voor 
het transportbedrijf op deze locatie.  
De bedrijfsbestemming in het nieuwe bestemmingsplan beoogt niet meer dan 
de in 2001 vergunde situatie vast te leggen. 

3. Voor de percelen Wittelterweg 12 en 12a is in het voorontwerpbestemmingsplan 
de bestemming ‘Horeca’ opgenomen. Op beide percelen is in oorspronkelijke 
verschijningsvorm een voormalige boerderij met inpandige woning aanwezig.  
In het pand Wittelterweg 12 zijn 2 recreatieappartementen aanwezig. Het pand 
Wittelterweg 12 a omvat een kamerverhuur, eetzaal en gastenverblijf.  
Bij nadere beoordeling is voor beide percelen de bestemming Recreatie – 5, 
‘verblijfsrecreatie in de vorm van groepsaccommodaties en naar de aard daar-
mee gelijk te stellen verblijfsrecreatieve voorzieningen’ een passende bestem-
ming.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding aanpassen. Wittelterweg 12 en 12a wijzigen in R5.  
Perceel Wittelterweg 14a aanpassen door gedeelte achter de bebouwde locatie te 
wijzigen in agrarisch-2. 
Handelsonderneming in de lijst van specifiek toegestane bedrijven vermelden, 
met uitsluiting van het transportbedrijf. 
 
 
89. Perceel Dwarsweg 28 te Nijensleek 
 
Inspraakreactie: 
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1. Inspreker vraagt zich af waarom het betreffende perceel een andere bestem-
ming heeft dan het naastgelegen perceel.  

2. Inspreker vraagt zich af hoe de grenzen van de bouwblokken ter plaatse zijn 
bepaald. 

3. Inspreker vraagt zich af langs welke grenzen de eventuele uitbreiding van het 
natuurgebied is bepaald. 

4. Inspreker vraagt zich af waarom een stukje natuurreservaat ter hoogte van 
Dwarsweg 22 zijn status heeft verloren.  

 
Beantwoording: 
1. Op het betreffende perceel staat een voormalige boerderij. Deze worden afwij-

kend bestemd ten opzichte van reguliere woningen. De bouwregels en ge-
bruiksregels voor deze objecten zijn ruimer, teneinde de typerende hoofdvorm 
te behouden.  

2. De bestemmingsvlakken zijn afgeleid van de eigendomsgrenzen, het vigeren-
de bestemmingsplan en de bestaande situatie.  

3. Het wijzigingsgebied is afgeleid van het Integraal gebiedsplan Drenthe (EHS).  
4. De bestaand natuurgebieden die groter zijn dan 2 hectare zijn als ‘Natuur’ be-

stemd. Een locatiegebonden wijzigingsbevoegdheid is van toepassing voor die 
gebieden die in het gebiedsplan Natuur- en Landschapsdoelen als toekomstig 
natuurgebied zijn aangewezen.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
90. Perceel: Veendijk 2 te Havelte 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker geeft aan dat naast de toegekende recreatiebestemming de horeca 

niet voldoende en conform toezegging van de gemeente is verwerkt. 
2. De zuidelijke perceelsgrens is niet correct weergegeven op de verbeelding 

(plankaart).  
  
Beantwoording: 
1. De hoofdfunctie van deze verbouwde boerderij is verblijfsrecreatie. Horeca is 

hierbij in ondergeschikte vorm toegestaan (artikel 42.3 onder f).  
2. De bedoelde strook grond is in het bezit van de inspreker en maakt deel uit 

van de recreatieve functie. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: Het bedoelde perceel (444) op de verbeelding bij de recreatieve 
gronden betrekken.  
 
91. Diverse percelen van Stichting Maatschappij van Weldadigheid 
 
Inspraakreactie: 
1. Bossen Frederiksoord, Wilhelminaoord en Boschoord: De bossen hebben in het 

voorontwerp de bestemming ‘BO-1’ gekregen. Het betreffen productiebossen 
die van economisch belang zijn, en de bestemming ‘BO-1’ legt grotere beper-
kingen op dan de bestemming ‘BO-2’. Daarom verzoeken insprekers om de be-
stemming te wijzigen naar ‘BO-2’. Het gaat om de het stukje bos nabij de locatie 
M.E. van der Meulenweg 2 te Frederiksoord en het gebied vanaf De Vledderhof 
tot aan Elsloo/Zorgvlied, met een oppervlakte van ca. 700 ha.  
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2. Aanduiding ‘sr-tk’: Bij de kruising Storklaan en Huenderweg is een gebied aan-
gegeven met ‘sr-tk’, hetgeen volgens insprekers niet correct is. Het dient te 
worden opgenomen als ‘BO-2’. Insprekers vermoeden dat hier het terrein dat 
door Scouting gebruikt wordt, wordt bedoeld. Dit terrein bevindt zich echter op 
een andere locatie, ten noorden van de Boylerstraat. Insprekers hebben met 
kaarten een en ander verduidelijkt.  

3. Werkschuur: Insprekers verzoeken een aanduiding op te nemen voor de werk-
schuur van de Stichting Maatschappij en Weldadigheid, gelegen aan de Jong-
kindt Conincklaan 6 te Bosschoord. De werkschuur wordt momenteel gebruikt 
als gereedschapsberging en schaftgelegenheid, in het kader van het project 
‘Nieuwe Weldadigheid’, onderdeel van het Kolonie Belvedereproject ‘Erfgoed 
Westerbeeksloot’.  

4. Bestemming Agrarisch – 2: In Bosschoord bevinden zich in totaal 5 percelen die 
door insprekers verpacht worden voor agrarisch gebruik, maar in het vooront-
werp een Bos bestemming hebben. Insprekers verzoeken om wijziging naar 
‘Agrarisch – 2’.  

5. Pingo: De Pingo (achter Hoeve Bosschoord) is niet met een aanduiding op de 
verbeelding opgenomen. 

6. Grafheuvels: De twee grafheuvels (tumuli) ‘De Generaal’ en ‘de Majoor’ aan de 
Huenderweg zijn niet met een aanduiding op de verbeelding opgenomen. 

 
Beantwoording: 
1. In het bestemmingsplan is gekozen voor twee bosbestemmingen. Bos 1 ziet 

op bosgebieden die primair een natuurfunctie hebben, tevens bestemd voor 
bosbeheer en houtproductie. De recreatieve functies zijn daaraan onderge-
schikt. Bos 2 ziet op de bosgebieden waar het dagrecreatief en educatief me-
degebruik nevengeschikt is. Dit wordt ook wel het meervoudig gebruik ge-
noemd. In Bos 1 vindt ook meervoudig gebruik plaats, maar altijd rekening 
houdend met de natuurwaarden. De door insprekers genoemde bossen zijn in 
als Bos 1 aangemerkt, omdat deze bossen als Natura2000 gebied zijn aange-
wezen. 

2. Hier wordt inderdaad het gebied bedoeld dat in gebruik is bij de scouting. De 
locatie van de aanduiding zal aan de werkelijke situatie worden aangepast. 

3. De werkschuur zal van een passende aanduiding dan wel bestemming met 
bijpassende regeling worden voorzien. 

4. De weilanden zullen een agrarische bestemming, overeenkomstig het feitelijk 
gebruik worden gegeven. 

5. De pingo wordt als een klein landschapselement beschouwd, dat binnen de 
bestemming met het aanlegvergunningenstelsel wordt beschermd. Het voert 
de gemeente te ver om al deze elementen specifiek op de verbeelding aan te 
geven. Alleen de door deskundigen aangewezen unieke, onvervangbare ele-
menten zijn er uit gelicht. 

6. Het gaat om archeologische monumenten, die al voldoende beschermd zijn op 
basis van de Monumentenwet. 

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De aanduiding voor het scoutingterrein aanpassen, de werkschuur 
met een aanduiding op de verbeelding aanbrengen, de weilanden voorzien van de 
bestemming Agrarisch 2. 
Regels: Een regeling opnemen voor de schuur ten dienste van bosbeheer. 
Voor het overige geeft de inspraakreactie geen aanleiding tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
 
92. Perceel Schoollaan 5 te Boschoord 
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Inspraakreactie: 
Inspreker geeft aan dat op perceel Schoollaan 5 in Bosschoord een aldaar aanwe-
zig bossingel niet is opgenomen op de verbeelding en verzoekt deze op te nemen.  

 
Beantwoording: 
Verbeelding wordt aangepast aan het verzoek door de bestemming ‘Bos 1’ op te 
nemen. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: De verbeelding aanpassen. 
 
93. Perceel Kalteren 11 te Diever 
 
Inspraakreactie: 
Insprekers exploiteren een paardenpension/-rusthuis, waar klanten van buiten de 
regio hun paard hebben staan en voornamelijk ’s weekends bezoeken. Gebleken 
is dat derhalve een overnachtingsmogelijkheid in de vorm van een Bed & Breakfast 
voor deze mensen gewenst is, teneinde een rendabele bedrijfsvoering te kunnen 
voeren. Insprekers verzoeken om medewerking te verlenen om een Bed & Break-
fast mogelijk te maken.  
 
Beantwoording: 
Het perceel is voorzien van een woonbestemming. Binnen die bestemming is een 
ontheffingsmogelijkheid voor bed and breakfast in het hoofdgebouw waarin wordt 
gewoond. Het paardenpension is kleinschalig en kan worden vastgelegd met de 
aanduiding ‘paardenhouderij’. .  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming wijzigen in ‘Wonen’ en aanvullen met de aanduiding 
‘paardenhouderij’.  
 
94. Perceel diverse percelen 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker constateert dat het nu voorliggende voorontwerp een moeilijk stuk is 

dat voor de burger nauwelijks toegankelijk is. 
2. De overgang dorp-es en es-veldgronden valt op de verbeelding niet duidelijk te 

onderkennen. De essen, voorzien van de dubbelbestemming ‘WR-CH’ komen 
niet uit de verf. Daardoor is de kwaliteit van de essen onvoldoende beschermd, 
terwijl zowel de landschappelijke, cultuurhistorische als archeologische waar-
den per es duidelijk te onderscheiden zijn.  

3. Van enkele essen, waaronder de Leggelder esch en de es van De Nul zijn de 
waarden in het geheel niet beschermd. Hiermee wordt volgens inspreker voorbij 
gegaan aan de kwaliteiten van het buitengebied als onderscheidende factor ten 
opzichte van andere gebieden.  

4. Inspreker constateert dat geen gebruik is gemaakt van de door de provincie ge-
boden mogelijkheden ter bescherming van de kernkwaliteiten en betwijfelt de 
trotsheid op de waardevolle gebieden.  

5. Inspreker merkt op dat de ecologische hoofdstructuur niet is aangegeven op de 
verbeelding, evenals de ecologische verbindingen tussen de drie grote natuur-
gebieden 

6. Inspreker heeft bezwaar tegen de grootte van agrarische bouwkavels. De ge-
boden ontheffing naar 2 ha en wijzigingsbevoegdheid naar 3 ha zal aanleiding 
geven tot ongewenste ruimtelijke claims. Inspreker stelt voor om in het be-
stemmingsplan slechts een wijzigingsbevoegdheid op te nemen tot 2 ha.  
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7. Bij elke agrarische bedrijfskavel zijn via ontheffing ontwikkelingen mogelijk ten 
behoeve van 500m2 kassen, kamperen bij de boer met 25 eenheden, realisatie 
van een intensieve tak tot 2500-3000m2 en/of een mestvergistingsinstallatie. Nu 
deze ontwikkelingen ook mogelijk zijn op bouwkavels die zijn gelegen op essen 
en in beekdalen, kunnen deze gebieden ernstig geschaad worden. Inspreker 
stelt voor om de genoemde ontwikkelingsmogelijkheden slechts bij wijzigings-
bevoegdheid toe te staan.  

8. Het oostelijk deel van het beekdal van de Wapserveense Aa is onder andere 
volgens de Omgevingsvisie van grote waarde, de hierin gelegen natuur- en 
landschapswaarden zijn door de agrarische bestemming echter niet be-
schermd.  

 
Beantwoording: 
1. De constatering is begrijpelijk, omdat het om een vrij complexe regelgeving 

gaat. De gemeente heeft getracht het plan zo helder en begrijpbaar mogelijk te 
maken. 

2. De dubbelbestemming beschermt in voldoende mate de waarde en de kwaliteit 
van de essen als cultuurhistorisch element. De overgangsgebieden vallen niet 
onder de dubbelbestemming. De gemeente heeft zich beperkt tot de omvang 
van de essen zoals die op de essenkaart van de provincie staan aangegeven.  
Het is ondoenlijk om ook nog te bepalen waar de overgangsgebieden zijn ge-
legen en daarvoor, naast de al geldende regels, aanvullende bescherming te 
regelen. 

3. De zeer waardevolle, door de provincie aangegeven essen, zijn van een speci-
fieke beschermingsregeling voorzien. Het aanlegvergunningenstelsel kent 
voorts binnen de agrarische bestemmingen een vergunningsvereiste voor het 
ophogen en afgraven van gronden waarbij de cultuurhistorische en archeologi-
sche waarden toetsingskader zijn. Naar de mening van de gemeente garan-
deert dit voldoende bescherming voor de minder waardevol geachte essen, 
waaronder ‘De Nul’ en de ‘Leggelder esch’. 

4. De gemeente is van mening dat het bestemmingsplan recht doet aan de 
kernkwaliteiten, maar daarnaast ook heel duidelijk rekening houdt met functies 
in het buitengebied, die ieder een eigen plaats vergen. De provincie heeft hier 
zelf geen opmerkingen over gemaakt, zodat aangenomen mag worden dat het 
plan aansluit op de kwaliteiten die de provincie wil behouden en beschermen.  

5. Ecologische verbindingen die al zijn gerealiseerd en als natuur zijn ingericht 
hebben een natuurbestemming gekregen, tenzij deze kleiner zijn dan 2 ha, in 
welk geval de zones hun bescherming vinden in de agrarische bestemming. 
Ecologische verbindingszones waarvoor de gronden nog niet zijn verworven 
en die als zodanig ook nog niet zijn begrensd en zijn ingericht als natuur, zijn 
niet bestemd. De omvang, de begrenzing en het tijdstip van realisatie hiervan 
is niet bekend. Het plan kent een wijzigingsbevoegdheid, dat zodra de begren-
zing en de verwerving een feit is, aan de gronden een natuurbestemming toe-
gekend kan worden. 
De EHS is vertaald op de verbeelding. Alle bestaande en inmiddels gereali-
seerde natuur is als natuur of bos bestemd. All nieuwe, nog te realiseren na-
tuur is door middel van een wijzigingsbevoegdheid in het plan opgenomen, zo-
danig dat na verwerving de natuurbestemming kan worden toegekend. De be-
grenzing en de realisatie van de EHS vloeit voorts voort uit een gebiedsplan, 
waarop ook het regime van de EHS van toepassing is. Het bestemmingsplan 
legt vervolgens een natuurbestemming. De natuurbestemming die in het plan 
is opgenomen, biedt voldoende garantie voor het behoud, het herstel en de 
ontwikkeling van de natuurgebieden. 

6. Er is geen aanleiding om de omvang van de bedrijfskavels te beperken tot 2 
ha.  
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Juist een ruimere mogelijkheid in het bestemmingsplan biedt meer mogelijkhe-
den voor een goede landschappelijke inpassing en rechtszekerheid voor wat 
betreft het toetsingskader dat zal worden gehanteerd. De gemeente ziet ook 
geen aanleiding om uit Westerveld bedrijven te weren die grotere bedrijfska-
vels nodig hebben dan 2 ha. Als de vraag zich voordoet, moet dat in Wester-
veld mogelijk zijn. Een wijzigingsbevoegdheid met alle voorwaarden biedt meer 
dan voldoende waarborg voor een zeer zorgvuldige inpassing. 

7. De gemeente is van mening dat het instrument niet de zorgvuldige toepassing 
of de uitzonderlijkheid bepaalt. Ook in geval van ontheffing is er sprake van 
een uitzonderingssituatie, die aan de hand van de genoemde voorwaarden en 
de koppeling met het Beeldkwaliteitplan zeer zorgvuldig zal en moet worden 
toegepast. Met name nu straks de omgevingsvergunning van toepassing is, is 
er zonder meer sprake van een integrale toetsing, die waarborgt dat er zorg-
vuldig met de functionele verbreding op de bedrijfskavels omgegaan zal wor-
den. De gemeente deelt dan ook niet de mening van inspreker dat een zwaar-
dere procedure een betere toepassing garandeert of dat daardoor meer of 
minder van de geboden mogelijkheden gebruik zal worden gemaakt. 

8. De gemeente deelt deze mening niet. De grotere natuur- en bosgebieden zijn 
specifiek bestemd. Kleine landschapselementen zijn in de bestemmingsom-
schrijving benoemd en gerelateerd aan het aanlegvergunningenstelsel en ma-
ken deel van iedere afweging binnen de bestemming uit.  

9. Daarnaast gelden er nog dubbelbestemmingen die specifieke waarden in het 
gebied beschermen. Het gehele samenspel aan regels biedt volgens de ge-
meente meer dan voldoende bescherming van de waarden gegeven het feite-
lijk gebruik van de gronden. 

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
95. & 147. Perceel: Van Zijlweg 2 en 3 te Wapserveen 
 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker verzoekt medewerking te verlenen aan een ruiling van functies tussen de 
percelen Van Zijlweg 2 en 3. Hierdoor kan een onwenselijke situatie (overpad, 
rustverstorende activiteiten), alsmede een onlogische kavelstructuur worden weg-
genomen. De bedoeling van de inspreker is om in de nieuwe situatie ter vervan-
ging van de huidige woning een nieuwe woning met schuur te realiseren van in to-
taal 300 m², voor het hobbymatig houden van paarden en/of graasdieren (max. 20 
Nge).  
  
Beantwoording: 
Het perceel van de inspreker is in het nu voorliggende voorontwerpbestemmings-
plan aangeduid als “Wonen - Voormalige boerderij”. In het vigerende bestem-
mingsplan heeft het perceel een woonbestemming. Daarnaast is het voorstel om 
een nieuwe woning te bouwen op een iets verderop locatie, ter vervanging van de 
bestaande woning. Een vervangende woning krijgt een woonbestemming met bij-
behorende bouw- en gebruiksregels. Dit houdt in dat de aan de gewenste 300m2 
geen gehoor kan worden gegeven, het oppervlak mag maximaal 250 m2 zijn. Ook 
de voorgestelde locatie van hoofd- en bijgebouw op het perceel dient aangepast te 
worden. De voorgevel van het hoofdgebouw dient georiënteerd te zijn op de 
erfontsluitingsweg en het bijgebouw staat minimaal enkele meters achter de voor-
gevelrooilijn van het hoofdgebouw. 
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Wijziging voorontwerp bestemmingsplan t.g.v. de inspraakreactie 
Verbeelding: De verbeelding aanpassen door het opnemen van een wijzigingsbe-
voegdheid. De wijzigingsbevoegdheid biedt de mogelijkheid om met betrekking tot 
het verplaatsen van de woning van inspreker een nadere afweging te maken, on-
der andere met betrekking tot de nieuwe situering en de toekomstige functie van 
de bestaande situatie. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de eigendomssi-
tuatie.  
 
96. Percelen Asseweg 1 en Lakeweidenweg 1 te Havelte 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker merkt op dat het bouwblok van de woning op het perceel Asseweg 1 

niet correct staat afgebeeld op de verbeelding. De woning is in 2007 afgebrand 
en wordt herbouwd op een andere locatie op het perceel. De aanduiding Wo-
nen-V is daarmee ook niet meer van toepassing. Op termijn zal voor deze lo-
catie een landgoedbestemming worden aangevraagd. Inspreker verzoekt of dit 
al kan worden meegenomen in het bestemmingsplan 

2. Inspreker geeft aan dat het perceel P322, gelegen tegenover Lakeweidenweg 
1, is aangeduid als bos. Het betreft echter landbouwgrond. Inspreker verzoekt 
om de agrarische bestemming te behouden met toevoeging van een aandui-
ding voor toeristisch gebruik. 

3. Perceel Q26, gelegen tegenover Lakenweidenweg 1, is landbouwgrond. Graag 
een aanduiding voor toeristisch gebruik toevoegen 

4. Voor het perceel Lakeweidenweg 1 met de bestemming Wonen-V verzoekt in-
spreker een toeristische aanduiding toe te voegen. Er zijn nog geen concrete 
plannen, maar op voorhand wil de inspreker initiatieven niet uitsluiten. Inspre-
ker wil de woning recreatief verhuren. Daarnaast is inspreker voornemens om 
de aanwezige schuren om te zetten / te benutten voor recreatieve initiatieven. 
Inspreker verzoekt het hele perceel daarvoor aan te merken.  
 

 Beantwoording: 
1. De verbeelding zal worden aangepast aan de nieuwe situatie. Het perceel vol-

doet niet aan de criteria van een landgoed, en zal daarom als zodanig niet op 
de verbeelding worden aangegeven. Als in de toekomst voldaan wordt aan de 
daarvoor gestelde randvoorwaarden kan een afzonderlijk verzoek hiervoor 
worden ingediend.  

2. De verbeelding zal worden aangepast aan het bestaande agrarische gebruik. 
3. Het bestemmingsplan legt de bestaande situatie vast. Conceptuele ontwikke-

lingen waarvoor geen planologische basis is gegeven worden niet op voorhand 
positief bestemd.  

4. Het bestemmingsplan legt de bestaande situatie vast. Conceptuele ontwikke-
lingen waarvoor geen planologische basis is gegeven worden niet op voorhand 
positief bestemd. Op het moment dat de plannen concreet zijn kan bezien 
worden in hoeverre planologische medewerking kan worden gegeven aan het 
initiatief. 

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: De verbeelding aanpassen door de bestemming ‘Agrarisch 2’ op te 
nemen. 
  
97. Perceel Brinkstede 2 te Wapse 
 
Inspraakreactie: 
De verbeelding komt ter plaatse van het betreffende perceel, een melkveebedrijf, 
niet overeen met de werkelijke situatie. 
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De op de ondergrond aangegeven mestsilo en 3 schuren zijn inmiddels niet meer 
aanwezig. Daarentegen staan een machineberging (gerealiseerd in 1995), een lig-
boxenstal (2008) en de kuilplaten (2008) niet op de verbeelding. Omdat de lig-
boxenstal en de kuilplaten zich buiten het momenteel aangegeven bouwblok be-
vinden, verzoeken insprekers om vergroting van het bouwblok.  
 
Beantwoording: 
De gemeente is verplicht een kadastrale ondergrond te hanteren en kan zelf de 
ondergrond van de verbeelding niet aanpassen. Vandaar dat de ondergrond in 
sommige gevallen geen actuele situatie weergeeft, waardoor in dit geval de oude 
schuren eerst nog op de ondergrond blijven staan. Deze ondergrond heeft echter 
geen planologische betekenis. Wel zal de bedrijfskavel worden aangepast aan de 
nieuwe situatie, zoals inspreker die op een bijbehorend kaartje heeft weergegeven. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bedrijfskavel op de verbeelding aanpassen. 
 
98. Perceel Lheebroek 17 te Dwingeloo 
 
Inspraakreactie: 
Insprekers doen mede op grond van eerdere correspondentie een voorstel om op 
perceel M 2045 een bijgebouw te plaatsen, waarbij volgens insprekers rekening 
wordt gehouden met kwetsbaarheid en cultuurhistorische waarde. De agrarische 
bestemming dient hiervoor gewijzigd te worden. 
 
Beantwoording: 
Bij globale beoordeling van de situatie ter plaatse is gebleken dat het uit oogpunt 
van cultuurhistorische waarden een zeer kwetsbaar gebied betreft. De bouwmoge-
lijkheden zijn daarom zeer beperkt. Het laat zich aanzien dat het plaatsen van een 
bijgebouw op het betreffende perceel niet in overeenstemming is te brengen met 
de cultuurhistorische kwaliteit van het gebied. Daarom wordt deze wens niet mee-
genomen in de actualisering van het bestemmingsplan buitengebied. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
  
 
99. Perceel Eemster 29 te Dwingeloo 
 
Inspraakreactie: 
Insprekers geven aan de woonboerderij op het betreffende perceel bewoond te 
hebben, en daar activiteiten als logies met ontbijt, meerdaagse cursussen, groeps-
accommodatie en galerie uitgeoefend te hebben. Momenteel staat het pand echter 
te koop. De bestemming ‘Recreatie – 5’ (groepsaccommodaties) dekt niet de la-
ding van de voormalige boerderij.  
 
Beantwoording: 
Op basis van het door insprekers aangevoerde, is een bestemming ‘Wonen – 
Voormalige boerderijen’ passend voor het betreffende perceel. Binnen deze be-
stemming zijn naast het wonen diverse kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
toegestaan.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
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Verbeelding: De bestemming wijzigen in ‘Wonen – Voormalige boerderijen’. Na 
verkoop kan de opvolgende eigenaar desgewenst een beroep doen op onthef-
fingsmogelijkheden.  
 
100. Perceel I431 (Wittelterweg te Diever) 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker kan zich niet vinden in de bestemming Bos voor het momenteel als cul-
tuurland in gebruik zijnde perceel. Het perceel wordt momenteel door inspreker 
verpacht.  
 
Beantwoording: 
Aan het cultuurland zal een agrarische bestemming worden gegeven. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming Bos-2 op de verbeelding wijzigen in Agrarisch 1. 
 
101. Perceel Midden 198 te Wapserveen 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker geeft aan dat sinds 1997 een lasbedrijf is gevestigd op het betreffende 
perceel. Dit is altijd gedoogd, maar inspreker wil nu graag ook als zodanig bestemd 
worden. Gezien de ligging naast een industrieterrein, zou dit geen problemen moe-
ten opleveren.  
 
Beantwoording: 
Bij de gemeente is in een eerder stadium een bouwaanvraag ingediend ten behoe-
ve van het betreffende perceel. Volgens deze bouwaanvraag worden de bedrijfsac-
tiviteiten uitsluitend ondergeschikt aan het wonen uitgevoerd. Wel is inspreker in 
het bezig van een milieuvergunning. Mede op deze aspecten gelet zal het perceel 
gedeeltelijk als ‘Wonen’ bestemd worden en gedeeltelijk een bedrijfsbestemming 
krijgen.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming gedeeltelijk wijzigen in een specifieke bedrijfsbe-
stemming.  
 
102. Diverse percelen Natuurmonumenten 
 
Inspraakreactie: 
Natuurmonumenten benadrukt dat zij hechten aan een goede planologische verta-
ling van de EHS. In de lijn van het beleid van het Rijk en de Provincie betekent dit 
dat bestaande natuur en de nieuwe natuur opgenomen zouden moeten worden als 
natuurgebied in het bestemmingsplan. Natuurmonumenten koopt met subsidie re-
gelmatig gronden aan ten behoeve van de realisatie van natuur. De planologische 
vertaling hiervan dient strikt genomen na verwerving spoedig te volgen, temeer 
omdat Natuurmonumenten de verplichting heeft de aangekochte gronden als na-
tuurgebied te beheren, conform de natuurdoelen van het Natuurbeheerplan Dren-
the. Het nieuwe bestemmingsplan is bij uitstek de gelegenheid om alle bestaande 
en nieuwe natuur planologisch te verankeren.  
 
Natuurmonumenten geeft in de inspraakreactie voor ieder van haar percelen aan, 
daar waar dat onjuist is weergegeven, waar de natuurbestemming opgelegd zou 
moeten worden. Het betreft gebieden die al langdurig als natuurgebied worden be-
heerd.  



blz 58 068402.03    
 

 
 
Buro Vijn B.V.   Reactienota Inspraak   
 Status: Definitief / 23-12-10 

Beantwoording: 
In het kader van het vooroverleg als bedoel in de Bro heeft Natuurmonumenten 
ook haar advies op het bestemmingsplan gegeven. De overlegreactie wordt in het 
desbetreffende onderdeel van de “Overlegnota” behandeld. In samenspraak met 
de gemeente heeft de inspreker tevens specifiek voor haar percelen een inspraak-
reactie ingediend. De opvatting van Natuurmonumenten wordt in hoofdzaak ge-
deeld. Op perceelsniveau zal onderzocht worden in hoeverre de natuurbestem-
ming van met name nieuwe natuur van toepassing is. Het bestemmingsplan wordt 
hierop aangepast. 
 
Een groot aantal reacties gaan over singels die wel een bestemming zouden moe-
ten hebben en grasland dat in bezit is van Natuurmonumenten, veelal extensief 
beheerd wordt, en gedeelten bos, als natuur te bestemmen. 
De reden om het onderscheid tussen natuur en bos te maken is een landschappe-
lijke. Permanent bos heeft een andere landschappelijke en belevingswaarde dan 
meer open natuurterrein.  
De gemeente kiest ervoor dit landschapstype te beschermen. Als referentie gelden 
de bosgebieden uit de Natuurdoeltypenkaart en de beheer- en inrichtingsplannen 
van de Nationale parken. Zowel binnen de bestemming natuur als bos is overigens 
een aanlegvergunning nodig om aanwezige bomen permanent te verwijderen. 
Voor de terreinbeheerder maakt dit qua soort procedure dus niet uit.  
Alleen de landschapselementen met een omvang van > 2 ha worden op de plan-
kaart onderscheiden en bestemd als natuur, Bo-1 of Bo-2. De overige landschaps-
elementen worden beschermd onder de hoofdbestemming van het gebied, meestal 
agrarisch 1 of 2. Deze bestemmingen omvatten het behoud, herstel en ontwikke-
ling van kleine landschapselementen, en er is een aanlegvergunning vereist om 
hierin iets te veranderen. Alle geomorfologische gebiedjes die binnen BO-1, BO-2 
of Natuur vallen, worden daardoor ook beschermd, zoals in de planregels is aan-
gegeven. Er zijn op de nieuwe plankaarten ook een groot aantal wijziginggebieden 
opgenomen die middels een procedure te zijner tijd gewijzigd kunnen worden.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: Diverse percelen op alle kaartbladen voorzien van een natuurbe-
stemming. 
 
103. Perceel De Ruyter de Wildtlaan 5A te Zorgvlied, sectie A 1913 
 
Inspraakreactie: 
Op het betreffende perceel is een natuurkampeerterrein gelegen. Insprekers heb-
ben reeds eerder aangegeven dat het terrein ook als zodanig bestemd dient te 
worden. In het voorontwerp heeft het recreatieterrein de bestemming ‘R-1’. Gelet 
op de bestemmingsomschrijving is dit echter niet de categorie waar de specifieke 
vorm van een natuurkampeerterrein onder valt, dit is namelijk ‘R-2’. Insprekers ver-
zoeken de bestemming te wijzigen naar ‘R-2’, met de aanduiding ‘specifieke vorm 
van recreatie – natuurkampeerterrein’. 
 
Beantwoording: 
Bij het afronden van het voorontwerpbestemmingsplan is er iets misgegaan bij de 
recreatieve bestemmingen. Dit zal in het ontwerp worden hersteld. De gronden, die 
inspreker noemt, zullen worden voorzien van de R-2 bestemming met de aandui-
ding voor een natuurkampeerterrein. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming ‘Recreatie – 1’ wijzigen in ‘Recreatie – 2’ en voorzien 
van de aanduiding “specifieke vorm van recreatie – natuurkampeerterrein”. 
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104. Perceel Smeenholtenweg 2 te Uffelte 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker heeft begrepen dat wordt voorgesteld om de afstandsbepaling van 

het melkveehouderijbedrijf van inspreker tot een als woning in gebruik zijnde 
voormalige boerderij van derden wordt aangepast tot 25 meter in plaats van 50 
meter, conform het vigerende bestemmingsplan. Inspreker ervaart deze aan-
passing als zeer positief.  

2. Inspreker betwijfelt of de aan hem verleende bouwvergunning voor vergroting 
van een ligboxenstal past binnen het thans voorgestelde bouwblok. Inspreker 
verzoekt om het bouwblok af te stemmen op de reeds vergunde situatie.  

3. Inspreker is voornemens om als nevenactiviteit op korte termijn eventueel te 
starten met een zorgboerderij alsmede kamperen bij de boer.  
Ondanks dat het melkveebedrijf de hoofdtak blijft, acht inspreker het wenselijk 
om deze nevenactiviteiten aan te vullen met een bepaalde kleinschalige vorm 
van horeca, met de mogelijkheid om zwak alcoholische dranken te serveren.  

4. Het is inspreker onduidelijk welke redenen ten grondslag liggen aan het mo-
menteel in procedure zijnde wijzigingsplan ten behoeve van het verplaatsen van 
de schaapskooi aan de Holtingerrondweg. Inspreker vraagt zich af welke nega-
tieve uitwerking dit eventueel zou kunnen hebben op zijn bedrijfsvoering. In-
spreker pleit voor het intact laten van de genoemde locatie, omdat dit kan reke-
nen op een breed maatschappelijk draagvlak en omdat van ecologische nood-
zaak geen sprake is.  

5. Inspreker is van mening dat door de Nederlandse regering buitensporige doel-
stellingen zijn gesteld, zonder te kijken naar lokale omstandigheden. Hierdoor 
vallen ook landbouwgronden binnen de begrenzing van Natura2000. Inspreker 
gaat er vanuit dat de begrenzing hiervan wordt aangepast. Volgens inspreker is 
er sprake van tegenstrijdige besluiten op ecologisch vlak. Gebieden waar zich 
geen ecologische waarden bevinden, hoeven niet meer als zodanig bestempeld 
te worden.  

 
Beantwoording: 
1. Deze reactie ziet op het beleid met betrekking tot geurhinder. Deze reactie 

wordt voor kennisgeving aangenomen.  
2. Gebleken is dat de agrarische bedrijfskavel op de verbeelding aangepast dient 

te worden.  
3. Op dit moment zijn de nevenactiviteiten niet mogelijk. In het nieuwe bestem-

mingsplan worden nevenactiviteiten mogelijk. Inspreker zal daarom in beginsel 
moeten wachten tot het van kracht worden van het bestemmingsplan. Op dat 
moment kan een specifiek verzoek om ontheffing worden aangevraagd. Moch-
ten er activiteiten zijn die passen in het anticipatieplan van de gemeente, dan 
kan ook eerder worden meegewerkt. Inspreker kan zich aan de hand van con-
crete plannen daarover laten informeren op het gemeentekantoor. 

4. In het bestemmingsplan is de schaapskooi voorzien van een specifieke wijzi-
gingsmogelijkheid. Er zijn vergevorderde plannen om tot verplaatsing van de 
schaapskooi te komen. De wijzigingsbevoegdheid houdt tevens in dat rekening 
wordt gehouden met het bedrijf van inspreker. 

5. De begrenzing van de Natura 2000 gebieden is onderdeel van rijksbeleid.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: Agrarische bedrijfskavel aanpassen.  
 
105. Perceel Ten Have 23, Wapse  
 
Inspraakreactie: 
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Inspreker geeft aan dat de agrarische bestemming voor Ten Have 25 gehandhaafd 
moet blijven. Inspreker heeft ook een principeverzoek ingediend voor bedrijfsver-
plaatsing. Als dat niet lukt zou mogelijk verplaatst kunnen worden naar nr. 25 of 
zou een toekomstige woonbestemming voor Ten Have 25 beperkend kunnen wer-
ken indien gekozen wordt om te blijven aan Ten Have 23. De eigenaar van Ten 
Have 25 heeft in het kader van inspraak ook verzocht om de agrarische bedrijfsbe-
stemming te behouden.  
 
Beantwoording: 
Aan Ten Have 25, 23 en 21 was (is) sprake van drie agrarische bedrijven, waarvan 
het bedrijf op nr. 25 kennelijk is gestopt. De bedrijven op 23 en 21 zijn nog volop in 
bedrijf en hebben toekomstperspectief. De bebouwing staat vrij dicht op elkaar.  
Achter de bestaande bebouwing ligt wel ruimte, maar dit is bedrijfstechnisch vaak 
geen optimale situatie om uit te breiden. Gewenste uitbreiding, ook als is er in de 
directe omgeving sprake van een woonbestemming of W-v bestemming wordt door 
de vastgestelde geurverordening vergemakkelijkt. Het uitgangspunt bij een ver-
zoek om bedrijfsverplaatsing is eerst kijken of er in de bestaande situatie mogelijk-
heden zijn. Dan dient gekeken te worden naar andere vrijkomende locatie en pas 
dan is een eventuele verplaatsing aan de orde. Nu er mogelijk ruimte is aan Ten 
Have 25 is het reëel om de agrarische bedrijfsbestemming hier te handhaven. 
Hierdoor kan een ingreep als bedrijfsverplaatsing voorkomen worden. Door een 
bestaande bedrijfsbestemming voor nr. 25 te behouden, behoudt het bedrijf op nr. 
23 zijn toekomstmogelijkheden. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: Het perceel Ten Have 25 op de verbeelding voorzien van een agrari-
sche bedrijfskavel.  
 
106. Perceel Dwingeloo N381 
 
Inspraakreactie: 
1. Insprekers exploiteren een vakantiepark met 57 bungalows, een groepsac-

commodatie en 100 kampeereenheden, en gaan er vanuit dat bestaande rech-
ten gerespecteerd worden. De bestemmingen die het terrein in het voorontwerp 
heeft gekregen (‘R4’ en ‘R1’ met aanduiding ‘sr-ga’) zijn niet in overeenstem-
ming met het werkelijke en vergunde gebruik. Insprekers zijn van mening dat de 
hoofdbestemming ‘R3’ (bungalows) voor het gehele terrein met als complemen-
taire bestemming ‘R1’ moet zijn. Het is insprekers niet duidelijk wat het raster 
op de verbeelding kan betekenen ten aanzien van de bedrijfsvoering.  

2. Een weiland (kadastraal Dwingeloo N470) dat momenteel in gebruik is als over-
loopgebied in het hoogseizoen, behoort volgens insprekers conform de huidige 
situatie de bestemming ‘R1’ te krijgen in plaats van ‘BO-1’.  

3. Insprekers verzoeken om aan de centrale voorziening (horeca en zwembad) 
een horeca bestemming toe te kennen. In het voorontwerp moet de voorziening 
ten dienste staan van het kampeerterrein, waardoor geen derden hier gebruik 
van mogen maken.  

4. Insprekers geven aan dat, in tegenstelling tot wat in de regels vermeld is, de 
groepsaccommodatie geen seizoengebonden bedrijf is, maar het gehele jaar in 
gebruik is.  

5. Insprekers verzoeken om het vigerende recht om twee bedrijfswoningen te mo-
gen bouwen over te nemen in het bestemmingsplan Buitengebied. Hierbij wordt 
opgemerkt dat het vanuit beheertechnische redenen niet wenselijk is beide be-
drijfswoningen naast elkaar te plaatsen. 

6. Insprekers verwijzen voorts naar de inspraakreactie van brancheorganisatie 
RECRON.  
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Beantwoording: 
1. Bij het afronden van het voorontwerpbestemmingsplan is er iets misgegaan bij 

de recreatieve bestemmingen. Dit zal in het ontwerp worden hersteld. Het ter-
rein van inspreker zal worden voorzien van de R-1 en R-3 bestemming. Het 
raster ziet op de bescherming van de radiotelescoop. Op basis van de alge-
mene aanduidingregel moet ieder plan bekeken worden op de storingsgevoe-
ligheid. 

2. De bestemming van het perceel zal afgestemd worden op het vigerend be-
stemmingsplan. 

3. De betreffende regeling wordt aangepast, in algemene zin wordt het gebruik 
verruimd. Voor een motivering wordt verwezen naar de beantwoording van de 
overlegreactie van de RECRON. 

4. De begripsbepaling voor groepsaccommodatie zal hierop worden aangepast. 
5. De bestaande situatie wordt in het bestemmingsplan vastgelegd. Voor een 

tweede bedrijfswoning is een ontheffingsbevoegdheid in de planregels opge-
nomen.  

6. Voor beantwoording wordt eveneens naar de overlegreactie van de RECRON 
verwezen. 

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: Het terrein op de verbeelding voorzien van de bestemming Recreatie 
– 3 en Recreatie – 1. De planologische situatie van het geldende bestemmingsplan 
wordt overgenomen. 
Regels: In de regels het begrip groepsaccommodatie aanpassen zodanig dat er 
geen sprake is van seizoensgebondenheid. 
Voor het overige geen de inspraakreactie geen aanleiding tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
 
107. Perceel Vledder K 741 te Nijensleek 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker merkt op dat het betreffende perceel slechts gedeeltelijk in het bestem-
mingsplan buitengebied is opgenomen (als ‘Agrarisch 1’). Het andere gedeelte van 
het perceel valt in het bestemmingsplan Nijensleek, en behoudt daardoor de be-
stemming ‘agrarisch gebied in besloten landschap’. Inspreker verzoekt het volledi-
ge perceel op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied, met als be-
stemming ‘Agrarisch 1’.  
 
Beantwoording: 
Ten tijde van de vaststelling van de grenzen van het voorliggende bestemmingplan 
is er bewust voor gekozen om aan te sluiten op de lintstructuur van het dorp Nij-
ensleek. Het bestemmingsplan heeft hierdoor uitsluitend betrekking op het buiten-
gebied, en de dorpen vallen hierdoor buiten dit bestemmingsplan. Voor meerdere 
percelen heeft dit tot gevolg dat de bestemmingsregeling hiervoor binnen meerde-
re bestemmingsplannen komt te vallen. Omdat dit verder geen consequenties 
heeft voor het gebruik van het land, ontbreekt de noodzaak om hier verandering in 
aan te brengen.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
108. Perceel Hunebeddenweg 1 te Darp 
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Inspraakreactie: 
1. Insprekers constateren dat op het betreffende perceel slechts twee gebouwen 

ten behoeve van onderhoud beheer en sanitaire voorzieningen zijn aangege-
ven, terwijl in de werkelijke situatie drie gebouwen aanwezig zijn. 

2. Insprekers achten het wenselijk om aan het perceel de aanduiding ‘specifieke 
vorm van recreatie - natuurkampeerterrein’’ toe te voegen. 

3. Insprekers vermelden dat één van de gebouwen op het betreffende perceel ge-
deeltelijk in gebruik is voor recreatief overnachten.  
Dit is in strijd met het in artikel 39.3 onder b genoemde verbod op verblijfsrecre-
atie. In het kader van de bedrijfsvoering achten insprekers het wel wenselijk dat 
het huidige gebruik toegestaan blijft.  

4. Binnen de grens van het gebied met de bestemming ‘Recreatie – 5’ is volgens 
insprekers niet de actuele situatie weergegeven. Doordat de grenzen van de si-
tuatie vóór 2004 zijn gehanteerd, is het voor insprekers niet mogelijk om te be-
oordelen of de huidige bebouwde oppervlakte binnen de aangegeven grens van 
‘Recreatie – 5’ valt.  

5. Een gebouw ten behoeve van het stallen van fietsen valt momenteel binnen de 
bestemming ‘Recreatie – 2’. Omdat het gebouw niet past binnen de daar ge-
noemde functieomschrijving, stellen insprekers voor om de verbeelding zo aan 
te passen dat dit gebouw binnen de bestemming ‘Recreatie – 5’ valt.  

 
Beantwoording: 
1. Op de verbeelding zijn geen gebouwen aangegeven. Er is gewerkt met een 

ondergrond waarop gebouwen zijn weergegeven, maar die ondergrond is niet 
volledig. Daaraan kunnen ook geen rechten worden ontleend. In de regels zal 
rekening worden gehouden met het gegeven dat er meerdere gebouwen ten 
behoeve van onderhoud en sanitaire voorzieningen aanwezig zijn. 

2. De aanduiding is niet bedoeld voor kampeerterreinen die in een natuurgebied 
zijn gelegen of die een natuurlijke inrichting kennen. De aanduiding ziet op 
kampeerterreinen die voldoen aan een aantal voorwaarden op basis waarvan 
de status van natuurkampeerterrein kan worden verkregen. Het kampeerter-
rein is zeer kleinschalig en voldoet niet aan de normen.  

3. Het betreffende perceel heeft de bestemming Recreatie – 5. Recreatief nacht-
verblijf in bijgebouwen is in deze bestemming begrepen.  

4. Er is bij het bepalen van de bestemmingsgrenzen uitgegaan van de actuele si-
tuatie. Het kan zijn dat de ondergrond nog niet is bijgewerkt, waardoor de sug-
gestie is gewekt alsof er van de oude situatie is uitgegaan, maar naar de me-
ning van de gemeente ligt de bestemming goed. 

5. Deze aanpassing is akkoord. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemmingsgrens ‘Recreatie – 5’ op de verbeelding aanpassen. 
In de regels meerdere gebouwen ten behoeve van onderhoud en beheer en sani-
tair mogelijk maken. 
 
109. Perceel Lhee 7a te Lhee 
 
Inspraakreactie: 
Insprekers dienen een herhaald verzoek in om de bestemming van het perceel 
Lhee 7a te Lhee te wijzigen in een woonbestemming. Eerder is hier niet aan mee-
gewerkt, omdat de bestemmingswijziging teveel beperkingen zou opleveren voor 
de naastgelegen veehouderij op perceel Lhee 7. Insprekers schetsen de totstand-
koming van de huidige situatie. Geconcludeerd wordt dat sinds 2001 op perceel 
Lhee 7a geen feitelijke agrarische bedrijfsvoering plaatsvindt en sinds 2005 ook 
geen milieuvergunning hierop rust.  
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Insprekers betogen dat bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan de be-
staande feitelijke situatie moet worden vastgelegd. Er is geen mogelijkheid om de 
woning wederom als bedrijfswoning te bestemmen, aangezien na beëindiging van 
de pluimveehouderij in 2001 geen sprake meer is van agrarische bedrijfsvoering, 
en deze agrarische bedrijfsvoering ook niet door de gemeente wordt voorgestaan. 
Insprekers verwijzen naar een uitspraak van de ABRvS (200903635/1/R2).  
Het opnieuw onder het overgangsrecht brengen van de woning, zonder dat er zicht 
is dat er nog een bestemming bedrijfswoning zal worden gegeven, is niet wense-
lijk. De woning dient volgens insprekers conform feitelijk gebruik bestemd te wor-
den. 
De door insprekers voorgestane bestemmingswijziging heeft geen verandering ten 
gevolg voor de naastgelegen veehouderij. Gezien de afstand tussen Lhee 7 en 
Lhee 7a van 35 meter, belemmert ook een bedrijfswoning een eventuele uitbrei-
ding van de veehouderij, hetgeen ook al is aangegeven in een in 2005 afgegeven 
revisievergunning van de veehouderij.  
Insprekers verzoeken om de bedrijfswoning van het perceel Lhee 7a conform hui-
dig gebruik te bestemmen als woning.  
 
Beantwoording: 
De bestaande situatie wordt in het bestemmingsplan opgenomen, waardoor het 
perceel een woonbestemming krijgt.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: Bestemming van het perceel wijzigen in ‘Wonen’. 
 
110. Perceel Oude Stroomweg, sectie P, nr. 172 te Uffelte 
 
Inspraakreactie: 
Het betreffende perceel heeft de bestemming ‘Agrarisch 2’ en gedeeltelijk ‘Waarde 
Landschap 2’ gekregen. Het perceel is sinds 2009 gedeeltelijk als kwekerij in ge-
bruik. Hierdoor heeft een gemeentelijke aanschrijving plaatsgevonden. In het vige-
rende bestemmingsplan was sierteelt niet uitgesloten, waardoor deze aanschrijving 
onterecht bleek te zijn. In het bestemmingsplan buitengebied wordt echter “het ge-
bruik van de gronden tbv sierteelt, fruitteelt, houtteelt of overige opgaande meerja-
rige teeltvormen anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking 
is verleend” uitgesloten (artikel 4.5). Insprekers verzoeken het bestaande gebruik 
(sierteelt) alsnog positief te bestemmen of onder het overgangsrecht te brengen.  
 
Beantwoording: 
Sierteelt en boomteelt met laagblijvende begroeiing is in het geldende bestem-
mingsplan buitengebied Havelte toegestaan. In het nieuwe bestemmingsplan is 
voor deze meerjarige teelt ontheffing nodig, die alleen wordt verleend als aan land-
schappelijke eisen kan worden voldaan. Voor de bestaande situatie voor zover niet 
strijdig met het nu geldende bestemmingsplan geldt het overgangsrecht dan wel 
wordt geacht ontheffing te zijn verleend. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
 
111. Perceel Baeteweg 2 te Wapse 
 
Inspraakreactie: 
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Inspreker verzoekt om de agrarische bedrijfskavel te verruimen in zuidelijke en 
westelijke richting.  

 
Beantwoording: 
De agrarische bedrijfskavel wordt aangepast aan het verzoek.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: De agrarische bedrijfskavel aanpassen. 
 
112. Perceel gebied langs de N371 ten noorden van Dieverbrug 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker heeft bezwaar tegen de dubbelbestemming die voor dit gebied geldt, en 
voert hierbij de volgende argumenten aan. 
1. Het genoemde gebied betreft POP zone 1. Hier liggen volgens inspreker dé 

mogelijkheden voor de landbouw. 
2. Het beekdal is lokaal vergraven. De oorspronkelijke Heerengrift is al meer dan 

200 jaar de Drentse Hoofdvaart.  
3. Ruilverkaveling, schaalvergroting, aanleg drainage en verwijdering van greppels 

en houtsingels hebben in de zeventiger jaren voor een herinrichting van het ge-
bied gezorgd.  

4. De Raad van State heeft geoordeeld dat de elementen van vroeger niet meer 
aanwezig zijn in het gebied, deze uitspraak dient gerespecteerd te worden.  

Inspreker betoogt dat de dubbelbestemming geen enkele waarde heeft voor het 
gebied, en verwijst naar de inspraakreactie van LTO-noord afdeling Westerveld.  
 
Beantwoording: 
De dubbelbestemming ziet niet op de oorspronkelijkheid van het gebied. Met de 
dubbelbestemming wil de gemeente in de beekdallandschappen bij bouwactivitei-
ten of het uitvoeren van nader aangegeven grondbewerkingen, een nadere afwe-
ging kunnen maken met betrekking tot de waterhuishoudkundige aspecten en de 
landschappelijke openheid van het landschap. De dubbelbestemming houdt dus 
geen verboden in, maar enkel een nadere afweging met twee aspecten die zoda-
nig van belang zijn dat een specifieke regeling gerechtvaardigd is. Zodra er bij 
bouwactiviteiten of grondbewerkingen geen onevenredige schade wordt aange-
bracht aan de waterhuishouding en de activiteit ook past of in te passen is in het 
landschap, dan kan de activiteit doorgang vinden. Het deel van het gebied dat is 
bestemd als Agrarisch – 1 valt in de Kadernota voor het buitengebied in het ont-
wikkelingsgebied “landbouw en recreatie”. De dubbelbestemming komt voor dit 
deel te vervallen.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: Aanpassen door de dubbelbestemming te laten vervallen. 
 
113. Perceel Vledderweg 5 te Vledder 
Voor het perceel wordt een afzonderlijk bestemmingsplan opgesteld. De planbe-
grenzing wordt hier op aangepast.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: Aanpassen grens bestemmingsplan. 
 
114. Perceel De Broeken 5 te Wittelte 
 
Inspraakreactie: 
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1. Inspreker verzoekt om de bestemming voor de percelen aan te passen van 
‘Agrarisch – 2’ naar ‘Agrarisch – 1’. Onder andere door diepploegen is het van-
zelfsprekend dat zich hier geen archeologische waarden bevinden.  

2. Inspreker vraagt om de op de verbeelding aangegeven rode arcering voor het 
betreffende perceel aan te passen, gezien het huidige gebruik van de grond als 
landbouwgrond zonder beperking.  

 
Beantwoording: 
1. De keuze voor de Agrarisch 1 en Agrarisch 2 bestemming is ingegeven door 

de gekozen begrenzingen in de gemeentelijke Kadernota en het POP. In die 
plannen is het gebied aangegeven als deel van het verwevingsgebied. Voor de 
mogelijkheden op de agrarische bedrijfskavel maakt dit geen verschil, omdat 
die binnen beide bestemmingen gelijk is. 
Voor wat betreft de relatie met het diepploegen en archeologie moet worden 
gesteld dat het één het ander niet uitsluit. Door vele grondbewerkingen kan het 
gebeuren dat archeologische resten langzaam vanuit diepere lagen aan het 
aardoppervlak komen. Omdat de bescherming van archeologische waarden 
een wettelijke verplichting is, is het goed dat het plan hiervoor een regeling be-
vat. Overigens is normaal agrarisch gebruik van gronden altijd mogelijk, zonder 
dat daarvoor eerst archeologisch onderzoek gedaan moet worden. 

2. De rode arcering ziet in de mogelijkheid om de functie van de gronden in de 
toekomst om te zetten naar natuur. Het gebied is daarvoor aangewezen in het 
kader van een gebiedsplan ter afronding van bestaande natuurgebieden. Ver-
werving geschiedt op basis van vrijwilligheid. Desalniettemin betekent de aan-
duiding een beperking op het gebruik van de gronden. Weliswaar kunnen de 
gronden agrarisch in gebruik zijn, maar voorkomen moet worden dat er dusda-
nige structurele ingrepen in de grond plaatsvinden, dat omzetten naar natuur 
niet langer reëel is. De gronden hebben op dit moment een zekere waarde, die 
omzetting naar natuur voorstelbaar maakt. Die waarde mag niet ongedaan 
worden gemaakt. Dat laat onverlet de mogelijkheid van voortzetting van het 
huidige agrarische gebruik. 

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
115. Perceel Oosteinde 12 te Wapserveen.  
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker heeft bezwaar tegen het wijzigen van de vigerende bestemming 

‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf’. Inspreker geeft aan een (grondgebonden) paarden-
houderij te exploiteren met bedrijfmatige fok, training en handel.  

2. Inspreker is van mening dat het aangemerkte bouwblok te klein is voor mogelij-
ke uitbreiding, en stelt voor de aangrenzende percelen (N 1086 en N 778) in het 
geheel aan te merken als agrarisch bouwblok.  

 
Beantwoording: 
1. Inspreker bewoont een (voormalige) tweede dienstwoning van het aangren-

zende agrarische bedrijf. Achter deze woning is een kleinschalige paardenstal-
ling gerealiseerd. De dienstwoning is privaatrechtelijk ontkoppeld van het agra-
risch bedrijf op Oosteinde 10. Voor het agrarische bedrijf waartoe deze woning 
behoorde is een agrarische bedrijfskavel op de verbeelding opgenomen. De 
tweede dienstwoning wordt volgens de werkelijke situatie bestemd tot woning, 
met de aanduiding ‘paardenhouderij’.  
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2. Voor de eventueel verder te ontwikkelen paardenhouderij kan wellicht gebruik 
worden gemaakt van de agrarische bedrijfskavel van de oorspronkelijke boer-
derij.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming wijzigen in ‘Wonen’, met aanduiding ‘paardenhoude-
rij’.  
 
116. Perceel sectie H nr. 4587 Van Helomaweg te Havelte 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker geeft aan het niet eens te zijn met de bestemming ‘Bos’ op het betref-
fende perceel. Wellicht is verwarring ontstaan omdat het perceel thans in gebruik is 
voor het kweken van kerstbomen. Er zal echter nooit een bos ontstaan. Inspreker 
verzoekt om de vigerende agrarische bestemming te behouden.  
 
Beantwoording: 
Inspreker merkt terecht op dat de bestemming ‘Bos’ voor het betreffende perceel 
onjuist is. Het verzoek wordt toegewezen.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming op de verbeelding wijzigen in Agrarisch – 2.  
 
117. Perceel Oosteinde 14 te Wapserveen 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker maakt bezwaar tegen de plannen voor het perceel Oosteinde 14. Het be-
treft de uitbreiding van het recreatiebedrijf De 4 Eiken.  

 
Beantwoording: 
Verwezen wordt naar de beantwoording van inspraakreactie 11 en naar de ziens-
wijzen nota van het bestemmingsplan De 4 Eiken. Dit plan is inmiddels vastge-
steld. Het betreffende plangebied is buiten de begrenzing van dit bestemmingsplan 
gebracht.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: De begrenzing aanpassen.  
 
 
118. Perceel Solweg 4 te Vledder 
 
Inspraakreactie: 
Insprekers verzoeken het betreffende perceel aan te merken als “Wonen – voor-
malige boerderijen”. Het pand heeft tot ongeveer 1980 dienst gedaan als boerderij 
en heeft zijn oorspronkelijke uitstraling behouden. Tevens worden hobbymatig 
paarden gehouden.  
 
Beantwoording: 
Vastgesteld is dat de bestemming “Wonen – Voormalige boerderijen” passend is.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De bestemming op de verbeelding wijzigen van “Wonen” naar “Wonen – Voormali-
ge boerderijen’.  
 
119. Perceel De Schure 18 te Vledder 
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Inspraakreactie: 
1. Insprekers verzoeken de bestemming voor het betreffende bungalowpark te 

wijzigen van ‘Recreatie – 3’ naar ‘Recreatie – 4’, omdat de eerstgenoemde be-
stemming bedoeld is voor bedrijfsmatig geëxploiteerde bungalowparken. Hier 
betreft het particuliere recreatiewoningen, waardoor ‘Recreatie – 4’ de juiste be-
stemming is.  

2. In de planregels wordt voor de bungalows te veel ruimte geboden voor verho-
ging van de bouwhoogte. De bestaande hoogte van de bungalows bedraagt 3 
meter, waarbij in het voorontwerp 7 meter wordt toegestaan. Dit past niet bij het 
karakter van het park en het landschap. Insprekers verzoeken om verhoging 
van recreatiewoningen tot maximaal 7 meter slechts toe te staan, mits deze qua 
verschijningsvorm kan worden afgestemd op de bestaande recreatiewoningen. 
Ook zou voor het betreffende bungalowpark een specifieke bouwaanduiding 
opgenomen kunnen worden, waarin de bouwhoogte wordt beperkt tot 3.50 m. 
Tot slot zou een geregeld kunnen worden dat nieuwbouw of verbouw van re-
creatiewoningen qua vorm en hoogte moet harmoniëren met de bestaande be-
bouwing.  

 
Beantwoording: 
1. Bij het afronden van het voorontwerpbestemmingsplan is er iets misgegaan bij 

de recreatieve bestemmingen. Dit zal in het ontwerp worden hersteld. Het ter-
rein van inspreker zal worden voorzien van de R-4 bestemming in plaats van 
R-3.  

2. De gemeente heeft er voor gekozen om tot een zo globaal mogelijke regeling 
te komen voor de recreatieterreinen en de verantwoordelijkheid voor de kwali-
tatieve invulling zoveel mogelijk bij de eigenaren zelf neer te leggen. In eerste 
aanleg is gemeend dat voorkomen moest worden dat voor ieder terrein weer 
een specifieke regeling zou worden opgenomen. Vandaar dat in dit specifieke 
geval geen rekening is gehouden met de bestaande bouwhoogte van de re-
creatiewoningen. De gemeente heeft gemeend dat een bouwhoogte van 7 m in 
beginsel overal landschappelijk aanvaardbaar moet kunnen zijn. Het is vervol-
gens aan de eigenaren zelf of, zoals in dit geval, aan de Vereniging van Eige-
naren, om zorg te dragen voor een kwalitatieve invulling van die ruimte. Door 
hier een uitzondering op de regel te maken, maakt de gemeente zichzelf partij 
in de discussie in hoeverre een verhoging aanvaardbaar is of niet. Dat heeft de 
gemeente nu juist aan de eigenaren zelf over willen laten. Vanuit dat oogpunt 
ziet de gemeente geen aanleiding om hier specifieke restricties in te bouwen. 
De gemeente overweegt nog of het wenselijk is nadere eisen te stellen voor 
bungalowparken die als een complex werden ontwikkeld met uniforme bebou-
wing. Dit wordt betrokken in de afwegingen met betrekking tot ambtshalve 
aanpassingen van het bestemmingsplan.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming ‘Recreatie – 3’ wijzigen in ‘Recreatie – 4’. 
Voor het overige geeft de inspraakreactie geen aanleiding tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
 
120. Perceel Holtien 1 te Dwingeloo 
 
Reactie: 
1. Inspreker verzoekt om de ter plaatse gevestigde kwekerij als kwekerij van klein-

fruit aan te duiden.  
2. Inspreker geeft aan dat het wenselijk is om de bestaande schuur te vergroten, 

om hier een bedrijfsruimte te realiseren voor de verkoop van kleinfruit.  
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Beantwoording: 
1. Fruitteelt aan struiken (niet hoogopgaand) wordt niet aangemerkt als kwekerij, 

maar als agrarisch grondgebruik. Hiervoor is derhalve geen aanvullende aan-
duiding vereist.  

2. Het vergroten van de schuur is mogelijk, zo lang dit binnen de in de bestem-
ming gestelde bouwregels past.  
Binnen de bestemming zijn kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten alsmede 
aan-huis-verbonden beroepen toegestaan. Er vanuit gaande dat de door in-
spreker aangehaalde activiteiten hieronder vallen, behoeft het bestemmings-
plan niet te worden aangepast.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
121. Perceel Wittelterweg 12, 12a en 14a te Wittelte 
Er wordt verwezen naar inspraakreactie 88.  
 
122. Perceel Soerte 11 te Wapse (H 383) 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker wenst dat het perceel wordt aangemerkt als combinatie wonen, voorma-
lige boerderijen met Bed & Breakfast.  
 
Beantwoording  
Perceel is bestemd als Wonen – Voormalige boerderij. Binnen deze bestemming is 
Bed en Breakfast mogelijk.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
123. Perceel Noordster 105 te Dwingeloo (D 2922) 
 
Inspraakreactie:  
1. Inspreker wenst een stuk weiland aan de noordzijde te gebruiken, waar op dit 

moment de bestemming niet duidelijk van is. 
2. De inspreker heeft bezwaren tegen artikel 38.2. waarin vermeld staat dat er 

een bouwvlak voor centrale voorzieningen zal worden opgenomen.  
3. De inspreker wenst per eventuele bouwaanvraag te bepalen wat de maximale 

maatvoering is van een bedrijfswoning. Tevens vindt de inspreker het niet 
praktisch dat bedrijfswoningen naast elkaar moeten liggen. 

4. De inspreker vermeldt dat RCN de Noordster een onjuiste bestemming heeft 
gekregen. De combinatie van gebruiksmogelijkheden is nog niet in (se-
rie)nummer(s) gevat. 

5. De inspreker vindt het passend om 10 a 15 trekkershutten te kunnen plaatsen 
in plaats van 5. 

6. De inspreker vindt dat bouwwerken voor horecadoeleinden ook door derden 
(passanten) gebruikt moeten kunnen worden. 

 
Beantwoording:  
1. Uit de inspraakreactie blijkt niet duidelijk om welk perceel het gaat. Waarschijn-

lijk gaat het om het perceel ten oosten van het perceel dat als R2 is bestemd. 
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Het gebruik van dit perceel ten behoeve van het recreatiebedrijf is geen pro-
bleem.  

2. Er wordt een norm in m² opgenomen. Voor beantwoording van deze reactie 
wordt verder verwezen naar de reactie van de RECRON zoals opgenomen in 
de Overlegnota.  

3. Voor beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar de reactie van de 
RECRON in de overlegnota. Het klopt dat de bestemmingen niet juist zijn 
weergegeven.  
Daar waar nu R2 is opgenomen, moet R1 staan, en het gedeelte met de be-
stemming R-R moet R4 zijn. Het bestaand aantal recreatiewoningen worden in 
het bestemmingsplan vastgelegd. Eventuele uitbreiding van het aantal recrea-
tiewoningen kan in het kader van de toepassing van een wijzigingsbevoegd-
heid nader worden afgewogen, waarin de ligging in een Natura 2000 gebied 
nadrukkelijk zal worden betrokken. 

4. Het aantal trekkershutten wordt verruimd. Voor verdere beantwoording van de-
ze reactie wordt verwezen naar de reactie van de RECRON.  

5. Voor beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar de reactie van de 
RECRON, zoals opgenomen in de Overlegnota. In algemene zin wordt het ge-
bruik verruimd. 

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming aanpassen (R2 naar R1 en R-R naar R4) en ambts-
halve de aanduiding groepsaccommodatie opnemen. Het aantal recreatiewoningen 
wordt beperkt tot het bestaande aantal.  
 
 
124. Perceel de Ruyter de Wildtlaan 7 te Zorgvlied (A1915) 
 
Inspraakreactie:  
1. Op de kaart staat het terrein vermeld als R2 maar zou R1 moeten zijn. 
2. De inspreker wenst meer maatwerk voor gebouwen. 200m2 als maximale op-

pervlakte voor een gebouw (centrale voorziening) is niet wenselijk. 
3. De afstand tussen stacaravans moet 3 meter zijn en geen 6 meter. 
4. Het aantal trekkershutten en het materiaalgebruik van de trekkershutten zou 

ruimer moeten zijn. 
5. De inspreker geeft aan dat de benaming chalet een commerciële benaming is 

voor een stacaravan en voor recreatieve doeleinden gebruikt dient te worden. 
6. Inspreker is het niet eens met het gegeven dat bouwwerken alleen voor hore-

cadoeleinden ten dienste van het kampeerterrein gebruikt mag worden.  
7. De inspreker vindt het vreemd dat bewoners in het buitengebied een B&B ac-

commodatie mogen aanbieden. 
 

Beantwoording:  
1. Dit is juist. Het gaat om een gemengd terrein met zowel vaste als mobiele ver-

blijfsrecreatie op seizoens- en jaarplaatsen.  
2. Voor beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar die op de reactie 

van de RECRON, zoals opgenomen in de Overlegnota.  
3. Dit is juist. De regels zullen hier op worden aangepast. 
4. Voor beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar de reactie van de 

RECRON.  
5. Voor beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar de reactie van de 

RECRON.  
6. Voor beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar de reactie van de 

RECRON.  
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7. Voor beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar de reactie van de 
RECRON.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming op de verbeelding aanpassen (R2 naar R1). 
Regels: De onderlinge afstand tussen stacaravans in de regels aanpassen. 
 
125. Perceel Boergrup 19/21 te Vledderveen 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker constateert dat de op 28 september 2006 vastgestelde partiële her-

ziening niet is overgenomen in het voorontwerp. Het kantoor en gastenverblijf 
op het betreffende perceel is niet weergegeven conform de tekening behorende 
bij het besluit van Burgemeester en Wethouders van Westerveld d.d. 20 de-
cember 2006.  

2. Inspreker verzoekt voor het kantoor en gastenverblijf, dat was bedoeld als uit-
breiding van de te kleine woonruimte op Boergrup 21, permanente bewoning 
mogelijk te maken. Inspreker stelt voor om de nieuwbouw aan de Boergrup 19 
als hoofdgebouw te bestemmen, waarbij Boergrup 21 dan als bijgebouw de 
functie van gastenverblijf kan krijgen. Inspreker geeft aan dat het oorspronkelijk 
2 percelen betrof, die thans zijn samengevoegd. Dit perceel (Boergrup 21) kan 
nu als één woning op de verbeelding worden weergegeven. De nieuwbouw 
dient niet te worden beschouwd als bijgebouw, maar als onderdeel van het 
hoofdgebouw.  

 
Beantwoording: 
1. De reden waarom dit niet specifiek is aangegeven, is gelegen in het feit dat de 

woonbestemmingen het gebruik als kantoor en logiesverstrekking mogelijk 
maken. Een specifieke aanduiding daarvoor op de verbeelding is om die reden 
niet meer nodig. 

2. Boergrup 19 en 21 zijn twee verschillende woningen, die beide als hoofdge-
bouw gelden. De nieuwbouw betreft uitsluitend bijgebouwen. Samenvoeging 
heeft in planologisch opzicht niet plaatsgevonden. Bouwvergunning werd uit-
sluitend verleend voor een bijgebouw en niet voor een (nieuw) hoofdgebouw. 

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
126. Perceel Leggelerstraat 19 te Dwingeloo 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker vraagt zich af waarom aan het perceel de bestemming ‘Wonen’ is 

toegekend, nu het hier om een voormalige boerderij gaat. Omliggende percelen 
waarvan inspreker geen verschillen ten opzichte van het betreffende perceel 
kan constateren zijn wel als zodanig bestemd. 

2. Inspreker informeert naar de mogelijkheden om binnen de bestemming ‘Wonen’ 
of ‘Wonen – Voormalige boerderijen’ de woning te splitsen. Het zou dan gaan 
om een om te bouwen schuur tot woonunit voor familie die zorgtaken op zich 
neemt. Inspreker vraagt naar het gemeentelijk standpunt in deze en welke ac-
ties ondernomen moeten worden.  

3. Inspreker geeft aan dat op omliggende percelen uitbreiding heeft plaatsgevon-
den. In relatie tot geurhinder is het inspreker onduidelijk waarom de gemeente 
niet zoals in het verleden hierover heeft gecorrespondeerd. 
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Inspreker vraagt zich af of dit te maken heeft met de perceelsafstand en of er 
ook voorwaarden zijn voor de pasbulten (geur) qua afstand tot omliggende per-
celen aangaande geurhinder.  

 
Beantwoording: 
1. Het betreffende perceel is in het verleden inderdaad in gebruik geweest als 

agrarisch perceel.  
Het voorhuis van de boerderij heeft echter geen typerende verschijningsvorm 
als boerderij, zoals omliggende percelen waar inspreker op doelt. Hierdoor is 
het perceel bestemd als ‘Wonen’. De bestemming ‘Wonen – voormalige boer-
derijen’ is voorbehouden aan panden waarin de uiterlijke kenmerken van een 
boerderij nog gewaarborgd zijn.  

2. Navraag bij inspreker heeft opgeleverd dat deze plannen onvoldoende con-
creet zijn, waardoor beantwoording in het kader van dit bestemmingsplan ach-
terwege kan blijven.  

3. De geurverordening is vastgesteld. Voor vragen over de geurafstanden kan 
contact worden opgenomen met de milieuafdeling.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
127. Perceel Bosweg 10 en 12 te Oude Willem  
 
Inspraakreactie: 
1. De aanduiding R2 is fout en moet R1 zijn. 
2. Alle voorzieningen moeten ook voor derden beschikbaar zijn. 
3. 5 trekkershutten is onvoldoende en moeten net als stacaravans vrij te plaatsen 

zijn. 
4. Een centrumvoorziening van 200m2 is te klein. 
5. De ontwikkelingsruimte is op het weiland. Deze moet dan ook bestemming R1 

hebben. 
6. De horeca moet ook de bestemming horeca hebben. 

 
Beantwoording:  
1. Dit is akkoord. Het gaat om een gemengd terrein met zowel vaste als mobiele 

kampeermiddelen.  
2. Voor beantwoording van deze reactie, wordt verwezen naar de reactie van de 

RECRON, zoals opgenomen in de Overlegnota.  
3. Voor beantwoording van deze reactie, wordt verwezen naar de reactie van de 

RECRON.  
4. Voor beantwoording van deze reactie, wordt verwezen naar de reactie van de 

RECRON.  
5. Het bestemmingsplan is in hoofdzaak conserverend. Toekomstige ontwikkelin-

gen zullen per bedrijf middels planwijziging met bijbehorende besluitvorming 
moeten worden afgewogen.  

6. De horeca voorzieningen worden gevat in de recreatieve bestemming (R1). 
Een specifieke horeca bestemming is niet noodzakelijk.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming aanpassen (R2 naar R1)  
 
128. Perceel Vlakendijk 2 te Dwingeloo 
 
Inspraakreactie: 
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Inspreker geeft aan dat de toegekende bestemming “Wonen” niet overeenkomt 
met de vigerende bestemming. Hier tekent hij bezwaar tegen aan. Het betreft een 
landgoed (Rostwyck) met een oppervlak van bijna 10 ha (9,73) en als zodanig er-
kend ingevolge de Natuurschoonwet 1928. Inmiddels is een aanvraag ingediend 
voor de herbouw van een nieuw huis, omdat het oude huis al lang niet meer vol-
doet aan de eigentijdse eisen. Inspreker verzoekt om de bestemming Wonen te 
handhaven met de toevoeging “Landgoed”.  
Beantwoording:  
Het bestemmingsplan Buitengebied legt in hoofdzaak de bestaande situatie van 
het buitengebied van Westerveld vast. Kleinschalige bestemmingswijzigingen of 
ontwikkelingen kunnen worden meegenomen. De bedoelde locatie betreft een 
woonhuis met aansluitende land- en bosbospercelen. Er wordt niet voldaan aan de 
in de kadernota en de nota van uitgangspunten gestelde criteria voor nieuwe of 
bestaande landgoederen. Aanwijzing/rangschikking onder de NSW is niet het lei-
dend principe in de kadernota om in het bestemmingsplan als landgoed te worden 
aangemerkt. Om deze reden zal de locatie niet als landgoed worden bestemd 
maar als woonhuis. In verband met vervangende nieuwbouw van de woning wordt 
de situering van het bouwvlak aangepast.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: Het bouwvlak ten behoeve van de woning aangeven volgend de 
nieuwe situering. 
 
129. Perceel Buitenweg 1 te Wapserveen, perceel N 1228, Havelte 
 
Inspraakreactie: 
Insprekers geven aan dat de aanduiding ‘sa-ab’ niet gewenst is. Het betreffende 
bouwblok ligt namelijk op het eigendom van een organisatie die maatschappelijke- 
/ levensbeschouwelijke doeleinden nastreeft. Agrarische uitbreiding is derhalve niet 
aan de orde.  
 
Beantwoording: 
Het betreffende perceel is recentelijk verkocht aan de betreffende stichting, waar-
door het perceel nog aangeduid is met een eerder toegewezen bouwblok. Nu dit 
niet meer noodzakelijk is, kan de aanduiding komen te vervallen.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: Situering van het agrarische bedrijfsperceel aanpassen.  
 
130. Perceel Oosteinde 20 & 22 te Wapserveen 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker geeft aan dat het perceel Oosteinde 20 van oudsher een 

(woon)boerderij is. In het nu voorliggende voorontwerpbestemmingsplan is 
voor het perceel de bestemming “R-5” opgenomen, met de aanduiding dat een 
bedrijfswoning is uitgesloten. Verzocht wordt deze aanduiding te schrappen. 
Het gebouw bestond van oudsher uit een woongedeelte en een deel met stal-
len die omgezet zijn in een groepsaccommodatie. Er is geen planologisch be-
zwaar tegen het toestaan van een bedrijfswoning in het bestaande gebouw. 

2. Inspreker geeft aan dat de regeling voor het betreffende perceel niet duidelijk 
is. Verzocht wordt om in het bestemmingsplan vormings- en culturele doelein-
den mogelijk te maken. De bestemmingsomschrijving (art 42, lid 1, sub a) biedt 
ruimte, maar dit lijkt anders te zijn als de vormings- en culturele doeleinden 
waarvoor het perceel door inspreker benut wordt. Verzocht wordt de begrips-
bepaling hiervoor aan te passen. 
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3. Inspreker verzoekt om de in het vigerende bestemmingsplan toegestane mo-
gelijkheid om zelfstandige vormings- en culturele activiteiten te handhaven. 
Naast de creatieve workshops met verblijf worden ook dag- en avondcursus-
sen zonder verblijf aangeboden. 

4. Inspreker verzoekt om de gelegenheid tot exposeren weer toe te staan 
5. Inspreker verzoekt om een mogelijkheid voor detailhandel op te nemen, voor 

de verkoop van materialen die gelieerd zijn aan de creatieve cursussen.  
6. Inspreker verzoekt om een mogelijkheid voor een theeschenkerij voor het per-

ceel op te nemen. 
 
Beantwoording:  
1. Het adres Oosteinde nummer 20 bestaat niet als afzonderlijk perceel. Het per-

ceel waarop gedoeld wordt, maakt zowel in het bestemmingsplan als in het 
kadaster en ons informatiesysteem, deel uit van het perceel Oosteinde 22. De 
groepsaccommodatie behoort tot het perceel Oosteinde 22 en vormt een ge-
heel met de woning op dit perceel. Het toekennen van een dienstwoning is niet 
te onderbouwen. 

2. De vormings- en culturele doeleinden zijn te vatten onder de sociaal-culturele 
doeleinden, als bedoeld in de doeleindenomschrijving van het artikel.  

3. De doeleindenomschrijving (lid 1 sub a) maakt geen expliciet onderscheid tus-
sen sociaal-culturele doeleinden op basis van verblijf of op basis van dag of 
avondinvulling. 

4. Een expositieruimte valt onder sociaal/cultureel en is dus toegestaan.  
5. Binnen de bestemming wordt dit voornemen onder lid 3, sub e toegestaan.  
6. Binnen de bestemming wordt dit voornemen onder lid 3, sub f toegestaan. 
7. Informele afstemming op individueel niveau zal niet plaatsvinden. De in-

spraaknota zal na vrijgeven door het college publiekelijk bekend gesteld wor-
den.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
131. Perceel “Schaapskooi en toegangsweg Holtingerveld” 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker vindt het in het kader van de integraliteit van het voorontwerp onbegrijpe-
lijk dat de huidige schaapskooi en de toegangspoort Holtingerveld geen onderdeel 
uitmaken van het plangebied. Gezien de reeds in gang gezette planvorming voor 
dit gebied beschouwt inspreker het als een omissie dat dit gebied niet is meege-
nomen.  
 
Beantwoording: 
Voor het gebied “toegangspoort Holtingerveld” is een apart bestemmingsplan vast-
gesteld. Er zijn veel meer gebieden waar de gemeente er voor heeft gekozen om 
deze buiten het plan te laten en voor die gebieden specifieke eigen plannen te ma-
ken. De gemeente ziet geen aanleiding om hierin alsnog andere keuzes te maken. 
De huidige schaapskooi bij Uffelte valt wel binnen het bestemmingsplan buitenge-
bied.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
132. Perceel Leggeloo 60 te Dwingeloo 
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Inspraakreactie: 
De bedrijfsbestemming van het betreffende perceel is veranderd in een woonbe-
stemming met kantoor. Inspreker verzoekt om het huidige kantoor in een gebouw 
buiten het hoofdgebouw te bestemmen als kantoor.  
 
Beantwoording: 
Op het perceel wordt gewoond en er is een kantoor aanwezig. Dit is nu met een 
woonbestemming en een aanduiding voor het kantoor planologisch vastgelegd.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
133. Perceel Witteveen 20k te Ruinen 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker wil graag in aanmerking komen voor permanente bewoning wanneer re-
creatiewoningen overgaan naar permanente bewoning, en heeft daartoe in een 
eerder stadium een formulier voor ingevuld. De betreffende recreatiewoning is 
reeds op grond van de Woningwet aangepast.  
 
Beantwoording: 
Permanente bewoning van recreatiewoningen is in dit bestemmingsplan niet toe-
gestaan. De gemeente heeft hier een duidelijk beleidsuitgangspunt van gemaakt, 
dat volgt op de inzet van de provincie in deze. Het gebruik van recreatiewoningen 
voor permanente bewoning is verboden en het plan biedt ook geen mogelijkheid 
om hiervan af te wijken. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
134. Perceel I 3570, Van Helomaweg 15 te Havelte 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker wenst duidelijkheid over de bestemming van het betreffende perceel. 
Deze landbouwgrond heeft de bestemming ‘Recreatie – 2’ gekregen. Inspreker 
verzoekt aan te geven of dit een fout is of dat hier een motivatie aan ten grondslag 
ligt.  
 
Beantwoording: 
Dit berust inderdaad op een fout. Aan het weiland zal alsnog een agrarische be-
stemming worden gegeven, overeenkomstig het feitelijke gebruik. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Het perceel op de verbeelding voorzien van de bestemming ‘Agrarisch – 2’ 
 
135. Perceel Veendijk 19 te Havelte 
 
Inspraakreactie: 
Insprekers verzoeken het agrarisch bouwblok te vergroten, omdat reeds uitbreiding 
heeft plaatsgevonden waardoor toekomstige uitbreidingsruimte beperkt is. 
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Voorts zal een mestbassin moeten worden ingericht en is het wenselijk om opslag-
capaciteit voor voer en werktuigen te realiseren c.q. te vergroten. Tot slot voorzien 
insprekers een toekomstige uitbreiding in de vorm van vervangende nieuwbouw.  
 
Beantwoording: 
Gebleken is dat binnen de toegekende agrarische bedrijfskavel voldoende bouw- 
c.q. uitbreidingsmogelijkheden zijn. De begrenzing is afgestemd op de situering 
van de belendende percelen en het landschap (lintbebouwing). .  
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
136. Perceel Bareldsweg 10 te Wapse 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker verzoekt het bedrijfsperceel op het perceel Bareldsweg 10 te vergroten.  

 
Beantwoording: 
Op het perceel is een stratenmakersbedrijf gevestigd. Het bedoelde terrein maakt 
(nog) geen onderdeel uit van het bedrijf. Het perceel biedt momenteel te weinig 
ruimte voor bedrijfsontwikkeling. Toevoeging van het gevraagde perceel ontmoet 
geen bezwaar. Wel moet bijzondere aandacht worden besteed aan landschappelij-
ke inpassing van het gehele bedrijfsperceel. Het college zal hiervoor gebruik ma-
ken van de bevoegdheid om nadere eisen te stellen.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: De verbeelding aanpassen. 
 
137. Perceel Heuringsweg 8 te Wapse 
 
Inspraakreactie: 
De woning op het perceel maakt volgens het oude en het nu voorliggende nieuwe 
bestemmingsplan als dienstwoning deel uit van het direct naastgelegen agrarisch 
bedrijf (nr. 6). De woning is volgens de inspreker al 18 jaar een burgerwoning en is 
volgende de historie al 3 maal als burgerwoning verkocht. Inspreker verzoekt, on-
derbouwd met meerdere argumenten, waaronder mondelinge en schriftelijke 
communicatie met de gemeente Westerveld, de woning volgens bestaand feitelijk 
gebruik te bestemmen, te weten “Wonen”. Overigens dient de inspreker zich er van 
bewust te zijn dat makelaars niet het bevoegd gezag zijn ten aanzien van de toe-
kenning van bestemmingen aan percelen.  

 
Beantwoording: 
Uit de inspraakreactie valt op te maken dat er sprake is van langdurig gebruik als 
burgerwoning. De woning is destijds bewust verkocht door de (toenmalige) eigena-
ren van het agrarische bedrijf.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: De verbeelding aanpassen. 
 
138. Perceel Scoutingkampeerterrein Dwingeloo 
 
Inspraakreactie: 
1. Insprekers zijn van mening dat onvoldoende rekening is gehouden met de be-

langen verwoord in eerdere reacties (op 19 november 2008 en 30 november 
2009). 
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De bestemming ‘Bos’ met een aanduiding ‘tijdelijk kamperen’, welke aan het 
scoutingkampeerterrein zijn toegekend, doen geen recht aan het permanente 
karakter van het kampeerterrein en de daar aanwezige voorzieningen. Inspre-
kers stellen voor om aan artikel 12.1 sub e toe te voegen: “Scoutingkampeerter-
rein ter plaatse van de aanduiding ‘Scoutingkampeerterrein’, waarbij de gron-
den worden gebruikt als groepskampeerterrein ten behoeve van Scouting en 
aan Scouting gelieerde organisaties mede begrepen”.  

2. De ligging van de kampeervelden zoals aangeduid in het voorontwerp komt niet 
overeen met de feitelijke situatie.  
Insprekers wijzen erop dat grondruil heeft plaatsgevonden, waardoor de kam-
peeractiviteiten zich concentreren aan de noordzijde van het terrein. De totale 
kampeeroppervlakte en intensiteit zijn na ruil gelijk gebleven. Insprekers heb-
ben ter verduidelijking een kaart bijgevoegd, en verzoeken de aanduiding con-
form deze kaart op de verbeelding over te nemen.  

3. In artikel 12.3 sub d is het kamperen beperkt tot de periode 15 maart – 30 okto-
ber. Insprekers zien in het bestemmingsplan Buitengebied graag de mogelijk-
heid opgenomen om ook sporadisch in het winterseizoen te kamperen.  

4. Insprekers verzoeken om een twee bestaande gebouwen (stafhuisje en toilet-
gelegenheid) met de bestaande oppervlakte op te nemen. Beide gebouwen zijn 
noodzakelijk voor het beheer en gebruik van het terrein. Gezien huidige plan-
nen om alle gebruiksfuncties onder te brengen in een nieuw gebouw, is een 
groter bouwvolume noodzakelijk. Het huidige gebouw is 60m2, en insprekers 
vragen om een uitbreidingsmogelijkheid tot maximaal 100m2.  

5. Bij het in de toekomst vervangen van de huidige toiletvoorziening, wensen in-
sprekers de mogelijkheid open te houden voor uitbreiding van de bebouwde 
oppervlakte ten behoeve van het realiseren van mindervalide voorzieningen. 

6. Insprekers vragen om de mogelijkheid die er in het vigerende plan is om, naast 
gebouwen, ook andere bouwwerken op te richten, over te nemen in het nieuwe 
bestemmingsplan buitengebied.  

 
Beantwoording: 
1. De aanduiding ziet enkel op het mogelijk maken van kamperen op de aange-

geven gronden, waarbij gesteld is dat dat kamperen uitsluitend in het seizoen 
mag plaatshebben. Die regeling maakt geen onderscheid in wel of niet groeps-
kamperen. Bovendien is het ruimtelijk niet relevant of het kamperen plaatsvindt 
vanuit de Scouting dan vanuit willekeurig welke andere organisatie of vanuit 
willekeurig welk individu. Het gebruik zoals de scouting dat voorstaat, is op ba-
sis van de huidige regeling mogelijk. In de toelichting zal wat meer aandacht 
gegeven worden aan het specifieke karakter van de gronden ten behoeve van 
de Scouting.  

2. De aanduiding zal worden aangepast aan de nieuwe situatie. 
3. Deze seizoensbeperking heeft altijd gegolden en vindt zijn oorsprong in het 

specifieke gebruik en de specifieke ligging van de gronden in de bossen. Die 
beperking ligt in het verlengde van het gebruik als natuurkampeerterrein. Ook 
op die terreinen is het kamperen uitsluitend beperkt tot het seizoen. De ge-
meente ziet geen aanleiding om hier vanaf te wijken. 

4. De gebouwtjes zullen in de regels en op de verbeelding worden opgenomen. 
Daarbij zal rekening worden gehouden met de uitbreidingsmogelijkheid. 

5. Voor de toiletvoorziening zal eveneens wat meer ruimte worden gegeven, zo-
dat in de toekomst een eventuele verruiming mogelijk is. 

6. Het tijdelijk kamperen is opgenomen in de bestemmingsomschrijving. Daarmee 
maakt het kamperen deel uit van de functionele inrichting van het bosgebied.  
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In die bestemmingsomschrijving is aangegeven dat er ten behoeve van de ge-
noemde functies bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden ge-
bouwd. De bestemming kent dus al de mogelijkheid om naast gebouwen ook 
andere bouwwerken op te richten. 

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De aanduiding aanpassen aan nieuwe situatie en een aanduiding 
voor de gebouwtjes opnemen 
Regels: In de regels een regeling voor de gebouwtjes opnemen 
Toelichting: In de toelichting een specifieke beschrijving van het Scoutingterrein 
opnemen. 
Voor het overige geeft de inspraakreactie geen aanleiding tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
 
139. Perceel Rijksweg 7 te Uffelte 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker geeft aan bezwaar te hebben tegen het wijzigen van de agrarische 

bestemming naar een woonbestemming met een verkleining van het bouwblok. 
Inspreker is van mening dat hierdoor de bedrijfsactiviteiten niet meer uitgevoerd 
kunnen worden. 

2. Het gebruik sluit aan bij omliggende percelen en er zijn van omwonenden geen 
bezwaren te verwachten. Inspreker wenst bestemming ‘Bedrijf - Paardenhoude-
rij’, zoals ook aan het naastgelegen perceel is toegekend, met hetzelfde be-
bouwingspercentage.  

 
Beantwoording: 
1. De door inspreker omschreven activiteiten, betreffen bedrijfsactiviteiten aan 

huis. Deze activiteiten zijn toegestaan binnen de huidig toegekende bestem-
ming ‘Wonen – voormalige boerderijen’.  

2. Gezien de beantwoording onder punt 1 bestaat er geen aanleiding om het ver-
zoek toe te kennen. De paardenhouderij is zeer kleinschalig en wordt daarom 
aangemerkt als een nevenfunctie die met een aanduiding op de verbeelding 
wordt aangegeven.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: de aanduiding ‘paardenhouderij’ toevoegen.  
 
140. Perceel Rijksweg 60 te Dieverbrug 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker heeft een agrarisch bedrijf op het perceel Rijksweg 60 te Dieverbrug. 

Hij wil het agrarisch bouwblok aangepast zien omdat er op twee locaties niet 
gebouwd mag worden of dat het niet wenselijk is om daar te bouwen vanwege 
de ligging nabij een woning en een provinciale weg. Het blok dient in noordelij-
ke richting te worden vergroot. Ook verzoekt de inspreker om het blok groter te 
maken voor toekomstige plannen. 

2. Het bedrijf van de inspreker ligt in de bestemming “Agrarisch 1”. Hierover is de 
nadere aanduiding “Waarde Cultuurhistorie”gelegd. Inspreker verzoekt om de-
ze aanduiding te laten vervallen indien deze zorgt voor een negatieve invloed 
op de bedrijfsvoering en nevenactiviteiten. 

 
Beantwoording:  
1. De agrarische bedrijfskavels bieden zeer ruime bebouwingsmogelijkheden, zo 

ook voor het agrarisch bedrijf van de inspreker. 
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Een verdere uitbreiding of verplaatsing van delen van de agrarische bedrijfska-
vel is dan ook niet noodzakelijk. 

2. De dubbelbestemming Cultuurhistorisch waardevol houdt in dat het agrarisch 
gebied landschappelijk waardevol is. Op perceelsniveau wordt hier geen uit-
zondering voor gemaakt, daar het perceel onderdeel uitmaakt van een ge-
biedsbestemming. De dubbelbestemming geeft enkele specifieke regels ten 
aanzien van bebouwing. Dit levert geen beperking op voor bedrijfsvoering of 
eventuele nevenactiviteiten. Gebleken is echter dat het gebied volgens de Ka-
dernota Buitengebied in het ontwikkelingsgebied landbouw en recreatie ligt en 
volgend het provinciaal omgevingsplan II in zone 2. Om deze reden vervalt de 
dubbelbestemming “waarde landschap”.  

Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: de dubbelbestemming laten vervallen.  
 
141. Perceel Drift 12 te Dwingeloo  
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker is van mening, dat de aan het perceel toegekende bestemming de 

reeds lang bestaande feitelijke situatie niet toestaat. Het perceel heeft de be-
stemming R2, maar dit moet de bestemming R1 zijn.  

2. Op de kaart staat “ph” vermeld. De bestemming manege ontbreekt. Deze be-
stemming is nodig om paardenverhuuractiviteiten mogelijk te maken 

3. Aan het perceel dient de bestemming ‘sport - manege’ te worden toegekend. 
Daarmee kan ook het horecagedeelte worden geregeld.  

4. De inspreker vraagt te verifiëren of het bouwvlak de huidige bebouwing en 
kampeervelden volledig omvat. 

 
Beantwoording:  
1. Dit is akkoord. Het betreft een perceel met zowel stacaravans als toeristische 

kampeermiddelen.  
2. De aanduiding paardenhouderij doet inderdaad niet volledig recht aan de hui-

dige situatie. Dit kan worden opgelost door op de verbeelding de aanduiding 
manege toe te voegen.  

3. Zie antwoord op punt 2.  
4. Het opgenomen bestemmingsvlak is juist.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming op de verbeelding aanpassen (R2 wordt R1) en de 
aanduiding ‘manege’ toevoegen.  
 
142. Perceel De Stouwe 9 te Diever, I890 
 
Inspraakreactie: 
1. In het voorontwerp is geen rekening gehouden met een eerder reeds vastge-

steld wijzigingsplan (kenmerk RO/2008002434, goedgekeurd door GS d.d. 21-
2-2008), waarin op de gehele kavel een bedrijfsbestemming is gelegen, in 
plaats van slechts op het gedeelte gelegen aan de Drentse Hoofdvaartzijde. In-
sprekers verzoeken om aanpassing op dit punt.  

2. De dubbelbestemming ‘Waarde – Beschermd dorpsgezicht’ die geldt voor het 
gebied rond de Dwingelerstroom/Oude Vaart, waarbinnen het perceel zich be-
vindt, dient gewijzigd te worden naar ‘Waarde – Landschap 2’.  

 
Beantwoording: 
1. Het bestemmingsvlak zal hierop worden aangepast. 
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2. In het Voorontwerp is een fout gemaakt tussen de verbeelding en het bijbeho-
rende renvooi voor wat betreft de dubbelbestemmingen die zien op de be-
scherming van specifieke waarden. Daar waar inspreker begrijpelijkerwijs in de 
veronderstelling is, op basis van de relatie tussen het renvooi en de verbeel-
ding, dat op de gronden een nadere bescherming van een beschermd dorps-
gezicht is aangebracht, moet dit de bescherming van het beekdallandschap 
zijn. Dit zal in het ontwerp op een juiste manier worden weergegeven, zodanig 
dat voor het gebied de dubbelbestemming ‘Waarde – Landschap 2’ geldt. Ge-
bleken is echter dat het gebied volgens de Kadernota Buitengebied in het ont-
wikkelingsgebied “landbouw en recreatie” ligt, en volgens het Provinciaal Om-
gevingsplan II in zone 2. Om deze reden vervalt de dubbelbestemming “Waar-
de – Landschap”. 

Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: Het bestemmingsvlak aanpassen en de weergave van de dubbelbe-
stemming corrigeren. 
 
143. Perceel Schipslootweg 4 te Wapserveen  
 
Inspraakreactie: 
De inspreker heeft bezwaar tegen de ontwikkeling aan de Schipslootweg 4 te 
Wapserveen, en maakt bezwaar tegen een mogelijke verruiming van de bestaande 
bestemming. 
 
Beantwoording  
Voor de beantwoording wordt verwezen naar inspraakreactie 65.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Zie inspraakreactie 65.  
 
144. Perceel Van Helomaweg 3 en 3a te Havelte 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker geeft aan dat het perceel Van Helomaweg 3 geen recreatief gebruik 

kent maar dat het een voorhuis met tuin en erf betreft. Nummer 3a betreft het 
achterhuis met bijhorend erf, camping en vakantieappartementen. Inspreker 
verzoekt om dit op de plankaart te wijzigen. 

2. Inspreker geeft aan meer duidelijkheid te willen over de bestemmingswijziging 
van de camping op het perceel. Er is door de gemeente aangegeven, dat hier-
voor een aparte bestemmingsplanprocedure zou worden doorlopen. 

 
Beantwoording: 
Voor de beantwoording van deze reactie wordt verwezen naar inspraakreactie 
nummer 2. De bestemming wordt gewijzigd in Wonen – Voormalige boerderijen 
met de aanduiding ‘sr-ga’ (groepsaccommodatie met recreatie appartementen). De 
camping wordt niet positief bestemd.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: Het bestemmingsvlak op de verbeelding aanpassen  
 
145. Diverse percelen Staatsbosbeheer  
 
Inspraakreactie: 
Op perceelsniveau zijn diverse verzoeken ingediend. 
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Een groot aantal reacties gaan over singels die wel een bestemming zouden moe-
ten hebben en grasland dat in bezit is van SBB, veelal extensief beheerd wordt, en 
gedeelten bos, als natuur te bestemmen. 
 
Beantwoording: 
De reden om het onderscheid tussen natuur en bos te maken is een landschappe-
lijke. Permanent bos heeft een andere landschappelijke en belevingswaarde dan 
meer open natuurterrein. De gemeente kiest ervoor dit landschapstype te be-
schermen. Als referentie gelden de bosgebieden uit de Natuurdoeltypenkaart en 
de beheer- en inrichtingsplannen van de Nationale parken. Zowel binnen de be-
stemming natuur als bos is overigens een aanlegvergunning nodig om aanwezige 
bomen permanent te verwijderen. Voor de terreinbeheerder maakt dit qua soort 
procedure dus niet uit.  
Alleen de landschapselementen met een omvang van > 2 ha worden op de plan-
kaart onderscheiden en bestemd als natuur, Bo-1 of Bo-2. De overige landschaps-
elementen worden beschermd onder de hoofdbestemming van het gebied, meestal 
agrarisch 1 of 2. Deze bestemmingen omvatten het behoud, herstel en ontwikke-
ling van kleine landschapselementen, en er is een aanlegvergunning vereist om 
hierin iets te veranderen. Alle geomorfologische gebiedjes die binnen BO-1, BO-2 
of Natuur vallen, worden daardoor ook beschermd, zoals in de planregels is aan-
gegeven. Er zijn op de nieuwe plankaarten ook een groot aantal wijziginggebieden 
opgenomen die middels een procedure te zijner tijd gewijzigd kunnen worden.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: Diverse percelen op alle kaartbladen voorzien van een natuur- of 
bosbestemming. 
 
146. Perceel Voorkamperweg 3a te Darp 
 
Inspraakreactie: 
Het genoemde perceel betreft woonhuis dat nu recreatief gebruikt wordt en als zo-
danig bestemd is (Recreatie). Inspreker verzoekt derhalve permanente bewoning 
in de toekomst mogelijk te houden.  
 
Beantwoording: 
Gebleken is dat aan het perceel in het vigerende bestemmingsplan een woonbe-
stemming is toegekend. Derhalve wordt aan het verzoek gehoor gegeven, in die 
zin dat het perceel bestemd wordt als woning.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming wijzigen in ‘Wonen’.  
 
147, 45. & 170c Perceel: Van Zijlweg 3 te Wapserveen 
 
Inspraakreactie: 
1. Insprekers verzoeken in het nieuwe bestemmingsplan het genomen principe-

besluit voor uitbreiding van de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor het per-
ceel in acht te nemen en in het ontwerpbestemmingsplan te verwerken 

2. Inspreker verzoekt medewerking te verlenen aan een ruiling van functies tus-
sen de percelen Van Zijlweg 2 en 3. Hierdoor kan een onwenselijke situatie 
(overpad, rustverstorende activiteiten), alsmede een onlogische kavelstructuur 
worden weggenomen. De bedoeling van dein spreker is om in de nieuwe situa-
tie ter vervanging van de huidige woning een nieuwe woning met schuur te 
realiseren van in totaal 300 m², voor het hobbymatig houden van paarden en/of 
graasdieren (max. 20 Nge).  
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Beantwoording: 
1. De bestemming voor het perceel wordt aangepast aan het genomen college-

besluit. 
2. Er zal een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen ten behoeve van de 

verplaatsing van de woning aan Zijlweg 2.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: aanpassen (aantal woningen ten hoogste 3 met elk de aanduiding 
‘sw-tw’). 
Regels: aanpassen met betrekking tot het aantal woningen/wooneenheden.  
 
148. Perceel: Veendijk 14 te Havelte 
 
Reactie: 
1. Op de verbeelding is de agrarische bedrijfskavel ook achter het perceel van de 

buren (nummer 10) ingetekend. Inspreker verzoekt dat deel van de agrarische 
bedrijfskavel naar achter te verplaatsen 

2. Inspreker vraagt wat de consequentie van het geurbeleid is als hij zijn agra-
risch bedrijf wil uitbreiden. 
 

Beantwoording: 
1. Het Beeldkwaliteitsplan geeft richting en sturing aan de positionering van be-

bouwing binnen de agrarische bedrijfskavel. Bebouwing op de locatie achter 
het perceel van de buren zal daarbij niet voor de hand liggen, danwel uitgeslo-
ten worden. Voor toekomstige bebouwing is recht achter de bestaande be-
bouwing in zeer ruime mate bouwareaal voorhanden. Andere functies, niet 
zijnde gebouwen, dienen eveneens binnen de agrarische bedrijfskavel te wor-
den gehouden. Deze kunnen desgewenst wel achter het perceel van de buren 
worden gepositioneerd, in plaats van verder naar achter op de kavel. Het is 
niet nodig op de agrarische bedrijfskavel aan te passen op basis van de in-
spraakreactie. 

2. Het geurbeleid is vastgelegd in de gemeentelijke geurverordening. Hierin staat 
dat de minimale afstand tot geurgevoelige functies (zoals de buren aan weers-
zijden van het agrarische bedrijf die de bestemming “Wonen - voormalige 
boerderij” hebben) 25 meter moet zijn. Aan deze voorwaarde zal bij toekomsti-
ge uitbreidingen moeten worden voldaan.  
 

Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
149. Perceel Oosteinde 14 te Wapserveen 
Voor de behandeling van deze inspraakreactie wordt verwezen naar inspraakreac-
tie nummer 11. 
 
150. Perceel Ten Have 25 te Wapse 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker maakt bezwaar tegen de bestemming ‘Wonen – Voormalige boerderijen’ 
die aan het betreffende perceel is toegekend. Inspreker wenst een agrarische be-
stemming te behouden, omdat het achterhuis en de schuren nog in een dusdanige 
staat verkeren dat deze weer in gebruik kunnen worden genomen.  
 
Beantwoording: 
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Zoals inspreker zelf reeds aangeeft, is het perceel thans niet meer in gebruik als 
agrarisch bedrijf. Het agrarisch gebruik is in 2009 beëindigd. Ook uit de gegevens 
van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) is gebleken dat het object is 
aangemerkt als een woonboerderij. Er vinden geen agrarische activiteiten meer 
plaats. De passende bestemming voor dergelijke situaties is ‘Wonen - Voormalige 
boerderijen’.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
151. Perceel gemeente Diever, sectie H, nummer 909 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker geeft aan dat de perceelsgrens van het betreffende perceel op de ver-
beelding van het voorontwerp onjuist is weergegeven, en verzoekt om aanpassing 
conform de bij het kadaster bekend zijnde gegevens.  
 
Beantwoording: 
De bestemmingsgrens zal op de juiste perceelsgrens worden aangepast. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemmingsgrens op de verbeelding aanpassen. 
 
152. Perceel Dwingeloo L347 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker verzoekt om de aanwezige mestsilo aan de weg Lheebroek/Eemster op 
te nemen op de definitieve verbeelding.  
 
Beantwoording: 
De gemeente heeft er voor gekozen om de bestaande mestsilo’s buiten de be-
drijfskavels niet op de verbeelding aan te duiden. Met een ontheffing is het moge-
lijk om mest buiten de bedrijfskavels op te slaan al dan niet in een mestsilo. Er is 
dan ook geen aanleiding om specifiek deze bestaande mestsilo aan te duiden. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
153. Perceel Lheebroek 18c Dwingeloo 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker verzoekt om de agrarische bedrijfskavel te vergroten van 1,5 naar 2 ha in 
verband met toekomstige uitbreidingsmogelijkheden. 

 
Beantwoording: 
In het bestemmingsplan wordt het door inspreker gevraagde oppervlak niet bij 
recht toegestaan. Voor toekomstige bebouwing is met het nu toegekende opper-
vlak een zeer ruime mate bouwareaal voorhanden waardoor de gevraagde uitbrei-
ding niet op voorhand nodig is. De inspraakreactie geeft geen aanleiding voor aan-
passing van de agrarische bedrijfskavel. Het bestemmingsplan biedt de mogelijk-
heid om bij wijziging een bedrijfskavel te vergroten.  
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Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
154. Perceel Oosteinde 70 te Wapserveen 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker maakt bezwaar tegen de bestemming ‘Wonen’ op het betreffende per-
ceel. Volgens inspreker zou dit bestemming ‘Wonen – voormalige boerderijen’ 
moeten zijn.  
 
Beantwoording: 
De woning op het betreffende perceel is in 2009 opnieuw gebouwd in boerderijstijl, 
zoals de boerderij voorheen was. Gezien het feit dat het een beeldbepalend boer-
derijtype met schuren/stallen betreft, is de bestemming ‘Wonen – voormalige boer-
derijen juist.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming op de verbeelding wijzigen in ‘Wonen – voormalige 
boerderijen’.  
 
155. Perceel diverse percelen 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker betoogt dat het landschap van Westerveld als overkoepelend be-

leidsuitgangspunt van het voorontwerp onvoldoende naar voren komt als zijnde 
randvoorwaardenstellend voor andere functies.  

2. Niet alle essen van het esdorenlandschap zijn duidelijk aangegeven (zoals de 
es De Nul bij Wapse) en voldoende op kwaliteiten geschat. Inspreker is van 
mening dat het goed zou zijn om alle essen in het plan duidelijk aan te, en deze 
ook apart te beschrijven. 

3. De mogelijkheid die in het voorontwerp wordt geboden om bij elk agrarisch per-
ceel kamperen bij de boer tot 25 eenheden toe te staan, staat op gespannen 
voet met de landschappelijke waarden. Nuancering in de vorm van vrijwaring 
van de essen en de beekdalen van deze mogelijkheid zou een mogelijkheid 
zijn. 

4. Inspreker heeft bezwaar tegen de mogelijkheid om door middel van wijzigings-
bevoegdheden agrarische bouwpercelen van 3 ha toe te staan. Meerdere agra-
rische bedrijven van deze schaalgrootte nabij elkaar passen niet binnen het 
landschap. Inspreker stelt voor om de bedrijven een grootte van 2 ha te geven, 
en tevens een landschappelijk Beeldkwaliteitplan op te stellen, die de land-
schappelijke inpassingen van dergelijke bedrijven beschrijft.  

5. Beeldkwaliteitplan. De reactie met betrekking tot het Beeldkwaliteitplan wordt in 
dat kader behandeld. 

 
Beantwoording: 
1. De gemeente deelt deze mening niet. Bij de inrichting van de bestemmingen 

heeft het landschap een belangrijke plaats ingenomen. Daarnaast geldt het 
landschap voortdurend als toetsingskader indien afgeweken wordt van de be-
stemming. Tot slot is er het Beeldkwaliteitplan waarin het landschap een zeer 
belangrijke plek heeft gekregen en welk plan ook telkens deel van het toet-
singskader is. Het gehele plan in ogenschouw nemend is het landschap wel 
degelijk randvoorwaardenstellend. 

2. De zeer waardevolle, door de provincie aangegeven essen, zijn van een speci-
fieke beschermingsregeling voorzien. 
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Het aanlegvergunningenstelsel kent voorts binnen de agrarische bestemmin-
gen een vergunningsvereiste voor het ophogen en afgraven van gronden 
waarbij de cultuurhistorische en archeologische waarden toetsingskader zijn. 
Naar de mening van de gemeente garandeert dit voldoende bescherming voor 
de minder waardevol geachte essen, waaronder ‘De Nul’. De gemeente ziet 
geen aanleiding om in dit plan alle essen apart te gaan beschrijven. Er geldt 
een voldoende beschermende regeling, op grond waarvan de essen een vol-
waardige plek in dit bestemmingsplan hebben gekregen. 

3. De gemeente ziet geen aanleiding om beperkende regels te stellen met be-
trekking tot de situering van kleinschalige kampeerterreinen. De kampeerter-
reinen zijn pas mogelijk na ontheffing.  
Hierbij is het Beeldkwaliteitplan toetsingskader. Naar de mening van de ge-
meente garandeert dit een zorgvuldige inpassing op grond waarvan er geen 
aanleiding bestaat op voorhand gebieden uit te sluiten. 

4. Er is geen aanleiding om de omvang van de bedrijfskavels te beperken tot 2 
ha. Juist een ruimere mogelijkheid in het bestemmingsplan, biedt duidelijkheid 
en rechtszekerheid voor wat betreft het toetsingskader dat zal worden gehan-
teerd. De gemeente ziet ook geen aanleiding om uit Westerveld bedrijven te 
weren die grotere bedrijfskavels nodig hebben dan 2 ha. Als de vraag zich 
voordoet, moet dat in Westerveld mogelijk zijn. Een wijzigingsbevoegdheid met 
alle voorwaarden biedt meer dan voldoende waarborg voor een zeer zorgvul-
dige landschappelijke inpassing. Voor die inpassing is het Beeldkwaliteitplan 
toetsingskader, zodat de gemeente het niet noodzakelijk acht ook voor ieder 
bedrijf nog individueel een Beeldkwaliteitplan op te stellen.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
156. Perceel Wapserauwen 1a te Wapse 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker verzoekt om de vorm van het agrarisch bouwblok te wijzigen, in verband 
met een naastgelegen woonbestemming.  
 
Beantwoording: 
De door inspreker voorgestelde aanpassing is akkoord. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De agrarische bedrijfskavel op de verbeelding aanpassen 
 
157. Perceel Vledder G 453 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker heeft een agrarisch bedrijf in de kern van Vledder. Daarnaast bezit de in-
spreker een agrarisch perceel net buiten Vledder waarop hij een agrarisch be-
drijfsgebouw wil realiseren. Hiervoor is hij in overleg met de gemeente, getuige het 
ingediende principeverzoek. De gemeente heeft aangegeven een positieve grond-
houding te hebben ten aanzien van het verzoek. Inspreker verzoekt het college re-
kening te houden met zijn voornemen in het bestemmingsplan buitengebied. 
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Beantwoording:  
Gebleken is dat bij de totstandkoming van het bestemmingsplan buitengebied 
Vledder werd bepaald dat een drietal agrarische bedrijven, gelegen binnen de be-
bouwde kom van Vledder, waartoe het bedrijf van inspreker behoort, de mogelijk-
heid krijgt om het bedrijf te verplaatsen naar de Vledderlanden. Voor zover bekend 
is dit het enige bedrijf dat van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken. De veld-
kavel aan de Vledderlanden biedt voldoende perspectief voor de verdere ontwikke-
ling van dit bedrijf. Verplaatsing wordt mede daarom positief beoordeeld. De be-
antwoording is met de provincie afgestemd.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: Een agrarische bedrijfskavel leggen ten behoeve van de toekomstige 
verplaatsing van het agrarische bedrijf uit de bebouwde kom. Eén en ander wordt 
in een overeenkomst vastgelegd om te borgen dat op het bestaande agrarische 
perceel deze functie op termijn komt te vervallen. 
158. Perceel ’t Wildryck, plaats 201, Groningerweg 13 te Dieverbrug 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker verzoekt om uitbreiding van de bestaande chalet mogelijk te maken 

tot circa 80m2. 
2. Inspreker verzoekt om de plaatsing van een chalet/stacaravan mogelijk te ma-

ken. 
3. Inspreker wenst een houten schuur met een vloeroppervlak van circa 25m² te 

plaatsen, en verzoekt dit mogelijk te maken in het bestemmingsplan Buitenge-
bied.  

 
Beantwoording: 
Er is voor gekozen om het recreatieterrein uit dit bestemmingsplan te halen en 
voor het terrein, gezien de specifieke inrichting, een specifiek bestemmingsplan te 
maken. Er is vooreerst dan ook geen aanleiding om op de inspraakreactie in te 
gaan. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: Het recreatieterrein uit het plan halen. 
 
159. Perceel diverse percelen 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker merkt op dat de gemeenteraad gehouden is artikel 6 Habitatrichtlijn 

toe te passen. Een bestemmingsplan als geheel dient een passende beoorde-
ling te ondergaan. Inspreker is van mening dat het voorontwerp strijdig is met 
de Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn en de Natuurbeschermingsweg. 

2. Inspreker is van mening dat het plan op diverse gronden strijdig is met de Wet 
ruimtelijke ordening, omdat er bijvoorbeeld onderdelen die strenge juridische 
bescherming behoeven ontbreken.  

3. Inspreker constateert dat het voorontwerp op diverse punten strijdig is met het 
Besluit ruimtelijke ordening. 

4. Inspreker betoogt dat verouderd provinciaal beleid als uitgangspunt is gehan-
teerd, ondermeer de functiezonering wordt verkeerd toegepast. De aanstaande 
omgevingsvisie daarentegen heeft een sterke beschermingsfactor voor wat be-
treft connexiteit en functionaliteit van de ‘speciale beschermingszones’ en hun 
omgeving, welke in het voorontwerp niet worden geëerbiedigd.  

5. De essen worden als bedreigd erfgoed onvoldoende beschermd, nu het voor-
ontwerp ruimte biedt om paardenbakken met lichtbakken alsmede een land-
goed tot 2000 m² te realiseren.  
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6. De AMvB Ruimte wordt in het voorontwerp wel genoemd, maar verkeerd toe-
gepast, aldus inspreker.  

7. Inspreker is van mening dat er een veel te ruim ontheffingenstelsel is, waardoor 
onder meer de identiteit van het kleinschalig landschap van Drenthe niet in acht 
wordt genomen en daarmee dreigt te verdwijnen.  

8. Veel van de doelen zijn niet haalbaar in verband met nabijheid van Natura2000 
gebieden, aldus inspreker.  

9. Inspreker is van mening dat het voorontwerp strijdig is met het rechtszeker-
heidsbeginsel.  

10. Inspreker vindt dat er onvoldoende onderzoek is gedaan in het kader van het 
voorontwerp.  

11. Gelet op ontwikkelingen op het Dwingelderveld acht inspreker het wenselijk om 
flankerende maatregelen te nemen en overlast te voorkomen. Ondanks dat in 
het voorontwerp deze mogelijkheden wel worden geboden, is hier volgens in-
spreker niets van te merken.  

12. Inspreker concludeert dat, gelet op bovenstaande punten, geen sprake is van 
een goede ruimtelijke ordening.  

 
Beantwoording: 
1. Die passende beoordeling wordt gemaakt en zal deel uitmaken van het vervolg 

van de procedure. Bij de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan zal 
de passende beoordeling eveneens ter visie liggen. 

2. De gemeente is de mening toegedaan dat er geen sprake is van strijdigheid 
met de Wro. Inspreker geeft ook geen voorbeelden van de strijdigheid. De In-
spectie VROM heeft in haar overlegreactie ook niet aangegeven dat er van 
dergelijke strijdigheden sprake is. 

3. Verwezen wordt naar reactie 2. 
4. De omgevingsvisie van de provincie zal in het ontwerpplan worden verwerkt. 

Voor de speciale beschermingszones heeft dit geen gevolgen. In die zones is 
de provincie bevoegd gezag, gaan beheersplannen gelden en is de Natuurbe-
schermingswet van kracht. Het bestemmingsplan zal daarop worden afge-
stemd, zodanig dat zo veel mogelijk dubbele regelgeving wordt voorkomen en 
het bestemmingsplan geen ontwikkelingen mogelijk maakt waarvan op voor-
hand de uitvoerbaarheid ter discussie staat. 

5. De gemeente is van mening dat de essen voldoende zijn beschermd door 
middel van de dubbelbestemming. Daarnaast is er het Beeldkwaliteitplan dat 
de landschappelijke bescherming van de essen beschermt. Niet wordt ingezien 
dat dit onvoldoende is om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. 

6. Inspreker geeft niet aan op welke wijze de AMvB verkeerd wordt toegepast. 
Het is dan ook niet mogelijk hier een goede reactie op te geven. 

7. Ontheffingen zijn opgenomen om in uitzonderingssituaties mee te kunnen wer-
ken aan ontwikkelingen die nu nog niet kunnen worden voorzien of aan ont-
wikkelingen waarin de gemeente een nadere afweging wil maken. Daarmee is 
ook de zorgvuldige toepassing gegarandeerd. De gemeente deelt de vrees van 
inspreker dan ook niet dat dit afbreuk zal doen aan het huidige landschap van 
de gemeente. 

8. Dit wordt onderzocht in een Planmer en een passende beoordeling. Op de re-
sultaten van die onderzoeken zal het plan worden afgestemd. Het dan ontsta-
ne plan mag verondersteld worden mogelijkheden te bieden die aanvaardbaar 
zijn in de nabijheid van Natura 2000 gebieden. 

9. De gemeente is van mening dat het plan juist veel rechtszekerheid biedt. De 
gemeente deelt de mening van inspreker dan ook niet. 

10. Er is zeer uitvoerig onderzoek gedaan en er vindt nog uitgebreid onderzoek 
plaats. Al met al zal er straks bij het ontwerp sprake zijn van een uitgebreid 
scala aan onderzoeken, die ten grondslag liggen aan de bestemmingskeuzes. 
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11. Het bestemmingsplan leent zich niet voor flankerende maatregelen. Deze in-
spraakreactie heeft dan ook geen betekenis voor het bestemmingsplan. 

12. Ook deze mening deelt de gemeente niet. Het plan is zeer zorgvuldig tot stand 
gekomen, rekening houdend met alle belangen en facetten die binnen het plan 
spelen, op grond waarvan het plan een goede ruimtelijke ordening uitstraalt. 

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
160. Perceel M 895 + M 901 te Havelte 
 
Inspraakreactie: 
De op de betreffende percelen gerealiseerde schuilstal is volgens inspreker nood-
zakelijk ten behoeve onderhoud van de landerijen.  
Nu het nieuwe bestemmingsplan deze schuilstal niet meer toestaat, wordt het 
agrarisch gebruik beperkt. Inspreker verzoekt om een schuilstal met een opper-
vlakte van 50m2 toe te staan. De huidige, in verval geraakte schuilstal, zal in de 
toekomst nodig blijven, aldus inspreker.  
 
Beantwoording: 
Het in algemene zin toestaan van schuilstallen van 50m2 wordt, in verband met 
verrommeling van het landschap, niet wenselijk geacht. Wel is er onder voorwaar-
den een mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen voor de bouw van een 
schuilstal.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
161. Perceel De Kamp 1 te Wapse 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker verzoekt om op de verbeelding de volledige huidige situatie aan bebou-
wing op de kavel, waaronder de bijgebouwen, weer te geven.  
 
Beantwoording: 
De gemeente kan de ondergrond van de verbeelding niet aanpassen. Deze onder-
grond is niet volkomen actueel, zodat er verschil kan bestaan tussen de weergave 
en de inmiddels gerealiseerde situatie. Aan de ondergrond kunnen dan ook geen 
rechten worden ontleend. Wel is aan de hand van het door inspreker bijgevoegde 
kaartje bekeken in hoeverre het bouwvlak van het woonhuis goed op de verbeel-
ding is gesitueerd. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: Het bouwvlak voor het woonhuis aanpassen. 
 
162. Perceel Witteveen 20U te Ruinen, sectie B 1272 
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Inspraakreactie: 
1. Inspreker is eigenaar van een zomerbungalow (60m²) met vrijstaande schuur 

(10m²), welke recreatief gebruikt wordt. In de afgelopen jaren zijn op omliggen-
de percelen bouwvergunningen verleend voor dermate grote recreatiewonin-
gen, dat op grote schaal permanente bewoning is ontstaan, welke nu middels 
een persoonlijke beschikking wordt gedoogd. Inspreker ondervindt als recreant 
overlast van deze permanente bewoning.  

2. De uitbreiding van de maximale oppervlakte van gebouwen inclusief bijgebou-
wen op recreatieterreinen van 80m² naar 100m² sluit volgens inspreker goed 
aan op het Provinciale Besluit. 

3. Vrijstaande bijgebouwen/schuren die onder het vorige punt vallen, mogen een 
maximale oppervlakte hebben van 20m², dit met uitzondering van vrijstaande 
bijgebouwen bij (sta)caravans of chalets, welke een maximale oppervlakte heb-
ben van 6m². Dit sluit volgens inspreker goed aan bij het bestemmingsplan van 
buurgemeente De Wolden en op de landelijke regeling inzake vergunningvrij 
bouwen van vrijstaande gebouwen/schuren. 

 
Beantwoording: 
1. Het permanent bewonen van recreatiewoningen is niet alleen in Westerveld 

een probleem. Inmiddels is ten aanzien daarvan wel het een en ander gewij-
zigd.  
Reden waarom persoonsgebonden beschikkingen zijn verleend, die er op ge-
richt zijn om het gebruik uiteindelijk te beëindigen en de recreatiewoningen op-
nieuw voor recreatieve bewoning beschikbaar te krijgen. De gemeente heeft 
de recreatiewoningen dan ook als zodanig bestemd, er van uitgaand dat het 
permanent bewonen van tijdelijke duur is. In die zin laat het bestemmingsplan 
het permanent bewonen niet toe. Met het bestemmingsplan kan de overlast 
niet worden voorkomen.  

2. Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. De gemeente heeft zich 
aan willen sluiten bij de ruimte die de provincie biedt. 

3. Het bestemmingsplan biedt geen ruimte voor vrijstaande bijgebouwen/schuren 
bij recreatiewoningen tot 20 m². Recreatiewoningen mogen inclusief aanbouw-
sels maximaal 100 m² bedragen. Daarbij is het aan de eigenaar zelf om te be-
palen op welke wijze die 100 m² wordt ingevuld. Vrijstaande bijgebouwen zijn 
toegestaan tot 6 m². 

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
163. Perceel Dwarsweg 2 te Nijensleek 
 
Inspraakreactie: 
Het pand op het betreffende perceel heeft oorspronkelijk als boerderijtje gefun-
geerd en zou in aanmerking moeten komen voor de bestemming ‘Wonen – voor-
malige boerderijen’. Inspreker verzoekt de bestemming ‘Wonen’ te wijzigen in ‘Wo-
nen – voormalige boerderijen’.  
 
Beantwoording: 
Het pand is een voormalige boerderij en ziet er ook als zodanig uit. Het verzoek 
wordt toegekend.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming op de verbeelding wijzigen in ‘Wonen – Voormalige 
boerderijen’.  
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164. Perceel: Dieversluis 5 te Dwingeloo 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker verzoekt de begrenzing van de agrarische bedrijfskavel voor hun perceel 
uit te breiden conform bijgevoegde tekening. In de gewenste uitbreiding is de be-
staande kuilopslag gelegen. In de toekomst wil inspreker op die locatie sleufsilo’s 
realiseren.  
  
Beantwoording: 
De begrenzing van de agrarische bedrijfskavel wordt conform verzoek aangepast, 
echter met de nadere aanduiding dat op het gedeelte van de kuilopslag geen ge-
bouwen zijn toegestaan. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bedrijfskavel aanpassen met gedeeltelijk de aanduiding “gebou-
wen uitgesloten”.  
 
165. Perceel Hs. Stevensweg 1 te Dwingeloo, sectie L 608 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker vraagt zich af welke gevolgen het voorontwerp heeft voor het genoemde 
perceel, nu hieraan een woonbestemming is toegekend, terwijl hier al een aantal 
jaren een Bed & Breakfast is gevestigd.  
 
Beantwoording: 
Bed and Breakfast wordt in het ontwerpbestemmingsplan bij ontheffing toegestaan 
binnen de woonbestemming. Voor bestaande situaties geldt dat deze voor het 
nieuwe bestemmingsplan geacht worden ontheffing te zijn verleend. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
166. Perceel Van de Sluisweg 3/4 te Uffelte, P139, P118 
 
Inspraakreactie: 
1. Insprekers hebben bezwaar tegen de intekening aankoopbeleid op de percelen 

P139 en P118 
2. Insprekers hebben bezwaar tegen de bestemming ‘Bos’ die is toegekend aan 

het perceel Van de Sluisweg 3 te Uffelte. 
3. Insprekers verzoeken om de vorm van het agrarisch bouwblok, gelegen aan de 

Van de Sluisweg 4 te Uffelte, aan te passen conform de door insprekers aange-
leverde tekening.  

 
Beantwoording: 
1. De begrenzing van de gebieden die in de toekomst mogelijk voor natuuront-

wikkeling verworven kunnen worden ter afronding van bestaande natuurgebie-
den, vloeit uit een gebiedsplan voort. Die verwerving geschiedt op basis van 
vrijwilligheid. In het bestemmingsplan staat die begrenzing niet meer ter dis-
cussie. Het bestemmingsplan regels alleen wanneer van een bestemmingswij-
ziging gebruik gemaakt kan worden, en regelt enkele beperkingen voor de 
gronden om de kwaliteit van de grond voor natuurontwikkeling zoveel mogelijk 
te behouden. 
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2. Feitelijk is er sprake van bos. Niet wordt aangegeven waarom bezwaar bestaat 
tegen de bestemming. Vooreerst is er geen aanleiding om tot een andere be-
stemming te komen.  

3. De situering van de bedrijfskavel wordt afgestemd op de werkelijke situatie.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: aanpassen situering bedrijfskavel. 
 
167a en b. Percelen Van Helomaweg 6 en Midden 153 te Wapserveen 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker verzoekt om de agrarische bedrijfskavel te vergroten in verband met 

toekomstige uitbreidingsmogelijkheden. Tevens wil inspreker naast de be-
stemming grondgebonden veehouderij een bestemming voor intensieve vee-
houderij willen ter ontlasting van de bedrijfslocatie Midden 153. 

2. Inspreker betoogt dat het agrarisch bouwperceel aan het Midden 153 te klein is 
ingetekend, mede gezien de verhouding van de buren. 
 

 
Beantwoording: 
1. Voor toekomstige bebouwing is binnen de nu toegekende agrarische bedrijfs-

kavel een zeer ruim oppervlak bouwareaal voorhanden waardoor de gevraag-
de uitbreiding niet op voorhand nodig is. Als een intensieve neventak niet aan-
wezig is op een locatie, zal deze in het nieuwe bestemmingplan Buitengebied 
niet als nieuwe tak worden opgenomen. Nieuwe locaties voor intensieve agra-
rische bedrijfsactiviteiten worden ingevolge de nota van uitgangspunten en de 
Kadernota in het geheel niet toegestaan in de gemeente, tenzij het om een 
noodzakelijke bedrijfsverplaatsing gaat. 

2. Alle agrarische bedrijven krijgen recht op een even groot bebouwbaar opper-
vlak. Dat geldt ook voor de door de inspreker aangehaalde percelen. Het 
bouwvlak waarop de inspreker doelt, is echter de agrarische bedrijfskavel. De-
ze kan per locatie verschillen. Deze agrarische bedrijfskavel is vaak veel rui-
mer dat het maximaal te bebouwen oppervlak en moet bezien worden als 
zoekgebied waarbinnen alle agrarische bedrijfsfuncties dienen te worden ge-
positioneerd. Deze biedt zeer veel ruimte. Voor toekomstige bebouwing is bin-
nen de nu toegekende agrarische bedrijfskavel een zeer ruim oppervlak bouw-
areaal voorhanden waardoor de gevraagde uitbreiding niet op voorhand nodig 
is.  
 

Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
De inspraakreactie geeft geen aanleiding voor aanpassing van het bestemmings-
plan. 
 
168. Perceel Wittelterweg 31 te Wittelte  
 
Inspraakreactie: 
1. Terrein staat momenteel als R2 op de kaart aangegeven, gezien de aanwezige 

stacaravans en chalets zou dit R1 moeten zijn.  
2. Tevens vindt er natuurkamperen plaats, dus zou de bestemming ook R2 moe-

ten zijn. 
3. Wegens de toekomst visie (groepsaccommodatie) zou het terrein eveneens 

ingedeeld moeten worden onder R5. 
4. Het bunkerbos staat in het bestemmingsplan als agrarisch genoemd, en staat 

beschreven als natuur en bosgrond. Het bos wordt gebruikt voor activiteiten op 
de camping. 
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Beantwoording: 
1. Dit is juist. Het betreft een gemengd terrein met zowel vaste als mobiele ver-

blijfsrecreatie.  
2. Het afzonderlijk bestemmen van (een gedeelte van) het perceel als natuur-

kampeerterrein is niet noodzakelijk. Wanneer het perceel de bestemming R1 
krijgt, zijn ook ‘lichtere’ vormen van kamperen, waaronder natuurkamperen, 
toegestaan.  

3. Dit bestemmingsplan is in hoofdzaak conserverend. Toekomstige ontwikkelin-
gen zullen per bedrijf middels maatwerk (partiële herziening met bijbehorende 
besluitvorming) moeten worden afgewogen.  

4. Het bosperceeltje is kleiner dan 2 hectare en wordt daarom niet afzonderlijk 
bestemd.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming op de verbeelding aanpassen (R2 naar R1)  
 
169. Perceel H 4587 en H 3626 te Havelte 
 
Inspraakreactie: 
1. Insprekers geven aan dat perceel H 4587 ten onrechte de bestemming ‘Bos – 2’ 

heeft gekregen, nu dit perceel in gebruik is voor de verbouw van kerstbomen. 
2. Insprekers geven aan dat perceel H 3626 niet geschikt is voor recreatief ge-

bruik, omdat zich hier een bijenstal bevindt en hier geen pad loopt. De bestem-
ming ‘Bos – 1’ zou meer passend zijn, aldus insprekers.  

 
Beantwoording: 
1. Voor de beantwoording wordt verwezen naar inspraakreactie 116. 
2. Bos – 2 is een passende bestemming, er bestaat geen aanleiding om dit te 

veranderen.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verwezen wordt naar inspraakreactie 116. Voor het overige geeft de inspraakreac-
tie geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
170.a. Perceel: Van Zijlweg 1 te Wapserveen 
 
Inspraakreactie: 
Insprekers verzoeken voor hun perceel de bestemming “Wonen – Voormalige 
boerderij” weer op te nemen. Op de vorige versie stond het perceel als zodanig op 
de kaart, nu is het perceel enkel als “Wonen “aangeduid.  
  
Beantwoording:  
De woning heeft geen karakteristieke verschijningsvorm, waardoor de bestemming 
“Wonen” gehandhaafd blijft. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan t.g.v. de inspraakreactie 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
170.b. Perceel Schipslootweg 4 te Wapserveen 
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Inspraakreactie: 
Het perceel krijgt de bestemming “R-2”, inhoudende o.a. groepsaccommodatie. 
Momenteel heeft het perceel de bestemming “Kamphuis” met de nadere aandui-
ding “verblijfsrecreatie voor gehandicapten”. De te realiseren gebouwen zijn blij-
kens de bouwaanvragen ook hiervoor ingericht. De specificering is in het nieuwe 
bestemmingsplan komen te vervallen, zodat ook niet-gehandicapten ontvangen 
mogen worden. Hiertegen wordt bezwaar gemaakt, temeer omdat de gemeente 
richting insprekers heeft aangegeven dat dit niet zo gaan plaatsvinden. Doordat het 
terrein voor breder gebruik benut kan worden verwachten de insprekers een veel 
meer bezoekers en evenredig toenemende druk op het aangrenzende natuurge-
bied en het perceel van de insprekers. Insprekers verzoeken de regels aan te pas-
sen zodanig dat de recreatiebestemming alleen ten dienste staat van groepen ge-
handicapten.  
  
Beantwoording: 
Voor de beantwoording wordt verwezen naar inspraakreactie 65.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Zie inspraakreactie 65. 
 
170.c. Perceel Zijlweg 3 te Wapserveen 
 
Inspraakreactie:  
1. De bestemming van het perceel van de woongemeenschap is te ruim en on-

duidelijk geformuleerd. Onduidelijk hoeveel woningen er mogen worden gerea-
liseerd. Ook is niet onduidelijk waar de gebouwen mogen worden gerealiseerd, 
het hele terrein is daarmee bouwkavel. Dit is niet evenredig met de bestem-
mingen “wonen” en “wonen - voormalige boerderijen”, waarbij het bouwblok 
duidelijk is aangegeven.  

2. In het huidige bestemmingsplan staat aangegeven dat er 3 woningen mogen 
worden gebouwd. Dit is in het nieuwe bestemmingsplan niet aangegeven. Er 
kunnen dus vele woningen worden gerealiseerd. 

3. De toegekende uitbreiding van 20% is niet gedefinieerd en is in strijd met het 
uitgangspunt van de gemeente om zonder compensatie geen nieuwe wonin-
gen toe te staan. 

4. Het begrip ‘bedrijfsgebouw’ is niet correct, bedrijven worden niet toegestaan.  
 
Beantwoording: 
Voor de beantwoording wordt verwezen naar inspraakreactie 147.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Zie inspraakreactie 147. 
 
 
171. Perceel Westeinde 18 te Dwingeloo 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker wil graag weten onder welke voorwaarden uitbreiding mogelijk is van het 
bouwblok op perceel Westeinde 18 te Dwingeloo. Inspreker stelt voor dat voor 
vaststelling in goed overleg te laten plaatsvinden waardoor misverstanden voor-
komen kunnen worden.  
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Beantwoording: 
Inspreker heeft 1,5 ha bedrijfskavel toegewezen gekregen. Maar een klein deel 
daarvan wordt door inspreker benut. Er is op voorhand geen aanleiding om nu al te 
kijken naar een uitbreiding van 2 ha. In de planregels is een ontheffingsmogelijk-
heid opgenomen voor het vergroten van het bouwvlak en de agrarische bedrijfska-
vel.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
172. Perceel Lheebroek 5 te Dwingeloo 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker geeft aan dat het agrarisch bouwblok van het betreffende perceel niet 

is afgestemd op de uitbreiding van de stal die in 2008/2009 heeft plaatsgevon-
den. De oppervlakte van de stal is meer dan verdubbeld.  

2. Inspreker verzoekt om rekening te houden met toekomstige uitbreidingsmoge-
lijkheden middels vergroting van het bouwperceel. 

3. Inspreker vraagt om rekening te houden met de plannen om in de toekomst een 
bedrijfswoning aan de kant van Lheebroek 6 te realiseren.  

 
Beantwoording: 
1. Deze opmerking is correct. De vorm van de bedrijfskavel zal aan de juiste situ-

atie worden aangepast. 
2. Met de bedrijfskavels is rekening gehouden met toekomstige uitbreidingsmo-

gelijkheden. Bovendien biedt het plan ook nog mogelijkheden om de bedrijfs-
kavel te vergroten, mocht dat noodzakelijk blijken. 

3. Het bestemmingsplan voorziet niet in de mogelijkheid voor de bouw van twee-
de bedrijfswoningen. In geval inspreker doelt op een verplaatsing van de be-
staande bedrijfswoning, dan kan daarvoor de vorm van de bedrijfskavel wor-
den aangepast. Op het moment waarop dit gaat spelen, wil de gemeente 
graag meekijken om tot een goede afweging te kunnen komen. Het plan biedt 
derhalve de mogelijkheid om een en ander te realiseren, maar op voorhand 
wordt daarvoor geen ruimte gereserveerd. 

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De vorm van de bedrijfskavel op de verbeelding aanpassen. 
 
173. Perceel Landgoed ’t Wildryck 
 
Inspraakreactie: 
1. Insprekers hebben bezwaar tegen de bestemming ‘Recreatie – 2’, welke aan 

het gehele gebied is toegekend, omdat het zuidelijke gebied bebouwd is met 
recreatiewoningen in een ruime setting. 

2. In aanvulling op het vorige punt wordt het landgoed doorsneden door een 
openbare route (Tolweg), waaraan een voorzieningengebouw met horecage-
bouw en zwembad is gelegen. Deze voorzieningen vervullen een algemene 
functie voor bezoekers van het omliggende gebied, en niet alleen voor gebrui-
kers van het park, hetgeen nu niet terug te vinden is in het voorontwerp.  

3. In aanvulling op de vorige punten is het noordelijk deel van het landgoed in ge-
bruik als camping met deels jaarplaatsen en deels seizoensplaatsen. 

4. In aanvulling op de vorige punten is het landgoed voor een deel in particulier ei-
gendom bij derden en op dat gedeelde dicht bebouwd, en is een ander deel nog 
te ontwikkelen bos met bestemming ‘Recreatie – 2’.  
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5. Inspreker stelt voor om in overleg met de gemeente de bestemmingen op de 
betreffende locatie nader te preciseren.  

 
Beantwoording: 
Er is voor gekozen om het recreatieterrein uit dit bestemmingsplan te halen en 
voor het terrein, gezien de specifieke inrichting, een specifiek bestemmingsplan te 
maken. Er is vooreerst dan ook geen aanleiding om op de inspraakreactie in te 
gaan. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Het recreatieterrein uit het plan halen. 
 
174. Perceel sportveld te Zorgvlied, Diever sectie A1981 
 
Inspraakreactie: 
1. Het betreft een voormalig sportveld, dat niet meer als zodanig in gebruik is. 

Volgens insprekers is het niet aannemelijk dat hier op overzienbare termijn inte-
resse zal ontstaan voor teamsport. Uit eerder met de gemeente gevoerde ge-
sprekken blijkt dat bestemming tot woondoeleinden niet mogelijk/wenselijk 
wordt geacht. Insprekers verzoeken de locatie te bestemmen voor ‘permanente 
woondoeleinden’, waarbij dit alleen mogelijk is door gebruikmaking van rechten 
welke ontstaan door de regeling ‘Ruimte voor ruimte’. 

2. Indien het genoemde in het vorige punt niet mogelijk is, verzoeken insprekers 
de locatie te bestemmen voor ‘Recreatieve doeleinden’ zodat hierop circa ze-
ven recreatiebungalows kunnen worden ontwikkeld. 

3. Indien het genoemde in de vorige punten niet mogelijk is, verzoeken insprekers 
de locatie te bestemmen voor ‘horecadoeleinden met een bedrijfswoning’. 

4. Insprekers merken op dat bovengenoemde ontwikkelingen passen binnen de 
functieverandering van het buitengebied van Westerveld en aansluiten bij de 
kwaliteiten van de periferie van Zorgvlied. Verloedering van het gebied kan op 
deze wijze voorkomen worden.  

 
Beantwoording: 
1. Het beleid laat geen ruimte voor woningbouw in het buitengebied ter compen-

satie van het opheffen van een sportveld. De ruimte voor ruimte regeling is hier 
niet voor bedoeld. In geval het sportveld niet meer als zodanig in gebruik zal 
worden genomen, moet worden omgezien naar andere mogelijkheden. Wo-
ningbouw behoort daar niet toe. 

2. In het bestemmingsplan is een mogelijkheid opgenomen om nieuwe recreatie-
terreinen aan te leggen. In dit geval is evenwel geen sprake van een recreatie-
terrein, maar van de bouw van individuele recreatiewoningen. De gemeente 
ziet geen aanleiding om hiervoor ruimte in het plan te scheppen. 

3. Nieuwe horecabedrijven zijn eveneens niet toegestaan.  
4. De gemeente constateert in tegenstelling tot inspreker dat de genoemde ont-

wikkelingen niet passen binnen het de beleidsuitgangspunten van dit bestem-
mingsplan. De gemeente stelt voor om met inspreker buiten de procedure van 
dit bestemmingsplan om te kijken wat de mogelijkheden kunnen zijn voor her-
gebruik van de gronden van het voormalige sportveld. 

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
175. Perceel Vledder sectie G, 155 
 



068402.03 blz 95 
 

 
 
Reactienota Inspraak  Buro Vijn B.V.   
Status: Definitief / 23-12-10   

Inspraakreactie: 
Inspreker verzoekt om de bouwmogelijkheid voor vier recreatiewoningen, zoals 
deze in het vigerende plan is opgenomen, over te nemen in het bestemmingsplan 
Buitengebied.  
 
Beantwoording: 
Het betreft het bungalowpark Doldersum. Op het park zijn de rechten van het gel-
dende bestemmingsplan overgenomen. Volgens het geldende bestemmingsplan 
zijn er op dit park nog enkele nieuwe bouwlocaties, waaronder die van inspreker. 
Deze locaties zijn aangegeven op de verbeelding met de aanduiding “recreatiewo-
ning”. De locatie op de hoek Madeweg / Dieverseweg betreft 4 recreatiewoningen, 
inclusief de aanwezige recreatiewoningen.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: de bestemming ‘Recreatie – 3’ wijzigen in ‘Recreatie – 4’. en op het 
betreffende perceel een aanduiding voor het maximale aantal van 4 recreatiewo-
ningen opnemen.  
 
176. Perceel Witteltermade 2 te Wittelte 
 
Inspraakreactie: 
1. In het voorontwerp is de bestemming van het betreffende perceel gesplitst in 

delen voor wonen en een agrarische bestemming. Inspreker heeft hier bezwaar 
tegen, omdat in het vigerende bestemmingsplan het gehele perceel bestemd is 
als wonen.  

2. Indien kavelsplitsing wordt doorgevoerd, wenst inspreker de woonbestemming 
te behouden, omdat in het verleden zich ook woningen bevonden en omdat in 
1999 door B&W deze bestemming is toegekend.  

3. Inspreker zou graag in gesprek treden over de mogelijkheden om, eventueel in 
ruil voor de sloop van een oude schuur, een woning ter realiseren. Hierdoor 
kunnen kinderen ouderzorg verlenen indien nodig en wordt het landelijk aan-
zicht verbeterd. De nieuw te (her)bouwen woning hoeft niet groter te worden 
dan de huidige schuur (112m²). De landelijke aanzichten en cultuurhistorische 
waarden, evenals een landelijke stijl, passend in het buitengebied en rekening 
houdend met historie, openheid, aanzicht, milieu en regionale bouwkenmerken 
worden volgens inspreker met het genoemde voorstel behouden. Voorts wijst 
inspreker op de ‘ruimte voor ruimte’ regeling.  

 
Beantwoording: 
1. De bestemmingen zijn afgestemd op het feitelijke gebruik. De naast het woon-

perceel liggende gronden zijn niet als tuin of erf bij het woonhuis in gebruik. De 
agrarische bestemming met daarin de functie cultuurgrond is volgens de ge-
meente de meest passende bestemming. 

2. Het perceel waar de woning is gesitueerd behoudt zijn woonbestemming.  
3. In de woonbestemming is een saneringsregeling opgenomen om te komen tot 

vermindering van de oppervlakte aan bijgebouwen door het opruimen van ou-
de schuren. Die ruimte voor ruimte regeling is alleen van toepassing op (voor-
malige) agrarische bedrijven en sanering gebouwen vanaf 750m². Bewoning 
van vrijstaande bijgebouwen is niet toegestaan. Zorg of anderszins aan het 
wonen gerelateerde functies dienen in het bestaande woonhuis of de daaraan 
vastgebouwde aan- of uitbouwen te worden ondergebracht. 

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
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177. Percelen Rijksweg 19-20 te Havelte 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker verzoekt om de gebruiksmogelijkheden van het gebouw te verbreden. 
Het gebouw staat leeg en raakt in verval. Om het gebouw te kunnen opknappen is 
het de intentie om het gebouw (in delen) te verhuren en stapsgewijs op te knap-
pen. In het verleden hebben er diverse functies in het gebouw gezeten waaronder 
een groothandel in bloemen en een aannemersbedrijf.  

 
Beantwoording: 
Het beschermd dorpsgezicht Havelte dorp-oud valt buiten de begrenzing van het 
bestemmingsplan buitengebied. De planbegrenzing wordt aangepast, waardoor 
het perceel van inspreker buiten het nieuwe bestemmingsplan buitengebied komt 
te vallen. Het bestemmingsplan voor het gebied Havelte dorp-oud wordt de ko-
mende jaren geactualiseerd. 

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: Aanpassen begrenzing plangebied.  
 
178. Perceel Kalteren 8 te Diever 
 
Inspraakreactie: 
1. Insprekers achten het niet gewenst dat de planbegrenzing van het vigerende 

bestemmingsplan Kalterbroeken door het voorontwerp wordt opgeschoven in 
westelijke richting. Het betreft een kwetsbaar gebied, hetgeen bevestigd wordt 
door de speciale status van het landschapselement.  

2. De praktijkruimte die aan perceel Kalteren 8a te Diever is toegekend is niet 
overgenomen in het voorontwerp. Insprekers verzoeken dit alsnog aan te ge-
ven.  

3. Insprekers zijn het niet eens met het in het voorontwerp aan het perceel toege-
kende uitbreidingspercentage van 10%. In het vigerende plan is een uitbrei-
dingspercentage van 60% toegestaan. Insprekers vragen zich af of dit het per-
centage van de bedrijfsvloeroppervlakte, het bedrijfsgebouw, het bestemmings-
vlak, het bouwperceel of het bouwvlak betreft. 

4. Insprekers geven aan voorstander te zijn van het voorstel om alle gronden waar 
een functie in het kader van de EHS en afgeleid de EVZ aan toe te kennen valt, 
de functie te geven van landbouw verweven met natuur.  

5. Het is insprekers onduidelijk waarom de ecologische verbindingszone gewijzigd 
is ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan. Deze voorgestelde wijzi-
ging zal volgens insprekers leiden tot beperking van de mogelijkheden en daar-
door waardevermindering van het pand op het betreffende perceel. In plaats 
daarvan stellen insprekers voor om een invulling te geven aan een robuuste 
ecologische verbindingszone.  

 
Beantwoording: 
1. De planbegrenzing van Kalterbroeken is gevolgd.  
2. Binnen de bestemming is een praktijkruimte bij recht toegestaan. Er is geen 

aanleiding om hiervoor vervolgens nog een aanduiding op te nemen.  
3. Er wordt een andere systematiek gekozen met betrekking tot de bedrijfsbe-

bouwing. 
4. Ecologische verbindingen die al zijn gerealiseerd en als natuur zijn ingericht 

hebben een natuurbestemming gekregen, tenzij deze kleiner zijn dan 2 ha, in 
welk geval de zones hun bescherming vinden in de agrarische bestemming.  
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Ecologische verbindingszones waarvoor de gronden nog niet zijn verworven 
en die als zodanig ook nog niet zijn begrensd en zijn ingericht als natuur, zijn 
niet bestemd. De omvang, de begrenzing en het tijdstip van realisatie hiervan 
is niet bekend. Het plan kent een wijzigingsbevoegdheid, dat zodra de begren-
zing en de verwerving een feit is, aan de gronden een natuurbestemming toe-
gekend kan worden. 
De EHS is vertaald op de verbeelding. Alle bestaande en inmiddels gereali-
seerde natuur is als natuur of bos bestemd. All nieuwe, nog te realiseren na-
tuur is door middel van een wijzigingsbevoegdheid in het plan opgenomen, zo-
danig dat na verwerving de natuurbestemming kan worden toegekend. De ge-
meente is van mening dat een en ander daarmee goed in het plan is verwerkt 
en ziet dan ook geen aanleiding hiervoor een andere regeling op te nemen. 

5. Op de verbeelding zijn de verbindingszones niet weergegeven. Over het per-
ceel van inspreker loopt de dubbelbestemming die ziet op de waterhuishoud-
kundige en landschappelijke waarden van het beekdallandschap en de dub-
belbestemming die ziet op de bijzondere waarden van het landschap grenzend 
aan Kalterbroeken. Die beide dubbelbestemmingen hebben geen betekenis 
voor de verbindingszones.  

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: Het bebouwingspercentage van de verbeelding verwijderen. 
Regels: Het bebouwingspercentage vervangen door een bebouwingsoppervlakte. 
In de toelichting de andere systematiek binnen bedrijven beschrijven. 
 
179. Perceel diverse percelen 
 
Inspraakreactie: 
1. Insprekers zijn van mening dat het voorontwerp strijdig is met de Habitatrichtlijn 

en de Natuurbeschermingswet. 
2. Insprekers zijn van mening dat het plan op diverse gronden strijdig is met de 

Wet ruimtelijke ordening.  
3. Insprekers constateren dat het voorontwerp op diverse punten strijdig is met het 

Besluit ruimtelijke ordening. 
4. Insprekers betogen dat verouderd provinciaal beleid als uitgangspunt is gehan-

teerd, ondermeer de functiezonering wordt verkeerd toegepast.  
5. De essen worden als bedreigd erfgoed onvoldoende beschermd, nu het voor-

ontwerp ruimte biedt om paardenbakken alsmede een landgoed te realiseren.  
6. De AMvB Ruimte wordt in het voorontwerp wel genoemd, maar verkeerd toe-

gepast, aldus insprekers.  
7. Insprekers zijn van mening dat er een veel te ruim ontheffingenstelsel is, waar-

door onder meer de identiteit van het kleinschalig landschap van Drenthe niet in 
acht wordt genomen en daarmee dreigt te verdwijnen.  

8. Veel van de doelen zijn niet haalbaar in verband met nabijheid van Natura2000 
gebieden, aldus insprekers.  

9. Insprekers zijn van mening dat het voorontwerp strijdig is met het rechtszeker-
heidsbeginsel.  

10. Insprekers vinden dat er onvoldoende onderzoek is gedaan in het kader van het 
voorontwerp.  

11. Insprekers concluderen dat, gelet op bovenstaande punten, geen sprake is van 
een goede ruimtelijke ordening.  

 
Beantwoording: 
Verwezen wordt naar de beantwoording onder nummer 159, welke inspraakreactie 
vrijwel identiek is. 
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Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het bestemmings-
plan. 
 
180. Perceel Aaweg 2 te Wittelte 
 
Inspraakreactie: 
1. De locatie betreft een melkveebedrijf dat recent is overgenomen en de bedrijfs-

strategie heeft om te groeien. Insprekers verzoeken om alle bestaande bebou-
wing op te nemen in het agrarisch bouwblok. Het gaat hier om kuilplaten en 
sleufsilo’s, maar ook om een foliebassin, dat nog niet geplaatst is, maar al wel 
vergund. 

2. Insprekers zijn van mening dat gezien de bestaande omvang van het bedrijf de 
kavel dermate klein is dat nauwelijks uitbreidingsruimte wordt geboden, hetgeen 
in strijd is met het gestelde in de toelichting van het voorontwerp. Insprekers 
stellen voor om in overleg met de gemeente de mogelijkheden te bespreken en 
doen een voorstel om een agrarisch bouwblok van 2ha op te nemen. 

3. Insprekers kunnen zich niet vinden in de dubbelbestemming ‘Waarde – Land-
schap 2’ die aan de omliggende gronden is toegekend.  
Volgens insprekers is er geen sprake van een beekdal, maar van een gegraven 
sloot. Indien kaartmateriaal van de provincie als basis heeft gediend, voeren in-
sprekers aan dat ook tegen de ontwerpomgevingsvisie van de provincie Dren-
the bezwaar is ingediend.  

4. Insprekers merken op dat zij bezwaar hebben tegen de bouwregels van artikel 
68, indien deze ook betrekking hebben op agrarische bebouwing.  

5. Insprekers verzoeken om verwijdering van de hoge archeologische verwach-
tingswaarde. Hiervan kan geen sprake zijn, omdat de gronden tijdens de ruil-
verkaveling zijn gediepploegd.  

6. Insprekers achten het onrechtvaardig dat de gemeente de archeologie niet via 
het bestemmingsplan regelt teneinde planschadeclaims te voorkomen.  

 
Beantwoording: 
1. De bedrijfskavel zal worden afgestemd op de feitelijke, waaronder de inmiddels 

vergunde situatie, zoals die door inspreker op een kaartje is bijgevoegd. 
2. De bedrijfskavel, zoals opgenomen in het voorontwerp, biedt aan de achterzij-

de voldoende ruimte voor ontwikkeling. Nu inmiddels met vergunning een deel 
van die ruimte is benut, zal de bedrijfskavel worden vergroot tot een omvang 
van 2 ha. 

3. De gemeente heeft de begrenzing van de beekdalgebieden van kaarten van 
de provincie afgehaald. Het beekdal van de Wapserveense Aa valt in zone 3 
van het provinciaal omgevingsplan II. Het gaat er niet om of het water de kwali-
ficatie van beek of sloot verdient, het gaat binnen de dubbelbestemming om de 
bescherming van het daaraan gerelateerde, aangrenzende landschap. Daarbij 
zijn de waterhuishouding en de landschappelijke waarden van dat landschap 
ondergebracht in de dubbelbestemming. Wij zien geen aanleiding te veronder-
stellen dat de dubbelbestemming ten onrechte op de gronden is gelegd.  

4. Deze regels hebben ook betrekking op agrarische bebouwing. Voor insprekers 
houdt dit vrijwel geen beperking in. Bij nieuwbouw moet zonder deze dubbel-
bestemming ook al waterhuishoudkundig gecompenseerd te worden. Die toets 
zal nu meer specifiek op het beekdal gericht zijn. Voorts mag de bebouwing 
geen onevenredige afbreuk doen aan de landschappelijke waarden van het 
beekdal. In geval er aangesloten worden bij bestaande bebouwing zullen daar 
weinig problemen bij ontstaan. Die afbreuk zal er bijvoorbeeld zijn als diep in 
het beekdal worden gebouwd, los van bestaande bebouwing.  
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5. en 6. Deze reacties worden behandeld in het kader van de Archeologische be-
leidsadvieskaart. 

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bedrijfskavel aanpassen en vergroten naar 2 ha. 
 
181. Perceel I139 en I66 
 
Inspraakreactie: 
1. Insprekers constateren dat het eerder ingediende verzoek is verwerkt, waardoor 

op de huidige verbeelding twee recreatiewoningen op perceel I66 zijn opgeno-
men.  

2. Insprekers merken op dat de pingo ruïnes (percelen I139 en I74) nu zijn opge-
nomen op de verbeelding, echter met de donkergroene kleur van bos. Inspre-
kers achten het niet gewenst dat de pingorelicten in andere kaartlagen worden 
aangegeven, nu zij begrepen hebben dat de archeologiekaart één van de kaart-
lagen van de verbeelding van het voorontwerp vormt, en verzoeken de aandui-
ding daar weer te verwijderen. 

3. De omschrijving van bosbestemming in Natura2000 gebied is volgens inspre-
kers niet correct. Omdat de bestemming ‘Agrarisch – 2’ en de cultuurhistorische 
waarde wel correct waren, verzoeken insprekers dit te herstellen.  

4. Insprekers constateren dat de twee houtwallen op perceel I139 inmiddels zijn 
opgenomen. 

5. Insprekers wensen er van op de hoogte gesteld te worden indien de Natu-
ra2000 grenzen weer op de verbeelding worden opgenomen. 

6. Insprekers verzoeken om aanpassing van de grenzen van de bos bestemming 
op percelen I139 en I66. De op de verbeelding aangegeven grenzen zijn niet 
conform de werkelijke situatie. Insprekers hebben het een en ander verduidelijkt 
met een ingetekende kaart.  

7. Insprekers wensen geïnformeerd te worden over de juistheid van de grens tus-
sen essen en veldgronden landschap, nu deze dwars over het landgoed de 
Heezeberg loopt. 

 
Beantwoording: 
1. Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
2. De gemeente ziet geen probleem in het feit dat de pingo ruïnes op meerdere 

kaarten zijn weergegeven. Het gaat in deze discussie om het bestemmings-
plan. De ruïnes zijn binnen de bosbestemming gebracht, waarbinnen de pingo 
ruïnes zijn beschermd. 

3. De gemeente heeft de bestemmingen afgestemd op de feitelijke inrichting van 
de gronden. Daar waar bos is, is ook een bosbestemming van toepassing. 

4. Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
5. De Natura-2000 grenzen worden niet opgenomen, omdat deze geen juridische 

betekenis hebben in relatie tot de regels van het plan. 
6. De verbeelding is hier op aangepast.  
7. De begrenzing van de essen is afgestemd op de provinciale essenkaart. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bosbestemming op de verbeelding aanpassen aan de feitelijke si-
tuatie. 
 
182 Perceel Wateren 24 te Wateren 
 
Inspraakreactie:  
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1. De inspreker wenst het perceel als R1 te bestemmen met een specifieke aan-
duiding 2 groepsaccommodaties en manege.  

2. Bij de regels en begrippen staat vermeld dat de groepsaccommodatie sei-
zoensgebonden is, dit moet echter veranderd worden in jaarrond. 

3. De lodges (recreatiewoningen) staan als R4 vermeld dat moet R3 worden.  
4. De tweede bedrijfswoning (die inmiddels is toegezegd) in de omgeving van de 

groepsaccommodatie/manege is niet op de kaart terug te vinden. De inspreker 
ziet graag de tweede bedrijfswoning terug op de plankaart. 

5. De inspreker wenst een aanduiding horeca op het gebouw.  
6. De tussenafstand tussen kampeermiddelen en de toekomstige lodges zouden 

gelijk moeten zijn aan 30 minuten brandwerendheid en branddoorslagcriteria 
namelijk 3 meter in plaats van 6 meter. 

 
Beantwoording:  
In verband met de afzonderlijke planprocedure die voor dit perceel wordt gevolgd 
en de bijzondere detaillering, wordt het betreffende perceel buiten de begrenzing 
van dit bestemmingsplan gebracht. Op die manier kan beter recht worden gedaan 
aan de bestaande situatie en de beoogde ontwikkeling(en) van de inspreker.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: Perceel buiten de begrenzing van het plan brengen.  
 
183. Perceel Bovenweg 2 te Wapserveen, N 398 te Havelte 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker verzoekt de bestemming van het betreffende perceel te wijzigen in ‘Wo-
nen – voormalige boerderij’. Het betreft een rietgedekte woonboerderij welke in de 
jaren 80 herbouwd is, met naast een hoofdgebouw, een stalgebouw, mestput, 
bakhuisje en garage annex schuur.  
 
Beantwoording: 
In het voorliggende bestemmingsplan heeft het betreffende perceel reeds de be-
stemming ‘Wonen – Voormalige boerderijen’.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
184. Perceel: Westeinde 11 te Dwingeloo 
 
Inspraakreactie: 
Het perceel Westeinde 11 ligt zeer dicht, ca 11 m, van het agrarisch bedrijf van de 
insprekers Westeinde 9. Westeinde 11 krijgt in het nieuwe bestemmingsplan een 
recreatieve bestemming. Zowel een woonbestemming als een recreatieve be-
stemming hebben nadelige effecten op de bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf. 
De woning in kwestie is in bezit van de ouders van de inspreker en zal op termijn in 
het bezit komen van de inspreker. Inspreker verzoekt het college om de woning op 
perceel Westeinde 11 te betrekken bij het agrarische bedrijf als tweede bedrijfswo-
ning, mede gezien de omvang van het bedrijf.  
  
Beantwoording: 
De milieusituatie is in deze situatie zeer ongunstig voor het naastgelegen agrarisch 
bedrijf. Tevens kan de woning in theorie ook een milieuprobleem vormen voor per-
ceel nr. 13. 
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Het betrekken van de woning als tweede bedrijfswoning bij het agrarische bedrijf 
zal dit milieuprobleem oplossen. De bestemming voor het perceel wordt conform 
verzoek aangepast. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan t.g.v. de inspraakreactie 
Verbeelding: De bestemming van perceel Westeinde 11 wijzigen door het perceel 
te betrekken bij de agrarische bedrijfskavel van Westeinde 9 als tweede bedrijfs-
woning.  
 
185. Perceel Dwingelderdijk 30 te Dwingeloo 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker verzoekt de bestemming van het betreffende perceel te wijzigen in Wo-
nen – voormalige boerderijen’.  
 
Beantwoording: 
Het betreft hier een nieuwgebouwde boerderijwoning. Deze is, gezien de uiterlijke 
kenmerken, niet als karakteristiek en beeldbepalend aan te merken. Het toekennen 
van de bestemming ‘Wonen – Voormalige boerderijen’ zou tot gevolg hebben dat 
nauwelijks veranderingen aan het object mogelijk zijn. Derhalve wordt voorgesteld 
om de bestemming ‘Wonen’ in stand te laten.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan.  
 
186. Perceel H1425 (voormalige NAM-locatie) 
 
Inspraakreactie: 
Insprekers verzoeken het betreffende perceel plus aangrenzend agrarisch perceel 
als natuur te bestemmen.  
 
Beantwoording: 
De voormalige NAM-locatie en het naastgelegen agrarisch perceel dat aan het be-
staande bos grenst, wordt de bestemming Bos-1 toegekend. Het andere agrari-
sche perceel behoudt de agrarische bestemming. Wijziging van dit perceel in een 
bos- of natuurfunctie vergt een nadere afweging die kan plaats vinden in het kader 
van de algemene wijzigingsbevoegdheid van agrarisch naar natuur/bos-1. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De bestemming van een deel van het aangegeven perceel wijzigen in 
Bos-1.  
 
187. Perceel Midden 162 te Wapserveen 
 
Inspraakreactie: 
Insprekers verzoeken, naar aanleiding van een eerder gesprek met de gemeente 
inzake het verbouwen van het achterhuis van de boerderij, om de agrarische be-
stemming om te zetten naar een woonbestemming (in deze situatie ‘Wonen – 
Voormalige boerderijen’).  
 
Beantwoording: 
Gebleken is dat de agrarische activiteiten op het betreffende perceel grotendeels 
beëindigd zijn. Nog wel wordt hobbyvee gehouden. 
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Dit gebruik is toegestaan binnen de bestemming ‘Wonen – Voormalige boerderij-
en’. Het verzoek wordt toegekend.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De aanduiding ‘sa-ab’ van de verbeelding verwijderen en wijzigen be-
stemming in ‘W-V’.  
 
188. Perceel Van Helomaweg 19 te Havelte 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker verzoekt een aanduiding kantoor op te nemen; 
2. Inspreker verzoekt de regeling voor paardenbakken aan te passen, zodat rea-

lisatie van een paardenbak buiten het bouwvlak ook mogelijk wordt of het 
bouwvlak ter plaatse aan te passen of een aanduiding voor een paardenbak 
ter plaatse op te nemen. 

 
Beantwoording 
1. De kantoorfunctie is op deze locatie niet meer aan te merken als onderge-

schikt aan de woonfunctie (aan huis verbonden beroep). Een aparte aandui-
ding voor een kantoor is op zijn plaats. 

2. Er wordt een ontheffingsmogelijkheid opgenomen binnen de bestemming A-1 
en A-2 waarbij aangrenzend aan woonbestemming een paardenbak kan wor-
den toegelaten. Deze ontheffing dient wel getoetst te worden aan het beeld-
kwaliteitsplan en aan de dubbelbestemming “Waarde – Cultuurhistorie”. 

 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Regels: Aanpassen met betrekking tot ontheffing voor paardenbakken.  
 
189. Perceel Vledderweg 24 te Vledder 
 
Inspraakreactie: 
Inspreker geeft aan dat door verkoop/aankoop van het betreffende perceel sprake 
is van bedrijfsbeëindiging, en verzoekt de bestemming te wijzigen in Wonen – 
Voormalige boerderijen.  
 
Beantwoording: 
Op verzoek van inspreker zal de bestemming gewijzigd worden in Wonen - Voor-
malige boerderijen.  
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Verbeelding: De aanduiding agrarisch bouwblok verwijderen en de bestemming 
wijzigen in Wonen – Voormalige boerderijen.  
 
190. Perceel Wittelterweg 13 te Havelte  
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker geeft aan dat de agrarische bestemming op het perceel niet meer 

van toepassing is en verzoekt een passende bestemming toe te kennen aan 
het perceel. 

2. Inspreker verzoekt tevens om een groepsaccommodatie toe te staan in de bij-
gebouwen. 
 

 Beantwoording: 
1. Het betreft een in oorspronkelijke verschijningsvorm herbouwde woonboerderij. 

De verbeelding zal worden aangepast aan de nieuwe situatie. 
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 Het perceel zal de bestemming Wonen- Voormalige boerderijen krijgen met 
een perceelsoppervlakte van ten hoogste 2000 m². De verbeelding zal worden 
aangepast. 

2. Het bestemmingsplan legt de bestaande situatie vast. Conceptuele ontwikke-
lingen waarvoor geen planologische basis is gegeven worden niet op voorhand 
positief bestemd. Daarnaast is binnen de nu gegeven bestemming recreatief 
medegebruik beperkt toegestaan. Op het moment dat de plannen concreet zijn 
kan bezien worden in hoeverre planologische medewerking kan worden gege-
ven aan het initiatief. 
 

Wijziging voorontwerp bestemmingsplan  
Verbeelding: De bestemming wijzigen naar Wonen – Voormalige boerderijen. 
 
191. Perceel Eemster 3 te Dwingeloo 
 
Inspraakreactie: 
1. Inspreker verzoekt de bestemming 'wonen' te wijzigen in 'wonen- voormalige 

boerderij'. 
2. Inspreker vraagt de maximumoppervlakte die bij wonen mag worden benut 

voor nevenfuncties te verhogen van 50 naar 100 m2. 
 
Beantwoording: 
1. Uit onderzoek is gebleken dat alleen de voorgevel van het pand de verschij-

ningsvorm heeft van een boerderij. Door het aangebouwde gedeelte (voorma-
lige smederij) heeft het gebouw als geheel niet het karakter van een voormali-
ge karakteristieke boerderij.  

2. De oppervlakte wordt vergroot tot 100 m2. 
 
Wijziging voorontwerp bestemmingsplan 
Regels: De ontheffingsbevoegdheid wordt verruimd tot 100 m2. 
 

=== 
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Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Westerveld

Door de gemeenteraad vastgesteld op 21 september 2010

Vergroot de liefde!
B+O geeft liefde en passie in ruil voor

schoonheid en blijvende herinneringen!
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ONTGINNINGSKOLONIELANDSCHAP

WEGDORPENLANDSCHAP

ESSENLANDSCHAP

BEEKDALENLANDSCHAP

VELDGRONDENLANDSCHAP

VELDONTGINNINGSLANDSCHAP
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Voorwoord 

Dit beeldkwaliteitplan is tot stand gekomen door een samenwerking tussen
de gemeente Westerveld, Bureau B+O Architecten B.V. uit Meppel en Buro 
Greet Bierema uit Nijeholtpade. Een serie workshops is voedingsbodem 
geweest om dit beeldkwaliteitplan te schrijven, vanuit de beoogde en 
gewenste ruimtelijke kwaliteit die de gemeente Westerveld bezit én kan 
ontwikkelen in de komende jaren. Dit document bevat de spelregels waaraan
de nieuwe, of vernieuwde, bebouwing van particulieren en ondernemers zal
moeten voldoen. Het BKP dient in de eerste plaats als toetsingskader, maar
tevens als inspiratiebron. Middels een aantal voorbeelden zullen de lezers 
van dit document geïnspireerd raken om, binnen de aangegeven kaders en 
met inachtneming van de aanbevelingen, creatief om te gaan met bebouwing,
erven en omgeving.
Dit beeldkwaliteitplan is geen keurslijf, maar een hulpmiddel om met elkaar
een gemeenschappelijk doel te verwezenlijken, namelijk het vergroten van 
de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Westerveld. Het is altijd mogelijk 
om af te wijken van de beschreven kenmerken, mits goed onderbouwd en 
passend in de omgeving. 

Passend kan in sommige gevallen ook juist niet passend zijn.

VOORWOORD
L-018 BKP 2011-02-10 productie.indd   8 11-02-11   09:31



Beeldkwaliteitsbeleid Gemeente Westerveld blz. 2   |   Colofon

L-018 BKP 2011-02-10 productie.indd   9 11-02-11   09:31



Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 7   |   Inleiding

Inleiding

Het buitengebied van de gemeente Westerveld kent een grote verscheidenheid
aan landschappen. Deze verscheidenheid is in het verleden ontstaan door 
bijvoorbeeld verschillen in bodem en waterhuishouding, maar vooral door 
het gebruik van het land door de bewoners. Elk landschap heeft zijn eigen 
ontstaansgeschiedenis en daardoor zijn eigen identiteit en samenhang. 
Het onderscheid tussen de diverse landschappen is, vooral na de tweede 
wereldoorlog, sterk afgenomen door menselijke activiteiten. Hierbij valt te 
denken aan het kappen van bomen en een meer algemene wijze van bouwen.
De gemeente streeft er naar om het onderscheid tussen de diverse 
landschappen te versterken door middel van de kadernota buitengebied, 
het bestemmingsplan buitengebied, het beeldkwaliteitsplan en de 
welstandsnota.
Ze wil werken aan een aantrekkelijker en herkenbaarder landschap. Het 
gaat niet alleen om behoud en versterken van wat er nog rest van vroeger, 
maar juist ook om het inpassen van nieuwe ontwikkelingen. In de kadernota,
het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan wordt daarom met nadruk
gewezen op een goede landschappelijke inpassing. In de welstandsnota 
ontbreken wettelijke toetsingscriteria om te zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met de landschappelijke morfologische beeldkwaliteit. Daarom 
ligt voor u dit beeldkwaliteitplan, voor het buitengebied van de gemeente 
Westerveld. Dit plan is bedoeld als inspiratiebron voor initiatiefnemers die 
een bouwaanvraag of een aanlegvergunning willen indienen. Het is tevens 
het toestingskader voor de gemeenteambtenaren.

Dit beeldkwaliteitsplan gaat zowel over de kenmerken en essenties 
van de zes verschillende landschapstypen, als over de verschillen in 
bebouwingstypologieën binnen de gemeente Westerveld.

 

INLEIDING
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Gebiedsindeling

De gebiedsindeling in dit beeldkwaliteitsplan volgt inhoudelijk die 
uit de kadernota buitengebied 2006 Westerveld. De volgorde van de 
beschreven gebieden is in dit rapport geënt op de diverse landschappen. 
In het beeldkwaliteitsplan is de volgorde iets anders. Hierin wordt 
uitgegaan van de gemiddelde ouderdom van de landschappen. Zo 
wordt er begonnen bij het essenlandschap en geëindigd bij het 
beekdallandschap.  Het wegdorpenlandschap volgt op het essenlandschap. 
De drie overige landschappen hebben een relatie met de ontwikkelingen 
in het heideontginningslandschap. Ieder type landschap heeft in dit 
beeldkwaliteitsplan een eigen kleur gekregen, zodat de verschillen in dit 
rapport sneller duidelijk worden. Bij ieder type landschap is om die reden 
de morfologie, de typologie en matrix van bebouwing, inspiratiebeelden 
bebouwing, een matrix van beplanting en de inspiratiebeelden van beplanting
toegevoegd. Zo worden de verschillen nog een keer zichtbaar gemaakt.
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Criteria

Indiening van een aanvraag
Toetsing aan het beeldkwaliteitsplan vindt in elk geval plaats indien dit in de
regels van een bestemmingsplan is bepaald. Bij elke aanvraag om bouw- of 
aanlegvergunning moet worden aangegeven of, en zo ja welke, landschappelijke 
voorzieningen in samenhang met de realisatie van het betreffende bouwwerk 
of werk worden getroffen, en daarna in stand worden gehouden. Dit is ten 
behoeve van de toetsing aan het beeldkwaliteitsplan. Voor bouwwerken en 
werken waarvoor in de regels van een bestemmingsplan overlegging van 
een landschapsplan wordt verlangd, wordt ten behoeve van de beoordeling 
advies ingewonnen bij een onafhankelijke landschapsdeskundige. Deze 
advisering wordt bij aanvragen om bouwvergunning in het welstandsadvies 
geïntegreerd. Voor overige aanvragen bepaalt de gemeente, aan de hand van 
de inbreuk op het landschap of voor de toetsing aan het beeldkwaliteitsplan, 
of er onafhankelijk advies van een landschapsdeskundige wordt ingewonnen.

Welstandsnota
In de welstandsnota zijn algemene gebiedscriteria opgenomen. De 
welstandsnota wordt op dit onderdeel zo nodig aangepast, om het samenspel 
met het beeldkwaliteitsplan daarin vast te leggen.

L-018 BKP 2011-02-10 productie.indd   12 11-02-11   09:31



Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 10   |   Beoordeling

BEOORDELING

Beoordeling

•  Elk ingediend plan wordt beoordeeld door middel van
   controle van de ingediende stukken door de gemeente.
•  Toetsing op basis van: 
 - in welk landschapstype ligt het voorgenomen initiatief. 
 - hoe ziet de directe omgeving er uit
 - wat mag er op basis van de voorschriften van het bestemmingsplan
 - wat geeft het beeldkwaliteitsplan middels haar specifieke criteria  
  aan
 - tenslotte toetsing op basis van de welstandsnota.

Hierbij is de landschappelijke inrichting belangrijker dan de tuininrichting en 
de bebouwing ondergeschikt aan het globale landschap (of landschapsplan).

Hoe vindt de toetsing uiteindelijk plaats op basis van het beeldkwaliteitsplan?

In eerste instantie wordt gekeken naar de volledigheid van de ingezonden 
stukken. Bij nieuwbouw, uitbreiding of aanleg komt elke indiener met een 
bestaande morfologische tekening van de omgeving en een tekening waarbij
het initiatief in de morfologie is verwerkt. Op deze manier kan de 
welstandscommissie haar oordeel geven of het initiatief morfologisch goed 
is ingepast. Vervolgens dient er door de indiener een uitspraak gedaan te 
zijn over de keuze van de bouwvolumes, dan wel beplanting. Ook hier kijkt 
de welstandscommissie of er voor de gewenste typologie is gekozen. Hierna 
wordt op basis van de matrix getoetst of de gewenste materialen en kleuren 
worden toegepast. Deze toetsing wordt ook uitgevoerd bij verbouwingen en 
wijzigingen.
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Wat is Typologie?

Typologie is een vakterm in de architectuur, waarbij het gaat om het bepalen 
van de typen die de primaire kern van de bebouwde omgeving vormen. 
Typologie heeft betrekking op meerdere onderwerpen in de architectuur. In 
dit beeldkwaliteitsplan betreft het de typologie van bouwwerken. Met andere 
woorden; de hoofdvorm van het gebouw. Diverse landschappen hebben van 
oudsher hun eigen specifieke typologie.

Wat is morfologie ?

Morfologie betekent letterlijk ‘vormkunde’ en is afgeleid van het Griekse woord 
voor vorm. Bij het onderzoeken van de morfologie wordt op landschappelijke 
en stedenbouwkundige schaal gekeken, naar de onderlinge verhoudingen en 
relaties tussen de vormen van de bebouwing. Een goede morfologie komt tot 
uiting in evenwichtige verhoudingen tussen de diverse gebouwen onderling 
en in een evenwichtige verhouding tussen gebouw(en) en het omliggende 
onbebouwde terrein.
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HOE WERKT HET
BEELDKWALITEITSPLAN?

Hoe werkt de matrix? 

Er is een matrix ontwikkeld die de kleuren en materialen aangeeft, die bij 
het desbetreffende landschap horen. Dit is per hoofdgebouw en bijgebouw 
aangegeven. Bij het bouwen of verbouwen van een hoofd- of bijgebouw is in 
de matrix af te lezen welke materialen in het landschap voorkomen, wat de 
bijbehorende kleuren daarbij zijn en hoe het gebouw ten opzichte van de weg 
moet worden gesitueerd.

Hoe werken de inspiratiebeelden? 

Naast de matrix zijn kleuren, materialen en inspiratiebeelden opgenomen die 
laten zien wat er in het landschap thuishoort. De inspiratiebeelden dienen als 
voorbeeld en laten zien hoe materialen en kleuren op verschillende manieren 
kunnen worden toegepast. Dit geldt zowel voor verbouw of nieuwbouw, als 
voor beplanting en bestrating.

Bestrating Klinkers Bruin / rood x x 
 Betonplaat N.v.t.
 Grind / split Bruin / grijs x x  
          Zwerfkeien als begrenzing Middengrijs / rood x                           x
  
Beplanting  

Grote bomen Inlandse eiken  x x
 Els     
 Es
 Wilg
 Populier in windsingel
Bij de woning Linde   x 
 Kastanje  x
 Leilinden  x
 Notenboom  x
Middelgrote bomen Fruitbomen  x x
Opvallende boom Berk
 Lijsterbes
Struiken Hulst  x x
 Krent  x x
 Hazelaar  x x
 Vlier  x x
 Vuilboom  x x
 Gelderse roos  x x
 Meidoorn  x x
 Sleedoorn  x x
 Veldesdoorn  x x
Hagen Meidoorn  x x
 Beuk  x x
 Liguster
 Veldesdoorn
   
    
 

ESDORP                              Materiaal                  Kleur                          Hoofdgebouw                      Bijgebouw
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Schuurwoonhuis

WoonhuisWoonhuis

Schuurwoonhuis

Schuur / bijgebouw Schuur / bijgebouw
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TYPOLOGIEËN BEBOUWING

LandhuisLandhuis

RecreatieRecreatie in boerderij

Bruggen Vlaggenmasten / reclame
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Verlichting Zonnecollectoren / -panelen

Transformatorhuisjes Electriciteitskasten

Windmolens Hekwerken

Brievenbussen Infrastructuur / waterhuishouding
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TYPOLOGIEËN BEBOUWING
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BEBOUWING EN ERVEN IN HET ALGEMEEN

Inleiding en visie

In de kadernota, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan wordt steeds uitgegaan van het 
behouden en versterken van de ruimtelijke basiskwaliteiten van het landschap. De gemeente Westerveld 
was, en is, een typisch agrarische gemeente en de bebouwing was als gevolg daarvan direct aan die 
agrarische functie gekoppeld. Anders geredeneerd: de bebouwing en landschap bepalen samen de 
identiteit. Het landschap in Westerveld kent zes basiskwaliteiten. De agrarische bebouwing met het 
erf (het boerenerf) heeft één basiskwaliteit. Ieder agrarisch functionerend boerenerf is daardoor altijd 
verankerd in het landschap, maar per landschapstype is er wel enig verschil. Door dit verschil wordt 
de identiteit van het landschapstype versterkt. De vraag is, of een niet meer agrarisch functionerend 
boerenerf aan dezelfde basiskwaliteit als voorheen moet blijven voldoen. Dit beeldkwaliteitsplan 
geeft hierop een positief antwoord en geeft aan dat een niet meer agrarisch functionerend boerenerf 
dezelfde basiskwaliteit als voorheen moet houden. De beeldkwaliteit van het landschap wordt door de 
gemeente gekoesterd. Dit is ook verwoord in de welstandsnota. De beeldkwaliteit van het boerenerf is 
onlosmakelijk verbonden met de beeldkwaliteit van het landschap. In het omhulsel van de voormalige 
boerderij, bijgebouwen en het casco van een boerenerfinrichting, kan prima een nieuwe functie worden 
aangebracht. Niet meer verankerd in het landschap, maar wel te gast in het landschap. Het resultaat 
kan hetzelfde zijn want daar zijn al jaren zeer veel en goede voorbeelden van. De basiskwaliteit van het 
boerenerf wordt hieronder beschreven.
 
Het boerenerf in het verleden en het heden

In het buitengebied van de gemeente Westerveld staan voornamelijk gebouwen die functioneren 
of functioneerden als boerenbedrijf. We noemen het in beide gevallen “het is een boerenerf” 
of “het was een boerenerf”. Ongeacht het landschapstype, kent ieder functionerend agrarisch 
bedrijf een scheiding in een vrouwelijke en een mannelijke kant. Deze verdeling komt voort uit de 
arbeidsverdeling op de boerderij. De boer en de boerin hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid 
en daarmee samenhangende taken. Dit wil niet zeggen dat ze niet samenwerken. Op de boerderij is 
‘achter’ de mannelijke kant en ‘voor’ de vrouwelijke kant. In de spreektaal wordt het hoofdgebouw op 
het erf ook wel het voor- en achterhuis genoemd, in plaats van woonhuis. Deze basisopzet gold ook 
voor de koloniehuizen en keuterijen. Deze taakverdeling gold vroeger, en geldt nog dikwijls, op een 
boerenbedrijf. Bij burgers op een woonboerderij geldt de taakverdeling niet. Op een boerenbedrijf is 
de denkbeeldige scheidslijn te zien aan de bebouwing en de wijze van inrichting van de ruimte rond 
de gebouwen. Bij een woonboerderij zien we het in de eerste plaats aan de bestaande bebouwing. 
Vele erven zijn daarbij ingericht en geïnspireerd op de inrichting van voormalige boerenerven. Deze 
inspiratie wordt vaak opgedaan door voorlichting, cursussen, tijdschriften en projecten als dorpen in het 
groen. De scheidslijn is in veel gevallen minder scherp te zien. Als men spreekt over landschappelijke 
inpassing, dan is dit bij menig erfgoed gelukt. Bij de agrarische bedrijven die doorgroeien, wordt het 
mannelijke deel van het erf vele malen groter dan het vrouwelijke deel. Wanneer in een dergelijk geval 
door de bestaande landschappelijke inpassing heen wordt gebroken, en er vervolgens geen nieuwe 
beplanting wordt aangebracht, staan de bebouwing en de voeropslag kaal in het landschap.
   

Voor

Achter

Scheidslijn

Voorhuis:
domein van de vrouw

Achterhuis:
domein van de man
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Hoofdgebouw

Op een boerenerf spreken we van het hoofdgebouw en over bijgebouwen. Bij ruilverkavelingsboerderijen 
geldt dit echter niet omdat het woonhuis los, of met een klein tussenlid, van de stal staat.
Het hoofdgebouw, of boerderij, bestaat uit een combinatie van woonhuis en schuur en heeft daarmee 
twee bouwdelen onder één dak. Dat is meestal duidelijk te zien wanneer er op de voorzijde pannen 
liggen en het achterhuis bedekt is met riet. Het voorhuis heeft vooral ramen met hoge muren en 
het achterhuis deuren en lagere muren. De voorgevel, of soms de zijgevel van de boerderij, heeft de 
meeste allure. De verstening van de boerderijen is ook met het voorhuis begonnen. Rond het voorhuis 
ligt de tuin. Door de schaalvergroting in de landbouw en door het beëindigen van een boerenbedrijf, 
wordt inmiddels op menig erf in het gehele hoofdgebouw gewoond. De tuin komt zo dikwijls meer naar 
achteren te liggen. Bij woningsplitsing ontstaat vaak een ruimtelijk knelpunt. Er is wel een scheidslijn, 
maar aan weerszijden ligt nu een tuin. Dit is op te lossen door het casco van het erf, gelijk het casco van 
het hoofdgebouw, in samenhang te beheren.

L-018 BKP 2011-02-10 productie.indd   22 11-02-11   09:31



Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 20   |   Bebouwing en erven algemeen

Bijgebouwen

Alle bijgebouwen staan achter de scheidslijn, dus naast en achter het hoofdgebouw. De gebouwen 
deden dienst als bijvoorbeeld wagenschuur, varkenshok, jongveeschuur, schapenschuur, kippenhok of 
hooiberg. Vandaar dat deze locatie het meest geschikt was. Alleen het stenen stookhok met pannendak 
staat in het vrouwelijke deel van het erf, vlak naast het woonhuis aan de zijkant. Daarbij staat hij soms 
evenwijdig en soms met de nokrichting haaks op het hoofdgebouw. 
In de welstandsnota staat: ‘De situering van bijgebouwen moet ondergeschikt aan het hoofdgebouw 
plaatsvinden’. Daarmee wordt bedoeld dat wordt uitgegaan van de historische positie van de 
bijgebouwen achter de scheidslijn.

Voor

Achter

Scheidslijn

Stookhok

Bijgebouwen
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De verstening van de wanden hield bij menig erf op bij het hoofdgebouw, waardoor de bijgebouwen in hout 
zijn opgetrokken. Dit hout werd vervolgens zwart geteerd. Een uitzondering hierop is het gemetselde 
stookhok. Vooral deze houten schuren geven veel identiteit aan het essenlandschap. De positionering 
van de schuren in dit landschap zorgt ervoor dat ze goed zichtbaar zijn. Wegstoppen achter beplanting 
is daarom in dit geval niet gewenst. De zwarte schuren in het wegdorpenlandschap staan achter het 
hoofdgebouw en vallen, vanaf de weg gezien, veel minder op. In het ontginningskolonielandschap 
staan ze juist, door de breedte van de erven, wel prominent in beeld. In het heideontginningslandschap 
en de beekdalen komen deze kenmerkende houten bijgebouwen niet voor. Op agrarische bedrijven 
staan schuren, stallen en silo’s. Ook is er ruimte ingericht voor voeropslag. Een groot deel van het 
erf is verhard. De erven zien er uit alsof ze door de stapsgewijze groei uit hun voegen zijn gegroeid. 
Door de, inmiddels wel in steen gebouwde, stallen en schuren is de hoeveelheid stenen wanden, en 
wanden met een damwandprofiel en / of windbreekgaas, enorm toegenomen. Witte windveren laten 
zien hoe groot de gebouwen zijn. Wanneer daarbij andere vormen van stallen worden toegevoegd, 
dan neemt de opzichtigheid sterk toe. Boeren produceren voor de markt en kennen de mensen die de 
producten kopen niet. Die consument blijft anoniem maar vormt wel een mening over de landbouw 
en, via het uiterlijk van de agrarische bedrijven, ook over het landschap. Landschappelijke inpassing 
is daarom noodzakelijk. De ervaring leert dat op het erf van een melkveehouderij voor iedere 
vierkante meter bebouwing, ook een vierkante meter verharding nodig is voor opslag van voer en 
mest en verkeersbewegingen. Bovendien is de helft van het boerenerf onverhard/ onbebouwd. Voor de 
inpassing van een nieuwe stal is dus fysiek ruimte nodig.

Het boerenerf

De erfbeplanting volgt altijd de tweedeling ‘voor’ en ‘achter’. De moestuin, de boomgaard en de 
siertuin horen bij ‘voor’. Daarom ziet men hier gazon, hagen, sierstruiken en fruitbomen. Ook staan 
hier parkbomen, zoals kastanje, linde, beuk of noot. Aan de zonzijde van de woning staan voor de 
ramen soms lei- of knotlinden. We treffen hier ook veel terrassen, borders en potten met planten 
aan. Vroeger stonden er bij de moestuin voornamelijk meidoornhagen maar deze zijn inmiddels veelal 
vervangen door hagen van beuk, haagbeuk, veldesdoorn of liguster. Achter het mannelijk deel van 
het erf staan bomen en struiken die ook in de omgeving groeien. Zoals de beplanting op wallen, in 
houtsingels, langs de sloten, en in bosjes. Vaak lopen eikenlanen, houtwallen, houtsingels en singels 
langs de sloten door op het erf. Daardoor is het achtererf en het landschap qua soorten betreft één 
geheel. Het algemene gebruik wordt zo toch per landschapstype verschillend. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de erven rond de essen. Op deze erven komen veel vrijstaande eiken en houtwallen voor. In het 
lagere land van de beekdalen ziet men juist de es, els, wilg en populier.

Voor

Achter

Scheidslijn

Parkbomen, hagen (afwisseling in soort mogelijk),
hoogstam fruitbomen, fruitboomgaard, 
sierstruiken,gazon, oprijlaan, streekeigen bomen 
en struiken aan rand perceel

Voornamelijk streekeigen bomen en struiken, 
solitaire bomen of bomen in groepen 
(eikengaarde), hagen dicht bij de bebouwing om 
terrassen en parkeren aan het zicht te ontrekken, 
gazon en extensief onderhouden gras.
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Op de erven stonden geen toegangshekken. Uitzondering hierop waren enkele erven in de wegdorpen, 
waar de hekken open stonden. Hekken waren alleen noodzakelijk bij de weilanden. De erven waren open 
en toegankelijk vanuit de omgeving. Dit geldt vooral voor de erven in het essenlandschap. Tegenwoordig 
neemt de plaatsing van toegangshekken toe en deze zijn vaak gesloten. Zeker vlak aan de weg is dat 
een slechte gewoonte omdat dit als gevolg heeft datbezoek in de berm moet parkeren. Indien men een 
hek wenst is het beter deze meer op het erf te plaatsen. In het kader van een aanlegvergunning kan 
de aanleg van een sier- of zwembadvijver een wens zijn. Dit waren geen elementen die voorkwamen 
op boerenerven. Poelen en vennen liggen in het landschap op enige afstand van het erf. In het 
beekdallandschap is water een veel meer passende en geëigende vorm. 

Het boerenerf ten opzichte van de weg 

Erven stonden in het essenlandschap altijd met de achterzijde of zijkant naar de weg. Later zijn daar 
nieuwe erven aan toegevoegd die met de voorzijde naar de weg staan. Op deze eerste type erven staat 
de bebouwing schijnbaar ordeloos ten opzichte van elkaar. Dit is zeer kenmerkend en onderscheid 
zich van de andere typen landschappen in de gemeente. Omdat juist op de achtererven de beplanting 
staat die ook in het landschap voorkomt, krijgt men hier dat bijzondere beeld van de Drentse dorpen 
en linten rond de es. Deze identiteit is aan het vervagen omdat men elementen van de voorzijde, zoals 
parkbomen en hagen, op het achtererf zet. Deze komen in de plaats van eiken in het gras met een 
greppel als erfscheiding.

weg

weg

achter

voor

voorachter

weg

voor

achter

Essenlandschappen

weg

weg

voor

achter

voorachter

Overige landschappen
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Overige bebouwing, nieuwe functie op een boerenerf

Is de functie van deze bedrijfsmatige bebouwing zodanig dat de omgeving belangrijk is voor de klant, 
dan ziet men dat er aandacht aan de ruimtelijke kwaliteit wordt gegeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
een informatiepunt, voor een horecagelegenheid, een zorgboerderij, een theetuin of een galerie. Daar 
waar het landschap er niet toe doet en de bedrijfsactiviteiten buiten de gebouwen zichtbaar zijn, is 
een landschappelijke inpassing des te belangrijker. Reclame in de vorm van vlaggenmasten en veel 
reclameborden moeten worden gereduceerd.

Woonhuis met een tuin

In het buitengebied staan hier en daar woonhuizen met een tuin. De architectuur van deze huizen, met 
schuur of garage, en de terreininrichting hebben de kenmerken van een woning in een dorp. Wanneer de 
rand van het kavel met streekeigen struiken, hagen en bomen is ingeplant en de bebouwing ingetogen 
van kleurtonen is, past deze uitzondering meestal prima in het landschap.

Dakbedekking

De typische boerderij op de Drentse zandgronden en bij de essen, is het rietgedekte driebeukige 
hallenhuis met de deel in de middenbeuk. De deel- of baanderdeuren liggen bij de oudste boerderijen, 
in verband met de benodigde inrijhoogte, terug ten opzichte van de achtergevel. Op zowel het voorhuis 
als op het achterhuis ligt riet. Dit gold vroeger ook voor de diverse bijgebouwen waarin hooi werd 
opgeslagen. Bij uitbreiding van de veestapel ontstond de aangebouwde schuur in het verlengde van de 
boerderij. Via een deur of gangetje werden stal en schuur binnendoor met elkaar verbonden. 
Toen in de loop van de 19de eeuw de rundveehouderij toenam en er meer hooi nodig was, ontwikkelde
zich in Drenthe, en zo ook rond de essen en in de wegdorpen van de gemeente Westerveld, het ruimere 
hallehuis met dwarsbaander als een nieuw type boerderij. Deze boerderijen hebben baanderdeuren 
in de zijgevel. Het aantal bijgebouwen bij deze boerderijen was gering. Hooibergen zijn onbekend in 
Drenthe.

De 400 kolonieboerderijen rond Frederiksoord bestonden uit een stenen woongedeelte en een houten 
schuurdeel, met een rietgedekt dak. Bij meer welstand werden op het (soms vernieuwde) voorhuis 
pannen gelegd. Op de stookhokken lagen in verband met brandgevaar altijd pannen op het dak. Er 
werden over het algemeen geen rode pannen gebruikt. Deze kwamen wel voor op de bijgebouwen, 
zoals op het erf op de foto in Rheebruggen te zien is. Bij een zoektocht met Google over Lhee, Westeinde, 
Veendijk of Wapserveen komt dit beeld nog steeds tot uiting. Alleen (recreatie-) woonhuizen hebben 
diverse kleuren dakbedekking. Bij de ontginning van de heidevelden, mogelijk gemaakt door de komst 
van kunstmest, is er bij de bouw van boerderijen geen sprake meer van een éénduidig materiaal- en 
kleurgebruik. Dikwijls zijn hele boerderijen met rode pannen bedekt. Dit is vooral rond Vledderveen en 
Oude Willem te zien.
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Rond de tweede wereldoorlog nam het gebruik van pannen op de boerderijen toe. In de jaren ‘70 
werden grijze golfplaten over het riet aangebracht. Via subsidie werd geprobeerd dit zo veel mogelijk 
te voorkomen. Bij de ligboxenstallen uit diezelfde tijd zien we altijd grijze golfplaten als dakbedekking. 
Op de nieuwe boerderijen, zoals bijvoorbeeld de ruilverkavelingsboerderijen, liggen deze platen op de 
grote bedrijfsgebouwen. De woningen hebben dikwijls bijpassende pannen op het dak.
Conclusie: Rieten daken horen bij uitstek in de gemeente Westerveld. Verder is het kleurgebruik van 
de daken ingetogen en ondergeschikt aan het landschap. Riet, gesmoord grijze pan en grijze golfplaat 
overheersen. Alleen in het heideontginningslandschap komen rode pannen voor op het hoofdgebouw van 
de boerderij. Woonhuizen en recreatiewoonhuizen kennen meer variatie in de kleur van de dakbedekking. 
In dit beeldkwaliteitsplan wordt er naar gestreefd om overal zoveel mogelijk riet of andere materialen 
met ingetogen kleuren te gebruiken, met uitzondering van het heideontginningslandschap.
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Wanden

Prehistorische boerderijen hadden voornamelijk een rieten dak en weinig wand. De aanwezige wanden 
werden gevlochten van twijgen en aangesmeerd met leem. Via vakwerk- en houten wanden werden 
de hoofdgebouwen uiteindelijk geheel in baksteen gebouwd. De wanden van de bijgebouwen werden 
veelal in hout gebouwd en bestonden uit horizontale schaaldelen en soms gedeeltelijk uit stro of heide. 
De onderzijde werd later ook van baksteen gemaakt. Het hout werd bruinzwart geteerd. De bruinzwarte 
bijgebouwen zijn daardoor vandaag de dag kenmerkend voor de boerenerven. De laatste jaren worden 
deze schuren ook bij woonhuizen gebouwd. Dat het hoofdgebouw van de koloniewoningen juist een 
combinatie heeft van baksteen en bruinzwarte houtenwanden, is kenmerkend voor het landschap van 
de koloniën.
Met de komst van plaatmateriaal konden de houten wanden worden vervangen en bij nieuwbouw koos 
men op de boerderijen eveneens voor dit onderhoudsvrije materiaal. Niet dit materiaal, maar de kleur 
ervan is meestal storend. Groen is een goedbedoelde kleur, maar er zijn zeer veel groentinten en deze 
passen bijna nooit bij het groen in het landschap. Een uitzondering hierop vormen de bijgebouwen in 
het beekdalenlandschap.
Met de komst van het plaatmateriaal kwam ook de gewoonte om witte windveren aan te brengen. 
Eigenlijk waren witte windveren kenmerkend voor Twentse boerenerven. Nu de bedrijfsgebouwen 
steeds groter worden, neemt het effect van de witte windveren op het landschap toe. Het trekt de 
aandacht en past niet bij de historische bebouwing op het erf. Het is geen vorm van landschappelijke 
inpassing in een bestaande omgeving. Bij nieuwbouw geldt hetzelfde (een uitzondering hierop vormen 
de bijgebouwen in het beekdalenlandschap).
Beton is eveneens onderhoudsvrij en onverwoestbaar en wordt dikwijls toegepast. Zowel in het 
basement van de stal als in de wanden van de kuilvoeropslag. De witte kleur is een groot nadeel in 
verband met de inpassing in het landschap.
Conclusie: bruinzwarte houten bijgebouwen zijn kenmerkend voor de gemeente Westerveld. Beton 
zonder bijmenging, groen plaatmateriaal en witte windveren kunnen slecht in het landschap worden 
ingepast.

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 25   |  Bebouwing en erven algemeen

Oude schuur Nieuwe schuur

L-018 BKP 2011-02-10 productie.indd   28 11-02-11   09:31



Ruimte voor het boerenbedrijf

De agrarische bedrijfskavel (niet bouwkavel) omvat woonhuis, stallen, bergingen, voeropslag, 
mestsilo’s, verharding, beplanting en soms mestvergisters. Binnen de agrarische sector worden de 
verschillen tussen de bedrijven groter. Er zijn grote bedrijven die veel ruimte vragen, kleinere bedrijven 
en bedrijven met nevenfuncties. De benodigde ruimte voor het stallen van koeien is even groot als de 
voeropslag. Dit punt wordt dikwijls over het hoofd gezien bij de ruimtelijke inpassing. Juist voeropslag 
kan een grote inbreuk op het landschap geven (bijvoorbeeld plastic vaten op kuilvoer of fel groene 
hooibalen). De kavel van de toekomst bestaat, net zoals vroeger, uit een voor- en achtererf. Het voorerf 
is semi-openbaar en heeft een representatieve functie. Het achtererf kan in verband met veterinaire 
eisen worden afgesloten. Hierdoor wensen de bedrijven vaak twee in- en uitritten. Alle erven hebben 
veel ruimte nodig om grote vrachtwagens kwijt te kunnen. Ook door verbreding in de bedrijfsvoering 
wordt de vraag naar ruimte op het erf groter om parkeerplaatsen, speelruimte, terras of manegebakken 
te realiseren.
Stallen uit de jaren 70 zijn sterk verouderd en staan in het algemeen op een gegroeid erf met een variatie 
aan opstallen. Dit bemoeilijkt de uitbreidingsrichting. Sloop kan dikwijls, ondanks de kosten, de beste 
oplossing zijn. Hoe groter de nieuwbouw wordt, hoe belangrijker het is om ruim afstand te bewaren ten 
opzichte van de bestaande bebouwing en dan met name van het hoofdgebouw (historische boerderij).
Conclusie: Bij de landschappelijke inpassing van een boerenbedrijf is een masterplan voor het erf 
noodzakelijk. In dit masterplan wordt de bedrijfsvoering geschetst, maar ook de ontwikkeling van het 
bedrijf op de lange termijn. Men bedenkt een eindsituatie en redeneert dan terug in de tijd en kijkt wat 
eerst en wat later kan, om het gewenste eindplaatje te bereiken. Hierdoor kan worden voorkomen dat 
het erf in de toekomst in een te krap jasje komt te zitten. Het nieuwe bestemmingsplan geeft hiervoor 
de mogelijkheid. Het is wenselijk dat bij de start van een traject meer tijd en energie in de planvorming 
wordt gestoken, waarbij wordt overlegd met de gemeente. Hierdoor wordt de winst groter in het verdere 
verloop van het traject.

Schematisch voer

achtererf

voorerf
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Licht en duisternis

Eén van de kwaliteiten van de gemeente Westerveld is het kunnen ervaren van de duisternis. 
De lichtvervuiling door stedelijke bebouwing of wegen is beperkt. Alhoewel de verlichting bij 
burgerwoonhuizen is toegenomen, wordt dit nog niet als hinderlijk ervaren. Daarentegen is de 
verlichting bij boerenbedrijven tot het niveau van lichthinder gekomen. In de gesloten ligboxenstallen 
uit de jaren ’70, kwam het licht in de avond en nacht door de doorzichtige golfplaten in het dak. Dit was 
nog acceptabel. Nu schijnt het licht ook door de ventilatiekoker en door de open zijwanden van vele 
nieuwe stallen. De boerderijen zijn hierdoor van veraf al zichtbaar en dit tast de ervaring van duisternis 
aan. In de nacht is de volledige verlichting van de stal overbodig omdat er dan niet wordt gewerkt. Deze 
overbodige verlichting zorgt voor een slechte inpassing in het landschap en is dus schadelijk voor het 
imago. Hetzelfde geldt voor grootschalige verlichting van erven, paardenbakken etc.
Conclusie: de meeste verlichting gaat op boerenbedrijven in de stallen en rond paardenbakken rond 
22.00 uur uit en gaat rond 06.00 uur weer aan. Dit houdt in dat de gemeente dit controleert. Als 
alternatief kunnen de stallen zo worden uitgevoerd dat er nog weinig licht naar buiten straalt.

Ligboxenstal uit de jaren 70

Moderne stal: lichthinder

stal
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Landschappelijke inpassing van het boerenbedrijf

Met behoud en versterking van het landschap is het mogelijk om schaalvergroting in te passen. Daarbij 
hoeft de agrarische bebouwing nooit helemaal weggestopt te worden in het groen. De ‘trotse’ zijde van 
het erf mag gezien worden. Dat kan het voorhuis met voortuin van het hoofdgebouw zijn of de voorgevel 
van de stal.

De verhouding tussen hoeveelheid bebouwing en beplanting is belangrijk. Bij weinig beplanting staat de 
bebouwing er kaal bij en dat wordt alom weinig gewaardeerd. Vaak heeft het voorerf de meeste beplanting 
en staat er op het achtererf niets. Dit geldt zeker bij uitbreiding van het erf. Per landschapstype is de 
wijze waarop beplanting kan worden toegevoegd verschillend. Het doel van dit beeldkwaliteitsplan is 
om het verschil te behouden. Massagroen wordt altijd verkregen door streekeigen bomen of struiken en 
niet door hagen en fruitbomen. Deze massa kan bestaan uit een bosje, een eikengaard, een houtsingel 
of een houtwal. In de beplanting is het ook mogelijk om te spreken van duurzame erfbeplanting versus 
kortlopende beplanting. Onder de duurzame soort vallen de eik of es en de snelgroeiende en snel 
te kappen populier. Men plant de duurzame soorten op plekken waar men verwacht nooit te gaan 
bouwen. Op de erven langs de essen vult de beplanting de losse strooiing van de bebouwing aan (zie 
bijvoorbeeld omgeving Olden Diever), terwijl in de wegdorpen (bijvoorbeeld omgeving Wapserveen) 
de perceelsgrenzen worden gevolgd. In het open heideontginningslandschap (bijvoorbeeld de erven 
ten noordoosten van Doldersum) en in het open beekdal (zie erf in beekdal ten noordoosten van de 
gemeente) zijn de hoekpunten van de rechthoekige erven in eerste instantie met massagroen gevuld. 
In open landschappen bakenen deze groene hoekpunten het erf af. Het is afhankelijk van de situatie 
hoe men de ruimte tussen deze hoekpunten vult. Dit kan met een rij bomen, of te wel een transparante 
bomenrij, enkel parkbomen in de voortuin, een haag met fruitbomen, een houtsingel of een grondwal. 
Zijn drie zijden op deze wijze ingeplant, dan kan de derde zijde leeg zijn.

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 28   |   Bebouwing en erven algemeen

Essen: beplanting vult losse strooiing bebouwing aan Wegdorp: beplanting langs perceelsgrenzen

Heideontginningslandschap: de hoekpunten van het erf zijn groen Beekdal: de hoekpunten van het erfzijn groen

L-018 BKP 2011-02-10 productie.indd   31 11-02-11   09:31



Wil men in de verschillende landschapstypen beplanting voor de stal maar de ventilatie door de stal 
behouden, dan is het aan te raden om een rij bomen 10 tot 20 meter van de stal vandaan te planten. 
Onderling staan de bomen 8 tot 10 meter van elkaar af. Het is bewezen dat dit geen invloed heeft op 
de ventilatie. Ook is het mogelijk om een grondwal met gras in dezelfde hoek als het dak, langs de stal 
te maken. Bij de landschappelijke inpassing van nevenactiviteiten op een boerenbedrijf of boerenerf 
geldt dezelfde basisopzet. Dat is dus per landschapstype verschillend. Hier kunnen hagen, in de 
nabijheid van de bebouwing, afbakening geven aan nieuwe functies zoals het parkeren, de terrassen 
etc. Nieuwe typen stallen, zoals de serrestal (zie blz. 127 en 128/129), zijn op de markt gekomen. 
Alleen in samenhang met een goed landschappelijk plan kan een nieuw type worden geplaatst. De 
locatiekeuze voor de nieuwe stal, en de mogelijkheid om deze goed in te passen, is van grotere invloed 
op het landschap dan het staltype zelf. Door de afwijkende vorm is een plaatsing vlakbij de bestaande 
bebouwing niet aan te raden. Ook de kleuren van de stal en het windbreekgaas moeten donker ( zwart 
of antraciet) zijn. Materialen als bakstenen of onbehandeld beton trekken teveel aandacht.

Massa beplanting door streekeigen groen in:

bosje

eikengaard

houtwal met greppel

groene hoekpunten is onderdeel van open landschap parkbomen in voortuinhaag met fruitbomen

houtsingel

houtsingel langs slootkant

Ventilatie

graswalbomenrij
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Landschappelijke inpassing van overige erven

Erven van woonboerderijen en overige bebouwing in het buitengebied van de gemeente Westerveld 
zijn eveneens beeldbepalend. Bij een woonboerderij kunnen nog enkele hectaren grond behoren. In dat 
geval is het bij wijzigingen gewenst om op eenzelfde wijze te handelen als hiervoor beschreven in het 
stuk over ‘landschappelijke inpassing van het boerenbedrijf’. Het is goed mogelijk om een belangrijke 
bijdrage te leveren aan het behouden en het versterken van het landschap door houtwallen, houtsingels 
of een bosje te planten. Soms kan dit door een openbaar pad te maken.
De beplanting op de erven van woonboerderijen is goed ingepast in het landschap als de basisopzet 
van een boerenerf wordt gevolgd, zoals beschreven in “het boerenerf”. Het casco bestaat uit een 
voorerf en een achtererf. Het voorerf is de tuin met hagen, sierbomen, sierstruiken en fruitbomen en 
het achtererf kent aan de grens streekeigen bomen en struiken. De inrichting op het achtererf is van 
minder belang. Dikwijls is het uitzicht op het landschap aan deze zijde het grootst. Laat paardenbakken 
daarom onderdeel zijn van het erf en laat deze aan de zichtzijde van de bak door een haag begrenzen. 
Nieuwe vijvers zijn onderdeel van de erfinrichting en passen binnen het erf en zijn onzichtbaar vanuit 
het openbaar gebied. Poelen daarentegen zijn onderdeel van het landschap.
De overige erven zijn divers en afhankelijk van hun functie verschillend. Bij woonhuizen kan op een 
zelfde wijze naar de erfinrichting worden gekeken als bij boerenerven. Ook hier past het ensemble het 
best als er streekeigen bomen en struiken op het terrein voorkomen. Bij de overige bebouwing is de 
klant soms richtinggevend en daardoor is het erf open naar de straat. Hier speelt reclame maken een 
rol. Teveel reclame is schadelijk voor het landschap. Ook hier zijn streekeigen bomen en struiken op 
het terrein en hagen rondom een parkeerterrein passend.

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 30   |   Bebouwing en erven algemeen
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 32   |   Landschappelijke inpassing

Landschappelijke inpassing

In de welstandsnota wordt omschreven welke informatie nodig is, om tot een beoordeling te kunnen 
komen. Hieronder volgt een opsomming:

• plattegronden;
• gevelaanzichten;
• doorsneden;
• tekeningen van de bestaande toestand;
• tekening van de verbouwingsplannen;
• situatietekening met de inrichting van het terrein en inclusief aansluitende terreinen;
• geveltekeningen of foto’s die de relatie met de belendende bebouwing duidelijk maken;
• lijst toe te passen materialen;
• schema toe te passen kleuren.

Voor een beoordeling van de landschappelijke inpassing zijn de situatietekening en foto’s van de 
omgeving eveneens noodzakelijk. Bij de situatietekening is naast de nieuwe situatie ook de bestaande 
situatie nodig. Schaal 1:1000 en / of 1:500. Op de tekeningen dient ook de noordpijl aangegeven te zijn. 
Op de tekeningen wordt de inrichting en de beplanting in hoofdlijnen aangegeven. Onder hoofdlijnen 
worden in ieder geval de plaats en soort van hagen, fruitbomen, parkbomen, struiken, houtsingels, 
houtwallen en bosjes gerekend. Ook de plek van de inrit(ten) en de plaats(en) waar kan worden 
geparkeerd. Soorten bestrating en hekwerken worden ook meegenomen. Geef met een pijl aan waar 
men het uitzicht op de omgeving wil hebben, zodat wordt begrepen waarom juist daar minder beplanting 
staat. Ook een pijl die aangeeft hoe ventilatie in de stal wordt geregeld. Om een erf in te richten is het 
landschapstype steeds uitgangspunt. Vervolgens het type erf en type bebouwing. In de welstandsnota 
wordt een onderscheidt gemaakt in: kleine, veel voorkomende veranderingen en aanpassingen, kleine 
en middelgrote projecten en grote projecten. Voor de kleine, veel voorkomende veranderingen, zal de 
inrichting van de omgeving weinig veranderen. Juist bij middelgrote en grote projecten wordt in dit 
rapport verwezen naar de samenhang met de omgeving. Maar ook bij een klein nieuw schuurtje kan 
veel mis gaan, omdat het open landschap genadeloos is.
 
 

LANDSCHAPPELIJKE
INPASSING
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 34   |  6 landschapstypen in de gemeente Westerveld

6 landschapstypen    in de gemeente Westerveld
 Volgens de kadernota

essenlandschap
wegdorpenlandschap
ontginningskolonielandschap
veldontginningslandschap
veldgrondenlandschap
beekdalenlandschap
kernen dorpen
hoofdwegenstructuur

Havelte

Vledder

Diever

Dwingeloo
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 35   |   6 landschapstypen in de gemeente Westerveld

essenlandschap

wegdorpenlandschap

ontginningskolonielandschap

veldontginningslandschap

veldgrondenlandschap

beekdalenlandschap

6 landschapstypen    in de gemeente Westerveld
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 38   |  Morfologie Essenlandschap
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 39   |    Essenlandschap

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porta, quam et feugiat vulputate, 

enim purus fermentum lorem, ut eleifend tellus tellus quis diam. Maecenas non tincidunt mauris. 

Nulla facilisi. Maecenas vestibulum magna elementum metus cursus adipiscing. Ut pharetra nisi 

nec dui varius eu dapibus quam scelerisque. Proin augue dolor, elementum in congue et, dignissim 

sit amet massa. Aliquam nec metus quis nunc mollis aliquam. Maecenas nec diam at enim con-

sectetur hendrerit aliquet nec lacus. Maecenas malesuada felis vitae nunc dictum rutrum. 

ESSENLANDSCHAP

De kernkwaliteiten van een essenlandschap (volgens de kadernota
buitengebied Westerveld 2006) zijn:

• openheid van het landschap
• essen deels begrensd door houtwallen en bosrestanten
• wordt voornamelijk gebruikt als bouw- en grasland
• reliëf in het landschap
• geen bebouwing op de essen.
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Op de essen vindt geen bebouwing plaats. Er is uitsluitend bebouwing mogelijk buiten de
bebouwde kom. Deze bevindt zich: 

•  aan de rand van de essen;
•  aan wegen die rond de es lopen;
•  aan de eszijde of aan de overkant van de wegen die rond de es lopen;
•  naast elkaar kan het voorkomen dat de achterzijde, de zijzijde of de voorzijde van het erf zich richt 
 naar de openbare weg;
•  de bebouwing staat onderling meestal niet haaks van elkaar. Ook de bijgebouwen op de erven staan 
 dan niet haaks;
•  soms is er bebouwing op de es die in punten in de open ruimte zijn gesitueerd. De bebouwing is aan  
 alle zijden goed zichtbaar.
•  aan de eszijde mogelijk reliëf op het erf;
•  de kavels van de erven zijn niet rechthoekig;
•  erven onderdeel van het patroon met houtwallen of bosjes en wegbeplanting langs de es;
•  historische erven afgewisseld met erven en woningen van jongere datum;
•  erven van jongere datum richten zich met de voorzijde naar de weg;
•  de kavelvorm en de oriëntatie van de boerderijen is divers en oogt willekeurig;
•  vaak diverse toeritten;
•  de eik is de meest voorkomende boom op de boerenerven;
•  gekoppeld aan het voorhuis staan hagen, fruitbomen, leilinden en parkbomen. Dit betekent dat 
 deze beplanting soms aan de eszijde staat, omdat zich daar het voorhuis bevindt;
•  de kleurtonen zijn gedekt;
•  rieten daken en zwart gepotdekselde wanden.

Over ligging van de bebouwing in de welstandsnota Westerveld staat:

•  een onregelmatige bewoningsorde, geheel of gedeeltelijk langs de es;
•  bestaande situering, rooilijn en nokoriëntatie van de bebouwing aanhouden;
•  nieuwe toevoegingen op vergelijkbare wijze in het landschap plaatsen;
•  voorgevelarchitectuur aan de straatzijde;
•  situering bijgebouwen moet ondergeschikt aan het hoofdgebouw plaatsvinden.

Landschappelijke prestaties bij nieuwe ontwikkelingen volgens de kadernota buitengebied Westerveld zijn:

•  het herstellen van de randbeplanting rond de es;
•  het herstellen van de openheid op de es.

Middelen om via landschappelijke inpassing het doel te bereiken volgens het beeldkwaliteitsplan zijn:

•  aan de rand van de es de inrichting van de erven zien als `kralen aan een ketting`. Dit betekent dat  
 de inrichting van de erven op zichzelf passend is bij een erf, maar dat er voor wordt gezorgd dat aan de 
 straatzijde en aan weerzijden van het erf ´de groene ketting´ wordt behouden en zo mogelijk wordt 
 hersteld met een houtwal, bosje of eiken. Deze eiken kunnen solitair, in een groep of langs een 
 oprijlaan staan. Vanaf de open es mag de bebouwing tussen de beplanting worden gezien, maar 
 is ondergeschikt aan die beplanting.
•  passende kleinschalige bijgebouwen kunnen, zonder beplanting aan de landschapszijde, op de  
 erfgrens staan;
•  nieuwbouw op het reliëf wordt zodanig uitgevoerd, dat dit kenmerk van de plek wordt behouden en  
 versterkt;
•  op de es wordt uitgegaan van een ´groene oase´ in de open ruimte. Dit houdt niet in dat het gehele 
 erf rondom is beplant met hoogopgaande en dichte beplanting, maar dat er aan alle zijden van het erf  
 ergens hoogopgaande beplanting staat, afgewisseld door fruitbomen, streekeigen struiken en hagen.  
 Bijgebouwen staan binnen het erf en niet aan de kavelgrens.

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 40   |    Kenmerken Essenlandschap
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 41   |    Kenmerken Essenlandschap

= tuindeel

= erfdeel

Morfologie
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Erfdeel, schuren en achterhuis aan straatzijde. Voorhuis aan achterzijde kavel (tuindeel).

Woongedeelte aan straatzijde. Schuren in losse setting altijd achter woonhuis op erfdeel. 
Nokboerderij; haaks op straatzijde

Boerderij, schuren en bijgebouwen Essen landschap

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 42   |    Typologie Essenlandschap
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 43   |    Typologie Essenlandschap

Nok van boerderij wel of ongeveer evenwijdig aan straat. 
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Door dichte beplanting dan wel 
bosschages zijn de woningen wel 
mogelijk achter die beplanting 

Nieuwe recreatiewoningen op nieuwe 
en bestaande erfdeel in losse setting

Boerderij naar recreatie Essen landschap

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 44   |    Typologie Essenlandschap
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Door dichte beplanting dan wel 
bosschages zijn de woningen wel 
mogelijk achter die beplanting 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 45   |    Typologie Essenlandschap

Recreatiewoningen zijn niet op het 
erfdeel geplaatst maar alleen in 
het tuindeel. Dit is niet mogelijk. 
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 46   |   Kleuren, tonen en inspiratiebeelden
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Situering
Haaks      x   x
Niet haaks      x   x

Bijgebouw
Achter het woongedeelte

Massa’s
Groot
Klein      x   x

Wanden  
Baksteen  Rood
Handvorm  Bruin    x   x
Genuanceerd  Zwart
Levendig  Grijs
  Geel
  Wit
  Anders
Hout  Vergrijzend naturel:
  (eiken, larix, WRC)
  Zwart (teerkleur)   x   x
Anders  Stucwerk
  (plint schermer grijs)
  Zink
  Staal
  Kunststof
  Glas (reglit)
  Vezel cementplaat
  (eternit grijs)
Dak
Riet      x   x
Pan (ongeglazuurd)  Blauw grijs gesmoord  x   x
  Oranje / rood      x
Golfplaat  Grijs
  Rood
Schoorstenen

Schilderwerk  Standkleuren Evert Koning voorhuis              achterhuis
Deur  Heerengracht groen      x  x  x
  Polderbruin         x  x
Kozijnen  Zaans wit       x  x  x
  Polderbruin    x  x
Draaiende delen  Zaans wit       x
  Polderbruin      x  x  x
  Heerengracht groen      x  x  x
Luiken  Polderbruin    x  x
  Zaans wit       x
  Heerengracht groen      x  x  x
Windveren  Zaans wit       x                     x
  Polderbruin      x

ESDORP     Materiaal / Kleur                                 Hoofdgebouw                                      Bijgebouw

Bestaande bouw

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 47   |   Matrix van kleuren, tonen  en materialen  
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 48   |   Kleuren, tonen en inspiratiebeelden

Bestrating klinkers
bruin rood

Grind / split Zwerfkeijen

LeilindenKastanjeLinde

Eiken

Notenboom

Fruitbomen

Hulst Krent Hazelaar

Vlier

Vuilboom

Gelderse Roos

Meidoorn

SleedoornVeldesdoorn

Beuk
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 49   |   Matrix van kleuren, tonen en materialen  

Bestrating Klinkers Bruin / rood x x 
 Betonplaat N.v.t.
 Grind / split Bruin / grijs x x  
          Zwerfkeien als begrenzing Middengrijs / rood x                           x
  
Beplanting  

Grote bomen Inlandse eiken  x x
 Els     
 Es
 Wilg
 Populier in windsingel
Bij de woning Linde   x 
 Kastanje  x
 Leilinden  x
 Notenboom  x
Middelgrote bomen Fruitbomen  x x
Opvallende boom Berk
 Lijsterbes
Struiken Hulst  x x
 Krent  x x
 Hazelaar  x x
 Vlier  x x
 Vuilboom  x x
 Gelderse roos  x x
 Meidoorn  x x
 Sleedoorn  x x
 Veldesdoorn  x x
Hagen Meidoorn  x x
 Beuk  x x
 Liguster
 Veldesdoorn
   
    
 

ESDORP                              Materiaal    Kleur                               Hoofdgebouw                      Bijgebouw
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WEGDORPEN
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 52   |  Morfologie Wegdorpenlandschap
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 53   |   Wegdorpenlandschap

WEGDORPENLANDSCHAP

De kernkwaliteiten van een wegdorpenlandschap (volgens de kadernota
buitengebied Westerveld 2006) zijn:

• afwisseling in open en besloten delen;
• voornamelijk in gebruik als bouw- en grasland;
• opstrekkende verkaveling.
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 54   |  Kenmerken Wegdorpenlandschap

Bebouwing in het wegdorpenlandschap vindt plaats als lintbebouwing aan weerszijden van de weg:

•  boerderijen, arbeiderswoningen en vrijstaande woningen;
•  het voorhuis is overwegend naar de doorgaande weg gericht;
•  de bebouwing staat op overwegend smalle huiskavels;
•  bij uitbreiding op agrarische bedrijven worden meerdere kavels naast elkaar gevuld;
•  de bebouwing staat met hoofdgebouw en bijgebouwen over het algemeen in de lijn van de
 verkaveling en niet loodrecht op de ietwat slingerende weg;
•  alle bebouwing staat op ieder erf haaks ten opzichte van elkaar;
•  aan de boerderijen is de Friese invloed terug te zien. De hoofdvorm van de schuur is rechthoekig en  
 de kapvorm is hoog. Op deze schuren liggen meestal geen rode pannen;
•  juist de afwisselende afstand van het hoofdgebouw tot de weg is kenmerkend;
•  wanneer er soms ruimte is tussen de bebouwing, dan is deze door de plaatsing van een bosje 
 afwisselend open of besloten;
•  tussen weg en erf ligt meestal een sloot en ook de kavelscheidingen zijn sloten;
•  singelbeplanting met streekeigen bomen en struiken staat langs deze sloten, bij de erven, maar ook  
 hier en daar langs de percelen;
•  één toerit over een dam, soms gemarkeerd door een inrijhek met hoekpalen;
•  voortuinen met gazon, fruitbomen, hagen en parkbomen;
•  de kleurtonen zijn gedekt,
•  gebied met rieten daken, grijze en rode pannen en zwart gepotdekselde wanden.

Over ligging van gebouwen in de welstandsnota Westerveld staat:

•  de situering van de bestaande bebouwing is maatgevend voor de ligging van de rooilijn en afstand 
 tussen de gebouwen;
•  de doorzichten naar de open ruimten moeten worden gehandhaafd;
•  de oriëntatie van de hoofdvorm en de voorgevel zijn overwegend op de weg gericht;
•  bestaande nokrichting handhaven;
•  nokrichting en nieuwbouw haaks op de wegas;
•  situering van bijgebouwen ondergeschikt aan het hoofdgebouw (behalve het stookhok).

Landschappelijke prestaties bij nieuwe ontwikkelingen kadernota buitengebied Westerveld zijn:

• ter versterking van het contrast tussen open en besloten delen kunnen houtwallen en incidentele 
 bosschages worden aangelegd of hersteld;
•  Middels groen of bebouwing het benadrukken van het patroon van smalle, diepe percelen.

Middelen om via landschappelijke inpassing het doel te bereiken volgens het beeldkwaliteitsplan zijn:

•  singelbeplanting langs de kavelsloten;
•  erfbeplanting met parkbomen in de voortuin, gazon, hagen en fruitbomen en eiken achter op het erf.
 De beplanting versterkt de allure van de bebouwing. Aan de achterkant is ruim uitzicht mogelijk op het  
 open landschap, maar andersom is het lint vanuit het landschap gezien overwegend groen;
•  daarom is er aandacht nodig voor beplanting op de achtererven;
•  waar mogelijk de plaatsing van bosjes stimuleren, zoals tussen de gaten in de bebouwing of op de  
 erven;
•  het landschappelijk patroon van de smalle huiskavels terug laten keren in de erfbeplanting op erven, 
 waar meerdere kavels naast elkaar worden benut voor bebouwing. Daardoor ontstaan er visueel geen  
 brede erven;
•  de afstand tussen de bebouwing en de kavelgrens en/of sloten moet ruim voldoende zijn om beplanting  
 mogelijk te maken.

L-018 BKP 2011-02-10 productie.indd   57 11-02-11   09:32



Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 55   |   Kenmerken Wegdorpenlandschap

= tuindeel

= erfdeel

Morfologie
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 56   |  Typologie Wegdorpenlandschap

Boerderij Wegdorpen landschap

Boerderij altijd met voorhuis naar straatzijde gericht.
Bergingen en schuren altijd achter de woning in het erfdeel. 
Nokrichting haaks op straat of in richting van de verkaveling.

Woondeel altijd in tuindeel.
Schuren en garage altijd in 
erfdeel.

Uitzondering!

In sommige gevallen kan het door 
bv. uitzicht noodzakelijk zijn om het 
achterhuis + schuren naar de straatkant 
te richten.

Dit moet per aanvraag specifiek worden 
getoetst door een landschapsarchitect en 
supervisor. 
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 57   |   Typologie Wegdorpenlandschap

Uitzondering!

Schuren in het tuindeel is niet mogelijk. In sommige gevallen kan het door 
bv. uitzicht noodzakelijk zijn om de 
bebouwing evenwijdig aan de straat te 
situeren.

Dit moet per aanvraag specifiek worden 
getoetst door een landschapsarchitect en 
supervisor. 
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Afhankelijk van uitzicht is het mogelijk 
om de woonfunctie aan de voorzijde te 
situeren en parkeren en opslag aan de 
achterzijde.
Dit is een uitzondering.

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 58   |   Typologie Wegdorpenlandschap

Schuurwoning Wegdorpenlandschap 

    
Schuurwoning binnen bestaande bebouwing of bij nieuwbouw

Schuren en garage voor de woning aan 
straatzijde niet mogelijk

Schuurwoningen altijd op het erfdeel. 
Woonfunctie zowel aan voor- als 
achterzijde. Parkeren en opslag daar 
tussenin.
Woning nokrichting altijd haaks op straat.
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 59   |    Typologie Wegdorpenlandschap

Bij een schuurwoning is het niet 
mogelijk om de achterzijde en 
garage aan de straatzijde te situeren 
aangezien hierdoor het tuin- en erfdeel 
omgewisseld zouden worden.

Woning moet volledig buiten het erfdeel 
staan. Schuren altijd achter woonhuis in 
erfdeel.
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz.60   |   Typologie Wegdorpenlandschap

Boerderij naar recreatie Wegdorpenlandschap
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 61   |  Typologie Wegdorpenlandschap

Nieuwe erf met verspreid liggende 
recreatiewoningen is verlengde van het 
bestaande erfgoed.

Nokrichting recreatiewoningen zijn 
niet haaks of evenwijdig. Past niet in 
landschap. 

Nieuwe erf met recreatiewoningen in 
een grid is verlengde van het bestaande 
erfgoed. Kan wel mits achter beplanting.
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 63   |  Typologie Wegdorpenlandschap

Uitgangspunt voor de functiewijziging 
Wonen voor in tuindeel, achter in erfdeel.

Bij woningsplitsing:
• twee of drie woningen binnen het hoofdgebouw van een boerenerf.
• 5 m rondom gemeenschappelijk ontwerpen en onderhouden om een       
   eenheid te behouden. 
• bijgebouwen op erfdeel achter.

Bij vervangende nieuwbouw:
• twee of drie woningen binnen het hoofdgebouw.
• totale erfbeplanting is gemeenschappelijk ontworpen en onderhouden.
• de 2 of drie woningen hebben een zone van 5 meter direct aan het gebouw  
   gekoppeld. Bij het voorhuis is de zone iets breder.
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 65   |   Matrix van kleuren, tonen en materialen

Situering
Haaks      x   x
Niet haaks           

Bijgebouw
Achter het woongedeelte         x

Massa’s
Groot         x
Klein      x   x

Wanden  
Baksteen  Rood    x   x
Handvorm  Bruin    x   x
Genuanceerd  Zwart
Levendig  Grijs    x   x
  
Hout  Vergrijzend naturel:
  (eiken, larix, WRC)   x   x
  Zwart (teerkleur)       x
Anders  Stucwerk
  (plint schermer grijs)
  Zink
  Staal       x
  Kunststof
  Glas (reglit)
  Vezel cementplaat
  (eternit grijs)
Dak
Riet      x   x
Pan (ongeglazuurd)  Blauw grijs gesmoord  x   x
  Oranje / rood      x
Golfplaat  Grijs       x
     voorhuis              achterhuis
Schoorstenen         x
RVS / zwart       x

Schilderwerk  Standkleuren Evert Koning voorhuis              achterhuis
Deur  Heerengracht groen      x  x  x
  Rijtuigen zwart         x  x
Kozijnen  Zaans wit       x  x  x
  Polderbruin    x  x
Draaiende delen  Zaans wit       x
  Polderbruin      x  x  x
  Heerengracht groen      x  x  x
Luiken  Polderbruin    x  x
  Zaans wit       x
  Heerengracht groen      x  x  x
Windveren  Zaans wit       x                     x
  Polderbruin      x  x  x  
  Heerengracht groen      x  x  x

WEGDORP     Materiaal / Kleur                                 Hoofdgebouw                                      Bijgebouw

Bestaande bouw
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 66   |   Kleuren, tonen en inspiratiebeelden

Bestrating klinkers
bruin rood

Grind / split Zwerfkeijen

LeilindenKastanjeLinde

Eiken

Notenboom

Fruitbomen

Hulst Krent Hazelaar

Vlier

Vuilboom

Gelderse Roos

Meidoorn

SleedoornVeldesdoorn

Beuk
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Bestrating Klinkers Bruin / rood x x 
 Betonplaat Grijs  x
 Grind / split Grijs / rood    
          Zwerfkeien als begrenzing Middengrijs / rood x                           x
  
Beplanting  

Grote bomen Inlandse eiken  x x
 Els     
 Es
 Wilg
 Populier in windsingel
Bij de woning Linde   x 
 Kastanje  x
 Leilinden  x
 Notenboom  x
Middelgrote bomen Fruitbomen  x x
Opvallende boom Berk
 Lijsterbes
Struiken Hulst  x x
 Krent  x x
 Hazelaar  x x
 Vlier  x x
 Vuilboom  x x
 Gelderse roos  x x
 Meidoorn  x x
 Sleedoorn  x x
 Veldesdoorn  x x
Hagen Meidoorn  x x
 Beuk  x x
 Liguster
 Veldesdoorn
   
    
 

WEGDORP                            Materiaal    Kleur                               Hoofdgebouw                      Bijgebouw

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 67   |   Matrix van kleuren, tonen en materialen  
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz.71   |   Ontginningskolonielandschap

ONTGINNINGSKOLONIELANDSCHAP

De kernkwaliteiten van het ontginningskolonielandschap (volgens de kadernota
buitengebied Westerveld 2006) zijn:

• strakke, planmatige opzet
• afwisseling in open en besloten delen
• grote bospercelen
• gras- en bouwland
• agrarische en natuurfunctie
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 72   | Kenmerken Ontginningskolonielandschap

Bebouwing in het ontginningskolonielandschap vindt plaats als lintbebouwing langs de met bomen
beplante wegen: 

•  de nokrichting van het hoofdgebouw staat loodrecht ten opzichte van de weg;
•  tussen de erven is zicht op het erachter gelegen landschap mogelijk;
•  de hoofdgebouwen van de erven staan overwegend in een rooilijn;
•  de bebouwing op het erf staat haaks ten opzichte van elkaar;
•  het hoofdgebouw is goed zichtbaar vanaf de straat en is niet verstopt achter beplanting;
•  de hogere erfbeplanting in de vorm van eiken, fruitbomen, struiken en hagen ligt hoofdzakelijk aan  
 weerszijden van het hoofdgebouw;
•  sommige gevels zijn wit, verder zijn de kleurtonen gedekt;
•  gebied van rieten daken en zwarte gepotdekselde wanden;
•  voetgangerspad naast de woning is veelal verbreed.

Over ligging van de bebouwing in de welstandsnota Westerveld staat:

•  strak geordend, blokvormig, landschap met kleinschalige bebouwing;
•  de koloniewoningen zijn met een onderlinge afstand van circa 60 meter gebouwd;
•  situering bijgebouwen moet ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw;
•  de voorzieningen zijn op de kruispunten van de wegen gebouwd.

Landschappelijke prestaties bij nieuwe ontwikkelingen kadernota buitengebied Westerveld zijn:

•  houdt rekening met, en versterkt waar mogelijk, de structuur van de ontginningsassen, 
 verbindingswegen en de waterloop;
•  handhaaf of versterk de historische bebouwingsstructuur, namelijk lintbebouwing.

Middelen om via landschappelijke inpassing het doel te bereiken volgens het beeldkwaliteitsplan zijn:

•  Het behoud van doorzichten naar het landschap achter de lintbebouwing;
•  afhankelijk van de typologie van de bebouwing groene parkbomen zoals kastanje, tamme kastanje,  
 noot en linde in de voortuin. Dit geldt voor de bebouwing met een zekere allure. Op de overige erven  
 veel fruitbomen toevoegen. Daar waren sloten zijn, zijn hagen als erfgrens overbodig;
•  de afstand tussen de bebouwing en de kavelgrens moet ruim voldoende zijn om beplanting mogelijk 
 te maken;
•  zo mogelijk het wandelpad naar de woning handhaven en op een andere locatie de toerit voor de auto 
 situeren.
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 73   |   Kenmerken Ontginningskolonielandschap

= tuindeel

= erfdeel

Morfologie

Aanzicht kenmerkend voorhuis 
zichtbaar vanaf de openbare weg, 
doordat er geen hoge beplanting 
in de voortuin staat.
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 74   |   Typologie Ontginningskolonielandschap

Boerderij Ontginningskolonieën

Kolonie boerderij altijd met voorhuis naar straatzijde gericht. 
Bergingen en schuren altijd naast en achter het achterhuis in het 
erfdeel. Nokrichting haaks op straat.

Woondeel altijd in tuindeel.
Schuren en garage altijd in erfdeel.
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 77   |   Matrix van kleuren, tonen en materialen

Situering
Haaks      x   x
Niet haaks           

Bijgebouw
Achter het woongedeelte         x

Massa’s
Groot          
Klein      x   x

Wanden  
Baksteen  Rood         
Handvorm  Bruin    x    
Genuanceerd  Zwart    x   x
Levendig  Grijs    x   x
  
Hout  Vergrijzend naturel:
  (eiken, larix, WRC)        
  Zwart (teerkleur)       x
Anders  Stucwerk    x
  (plint schermer grijs)
  Zink
  Staal       
  Kunststof
  Glas (reglit)
  Vezel cementplaat
  (eternit grijs)
Dak
Riet      x    
Pan (ongeglazuurd)  Blauw grijs gesmoord  x   x
  Oranje / rood       
Golfplaat  Grijs       x
Schoorsteen          

Schilderwerk  Standkleuren Evert Koning voorhuis              achterhuis
Deur  Heerengracht groen      x  x  x
  Polderbruin         x  x
Kozijnen  Zaans wit       x  x  x
  Polderbruin    x  x
Draaiende delen  Zaans wit       x
  Polderbruin      x  x  x
  Heerengracht groen      x  x  x
Luiken  Rijtuigen zwart    x  x
  Zaans wit       x
  Heerengracht groen      x  x  x
Windveren  Polderbruin      x  x  x  
  Heerengracht groen      x  x  x

ONTGINNINGSKOLONIE     Materiaal / Kleur                                 Hoofdgebouw                                      Bijgebouw

Bestaande bouw

L-018 BKP 2011-02-10 productie.indd   80 11-02-11   09:32



Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 78   |   Kleuren, tonen en inspiratiebeelden

Bestrating klinkers
bruin rood

Grind / split Zwerfkeijen

LeilindenKastanjeLinde

Eiken

Notenboom

Fruitbomen

Hulst Krent
Hazelaar

Vlier

Vuilboom

Gelderse Roos

Meidoorn

SleedoornVeldesdoorn

Beuk
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Bestrating Klinkers Bruin / rood x x 
 Betonplaat   x
 Grind / split Rood / grijs / bruin x x  
Zwerfkeien als begrenzing Middengrijs / rood x                           x
  
Beplanting  

Grote bomen Inlandse eiken  x x
 Els     
 Es
 Wilg
 Populier in windsingel
Bij de woning Linde   x 
 Kastanje  x
 Leilinden  
 Notenboom  x
Middelgrote bomen Fruitbomen  x x
Opvallende boom Berk
 Lijsterbes
Struiken Hulst  x x
 Krent  x x
 Hazelaar  x x
 Vlier  x x
 Vuilboom  x x
 Gelderse roos  x x
 Meidoorn  x x
 Sleedoorn  x x
 Veldesdoorn  x x
Hagen Meidoorn  x x
 Beuk  x x
 Liguster
 Veldesdoorn
   
    
 

ONTGINNINGSKOLONIE    Materiaal    Kleur                               Hoofdgebouw                      Bijgebouw
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 83   |   Veldontginningslandschap

VELDONTGINNINGSLANDSCHAP

De kernkwaliteiten van het veldontginningslandschap (volgens de kadernota
buitengebied Westerveld 2006) zijn:

• overwegend open, plaatselijk verdicht met bosjes, houtwallen en singels
• in gebruik als bouw- en grasland
• percellering afhankelijk van ontginning en ruilverkaveling
• bebouwing voornamelijk langs ontginningsassen.
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 84   |  Kenmerken Veldontginningslandschap

Bebouwing staat solitair aan de wegen:

• de voorzijde van het erf is gericht op de weg;
• de nokrichting van de bebouwing staat loodrecht ten opzichte van de weg;
• bij ruilverkavelingsboerderijen nokrichting woonhuis soms ook evenwijdig aan de weg en de nok-
 richting van de stal daar loodrecht op. Woning en schuren kunnen ook in de richting van de
 verkaveling staan;
• het verschil tussen de kavelbreedte van de erven is groot; 
• de afstand tussen de voorgevel van het hoofgebouw en de weg wisselt;
• op de erven staat de bebouwing haaks ten opzichte van elkaar;
• de erfbeplanting was vanouds eenvoudig, met streekeigen bomen zoals eiken, lijsterbes en berken  
 langs de kavelgrens en fruitbomen bij het voorhuis;
• erven soms deels verscholen achter houtwallen, bosjes en singels; 
• bij ruilverkavelingsboerderijen ca. 5 m brede singelbeplanting op achterzijde van het erf;
• recreatieterreinen liggen verscholen in het groen. Dit groen is streekeigen met eik, lijsterbes, berk  
 en struiken.
• de kleurtonen zijn zeer divers, maar wel in een steeds terugkerend pallet, met soms sleetse kleuren.  
 Materialen op de agrarische bedrijven zoals golfplaten, damwand, beton en windbreekgaas.

Over ligging van bebouwing in het algemeen in het buitengebied welstandsnota Westerveld:

• de bebouwing moet vrij in de ruimte liggen, overeenkomstig de huidige situatie;
• bij clustergewijze bebouwing is er sprake van een duidelijk rooilijn;
• de oriëntatie van de representatieve gevel is gericht op de weg;
• de (agrarische) bijgebouwen liggen achter het hoofgebouw ( behalve het stookhok);
• bijzondere complexen en / of functies kunnen afwijken.

Over ligging recreatieterreinen in de welstandsnota Westerveld:

• bij situering van de gebouwen (oriëntatie van de nok) passend bij de aanwezige bebouwing of het
 ontworpen plan;
• de dienstwoning(en) en de centrale voorzieningen moeten als één geheel, in samenhang en   
 geclusterd  worden gebouwd;
• bijgebouwen bij de recreatiewoningen, ten opzichte van de ontsluitingswegen, achter de recreatie-
 woningen plaatsen.

Landschappelijke prestaties bij nieuwe ontwikkelingen in kadernota buitengebied Westerveld:

• landschappelijke prestaties vinden bij voorkeur plaats in speciaal aangewezen gebieden;
• het aanplanten van opgaand groen op erven is een mogelijkheid om het verschil tussen open en
 besloten delen te benadrukken;
• het inpassen van bebouwing in de ontginningsassen.

Middelen om via landschappelijke inpassing het doel te bereiken volgens het beeldkwaliteitsplan zijn: 

• op alle erven de kenmerkende beplanting zoals de bomen eik, lijsterbes en berk, fruitbomen,
 struiken en hagen,  evenals bosjes en houtsingels;
• de kantige, rechthoekige vorm van de agrarische erven als basisopzet hanteren. Op de vier hoeken 
 van  de erven staat in ieder geval hoogopgaande beplanting. Afhankelijk van de situatie zijn   
 tussen deze hoeken twee zijden gevuld met streekeigen bomen en struiken. De overige zijden zijn  
 gevuld met een combinatie van streekeigen bomen, hagen en of fruitbomen of een grastalud;
• de afstand tussen de bebouwing en de kavelgrens en/of een sloot, moet ruim voldoende zijn om
 beplanting mogelijk te maken;
• de recreatieterreinen zijn aan vier zijden met streekeigen bomen en struiken beplant. Hier en daar is  
 er wel, vanaf het terrein gezien, uitzicht mogelijk op het landschap buiten het terrein.   
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 85   |  Kenmerken Veldontginningslandschap

= tuindeel

= erfdeel

Morfologie

L-018 BKP 2011-02-10 productie.indd   88 11-02-11   09:33



Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 86   |   Typologie Veldontginningslandschap

Boerderij Veldontginningen
  
Boerderij altijd met voorhuis naar straatzijde gericht. Bergingen en 
schuren altijd achter het woonhuis in het erfdeel. Nokrichting haaks 
op straat of haaks in de verkaveling.

Woondeel altijd in tuindeel.
Schuren en garage altijd in erfdeel.

Uitzondering!

In sommige gevallen kan het door 
bijvoorbeeld uitzicht noodzakelijk zijn 
de bebouwing evenwijdig aan de straat 
te situeren. Dit moet per aanvraag 
specifieker worden getoest door een 
landschapsarchitect en supervisor.
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 87   |   Typologie Veldontginningslandschap

Bij ruilverkavelingsboerderijen schuren 
en gararage altijd in erfdeel.
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 88   |   Typologie Veldontginningslandschap

Afhankelijk van uitzicht is het mogelijk 
om de woonfunctie aan de voorzijde te 
situeren en parkeren en opslag aan de 
achterzijde.
Dit is een uitzondering.

Schuurwoningen altijd op het erfdeel 
Woonfunctie zowel aan voor- als 
achterzijde, parkeren en opslag daar 
tussenin.

Schuurwoning Veldontginningen 

    
Schuurwoning binnen bestaande bebouwing of bij nieuwbouw

Schuren en garage voor de woning aan 
straatzijde niet mogelijk

Woning nokrichting altijd haaks op straat.
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 89   |   Typologie Veldontginningslandschap

Bij een schuurwoning is het niet mogelijk 
om de achterzijde en garage aan de 
straatzijde te situeren

Woning moet volledig buiten het erfdeel staan. 
Schuren altijd achter woonhuis in erfdeel.
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 90   |   Typologie Veldontginningslandschap

Boerderij naar recreatie zoals in Wegdorpen landschap.
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 91   |   Typologie Veldontginningslandschap

Nieuwe erf met verspreid liggende 
recreatiewoningen is verlengde van het 
bestaande erfgoed.

Nokrichting recreatiewoningen zijn 
niet haaks of evenwijdig. Past niet in 
landschap. 

Bij vervangende nieuwbouw:
• twee of drie woningen binnen het hoofdgebouw.
• totale erfbeplanting is gemeenschappelijk ontworpen en onderhouden.
• de 2 of drie woningen hebben een zone van 5 meter direct aan het gebouw  
   gekoppeld. Bij het voorhuis is de zone iets breder.
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 93   |  Matrix van kleuren, tonen en materialen

Situering
Haaks      x   x
Niet haaks         

Bijgebouw
Achter het woongedeelte         x

Massa’s
Groot         x
Klein      x   x

Wanden  
Baksteen  Rood    x   x
Handvorm  Bruin    x   x
Genuanceerd  Zwart    x   x
Levendig  Grijs    x   x
  Geel    x   x
  Wit    x   x

Hout  Vergrijzend naturel:
  (eiken, larix, WRC)   x   x
  Zwart (teerkleur)      x
Anders  Stucwerk
  (plint schermer grijs)
  Zink
  Staal       x
  Kunststof
  Glas (reglit)
  Vezel cementplaat
  (eternit grijs)
Dak
Riet      x   
Pan (ongeglazuurd)  Blauw grijs gesmoord  x   x
  Oranje / rood      x
Golfplaat  Grijs       x
  Rood
Schoorstenen

Schilderwerk  Standkleuren Evert Koning voorhuis              achterhuis
Deur  Heerengracht groen      x  x  x
  Rijtuigen zwart         x  x
Kozijnen  Zaans wit       x  x  x
  Polderbruin    x  x
Draaiende delen  Zaans wit       x
  Polderbruin      x  x  x
  Heerengracht groen      x  x  x
Luiken  Rijtuigen zwart    x  x
  Zaans wit       x
  Heerengracht groen      x  x  x
Windveren  Rijtuigen zwart       x      x  x
  Heerengracht groen      x  x  x

VELDONTGINNING     Materiaal / Kleur                                 Hoofdgebouw                                      Bijgebouw

Bestaande bouw
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 94   |   Kleuren, tonen en inspiratiebeelden

Bestrating klinkers
Heidekleur Betonplaat

Grijs
Grind / split
Grijs / bruin

KastanjeLinde Fruitbomen

Hazelaar

Vlier

Vuilboom

Gelderse Roos

Eiken

Meidoorn

Veldesdoorn laag

Berk

Leisterbes

Hulst

Sleedoorn Liguster
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Bestrating Klinkers Heide kleur x x 
 Betonplaat Grijs  x
 Grind / split Grijs / bruin x x  
          Zwerfkeien als begrenzing N.v.t 
  
Beplanting  

Grote bomen Inlandse eiken  x x  
 Els    
 Es   
 Wilg   
 Populier in windsingel   
Bij de woning Linde   x 
 Kastanje  x
 Leilinden  
 Notenboom  
Middelgrote bomen Fruitbomen  x x
Opvallende boom Berk  x x
 Lijsterbes  x x
Struiken Hulst  x x  
 Krent   
 Hazelaar  x x
 Vlier  x x
 Vuilboom  x x
 Gelderse roos  x x
 Meidoorn  x x
 Sleedoorn  x x
 Veldesdoorn  x x
Hagen Meidoorn   
 Beuk   
 Liguster  x x
 Veldesdoorn  x x
   
    
 

VELD ONTGINNINGEN   Materiaal    Kleur                               Hoofdgebouw                      Bijgebouw

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 95   |  Matrix van kleuren, tonen en materialen
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 98   |  Morfologie Veldgrondenlandschap
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 99   |   Veldgrondenlandschap

VELDGRONDENLANDSCHAP

De kernkwaliteiten van een veldgrondenlandschap (volgens de kadernota
buitengebied Westerveld 2006) zijn:

• afwisseling in open en besloten delen;
• geen duidelijke richtingen;
• voornamelijk natuurfunctie;
• vennen;
• plaatselijk bos;
• nauwelijks bebouwing.
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 100   |  Kenmerken Veldgrondenlandschap

Bebouwing vindt afwisselend plaats in open en besloten delen: 

• geen duidelijke richtingen;
•  voornamelijk natuurfunctie;
•  vennen;
•  plaatselijk bos;
•  nauwelijks bebouwing.

kernkwaliteiten bos:
• sterk verdicht;
•  loof- en naaldhoutbos;
•  strakke blokvormige percelen;
•  voornamelijk natuurfunctie;
•  vennen;
•  nauwelijks bebouwing.

Bebouwing buiten de bebouwde kom:
•  de bebouwing is solitair;
•  deze bebouwing is op zich steeds een uitzondering;
•  de bebouwing kan ook staan op een bungalowpark of huisjesterrein;
•  de bebouwing wordt in beide gevallen omgeven door streekeigen beplanting;
•  de kleurtonen zijn gedekt;
•  wanneer de kleurtonen niet gedekt zijn, valt dit met name in de winter goed op en detoneert in het 
 landschap waar de natuurfunctie dominant is.

Over ligging van bebouwing staat in de welstandsnota Westerveld:
•  de bebouwing moet vrij in de ruimte liggen;
•  de oriëntatie van de voorgevel op de wegontsluiting richten;
•  bijzondere complexen en / of functies kunnen afwijken.

Over ligging recreatieterreinen in de welstandsnota Westerveld:
•  bij situering van de gebouwen (oriëntatie van de nok) passend bij de aanwezige bebouwing of het  
 ontworpen plan;
•  de dienstwoning (en) en de centrale voorzieningen moeten als één geheel, in samenhang,
 geclusterd worden gebouwd;
•  bijgebouwen bij de recreatiewoningen, ten opzichte van de ontsluitingswegen, achter de
 recreatiewoningen plaatsen.

 Landschappelijke prestatie bij nieuwe ontwikkelingen kadernota buitengebied Westerveld is:
•  versterken van het contrast tussen de open heidegebieden en de besloten bosgebieden

Middelen om via landschappelijke inpassing doel te bereiken zijn volgens het beeldkwaliteitsplan:
•  er is geen verschil tussen de beplanting op de erven in het bos of op de heide;
•  de erfbeplanting behorend bij de bebouwing op de heide is een ´groene oase´ in de open ruimte. 
 Sierbeplanting, geschoren hagen en fruitbomen bevinden zich niet aan de rand van het perceel,maar 
 dicht bij de bebouwing;
•  in de hoofdopzet van de erfbeplanting staan in beide gebieden dezelfde soorten beplanting als in het  
 bos. Daardoor staat de bebouwing in het bos of staat er een bosje met bebouwing op de heide;
•  de afstand tussen de bebouwing en de kavelgrens en/of sloot moet ruim voldoende zijn om beplanting  
 mogelijk te maken;
•  voor de hoofdopzet van de recreatieterreinen geldt hetzelfde als voor bebouwing in het bos. De  
 recreatieterreinen zijn aan vier zijden met streekeigen bomen en struiken beplant. Hier en daar is er  
 wel, vanaf het terrein, uitzicht mogelijk op het landschap buiten het terrein. Tussen de bebouwing  
 staan eveneens veel streekeigen bomen en struiken;
•  als alle kleurtonen overwegend gedekt zijn, is de bebouwing te gast in dit landschap.
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 101   |   Kenmerken Veldgrondenlandschap

= tuindeel

= erfdeel

Morfologie

= bos
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 103   |    Matrix van kleuren, tonen en materialen

Situering
Haaks           
Niet haaks           

Bijgebouw
Achter het woongedeelte         x

Massa’s
Groot
Klein      x   x

Wanden  
Baksteen  Rood
Handvorm  Bruin    x   x
Genuanceerd  Zwart
Levendig  Grijs
  Geel
  Wit
Hout  Vergrijzend naturel:
  (eiken, larix, WRC)   x   x
  Zwart (teerkleur)   x   x
Anders  Stucwerk
  (plint schermer grijs)
  Zink
  Staal
  Kunststof
  Glas (reglit)
  Vezel cementplaat
  (eternit grijs)
Dak
Riet      x   x
Pan (ongeglazuurd)  Blauw grijs gesmoord  x    
  Oranje / rood       
Golfplaat  Grijs       x
  Rood
Schoorstenen

Schilderwerk  Standkleuren Evert Koning voorhuis              achterhuis
Deur  Heerengracht groen      x  x  x
  Rijtuigen zwart         x  x
Kozijnen  Rijtuigen zwart      x  x  x
  Heerengracht groen      x  x  x  
  Polderbruin      x  x  x
  Schemer / beemster grijs     x  x  x
Draaiende delen  Zaans wit       x
  Polderbruin      x  x  x
  Heerengracht groen      x  x  x
Luiken  Rijtuigen zwart    x  x
  Zaans wit       x
  Heerengracht groen      x  x  x
Windveren  Rijtuigen zwart      x  x  x  
  Heerengracht groen      x  x  x
 

VELDGRONDEN     Materiaal / Kleur                                 Hoofdgebouw                                      Bijgebouw

Bestaande bouw
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 104   |   Kleuren, tonen en inspiratiebeelden

Betonplaat
Grijs

Zwerfkeien als
begrenzing

Eiken

KastanjeLinde Fruitbomen

Hazelaar

Vlier

Vuilboom

Gelderse Roos Meidoorn

Veldesdoorn laag

Berk

Leisterbes

Hulst

Sleedoorn Liguster
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Bestrating Klinkers Zandkleur x x 
 Betonplaat Grijs  x
 Grind / split Grijs / bruin x x  
 Zwerfkeien als begrenzing  x x 
  
Beplanting  

Grote bomen Inlandse eiken  x x  
 Els    
 Es   
 Wilg   
 Populier in windsingel   
Bij de woning Linde   x 
 Kastanje  x
 Leilinden  
 Notenboom  
Middelgrote bomen Fruitbomen  x x
Opvallende boom Berk  x x
 Lijsterbes  x x
Struiken Hulst  x x  
  
 Krent   
 Hazelaar  x x
 Vlier  x x
 Vuilboom  x x
 Gelderse roos  x x
 Meidoorn  x x
 Sleedoorn  x x
 Veldesdoorn  x x
Hagen Meidoorn   
 Beuk   
 Liguster  x x
 Veldesdoorn  x x

VELDGRONDEN                Materiaal    Kleur                               Hoofdgebouw                      Bijgebouw

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 105  |    Matrix van kleuren, tonen en materialen

L-018 BKP 2011-02-10 productie.indd   108 11-02-11   09:33



L-018 BKP 2011-02-10 productie.indd   109 11-02-11   09:33



BEEKDAL
L-018 BKP 2011-02-10 productie.indd   110 11-02-11   09:33



Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 108  |   Morfologie Beekdalenlandschap
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BEEKDAL

De kernkwaliteiten van een beekdalen landschap (volgens de kadernota
buitengebied Westerveld 2006) zijn:

• openheid;
• verdichting door houtwallen evenwijdig aan en dwars op de beekdalranden;
• voornamelijk in gebruik als grasland;
• opstrekkende verkaveling;
• reliëf;
• nauwelijks bebouwing.

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz.109  |    Beekdalenlandschap
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 110   |  Kenmerken Beekdalenlandschap

Bebouwing staat solitair aan de wegen: 

•  de bebouwing is overwegend een agrarisch bedrijf;
•  deze hebben het uiterlijk van een ruilverkavelingsboerderij met singelbeplanting;
•  deze beplanting van ca. 5 meter breed zorgt voor het behoud van de openheid van het gebied en  
 spaarzaam zicht op bebouwing;
•  de bebouwing staat aan de wegen;
•  de voorzijde van het erf is gericht op de weg;
•  de nokrichting van de oudere bebouwing staat meestal loodrecht ten opzichte van de weg;
•  bij ruilverkavelingsboerderijen is de nokrichting van het woonhuis soms evenwijdig aan de weg en  
 staat de nokrichting van de stal daar loodrecht op. Woning en schuren kunnen ook in de richting van  
 de verkaveling staan;
•  er is verschil tussen de kavelbreedte van de erven;
•  de ruilverkavelingserven zijn in opzet een vierkant en hebben aan de rand van het perceel beplanting,  
 waardoor het silhouet vier beplante kanten heeft. Bij nieuwbouw van stallen breekt de nieuwbouw  
 door de beplanting heen. Het erf krijgt dan meestal geen nieuwe erfbeplanting;
•  de bebouwing op de erven staat haaks ten opzichte van elkaar;
•  in de beplanting staan soorten als es, els, wilg, populier en struiken;
•  de kleurtonen zijn gedekt, maar ook fris;
•  op de agrarische bedrijven materialen zoals damwand, golfplaten, beton en windbreekgaas.
 
Over ligging in het algemeen in het buitengebied welstandsnota Westerveld staat:

•  de bebouwing moet vrij in de ruimte liggen, overeenkomstig de huidige situatie;
•  bij clustergewijze bebouwing is er spreke van een duidelijke rooilijn;
•  de oriëntatie van de representatieve gevel is gericht op de weg;
•  de (agrarische) bijgebouwen liggen achter het hoofdgebouw;
•  bijzondere complexen en / of functies kunnen afwijken.

Landschappelijke prestaties bij nieuwe ontwikkelingen kadernota buitengebied Westerveld zijn:

•  het terugbrengen van houtwallen, zowel dwars op de randen gesitueerd, als evenwijdig aan de 
 beekdalrand;
•  het behoud en of herstel van greppels en smalle sloten, die de smalle diepe kavels van elkaar
 scheiden;
•  daar waar grootschalige ruilverkavelingen plaatsvonden, wordt niet gestreefd naar het terugbrengen  
 van de afwezige kernkwaliteiten.

Middelen om via landschappelijke inpassing het doel te bereiken volgens het beeldkwaliteitsplan zijn:

•  terugbrengen van houtwallen bij erven aan de rand van het beekdal, dwars op en evenwijdig aan de  
 rand. Dit kan ook onderdeel uitmaken van een erfinrichtingsplan bij uitbreiding van een erf;
•  bij agrarische erven in de open ruimte de kantige en rechthoekige vorm van de erven als basisopzet  
 hanteren. Op de vier hoeken van de erven staat in ieder geval hoogopgaande beplanting. Afhankelijk  
 van de situatie, zijn tussen deze hoeken twee zijden gevuld met streekeigen bomen en struiken.
 De overige zijden zijn gevuld met een combinatie van streekeigen bomen, hagen en / of fruitbomen of  
 een grastalud;
• de afstand tussen de bebouwing en de kavelgrens en/of sloten moet ruim voldoende zijn om
 beplanting mogelijk te maken.
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 111   |   Kenmerken Beekdalenlandschap

= tuindeel

= erfdeel

Morfologie
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 112   |   Typologie Beekdalenlandschap

Boerderij Beekdalenlandschap

Boerderij altijd met voorhuis naar straatzijde gericht m.u.v. 
Esdorpen. Bergingen en schuren altijd achter de woning in het 
erfdeel. Nokrichting haaks op straat of haaks in de verkaveling.

Woondeel altijd in tuindeel.
Schuren en garage altijd in 
erfdeel.

Uitzondering!

In sommige gevallen kan het door 
bv. uitzicht noodzakelijk zijn om het 
achterhuis + schuren naar de straatkant 
te richten.

Dit moet per aanvraag specifiek worden 
getoetst door een landschapsarchitect en 
supervisor. 
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 115   |    Typologie Beekdalenlandschap

Uitzondering!

Schuren in het tuindeel zijn niet mogelijk. In sommige gevallen kan het door 
bv. uitzicht noodzakelijk zijn om de 
bebouwing evenwijdig aan de straat te 
situeren.

Dit moet per aanvraag specifiek worden 
getoetst door een landschapsarchitect en 
supervisor. 

Ruilverkavelingsboerderij
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 117   |   Matrix van kleuren, tonen en materialen

Situering
Haaks      x   x
Niet haaks      x   x

Bijgebouw
Achter het woongedeelte

Massa’s
Groot
Klein      x   x

Wanden  
Baksteen  Rood
Handvorm  Bruin    x   x
Genuanceerd  Zwart
Levendig  Grijs
  Geel
  Wit
  Anders
Hout  Vergrijzend naturel:
  (eiken, larix, WRC)
  Zwart (teerkleur)   x   x
Anders  Stucwerk
  (plint schermer grijs)
  Zink
  Staal
  Kunststof
  Glas (reglit)
  Vezel cementplaat
  (eternit grijs)
Dak
Riet      x   x
Pan (ongeglazuurd)  Blauw grijs gesmoord  x   x
  Oranje / rood      x
Golfplaat  Grijs
  Rood
Schoorstenen

Schilderwerk  Standkleuren Evert Koning voorhuis              achterhuis
Deur  Heerengracht groen      x  x  x
  Polderbruin         x  x
Kozijnen  Zaans wit       x  x  x
  Polderbruin    x  x
Draaiende delen  Zaans wit       x
  Polderbruin      x  x  x
  Heerengracht groen      x  x  x
Luiken  Polderbruin    x  x
  Zaans wit       x
  Heerengracht groen      x  x  x
Windveren  Zaans wit       x                     x
  Polderbruin      x

BEEKDAL     Materiaal / Kleur                                 Hoofdgebouw                                      Bijgebouw

Bestaande bouw
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Bestrating klinkers
Grijs / antraciet Betonplaat Els

KastanjeLindePopulierWilg

Notenboom Fruitbomen Hazelaar

Vlier

Vuilboom Gelderse Roos

Es

Meidoorn

Veldesdoorn laag

Sleedoorn

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 118   |  Kleuren, tonen en inspiratiebeelden
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Bestrating Klinkers Grijs / antraciet x x 
 Betonplaat Grijs x x
 Grind / split              
 Zwerfkeien als begrenzing  
  
Beplanting  

Grote bomen Inlandse eiken    
 Els  x x 
 Es  x x
 Wilg  x x
 Populier in windsingel  x x
Bij de woning Linde   x 
 Kastanje  x
 Leilinden  
 Notenboom  x
Middelgrote bomen Fruitbomen  x x
Opvallende boom Berk
 Lijsterbes
Struiken Hulst  
 Krent   
 Hazelaar  x x
 Vlier  x x
 Vuilboom  x x
 Gelderse roos  x x
 Meidoorn  x x
 Sleedoorn  x x
 Veldesdoorn  x x
Hagen Meidoorn   
 Beuk   
 Liguster
 Veldesdoorn  x x
   
    
 

BEEKDAL                            Materiaal    Kleur                               Hoofdgebouw                      Bijgebouw

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 119   |   Matrix van kleuren, tonen en materialen
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 122   |  Bestemmingsplan

Beleid te vertalen naar beeldkwaliteit

Het beeldkwaliteitsplan is gebaseerd op het landschapsbeleid, zoals vastgelegd in de kadernota voor 
het buitengebied 2006 en is voor de juridische toepasbaarheid verankerd in het bestemmingsplan  
buitengebied. De regels in het bestemmingsplan zijn leidend. Raadpleeg daarom eerst het 
bestemmingsplan. Bij afwijkingen met het bepaalde in het beeldkwaliteitsplan,  gaat het bestemmingsplan 
voor. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op ontwikkelingen die in het bestemmingsplan specifiek 
voorwaardelijk aan het beeldkwaliteitsplan zijn gekoppeld. Het betreft geen uitputtende opsomming. 
De aangegeven criteria moeten in samenhang met de vorige hoofdstukken worden gelezen.

LANDBOUW

Agrarische bebouwing

•  bebouwingsoppervlakte is in het bestemmingsplan vastgelegd.;
•  ontheffing is mogelijk;
•  in landbouwontwikkelingsgebieden is extra ruimte mogelijk. Nadruk ligt op landschappelijke
 inpassing en situering van de gebouwen;
•  mestbassins en kuilvoeropslag moeten binnen het bedrijfsperceel worden geplaatst;
•  flexibele weergave van de bouwpercelen, de structuur van het landschap is bepalend;
•  nieuwe vestiging is mogelijk;
•  geen nieuwe vestiging op essen en in beekdalen;
•  in beekdalen wel mogelijk, maar er kan geen onevenredig afbreuk worden gedaan aan de   
 openheid van het dal;
•  bedrijfsgebouwen: één laag met kap;
•  maximale goothoogte en nokhoogte zijn in het bestemmingsplan vastgelegd;
•  ontheffing gekoppeld aan een landschappelijke toets;
•  uitbreiding intensieve veehouderij alleen mogelijk in landbouwontwikkelingsgebieden;
•  alleen bestaande neventakken van intensieve veehouderij zijn positief bestemd en mogen nog   
 beperkt worden uitgebreid.

BKP:
• morfologie van de erven is per landschapstype verschillend;
• stedenbouw van het erf: patroon van ‘voor en achter’ handhaven;
• bij verschillende goothoogte: lage goot aan landschapszijde;
• serrestallen en kassen niet toegestaan, tenzij uit het zicht gebracht door bij het landschapstype  
 passende beplanting; 
• materialen en kleurgebruik zijn per landschapstype verschillend. Het gebruik van meerdere   
 materialen per gevel, moet zo veel mogelijk worden beperkt;
• beplanting van erven is per landschapstype verschillend;
• Eenduidig volume qua hoofd- en dakvorm, dakhelling etc. Geen verspringen in gevellijn, daklijn etc.

Maneges, paardenhouderijen en – fokkerijen

•  grote diversiteit aan verschijningsvormen;
•  stallen en hallen;
•  nieuwe bedrijven op voormalige agrarische percelen, mits landschappelijk ingepast;
•  paardenbakken zijn toegestaan via een ontheffing op voorwaarde dat zij:
  - landschappelijk zijn ingepast;
  - geen hinder van verlichting veroorzaken voor omliggende woningen;
  - geen geluids- en stofhinder veroorzaken voor omliggende woningen.

L-018 BKP 2011-02-10 productie.indd   123 11-02-11   09:33



Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 123   |   Bestemmingsplan

BKP:
• morfologie van erven is per landschapstype verschillend;
• stedenbouw van het erf:
• patroon van ‘voor en achter’ handhaven;
• materialen en kleurgebruik zijn per landschapstype verschillend;
• beplanting is per landschapstype verschillend;
• reclame beperken tot één bord (1 meter hoog en 1 meter breed); vlaggenmast(en) niet toegestaan;
• parkeren op eigen erf;
• paardenbak situeren op het erfdeel en zo mogelijk uit het zicht van de openbare weg;
• paardenbak uit het zicht brengen door beplanting passend bij het landschapstype of verzinken in  
 met grasbegroeid talud;
• geen hoge hekken rond de paardenbak, maar transparante omheining van horizontale houten   
 palen  in gedekte en natuurlijke kleur;
• verlichting van de paardenbak minimaal en de lichtmasten zijn onopvallend.

Schuilstallen, veldschuren en overige bouwwerken buiten bouwvlakken (waarvoor
ontheffing kan worden verleend)

•  bebouwingsoppervlakte vastgelegd in bestemmingsplan;
•  één laag met kap;
•  goot- en nokhoogte vastgelegd in bestemmingsplan.

BKP:
•  bij verschillende goothoogte: lage goot aan landschapszijde;
•  materialen en kleurgebruik zijn per landschapstype verschillend.

Ruimte-voor-ruimte-regeling

•  mogelijkheid voor een woonhuis op dezelfde locatie als afgebroken, vrijkomende agrarische
 gebouwen;
•  geen sloop van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing;
•  bij nieuwbouw moet worden aangesloten bij de bestaande bebouwingsregeling;
•  één woning bij minimaal 750 m2;
•  landschappelijke inpassing noodzakelijk. De agrarische bedrijfsbestemming vervalt.

BKP:
• morfologie van het erf is per landschapstype verschillend;
• stedenbouw van het erf: waar komt de woning(en) te staan; patroon van ‘voor en achter’ 
 handhaven;
• vormgeving van de woning op een erf: schuurwoning is het meest logisch;
• materialen en kleurgebruik zijn per landschapstype verschillend, gebruik van meerdere   
 materialen per gevel zoveel mogelijk beperken;
• Eenduidig volume qua hoofd- en dakvorm, dakhelling etc. Geen verspringen in gevellijn, daklijn etc.

Biogasinstallaties en torensilo’s

•  nevenactiviteit agrarisch bedrijf;
•  landschappelijke aspecten spelen mee bij ontheffing;
•  gebouwen binnen bouwvlak.
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BKP:
• stedenbouw van het erf: achter op het erf, binnen de beplanting;
• kleur van de afwijkende bebouwing in één kleur groen of antraciet;
• erfbeplanting is per landschapstype verschillend;
• materialen en kleurgebruik zijn per landschapstype verschillend, gebruik van meerdere   
 materialen per gevel zoveel mogelijk beperken;
• Eenduidig volume qua hoofd- en dakvorm, dakhelling etc. Geen verspringen in gevellijn, daklijn etc.

Mestsilo’s en mestbassins buiten bouwvlakken

•  landschappelijke aspecten spelen mee bij ontheffing;

BKP:
• stedenbouw van het erf: achter op het erf, binnen de beplanting;
• kleur van de afwijkende bebouwing in één kleur groen of antraciet;
• erfbeplanting is per landschapstype verschillend.

Bollenspoelplaatsen en sleufsilo’s

•  landschappelijke aspecten spelen mee bij ontheffing;
•  binnen bouwvlak.

BKP:
• stedenbouw van het erf: achter op het erf, binnen de beplanting of met grasbegroeid talud;
• erfbeplanting is per landschapstype verschillend.

Functieverbreding

•  recreatie;
•  detailhandel;
•  welzijnszorg ( zorgboerderij);
•  aan-huis-verbonden beroepen;
•  overige functies;
•  bij voorkeur binnen bestaande bebouwing;
•  parkeren op eigen terrein.

BKP:
• verbouw met extra ramen en deuren mogelijk;
• ingetogen kleurgebruik;
• reclame beperken tot één bord (max. 1 m2, max. 1 m hoog) en één vlaggenmast;
• uitstalling van waren op eigen terrein;
• erfbeplanting is per landschapstype verschillend;
• materialen en kleurgebruik zijn per landschapstype verschillend, gebruik van meerdere   
 materialen per gevel zoveel mogelijk beperken;

Eenduidig volume qua hoofd- en dakvorm, dakhelling etc. Geen verspringen in gevellijn, daklijn etc.
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RECREATIE

Bungalow-/huisjesterreinen

•  nieuw: vooraf wordt om een visie gevraagd waarin landschap, natuur- en landbouwkundige   
 ontwikkelingen moeten worden betrokken;
•  bestaand: voorschriften voor maatvoering van de bebouwing en landschappelijke inpassing;
•  oppervlakte recreatiewoningen 100m2 per woning, om duidelijk verschil te maken tussen burger- 
 woningen.

BKP:
• de huisjes staan binnen een 5 meter brede strook beplanting aan de rand van het terrein. Er is 
 zodanig beplant dat er wel uitzicht naar ‘buiten’ is, maar dat de bebouwing van buitenaf niet 
 zichtbaar is;
• De woningen hebben een zadeldak of een lessenaarsdak. In de veldgronden is een plat dak ook 
 toegestaan, in verband met de bosrijke omgeving of dichte beplanting rond de huisjes;
• witte en kleurrijke kleuren aan de bebouwing worden niet toegestaan;
• Reclame beperken tot één bord (max. 1 m2, max. 1 m hoog) toegestaan; vlaggenmast(en) niet 
 toegestaan;
• materialen en kleurgebruik zijn per landschapstype verschillend, gebruik van meerdere   
 materialen per gevel zoveel mogelijk beperken;
• Eenduidig volume qua hoofd- en dakvorm, dakhelling etc. Geen verspringen in gevellijn, 
 daklijn etc.

Bed&breakfast

•  binnen bestaande bebouwing en in het hoofdgebouw waar ook wordt gewoond;
•  uiterlijke kenmerken van het gebouw mogen niet veranderd worden.

BKP:
• reclame beperken tot één bord (max. 1 m2, max. 1 m hoog); vlaggenmast(en) niet toegestaan. 
• Parkeren op eigen erf;
• materialen en kleurgebruik per landschapstype verschillend, gebruik van meerdere materialen  
 per gevel zoveel mogelijk beperken;
• Eenduidig volume 
 
Groepsaccomodatie

•  één geheel met de overige gebouwen;
•  hoofdzakelijk in het hoofdgebouw.

BKP: 
• landschappelijke inpassing is per landschapstype verschillend;
• parkeren op eigen erf, zoveel mogelijk onzichtbaar, vanaf de openbare weg en vanuit het landschap;
• reclame beperken tot één bord (max. 1 m2, max. 1 m hoog); vlaggenmast(en) niet toegestaan;
• materialen en kleurgebruik zijn per landschapstype verschillend, gebruik van meerdere   
 materialen per gevel zoveel mogelijk beperken;
• Eenduidig volume qua hoofd- en dakvorm, dakhelling etc. Geen verspringen in gevellijn, daklijn etc.
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Nieuwe kampeerterreinen

•  wijzigingsbevoegdheid vastgelegd in bestemmingsplan;
•  nadere eisen landschappelijke inpassing en situering gebouwen.

BKP:
• nadere eisen gebouwen: bebouwing met zadeldak of plat dak, beperkte goothoogte: 3,5 meter;
• materialen en kleuren gebouwen zijn volgens matrix;
• Erfinrichting volgens landschapsomschrijving en matrix. Aan de rand van het terrein is een strook  
 beplanting van 5 meter. Vanuit het terrein zijn hier en daar doorzichten mogelijk naar het landschap 
 buiten het terrein. Vanuit het landschap ziet men de kampeermiddelen nauwelijks staan;
• parkeren zoveel mogelijk onzichtbaar vanaf de openbare weg en vanuit het landschap;
• reclame beperken tot één bord (1 meter hoog en 1 meter breed); vlaggenmast(en) niet toegestaan.

Kleinschalig kamperen

• max. 25 standplaatsen;
• op of aansluitend aan bouwblok;
• nadere eisen landschappelijke inpassing en situering gebouwen.

BKP:
• nadere eisen (toilet)gebouw: bebouwing met zadeldak of plat dak, beperkte goothoogte: 3,5 meter.
• materialen en kleuren van het (toilet)gebouw zijn per landschapstype verschillend;
• materialen en kleurgebruik zijn per landschapstype verschillend, gebruik van meerdere   
 materialen per gevel zoveel mogelijk beperken;
• Eenduidig volume qua hoofd- en dakvorm, dakhelling etc. Geen verspringen in gevellijn, daklijn etc.
• aanvulling erfinrichting is per landschapstype verschillend. Aan de rand van het terrein is een  
 strook beplanting van 5 meter. Vanuit het terrein zijn hier en daar doorzichten mogelijk  
 naar het landschap buiten het terrein. Vanuit het landschap gezien ziet men de kampeermiddelen
 nauwelijks staan;
• parkeren zoveel mogelijk onzichtbaar, vanaf de openbare weg en vanuit het landschap;
• reclame beperken tot één bord (max. 1 m2, max. 1 m hoog); vlaggenmast(en) niet toegestaan.

Natuurkampeerterreinen

•  in bos- en natuurgebieden;
•  kan ook nieuw in landbouwontwikkelingsgebieden en verwevingsgebieden;
•  landschappelijke inpassing.

BKP:
•  zoals bij kleinschalig kamperen.

OVERIG

Overige ontwikkelingen
Dit betreffen niet in dit hoofdstuk opgenomen bouwwerken en werkzaamheden die volgens de planregels 
aan het beeldkwaliteitsplan getoetst dienen te worden ( Hierbij valt te denken aan aanlegvergunningen 
etc.) of bouwwerken en werkzaamheden waarvoor nadere eisen gesteld worden, alsmede vergroting 
of verplaatsing van bouwvlakken of bedrijfskavels en binnenplanse bestemmingswijzigingen. Al deze 
ontwikkelingen worden getoetst aan de kernkwaliteiten van het betreffende landschap en de algemene 
kenmerken van dit landschap, zoals die beschreven worden in dit beeldkwaliteitsplan.
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 127   |   Bestemmingsplan

WONEN

•  bebouwing met kap, passende dakhelling, beperkte goot- en bouwhoogte: 3,5 m en 8 m;
•  vervanging: herbouw qua maat en schaal passend bij de aanwezige bebouwing, zie welstandsnota;
•  binnen hoofdgebouw is meervoudige bewoning mogelijk;
•  in vrijstaande bijgebouwen geen recreatieappartementen;
•  in karakteristieke bijgebouwen zijn via ontheffing wel recreatieappartementen mogelijk.

Nieuwe woning

•  niet toegestaan tenzij;
  •   compensatiewoning(en) in verband met de ‘ruimte-voor-ruimte-regeling’;
  •   op nieuw landgoed;
  •   woning die wordt gerealiseerd in een ‘hoeveplan’;
  •   bij landschappelijke inpassing van de nieuwe bebouwing speelt de welstandsnota een 
       essentiële rol.

BKP:
• morfologie van het landschap is per landschapstype verschillend;
• stedenbouw van het erf: patroon van ‘voor en achter’ handhaven;
• ontwerp van het landgoed is zodanig dat vormgeving landgoed en woning(en) als eenheid wordt 
 gezien;
• materialen en kleurgebruik zijn per landschapstype verschillend, gebruik van meerdere   
 materialen per gevel zoveel mogelijk beperken;
• erfbeplanting is per landschapstype verschillend;
• parkeren op eigen erf;
• Eenduidig volume qua hoofd- en dakvorm, dakhelling etc. Geen verspringen in gevellijn, daklijn etc.

Wonen in voormalige agrarische bedrijfsbebouwing

•  doel: behoud hoofdvorm en maatvoering;
•  bijgebouwen mogen eenmalig worden vernieuwd;
•  hoofdgebouw mag niet worden vervangen;
•  voor hobbyboer meer bijgebouwen toegestaan.

BKP: 
• stedenbouw van het erf; patroon van ‘voor en achter’ handhaven;
• deuren, ramen en dakramen zodanig dat de hoofdvorm gehandhaafd blijft;
• materialen en kleurgebruik zijn per landschapstype verschillend, gebruik van meerdere   
 materialen per gevel zoveel mogelijk beperken;
• erfbeplanting per landschapstype verschillend;
• Eenduidig volume qua hoofd- en dakvorm, dakhelling etc. Geen verspringen in gevellijn, daklijn etc.

Woningsplitsing

• alleen mogelijk bij boerderijen groter dan 200m2;
• bij groter dan 300m2 ten hoogste 3 woningen;
• maximaal toegestane oppervlakte bijgebouw per woning is 100m2.

BKP: 
• stedenbouw van het erf; patroon van ‘voor en achter’ handhaven;

L-018 BKP 2011-02-10 productie.indd   128 11-02-11   09:33



• deuren, ramen en dakramen zodanig dat de hoofdvorm blijft gehandhaafd;
• bijgebouwen samen onder één dak;
• materialen en kleurgebruik zijn per landschapstype verschillend, gebruik van meerdere   
 materialen per gevel zoveel mogelijk beperken;
• parkeren op eigen erf;
• geen schuttingen van hout, steen of gelijkwaardig: groene scheidingen;
• rand van het erf is 5 meter breed en gemeenschappelijk in onderhoud. Beplanting van die rand is 
 per landschapstype verschillend;
• Eenduidig volume qua hoofd- en dakvorm, dakhelling etc. Geen verspringen in gevellijn, daklijn etc.

Hoeveplan/buurtschap
•  op bestaand erf, in de plaats van bestaande bebouwing;
•  landschappelijke inpassing nodig.

BKP:
• eigenzinnig van opzet;
• parkeren op eigen erf;
• erfbeplanting per landschapstype verschillend.;
• materialen en kleurgebruik zijn per landschapstype verschillend, gebruik van meerdere
 materialen per gevel zoveel mogelijk beperken;
• Eenduidig volume qua hoofd- en dakvorm, dakhelling etc. Geen verspringen in gevellijn, daklijn etc.

DIVERSEN

Wonen bij niet-agrarische bedrijven
•  op enkele grotere recreatieterreinen is het via een wijziging mogelijk om maximaal twee 
 bedrijfswoningen te realiseren

BKP: zie welstandsnota.

Detailhandel en horeca
•  geen ruimte voor nieuw te vestigen detailhandel;
•  wel voor ‘productiegebonden detailhandel’;
•  horeca in ondergeschikte vorm bij recreatieve voorzieningen;
•  binnen agrarische bedrijfsbebouwing.

BKP:
• morfologie van het landschap is per landschapstype verschillend;
• stedenbouw van het erf; patroon van ‘voor en achter’ handhaven;
• parkeren en terrassen ingepast, wel zichtbaar vanaf de openbare weg;
• reclame beperken tot één bord (max. 1 m2, max. 1 m hoog) en één vlaggenmast;
• erfbeplanting per landschapstype verschillend.
• Landgoederen zijn zo specifiek dat hier niet verder op wordt ingegaan.
• Zendmasten, installaties, pompen en sluizen e.a.

Landgoederen
• is zo specifiek dat hier niet verder op wordt ingegaan.

Zendmasten, installaties, pompen en sluizen e.a.

BKP: 
• kleur (groen, grijs of antraciet); geldt ook voor lage en hoge hekwerken.
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Algemene Typologieën Agrarisch

Niet toegestaan tenzij uit het zicht gebracht 
door bij het landschapstype passende 
beplanting.

Niet toegestaan tenzij uit het zicht gebracht 
door bij het landschapstype passende 
beplanting.
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 130   |  Bestemmingsplan

Algemene Typologieën Agrarisch

Traditionele stal

Serrestal

Kassen
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Algemene Typologieën Agrarisch
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Algemene Typologieën Agrarisch

Schuilstal
 

Paardenbak

L-018 BKP 2011-02-10 productie.indd   133 11-02-11   09:33



Algemene Typologieën Agrarisch

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 133   |   Bestemmingsplan

L-018 BKP 2011-02-10 productie.indd   134 11-02-11   09:33



Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld blz. 134   |  Algemene typologieën

Algemene Typologieën Woningen
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Algemene Typologieën Recreatiewoningen
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Algemene Typologieën Ruilverkavelingsboerderij
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Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveldblz. 137  |   Algemene typologieën

Ruilverkavelingsboerderijen

Boerderij altijd met voorhuis naar straatzijde gericht. Bergingen en schuren altijd achter 
het woonhuis in het erfdeel. Nokrichting woning haaks of evenwijdig aan de weg.

Algemene Typologieën Ruilverkavelingsboerderij
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COLOFON

Opdrachtgever
Gemeente Westerveld
  
Ontwerp beeldkwaliteitsplan
Bureau B+O Architecten B.V.
 
Arnoud Olie  Architect / Directeur
Femke Pijnaker  Projectleider
Remco Siebring  Ontwerper
Marije Luten  Grafisch Vormgever
 
Buro Greet Bierema
Greet Bierema  Landschapsarchitect
 
Projectnummer
L-018
 
Vastgesteld door de raad van de Gemeente Westerveld op 21 september 2010

de griffier,  de voorzitter,
R.J. van der Veen T. Slagman

BEELDVERANTWOORDING

blz. 6   Erik van den Ham
blz. 36/37   R.H. Bovenkamp
blz. 106/107  Erik van den Ham

L-018 BKP 2011-02-10 productie.indd   139 11-02-11   09:33



068402   blz 647

Bijlage 9  Archeologische beleidsadvieskaart Gemeente Westerveld

bestemmingsplan Buitengebied  
Status: vastgesteld / 21-03-2012  Buro Vijn B.V.



blz 648  068402 

bestemmingsplan Buitengebied  
Buro Vijn B.V.  Status: vastgesteld / 21-03-2012



14296

9575

14464

14463

14423

14404

14240

15297

348

14244

14482

9538

14259

14478

14239

8603

14481

14264

14486

14268

9514

14235

Dwingeloo

Diever

Wapse

Uffelte

Havelte

Vledder

536
537

538
539

540
533

530
531

532

226

227

227

228

228

528
529

535
534

220

544
541

542
543

219

220 226222

222

223

223

224

224

225

225

549

221

221217

217

218

218

219

54
9

54
6

54
7

54
8

546
545

547
548

53
6

53
7

54
0

53
9

54
1

54
2

54
3

54
4

54
5

52
9

52
8

53
0

53
1

53
2

53
3

53
4

53
8

53
5

216

216212

212

213

213

214

214

215

215208

209 210

210

211207205

205

206

206 211209207

208

Bij ingrepen > 1000 m² extrapoleren vanuit de omringende verwachtingwaarden en bij hoge/middelhoge verwachting zie hierboven en bij lage verwachting geen onderzoek vereist

Bij ingrepen > 1000 m² verkennend booronderzoek (6 boringen per ha), zo nodig karterend onderzoek

Bij ingrepen > 1000 m² controlerend verkennend onderzoek (3 boringen per ha)

Bij ingrepen > 1000 m² verkennend onderzoek (6 boringen per ha) bij ingrepen dieper dan 1,5 –Mv, zo nodig karterend onderzoek

Bij ingrepen > 1000 m² verkennend booronderzoek (6 boringen per ha), zo nodig karterend booronderzoek (20 megaboringen per ha)

Archeologische begeleiding (protocol opgraving) of bij concrete aanwijzingen voor structuren: proefsleuvenonderzoek

Controlerend verkennend onderzoek (3 boringen per ha), zo nodig archeologische begeleiding (protocol opgraving) of veldinspectie na uitvoering bodemingrepen

Controlerend verkennend onderzoek (3 boringen per ha), zo nodig veldinspectie na uitvoering bodemingrepen

Behoud in situ, indien niet mogelijk opgraven; vrijstelling bij ingrepen < 70m² in de historische kernen

Behoud in situ, bij ingrepen via gemeente contact opnemen met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Waarderend onderzoek, via gemeente contact opnemen met provinciaal archeoloog

Behoud in situ, indien niet mogelijk opgraven; vrijstelling bij ingrepen < 70m² in de historische kernen

(Verkennend), karterend en waarderend booronderzoek

Vrijgeven, geen onderzoek nodig

Geen onderzoek vereist

Veldinspectie na uitvoering bodemingrepen
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Geen onderzoek vereist

Bij ingrepen via de gemeente contact opnemen met de provinciaal archeoloog

Historisch bronnenonderzoek, zonodig verkennend en karterend onderzoek

eerste fase archeologisch onderzoek

Havelterberg, Hesselte (oud-Darp), Celtic fields, grafheuvelgebieden, essen, beekdalen Provinciaal belang archeologie, bij ingrepen via gemeente contact opnemen met provinciaal archeoloog

Gemeente Westerveld
RAAP-rapport 2021, kaartbijlage 3, schaal 1:25.000, uitsnedes 1:10.000, versie 2.0
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Nota toetsingskader zorg- en opvangvoorzieningen gemeente Westerveld, maart 2011 1

Nota toetsingskader zorg- en opvangvoorzieningen 

 
3 maart 2011  

 

 

 

1. Inleiding   
Aan de gemeente Westerveld wordt met enige regelmaat gevraagd mee te werken aan de realisatie en 

vestiging van allerlei vormen van zorg en opvang. Het kan gaan om kleinschalige dagopvang of 24- 

uursopvang van verschillende doelgroepen met een zorgbehoefte door zogenaamde zorgboerderijen, 

het kan ook gaan op grootschalige opvang van bepaalde doelgroepen door particuliere instellingen. De 

medewerking die dan wordt gevraagd aan de gemeente betreft vaak de (wijziging van de) bestemming. 

Echter een besluit om mee te werken kan verstrekkende gevolgen voor andere taken en 

verantwoordelijkheden van de gemeente, met name op het gebied van zorg en kwaliteit van zorg, 

sociale zekerheid, openbare orde en veiligheid en draagvlak en druk op voorzieningen. 

Met name vragen over de kwaliteit van de zorg en de mogelijke toename van mogelijke kosten in het 

kader van voorzieningen die door de gemeente uitgevoerd en betaald worden leidden tot de wens van 

het college van burgemeester en wethouders van Westerveld om te onderzoeken of het mogelijk is om 

een gemeentelijk toetsingskader vast te stellen om enerzijds de kwaliteit van de zorg in het lokaal 

particulier initiatief meer te borgen en anderzijds om een wildgroei van met name grote zorg- en 

opvanginstellingen in de gemeente te voorkomen.  

 

Op 17 augustus 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders van Westerveld het plan van 

aanpak voor de ontwikkeling van een toetsingskader zorg- en opvangvoorzieningen vastgesteld. Het te 

ontwikkelen toetsingskader moet een praktisch instrument zijn dat de gemeente kan hanteren om de 

kwantiteit, kwaliteit en spreiding van zorg- en opvangvoorzieningen waar nodig te reguleren. In deze 

nota vindt nadere uitwerking plaats.  

   

Om te bepalen welke criteria de gemeente kiest, is het nodig een beeld te hebben van de huidige 

situatie en de ontwikkelingen binnen deze sector.  

 

In deze nota wordt eerst in beschrijvende zin aandacht besteed aan de belangrijkste voorzieningen 

voor onze gemeente wanneer het gaat om zorg en opvang in relatie tot verschillende 

inkomensgeoriënteerde regelingen. Dit om de belangrijkste achtergrondinformatie voor het stellen van 

een toetsingskader voor zorg en opvang bij de hand te hebben. 

Daarna wordt kort ingegaan op enkele belangrijke toekomstontwikkelingen die invloed hebben op 

zorg en opvang en dus in de ontwikkeling van een toetsingskader ook een rol spelen. 

Vervolgens wordt aandacht besteed aan kwaliteit in de zorg en opvang en het toezicht erop.  

Er wordt tevens concreet aandacht besteed aan de instellingen die in onze gemeente te vinden zijn: 

zorgboerderijen en zorg- en opvanginstellingen.  

In het laatste deel van de nota wordt ingezoomd op het ruimtelijk aspect en met name de 

mogelijkheden en onmogelijkheden die er bestemmingsplantechnisch zijn voor zorg- en 

opvanginstellingen. Tot slot wordt,alles overwegende, een concreet toetsingkader voorgesteld ten 

aanzien van de vestiging van zorg- en opvanginstellingen in de gemeente. 

 

 

1. Zorg, opvang en regelingen 

 

Wmo 
Inwoners van onze gemeente en personen die in een zorg- en opvanginstelling verblijven, kunnen een 

beroep doen op de Wmo voor diverse individuele voorzieningen (Wmo IV). Veel personen die 

verblijven in een zorg- en opvanginstelling schrijven zich niet in bij onze gemeente. Op de omvang 

van deze groep hebben wij geen zicht. Deze personen betalen geen gemeentelijke belastingen en 

heffingen. Ook tellen deze mensen niet mee in het inwonertal. Onze gemeente ontvangt voor deze 

personen daarom ook geen inkomsten in het gemeentefonds. Om voor een Wmo-IV in aanmerking te 
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komen, moeten personen in beginsel wel ingeschreven staan in onze gemeentelijke basisadministratie. 

Inwoners die zelfstandig wonen, komen voor alle Wmo-IV in aanmerking als voldaan wordt aan de 

voorwaarden. Daarnaast neemt het gebruik van briefadressen landelijk maar ook in Westerveld toe. 

Deze personen hebben over het algemeen geen vaste woon of verblijfplaats of zijn niet (meer) bij 

machte zelf zaken te regelen waardoor bijvoorbeeld een kind het briefadres heeft.  

 

In beginsel is het zo dat personen die in een instelling verblijven én ingeschreven staan bij de 

gemeente, een beroep kunnen doen op: 

• vervoervoorzieningen zoals taxikostenvergoeding, rolstoel, scootmobiel en een elektrische 

rolstoel.  

• Rolstoelvoorzieningen  

Rolstoel 

• huishoudelijke hulp  

Indien een inwoner met een zorgbehoefte inwoont bij een mantelzorger kan slechts een beroep 

worden gedaan op huishoudelijke hulp indien de mantelzorger deze hulp vanwege medische 

redenen onvoldoende kan verlenen (gebruikelijke zorg). Voor inwoners van goedgekeurde 

zorginstellingen is huishoudelijke hulp inbegrepen bij de AWBZ-financiering. In enkele 

gevallen (met name kleinschalige particuliere pgb (zorg)instellingen wordt huishoudelijke 

hulp uit de Wmo bekostigd. Per situatie beoordeelt onze gemeente hoe de financiering voor de 

zorgbehoevende is geregeld en of de zorgbehoevende een beroep kan doen op de Wmo voor 

huishoudelijke hulp. 
• licht ondersteunende begeleiding (dagopvang en opvoedingsondersteuning) 

Met ingang van 1 januari 2008 en 2009 zijn de ondersteunende en activerende begeleiding en  

de psychosociale grondslag uit de AWBZ verdwenen. 

Mensen die vanwege psychische en sociale problemen recht hadden op ondersteunende 

begeleiding in dagdelen (de 'grondslag psychosociaal') worden doorverwezen naar de 

gemeenten. Een deel van deze groep mensen vindt zelf een oplossing voor de problematiek, 

maar er kloppen ook mensen bij de gemeente aan. Indien er sprake is van zwaardere 

problematiek (wel een grondslag) wordt de dagbesteding bekostigd uit de AWBZ. 

Naar verwachting zal de concurrentie tussen zorginstellingen toenemen, waardoor meer 

instellingen licht ondersteunende begeleiding zullen bieden en hiervoor cliënten gaan 

‘werven’. Voor de bekostiging zullen zij cliënten verwijzen naar de gemeente. Ook zal eerder 

gebruik worden gemaakt van zorg indien de mogelijkheid aanwezig is (het aanbod schept de 

vraag). 

• bezoekbaar maken van een woning 

Indien de partner of de ouders nog in betreffende woning wonen is onze gemeente verplicht 

om het bezoekbaar maken van de oude woning te bekostigen. Het gaat dan om beperkte 

(verrijdbare) aanpassingen van de woning. Deze voorziening wordt bekostigd door de 

gemeente waar de woning staat. Woningaanpassingen binnen AWBZ instellingen worden 

bekostigd vanuit de AWBZ.  

• Persoonsgebonden Budget (PGB) 

Bij de keuze voor een PGB krijgen Wmo-geïndiceerden een geldbedrag overgemaakt, 

waarmee zij zelf hulp kunnen inkopen waar ze willen. Zij worden dan 

werkgever/opdrachtgever van de hulp die bijvoorbeeld het huishouden uitvoert. Dit betekent 

dat zij zelf de administratie dienen bij te houden of in te kopen bij derden, omdat de gemeente 

Westerveld wil weten waaraan het PGB wordt besteed.  

 

 

Woningaanpassingen buiten instellingen worden bekostigd vanuit de Wmo.  

Bij het verlenen van bouwvergunningen voor woningen en zorginstellingen past de gemeente het 

Bouwbesluit toe. Dit betreft een technische beoordeling. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt 

niet gekeken of de woning/instelling levensloopbestendig (Wmo-proof) is. Voor het Wmo-proof 

bouwen van een nieuwe woning/bijgebouw kan geen beroep worden gedaan op de Wmo.  
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AWBZ  

Iedereen kan door ziekte of een handicap afhankelijk worden van langdurige zorg en ondersteuning. 

Voor die zorg, thuis of in een zorginstelling, hebben alle Nederlanders automatisch een verzekering: 

de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ dekt medische kosten die niet onder 

de zorgverzekering vallen en die door bijna niemand op te brengen zijn.  

De verschillende soorten zorg en ondersteuning die mensen met een AWBZ-indicatie kunnen krijgen, 

worden 'zorgfuncties' genoemd. Om AWBZ-zorg te krijgen is een indicatie nodig. Volwassenen die 

van de AWBZ gebruikmaken, betalen een eigen bijdrage. 

Een of meer van de volgende zorgfuncties komen in de indicatie te staan:  

- Begeleiding;  

- Assistentie algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL);  

- Behandeling;  

- Doventolkzorg;  

- Onderzoek naar aangeboren stofwisselingsziekten;  

- Persoonlijke verzorging;  

- Prenatale zorg;  

- Vaccinaties;  

- Verblijf;  

- Uitleen van verpleegartikelen;  

- Verpleging;  

- (Zieken)vervoer;  

- Zwanger 

 

Elke organisatie die zorg aanbiedt, kan daarvoor betaald krijgen uit de AWBZ. De organisatie levert 

dan zorg die is omschreven in de AWBZ en heeft een contract gesloten met een zorgkantoor in de 

regio. Voorbeelden van AWBZ-instellingen zijn verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Ook Hoeve 

Boschoord is (deels) een AWBZ gefinancierde instelling. 

 

Een indicatie geeft recht op AWBZ-zorg. Daarna moet die zorg ook geregeld worden. Daar zijn 

verschillende manieren voor. Het zorgkantoor kan de zorg regelen (‘zorg in natura’), maar zelf zorg 

regelen kan ook (met een persoonsgebonden budget).  

Bij zorg in natura  kan het zorgkantoor de AWBZ-zorg regelen. Het zorgkantoor heeft namelijk ook 

het indicatiebesluit ontvangen, waarop staat of er gekozen is voor zorg in natura. Het zorgkantoor 

regelt daarna de zorg, bijvoorbeeld bij een thuiszorgorganisatie, een verzorgings- of verpleeghuis of 

een instelling voor begeleid wonen. 

Wie liever zelf de zorg wil regelen en betalen, kan in de indicatieaanvraag de voorkeur aangeven voor 

een persoonsgebonden budget (PGB). Het zorgkantoor bepaalt dan hoe hoog het PGB is en maakt dit 

bedrag over. Met dit geld kunnen mensen zelf zorg inkopen en organiseren.  

De AWBZ gaat (nog) buiten de bemoeienis van de gemeente om, maar is wel van belang voor de 

gemeente in verband met de aanwezigheid van AWBZ gefinancierde zorg in de gemeente. 

 

Zorgverzekering 

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Deze 

basisverzekering dekt de standaardkosten van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De 

overheid bepaalt de inhoud van de basisverzekering. 

Naast de basisverzekering kunnen mensen zich aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het 

basispakket zitten. Bijvoorbeeld een uitgebreide vergoeding voor fysiotherapie of tandarts. De 

vergoedingen en de premie verschillen per verzekeraar. De overheid bemoeit zich niet met 

aanvullende verzekeringen.  

 

WWB en minimabeleid 
Inwoners van onze gemeente die in instellingen verblijven en ingeschreven staan in het GBA en geen 

ander inkomen hebben, kunnen een beroep doen op de bijstand in onze gemeente. Bewoners van 

Hoeve Boschoord ontvangen alleen een zak- en kleedgeldvergoeding. Dit komt omdat alle andere 

kosten uit de AWBZ en de DBBC (Diagnose Behandel en Beveiligings Combinaties) betaald worden. 
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Indien er sprake is van kamerbewoning, wordt een verlaging op de WWB uitkering toegepast. Dit is 

niet het geval indien een zelfstandig appartement wordt gehuurd. Indien een bewoner een WW 

uitkering, Wajong uitkering of werk heeft dan bestaat uiteraard geen recht op bijstand. Bijstand is 

afhankelijk van veel factoren. Als een bewoner recht op bijstand heeft, dan zal ook de activering naar 

scholing en werk (participatie) voor rekening van de gemeente komen.  

 

WSW 

Op basis van een indicatieadvies van het UWV/Werkbedrijf komt een burger al dan niet voor een 

indicatie WSW in aanmerking. Op het moment dat iemand een indicatie WSW heeft, wordt hij of zij 

geplaatst op de wachtlijst WSW van de gemeente waar deze persoon ingeschreven staat in het GBA. 

Wanneer een inwoner met een WSW indicatie ingeschreven staat in het GBA van Westerveld komt de 

persoon op de wachtlijst van Westerveld. Plaatsing vanaf de wachtlijst vindt plaats op basis van het 

principe First in First out. Mensen die op de wachtlijst WSW staan, krijgen van de gemeente wanneer 

ze niet actief zijn een activerings- of re-integratietraject aangeboden. Dit is mede ingegeven vanuit het 

feit dat mensen minimaal 3 jaar op de wachtlijst staan en deze periode wel actief moeten blijven. 

In instellingen verblijven ook mensen met een WSW indicatie (bijv. in Hoeve Boschoord). Deze 

mensen staan op de wachtlijst WSW van de gemeente Westerveld. De kosten van activering van 

WSW-ers die in een AWBZ instelling verblijven komen voor rekening van de AWBZ. Indien de 

instelling geen AWBZ instelling betreft, komen de kosten van activering van WSW-ers voor rekening 

van onze gemeente.  

 

Leerlingenvervoer 

Onze gemeente is verantwoordelijk voor het bekostigen van leerlingenvervoer van kinderen die het 

speciaal onderwijs bezoeken. Op dit moment bekostigt onze gemeente het leerlingenvervoer voor 3 

kinderen die in een instelling verblijven. Overigens kunnen er andere afspraken met een instelling 

gemaakt worden. In de geldende bestuursovereenkomst tussen COA en gemeente over het AZC 

Geeuwenbrug is geregeld dat COA het leerlingenvervoer regelt, terwijl dit landelijk anders geregeld is. 

 

Huisvesting 

Personen die in zorg- en opvanginstellingen verblijven kunnen geen beroep doen op de gemeente voor 

huisvesting in onze gemeente als ze de instelling verlaten.  

De inschrijving voor huisvesting is een verantwoordelijkheid van de corporaties. Zij hebben hier hun 

eigen systeem voor. Een ieder kan zich in laten schrijven als woningzoekende in Westerveld. Dus ook 

bewoners van zorginstellingen. Op basis van een sociale- of medische indicatie heeft iemand mogelijk 

voorrang op een woning.   

 

 

2. Ontwikkelingen en trends in zorg en opvang 
  

Extramuralisering    
Door de vergrijzing neemt de zorgvraag toe. Ondanks de vergrijzing neemt het aantal personen in 

intramurale huisvesting volgens het CBS af. Extramuralisering is de trend. Ouderen blijven steeds 

langer zelfstandig wonen, mede mogelijk gemaakt door mobiele zorgdiensten. Ook gaan steeds meer 

ouderen (na)bij hun kinderen (in)wonen. Pas als de nood aan de man is, maakt een deel de stap naar 

intramurale huisvesting. De afname van het aantal personen in intramurale huisvesting is mede 

ingegeven door de slechte bouw- en woontechnische kwaliteit van sommige verzorgingshuizen in 

Nederland. De traditionele verzorging- en verpleeghuizen maken steeds meer plaats voor zwevende 

bedden, verpleegzorg thuis, woonzorgcombinaties met levensbestendige woningen en een zorgeenheid 

als middelpunt en kleinschalige woonvoorzieningen met een zorg- en welzijnsarrangement. 

Extramurale zorg, dagopvang, mantelzorg en aangepaste (senioren)woningen dragen bij aan het zolang 

mogelijk zelfstandig wonen. Ook het loskoppelen van de functies wonen en zorg in de AWBZ leiden 

naar verwachting tot verdere extramuralisering.  
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Bovenstaande wordt bevestigd in een behoefte onderzoek woonzorgcentra Zuidwest Drenthe dat in 

maart 2010 is uitgevoerd door de Stichting Welzijn Meppel Westerveld en Stichting Zorgcentra 

ZuidWest-Drenthe. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er behoefte is aan moderne 

levensloopbestendige woningen waar de zorg naar de mensen komt in plaats van de mensen naar de 

zorg.  

 

Toekomst AWBZ en Wmo 
Er vinden momenteel discussies plaats over de toekomst van de AWBZ op lange termijn.  

Er zijn een aantal toekomstscenario’s mogelijk: 

 

Scenario 1: 

De AWBZ als zodanig bestaat straks niet meer. Daarvoor in de plaats komt een regeling voor 

chronische, langdurige zorg. Lichte verpleging en verzorging wordt bekostigd vanuit de 

zorgverzekeringswet en de overige zaken (licht ondersteunende begeleiding, huishoudelijke hulp etc.) 

blijven onder de Wmo vallen. 

Scenario 2: 

In het tweede scenario wordt de Wmo uitgebreid met verpleging en verzorging (V&V). De AWBZ 

vervalt daarmee. De gemeente wordt in dit scenario dus ook verantwoordelijk voor de V&V. Daarbij 

is niet duidelijk of alle middelen automatisch over gaan naar de Wmo of dat hierop nog gekort wordt. 

Scenario 3: 

Zowel de AWBZ als de Wmo worden overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. 

 

Op kortere termijn lijkt het kabinet te kiezen voor overheveling van delen van de AWBZ naar de 

gemeenten. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte / Verhagen is opgenomen dat de functies 

dagbesteding en begeleiding vanuit de AWBZ worden overgeheveld naar de gemeenten (Wmo).  

De overheveling van de dagbesteding en begeleiding naar de Wmo is een logisch vervolg op de 

overheveling van de huishoudelijke hulp in 2007 en de pakketmaatregel in 2009. Gemeenten 

kunnen een completer pakket bieden en relaties leggen met andere Wmo voorzieningen. De 

overheveling komt overigens tezamen met een korting op het (voormalige) AWBZ budget. 

Daarnaast wordt de scheiding van wonen en zorg doorgezet. De scheiding van wonen en zorg leidt 

ertoe dat meer mensen, zoals reeds aangegeven, extramuraal gaan of blijven wonen. Gevolg hiervan is 

dat zij een groter beroep op allerlei Wmo voorzieningen (welzijn, woonvoorzieningen, advies, 

begeleiding) gaan doen. 

 

PGB in de AWBZ 

Sinds het invoeren van de PGB in de AWBZ is er sprake van een explosieve groei van het gebruik van 

PGB’s. Vanaf 1 juli 2010 was er een stop op de verstrekking hiervan. Aan nieuwe klanten werd vanaf 

1 juli 2010 geen PGB meer verstrekt. Het hele subsidiebedrag 2010 voor het PGB was uitgegeven. 

Inmiddels is door de staatssecretaris van Volksgezondheid aangekondigd dat het per 2011 weer 

mogelijk zal zijn om een PGB in het kader van de AWBZ aan te vragen. Er wordt echter ook een forse 

korting gehanteerd die met name nadelig uit zal pakken voor budgethouders met een verblijfsindicatie 

i.c. bewoners van kleinschalige wooninitiatieven. Op het moment van schrijven van deze nota is 

duidelijk de budgethouders die reeds een budget hebben, geconfronteerd worden met een korting van 

3%. Nieuwe budgethouders worden met een veel grotere korting geconfronteerd, die kan oplopen tot € 

ca. 7.000,00. Daarnaast is voor een aantal functies geen PGB meer mogelijk; daarvoor is alleen nog 

zorg in natura mogelijk.  

 

Er wordt veel gediscussieerd over PGB in relatie tot de kwaliteit van de zorg. En dat geldt dan ook 

voor PGB vanuit de Wmo. Er is momenteel geen wettelijke regeling die de kwaliteit van PGB –zorg 

regelt. Klanten regelen deze zorg zelf en gaan zelf over de kwaliteit ervan. Er wordt landelijk 

gesproken over het invoeren van wettelijke kwaliteitseisen, te controleren door de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ) 

VWS en de Tweede Kamer hebben in 2010 hun zorg uitgesproken over de explosieve groei van 

zorgboerderijen door de invoering van het PGB. De landelijke politiek discussieert hoe zij hiermee om 
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wil gaan. Er wordt gesproken over het invoeren van specifieke wettelijke kwaliteitseisen aan 

instellingen die PGB gefinancierde zorg bieden. Daarnaast wordt er gewerkt aan kwaliteitseisen aan 

PGB bureau’s die voor PGB budgethouders bemiddelen en/of het budget beheren.  

De IGZ houdt nu al toezicht op de kwaliteit van de zorg die instellingen. De kwaliteit waaraan deze 

zorg moet voldoen is vastgelegd in onder andere de Kwaliteitswet zorginstellingen en in normen die 

verschillende zorgsectoren zelf opstellen in overleg met de inspectie en patiëntenverenigingen.  

 

Financiële risico’s 

De gemeente krijgt steeds vaker verzoeken om mee te werken aan zorg- of opvangbestemmingen. 

Vaak zijn dit private (commercieel gerichte) partijen die gefinancierd worden vanuit de 

zorgverzekeringswet, de AWBZ en uit private inkomsten. Tekorten uit het publieke deel worden 

gedekt uit private inkomsten. Na de invoering van de PGB’s, hebben potentiële zorgaanbieders een 

markt gezien door mensen met een PGB bij elkaar te plaatsen. Het aantal zorgaanbieders is hierdoor 

explosief gestegen.  

Er ligt een financieel risico voor de gemeente in een mogelijke toename in gebruik van inkomens- en 

zorgvoorzieningen als de WWb en Wmo, met name bij een stijging van de 24 uursopvang. Immers, 

daarbij gaat het om mensen die van buiten in de gemeente komen wonen en die gelijk een concrete 

zorgvraag kunnen hebben. Het gaat niet om de eigen inwoners die wel of niet een zorgvraag 

gedurende hun leven zullen hebben.  

Het kan zijn dat bij een grote toename van de 24 uurs opvang het beroep op de voorliggende 

inkomens- en zorgvoorzieningen navenant toeneemt.  

 

Zoals reeds aangegeven heeft het kabinet Rutte/Verhagen besloten de AWBZ dagbesteding en 

begeleiding over te hevelen naar de gemeente. Dit geldt ook voor de uitvoering van de Wajong. Deze 

regeling gaat op in de WWB.  

In verband met de zorgboerderijen is de overheveling van de AWBZ begeleiding naar de gemeente 

van groot belang. Het grootste deel van de zorgboerderijen draait financieel namelijk op PGB-houders 

die geïndiceerd zijn voor begeleiding in groepsverband.  

Zoals bekend zal de overheveling van de begeleiding gepaard gaan met een korting op dit AWBZ 

budget van minstens 5% (en daar komen de uitvoeringskosten dan nog bij).  

Een gemeente met veel zorgboerderijen en andere vormen van dagbesteding wordt direct 

verantwoordelijk voor het financieren van initiatieven als zorgboerderijen, tenminste voor zover de 

eigen burgers met een beperking daarvan gebruik maken. Heeft de zorgboerderij een regionale functie, 

dan kunnen verschillende gemeenten financier zijn.  

Als de gemeente verantwoordelijk wordt voor de begeleiding, dan wordt zij ook verantwoordelijk voor 

de kwaliteit van die begeleiding. De afspraken over kwaliteit zullen dan via het inkoop- en 

aanbestedingstraject moeten worden geregeld en de gemeente moet er zelf toezicht op houden 

 

Wanneer onze gemeente in toenemende mate zorginstellingen huisvest, dan kan het zijn dat het aantal 

mensen dat gebruik maakt van diverse inkomensgerelateerde regelingen en voorzieningen niet meer in 

balans is met hetgeen de gemeente daarvoor door het rijk via het gemeentefonds aan inkomsten krijgt. 

Decentralisaties van regelingen gaan doorgaans gepaard met kortingen en daarnaast is het maar zeer 

de vraag hoe de decentralisatie doorberekend wordt. Hier ligt een groot financieel risico. 

Een ander risico is een mogelijk faillissement van een instelling. Dat kan grote consequenties met zich 

meebrengen voor een gemeente. Denk hierbij aan leegstand van (grote) gebouwen en (groepen) 

bewoners die geen huisvesting meer hebben en waarvoor nieuw onderdak gevonden moet worden. Om 

die reden is het aan te bevelen een bedrijfsplan als gemeente goed te beoordelen. 

 

 

3. Zorg en Kwaliteit 

 

In Nederland is de kwaliteit van de zorg en het toezicht daarop grotendeels gebouwd in een stevig 

gebouw aan wetten, regels en toezicht. De Kwaliteitswet zorginstellingen is reeds genoemd. De 

Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ) verplicht zorginstellingen hun eigen kwaliteit te bewaken, te 
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beheersen en te verbeteren. De wet noemt vier kwaliteitseisen waaraan een instelling moet voldoen: 

verantwoorde zorg, op kwaliteit gericht beleid, het opzetten van een kwaliteitssysteem en het maken 

van een jaarverslag. 

Een zorginstelling moet verantwoorde zorg leveren. Het beleid dat de instelling voert, moet daarom 

gericht zijn op het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van zorg.  

Zorginstellingen zijn op grond van deze wet verplicht calamiteiten en seksueel misbruik waarbij een 

cliënt of een zorgverlener van de instelling is betrokken, bij de inspectie te melden.  

Ook moeten zorginstellingen hun kwaliteitsjaarverslag, waarin zij verantwoording over hun 

kwaliteitsbeleid afleggen, naar de inspectie en naar patiëntenorganisaties sturen. 

 

Een voorbeeld van een kwaliteitssysteem in de zorg (de in de wet genoemde verantwoorde zorg) is de 

HKZ certificering: 

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) zorgt ervoor dat kwaliteit genormeerd en 

toetsbaar wordt. Zij stelt zorginstellingen daarmee in staat om hun aanbod voortdurend te verbeteren. 

Optimale transparantie van kwaliteit kan bereikt worden door certificatie. HKZ ontwikkelt daar samen 

met de belanghebbende partijen de normen voor. Er zijn normenstelsels (certificatieschema's) 

ontwikkeld voor diverse sectoren in zorg en welzijn, 

 

Er zijn echter meer wetten en regels die de kwaliteit van de zorg in elk onderdeel van de zorg regelen. 

Het gaat daarbij altijd om de zogenaamde toegelaten zorg.  

Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer zij zorg willen aanbieden die op grond van de 

Zorgverzekeringswet of AWBZ voor vergoeding in aanmerking komt. De Wet Toelating 

Zorginstellingen (WTZi) regelt de toelatingen, stelt regels over goed bestuur en bepaalt daarnaast in 

welke gevallen winst uitgekeerd mag worden. Bij een aanvraag voor de toelating toetst het Centraal 

Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) of de instelling aan de wettelijke eisen voldoet.  

In de wet BIG (wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) is bepaald dat  Apothekers, 

artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen 

en verpleegkundigen verplicht zijn zich te registeren in het BIG-register,  Alleen zorgverleners die in 

het register staan mogen een beschermde titel voeren zoals die in de wet staat genoemd. 

De inspectie houdt toezicht op de opleidingsverplichting die medische beroepsbeoefenaren hebben om 

hun vakkennis op peil te houden. Daarnaast controleert de inspectie de naleving van artikel 40 uit de 

Wet BIG. Daarin staat onder andere staat dat een individuele medische beroepsbeoefenaar 

verantwoorde zorg moet leveren en aan kwaliteitsbewaking moet doen.  

De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) bevat regels voor een doelmatig en doeltreffend 

stelsel van zorg en helpt de ontwikkeling van de kosten van de zorg in de greep te houden. Ook stelt 

de Wmg regels voor de bescherming en bevordering van de positie van patiënten en verzekerden.  

 
Voorbeelden van bepalingen uit de Wmg: 

Zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars moeten informatie geven over wat zij te bieden hebben.  

Zorgaanbieders moeten patiënten goed informeren over de prijs, de kwaliteit en andere eigenschappen 

van aangeboden zorg.  

Ziektekostenverzekeraars moeten op een begrijpelijke manier aangeven wat er in de basisverzekering 

zit en wat de premie is. Dat geldt ook voor de aanvullende verzekering. Zo kan de consument bewust 

kiezen voor een bepaalde behandeling, een bepaald ziekenhuis of een bepaalde verzekering.  

De Wmg bepaalt hoe de tarieven in de zorg tot stand komen.  

De Wmg maakt het mogelijk om in de gaten te houden of de zorgmarkten (zorgverzekering, 

zorginkoop én zorgverlening) goed werken en om in te grijpen als dat niet zo is.  

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de markttoezichthouder in de zorg. Zij ziet erop toe dat alle 

partijen zich aan de regels houden en dat de zorgmarkten goed blijven functioneren. In de Wmg staat 

wat de taken en bevoegdheden van de NZa zijn. En dat de NZa, bij alles wat zij doet, het belang van 

de consument voorop moet stellen. 



Nota toetsingskader zorg- en opvangvoorzieningen gemeente Westerveld, maart 2011 8

Zoals reeds aangegeven is de Inspectie Gezondheidszorg de controlerende instelling op het gebied van 

de gezondheidszorg. Naast de controle op de wettelijke (kwaliteits)regels is ze ook verantwoordelijk 

voor de controle op regels en eisen die zorgsectoren zelf ontwikkelen.  

In elke sector werken verzekeraars, zorgaanbieders, patiënten- gehandicapten- en ouderenorganisaties 

en de IGZ samen om de kwaliteit van de gezondheidszorg transparant te maken. Doel is dat er in 

iedere sector een breed gedragen set openbaar gepubliceerde informatie over kwaliteit van de 

geleverde zorg wordt vastgesteld.  

Het programma Zichtbare Zorg ondersteunt de sectoren en zet zich in dat de gepubliceerde informatie 

valide, betrouwbaar en vergelijkbaar is. De inspectie gebruikt (een deel van) deze 

kwaliteitsindicatoren om informatie te verzamelen voor haar toezichthoudende taak. 

 

Het blijkt niet altijd eenvoudig te zijn om grip te krijgen op PGB zorg. Kwaliteit en zorg kan een 

complexe zaak zijn. Als een patiënt / cliënt bijvoorbeeld met zijn PGB een individueel persoon inhuurt 

om zorg te verlenen en de patiënt alleen met deze persoon zaken doet, is de Kwaliteitwet 

Zorginstellingen niet van toepassing. De Wet BIG wel en dat betekent bijvoorbeeld dat de ingehuurde 

persoon zich geen arts of verpleegkundige mag noemen als deze dat niet is en alleen voorbehouden 

handelingen (bijvoorbeeld injecties geven) mag verrichten als wordt voldaan aan de eisen van de wet 

BIG. Als een organisatie zich alleen maar opwerpt als beheerder van het PGB-geld en bijvoorbeeld 

zorgt dat de door de patiënt ingehuurde hulpverlener zijn geld krijgt, is ook de Kwaliteitswet niet van 

toepassing. Zodra de organisatie zorgdiensten aanbiedt die uit het PGB worden gefinancierd is de 

Kwaliteitswet wel van toepassing en moet er ook een WTZI-toelating zijn. 

 

Wet Cliëntenrechten Zorg (Wcz) 

Momenteel ligt er een nieuwe wet bij de Tweede kamer die de regels op het gebied van kwaliteit in de 

zorg anders gaat organiseren. Hierin gaat de g op en de WTZi. Ook een deel van de wet BIG gaat op in 

de Wcz. 

De Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) regelt de rechten en plichten van de cliënt, maar ook de 

verantwoordelijkheden van zorgaanbieders voor de kwaliteit van zorg.  

Met de Wcz wil het kabinet de individuele en collectieve rechtspositie van de cliënt versterken en 

verduidelijken. Door de regels over de relatie tussen zorgaanbieder en cliënt op te nemen in één 

wettelijke regeling, worden de rechten en plichten van beide partijen beter op elkaar afgestemd.  

De wet geeft cliënten recht op goede zorg. Niet alleen bij de individuele geneeskundige behandeling 

maar in alle relaties tussen cliënten en zorgaanbieders. De cliënt kan straks gemakkelijker kiezen voor 

de zorgaanbieder die bij hem en zijn zorgvraag past. En wie niet tevreden is, kan daarover eenvoudiger 

en effectiever een klacht indienen. Cliëntenraden krijgen meer bevoegdheden en worden beter 

gefinancierd. 

De Wcz versterkt de positie van cliënten ook met meer waarborgen voor goede zorg. Zo schrijft de 

Wcz voor welke verantwoordelijkheden zorgaanbieders hebben voor goede zorg. Besturen van 

zorgaanbieders krijgen meer sturingsmogelijkheden, onder andere via een portefeuillehouder 

‘kwaliteit van zorg’. En de Inspectie voor de Gezondheidszorg treedt op als de veiligheid in de zorg 

bedreigd wordt.  

 

Knelpunten kwaliteit en zorg 

Hoewel de kwaliteit van zorg geregeld is in een stevig gebouw, moet geconstateerd worden dat er 

naast dat gebouw wat krakkemikkige schuurtjes staan.  
In haar Jaarbeeld 2009 spreek de IGZ haar zorg uit over de zogenaamde “nieuwe toetreders”. Onder 

nieuwe toetreders verstaat zij zorgverleners die geen wettelijke toelating hoeven of willen aanvragen. 

De IGZ maakt zich zorgen over startende thuiszorgorganisaties en het effect van het PGB systeem 

hierin. Ook maakt de IGZ zich zorgen over de PGB ingekochte zorg in zorgboerderijen. Zij heeft bij 

het ministerie van VWS aangedrongen op kwaliteitseisen.  

Tot slot noemt de IGZ de nieuwe toetreders op de markt van de verslavingszorg. Het scala loopt van 

‘eenpitters’ die ‘coaching’ aanbieden op internet, via alternatieve hulpverleners tot grote, 

geprofessionaliseerde intramurale verslavingszorgaanbieders. De inspectie constateert dat het in 
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voorkomende gevallen niet evident is of de nieuwe toetreders eigenlijk wel – via de Kwaliteitswet – 

onder IGZ-toezicht kunnen worden geschaard. 

 

Exact hetzelfde probleem geldt voor de Jeugdzorg. Kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Wet op de 

Jeugdzorg en nadere regelgeving. De Inspectie Jeugdzorg ziet toe op de naleving van die kwaliteit. 

Ook in de jeugdzorg geldt dat iedereen kan besluiten om particuliere zorg op te zetten. Dat kan zonder 

controle of registratie. Hierdoor bestaat het risico dat de kwaliteit van particuliere zorginstellingen te 

wensen over laat. De Inspectie Jeugdzorg noemt met name zorgboerderijen in dit verband. 

De inspectie Jeugdzorg signaleert dat reguliere jeugdzorginstellingen gebruik maken van particuliere 

jeugdzorg in verband met gebrek aan passend zorgaanbod. Reguliere instellingen stellen daarbij niet 

de wettelijke kwaliteitseisen, hetgeen ze wel zouden moeten doen. Ook hier komt de PGB-

problematiek om de hoek kijken ten aanzien van zorg.  

Daar waar het gaat om het  particulier zorgaanbod dat wordt gefinancierd door middel van een PGB, 

stelt het kabinet zich op het standpunt dat de verantwoordelijkheid voor het stellen van eisen aan de te 

leveren zorg en het houden van toezicht op deze zorg in de eerste plaats ligt bij de houder van het 

PGB, zodat ook in dit geval geen sprake is van directe werking van wettelijke kwaliteitskaders of 

onafhankelijk toezicht. 

 

De Inspectie pleit in haar Signalement aan de minister van Jeugd en Gezin, van augustus 2010, voor 

een systeem van wettelijke kwaliteitseisen en onafhankelijk toezicht voor alle zorg die in 

georganiseerd verband aan kinderen wordt geboden, Ze pleit voor een vernieuwd toekomstig stelsel 

van jeugdzorg. Daarop vooruitlopend zou er toe overgegaan kunnen worden om het particuliere 

zorgaanbod onder een registratieplicht te brengen vergelijkbaar met die in de gezondheidszorg, zodat 

alle jeugdzorgaanbieders bij de inspectie bekend zijn. Op kortere termijn zou er een systeem van 

toelating en verwijdering ingesteld kunnen worden voor de organisaties met particulier zorgaanbod 

zodat de kwaliteit van de jeugdzorg gehandhaafd kan worden.  

 

 

4. Lokale economie en zorg 
 

In de Beleidsnota lokale economie van de gemeente Westerveld zijn wonen en zorg als 

pijlers/speerpunten benoemd. De gemeente Westerveld ziet zich geconfronteerd met behoorlijk grote 

veranderingen in de bevolkingssamenstelling (vergrijzing en ontgroening). Het realiseren van 

combinaties van wonen en zorg zijn belangrijk om inwoners voldoende voorzieningen te bieden om in 

de gemeente te blijven of te komen wonen. Combinaties van wonen en zorg vormen dan een vliegwiel 

voor de lokale economie.  

Enerzijds wordt het verder laten groeien en clusteren van zorgvoorzieningen in bepaalde kernen als 

belangrijk gezien voor de lokale economie, anderzijds wordt ook het stimuleren van ondernemerschap 

in het realiseren van die voorzieningen (zorgboerderijen en zorgtoerisme) als belangrijk getypeerd.  

In het voorontwerp bestemmingsplan (bp) buitengebied is iedere aanvraag om een zorgcomponent als 

neventak bij een ‘agrarisch bedrijf’ mogelijk. Daarnaast is er binnen de bestemming ‘Wonen 

voormalige boerderij’ eveneens de ontheffingsmogelijkheid om zorgboerderijen op te zetten. Deze 

bestemming komt veel voor in het buitengebied. 

Vanuit economisch oogpunt biedt zorg kansen voor de gemeente. 

 

Zorgboerderijen 
Voor een groot aantal boeren is het opstarten van een tweede tak naast de landbouw interessant. Dit 

komt vooral door de veranderingen in de landbouw. Door onder andere schaalvergroting en 

specialisatie zijn de prijzen van agrarische producten onder druk komen te liggen. Vooral kleinere 

bedrijven kunnen door de lagere opbrengstprijzen geen gezinsinkomen meer halen uit de agrarische 

activiteiten.  Daardoor moeten veel agrarische ondernemers op zoek naar een neveninkomen. Dit 
wordt 'Verbrede landbouw' of 'Multifunctionele landbouw' genoemd. 

De nevenactiviteiten kunnen genoemd worden onder een aantal categorieën: recreatie, zorg, 

natuurbeheer, de verkoop van (streek)producten in boerderijwinkels, teelt van alternatieve gewassen of 
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bio-energie. Door verbreding van de activiteiten kan de boer zijn inkomen vanuit het boerenbedrijf 

aanvullen. Ook is het mogelijk om van de neventak de hoofdinkomstenbron te maken. Van het totaal 

aantal landbouwbedrijven in Nederland in 2008 (75.152) zorgden 15.116 bedrijven voor een 

aanvullend inkomen via verbrede landbouw (CBS, 2008). 

Naar schatting waren er in Nederland in 2007 in totaal 756 zorgboerderijen die samen jaarlijks 45 

miljoen euro omzetten. In 2008 konden mensen op 944 boerenbedrijven terecht voor zorg (Bron: 

Landbouwzorg). Daarvan was er mogelijkheid voor dagbesteding op 534 bedrijven, was er op 81 

bedrijven de mogelijkheid om op het bedrijf te wonen en te werken en konden op 162 bedrijven 

mensen worden voorbereid op arbeidsparticipatie (Bron: CBS landbouwtelling 2007).  

De zorgboerderijen waarover we hier spreken, ook wel landbouw-zorgcombinaties genoemd, 

combineren het agrarische werk met zorg. Er zijn ook bedrijven die zich zorgboerderijen noemen, 

maar die niet (meer) de combinatie met een agrarisch productiebedrijf hebben. De term zorgboerderij 

dekt dus in dat opzicht een diverse lading. 

 

Mensen die hulp behoeven, kunnen op allerlei soorten land- en tuinbouwbedrijven een waardevolle 

daginvulling krijgen. Meestal gaat het om dagbesteding of dagopvang voor mensen die om wat voor 

reden dan ook veel zorg en begeleiding nodig hebben. Sommige boerderijen bieden tevens de 

mogelijkheid om op de boerderij te wonen of te logeren. Op de zorgboerderij kunnen de mensen als 

hulpboer meewerken. De mensen doen werkzaamheden naar eigen kunnen, zoals het rapen van eieren, 

het verzorgen van de dieren, klein onderhoud aan machines en gebouwen, het schoonhouden van de 

stallen, landschapsonderhoud of het poten van plantjes. Het doen van dit soort werkzaamheden biedt 

de mensen structuur. Daarnaast is de afwisseling in werkzaamheden op een zorgboerderij vaak groot. 

Ook zijn er mensen die naar de zorgboerderij gaan om te leren werken en werkend te leren. In dit 

geval is het werk op de boerderij bedoeld om weer arbeidsritme en sociale contacten op te doen, met 

uiteindelijk doel doorstroming naar een opleiding, een reguliere baan of vrijwilligerswerk.  

 

Kwaliteit zorgboerderijen 
Er is in 2008 een HKZ opstapcertificatieschema voor zorgboerderijen ontwikkeld. In totaal hebben op 

dit moment 6 zorgboerderijen dit certificaat in Nederland. Daarnaast is er een kwaliteitssysteem 

ontwikkeld door de Verenigde Zorgboeren. Met dit systeem wil men de in de wet bedoelde 

verantwoorde zorg vastleggen. Boeren stellen zelf hun kwaliteitssysteem op. De voorwaarden waaraan 

voldaan moet worden staan omschreven in het Kwaliteitssysteem van de Verenigde Zorgboeren. Dit 

wordt vervolgens door een onafhankelijk beoordelaar getoetst. Bij positief resultaat van de toetsing 

wordt er een keurmerk verleend. Toetsing van het systeem vindt eenmaal in de drie jaren plaats. Het 

kwaliteitssysteem van de verenigde Zorgboeren is van belang om een AWBZ toelating te krijgen. Wel 

is daarbij door zorgverzekeraars Nederland opgemerkt dat in de toekomst aansluiting gezocht moet 

worden bij het HKZ certificeringsysteem. In Nederland hebben ruim 100 zorgboeren een keurmerk 

van de Verenigde zorgboeren en daarvan zijn er 3 in Drenthe. 

In onze gemeente is een aantal boerenbedrijven bekend dat naast productiebedrijf ook een 

zorgfunctie heeft, al dan niet in combinatie met een kleine camping. De gemeente heeft hiervan 

geen uitputtend overzicht.  

Zoals eerder aangegeven is het ook nogal eens zo dat instellingen zorgboerderijen genoemd worden 

terwijl er alleen nog maar sprake is van een zorgfunctie. Er zijn dan wel dieren, maar die zijn er ten 

behoeve van de zorgfunctie. 

Bij wijze van voorbeeld worden er hier enkele zorgboerderijen genoemd: 

 

 

Zorg en therapie Centrum Wittelte 
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Zorgcentrum Wittelte is een AWBZ- GZ en  -GGZ erkende instelling voor 24-uurs opvang, 

dagbesteding, noodopvang en therapeutische begeleiding. Er wordt hulpverlening geboden in brede 

zin aan mensen voor wie het moeilijk is inhoud en richting te geven aan het leven en die qua 

hulpverlening vaak “tussen de wal en het schip” belanden.  Het zorgcentrum biedt opvang aan cliënten 

met een lichte verstandelijke beperking en/of psycho-sociale problemen en cliënten met een 

emotionele verstoring (depressiviteit, angststoornissen, pré- en postpsychiatrie, hanteren 

psychiatrische problematiek). Waar mogelijk wordt gewerkt aan (arbeids)re-integratie.  

Er wordt dagopvang/dagbesteding en 24 uurs opvang geboden. Er is ook een beperkte mogelijkheid 

tot crisisopvang. 

Tevens kunnen er cliënten terecht voor uitsluitend therapie/behandeling, bij een selectie van de diverse 

disciplines. 

Het zorgcentrum is niet bestemd/geschikt voor ernstig verslaafden, mensen met ernstig agressief 

gedrag en/of met ernstige psychiatrische problematiek.  

Zorg en therapiecentrum Wittelte noemt zichzelf een zorgboerderij.  Echter de boerderij is geen 

agrarisch bedrijf, maar heeft een therapeutisch doel alleen. De voormalige bedrijfsgebouwen zijn 

gesloopt maar die zijn blijven staan, die zijn verbouwd tot therapieruimtes etc. In het centrum kunnen 

maximaal 10 mensen wonen en er maken ongeveer 8 mensen gebruik van dagopvang. Zorg- en 

therapiecentrum Wittelte is HKZ gecertificeerd (GGZ en GHZ) 

 

Zorgboerderij Fledderushoeve 

De Fledderushoeve biedt dagopvang aan maximaal 8 ouderen en weekendopvang aan maximaal 8 

jongeren. De Fledderushoeve heeft voor de dagopvang (zorg in natura, AWBZ) een 

samenwerkingsverband met st. Zorgcentra Drenthe en levert PGB zorg (AWBZ). Voor de 

weekendopvang van jeugd wordt er uitgegaan van PGB gefinancierde zorg. De Fledderushoeve is de 

enige zorgboerderij in onze gemeente met een keurmerk van de Verenigde zorgboeren.  

De Fledderushoeve heeft alleen een functie als zorgboerderij en is geen actief agrarisch bedrijf meer. 

 

De Olde Boerderije Diever 

De Olde Boerderije is een boerenbedrijf in combinatie met camping en zorgboerderij. 

Er wordt dagopvang aangeboden aan mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen met 

onbegrepen gedrag: 8 dagdelen in de week. Het streven is om per dagdeel 2 tot 3 mensen dagopvang te 

bieden. 

 

Grootschaliger zorg- en opvanginstellingen 
Onze gemeente kent verzorging- en verpleeghuizen en woonvormen die daaraan verbonden zijn. 

Omdat deze instellingen tot de toegelaten AWBZ zorg behoren, die onder regulier IGZ toezicht vallen 

en zorg in natura leveren, zijn ze met het oog op het stellen van toetsingscriteria in dit memo minder 

relevant. Ze zijn echter economisch natuurlijk van belang. Voldoende spreiding in de gemeente van 

verzorging en verpleging is belangrijk omdat mensen in de eigen gemeente kunnen blijven wonen en 

leven. Het schept tevens werkgelegenheid voor inwoners die in directe zin werken in verzorging en 

verpleging, maar ook voor mensen die indirect werk ontlenen aan verzorging en verpleging. 

 

Onze gemeente kent drie grotere zorg- en opvanginstellingen die, wanneer het gaat om aard van zorg 

en opvang en kwaliteit, een gedifferentieerde achtergrond hebben. Het gaat dan om: 

 

AZC Geeuwenbrug 
AZC Geeuwenbrug is geen zorginstelling, maar een opvanginstelling In het AZC Geeuwenbrug 

worden 200 asielzoekers worden opgevangen. De opvang van asielzoekers is in een apart stelsel van 

wet- en regelgeving geregeld. Met COA is een bestuursovereenkomst gesloten ten aanzien van het 

functioneren van het centrum in de gemeente onder een aantal voorwaarden.  

 

COA heeft de verantwoordelijkheid om de medische zorg voor asielzoekers op de centra te regelen.  

Uitgangspunt is dat de zorg aan asielzoekers maximaal aansluit op de reguliere zorg in Nederland. De 

huisarts is verantwoordelijk voor de eerstelijnszorg aan asielzoekers, net zoals dat voor Nederlandse 

burgers het geval is. Er is een splitsing gemaakt tussen publieke en curatieve gezondheidszorg. 
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De publieke gezondheidszorg gericht op preventie, screening en behandeling van tbc, is een taak van 

gemeenten en hun GGD’s. 

Het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) zorgt voor toegang tot de curatieve zorg; bijvoorbeeld 

huisartsen, tandartsen en ziekenhuizen. Het GC A is een landelijk opgezette huisartsenpraktijk en het 

eerste aanspreekpunt voor de medische zorg aan asielzoekers. Alle asielzoekers worden bij het GC A 

ingeschreven en binnen deze praktijk aan de deelnemende huisartsen toegewezen.  

De IGZ is ook hier de controlerende instelling. 

 

Oranjeborg B.V. 
Oranjeborg is een particuliere instelling en heeft zich ten doel gesteld 24 uurszorg te bieden aan 

volwassen maatschappelijke herintreders, met een licht verstandelijke handicap, een lichte vorm van 

autisme of een ander licht psychische stoornis. Het gaat om “uitbehandelde” mannen die een traject 

van reguliere zorg achter de rug hebben en met een gerichte hulpvraag bij Oranjeborg willen wonen. 

 

Oranjeborg stelt strikte regels ten aanzien van de doelgroep. Contra-indicaties zijn er onder meer voor 

drugs- en alcoholverslaafde mannen. De cliënten van Oranjeborg kunnen een verleden hebben van 

langdurig verblijf in een GGz instelling, het kan ook gaan om ex-verslaafde mannen. 

Op dit moment is er plaats voor 19 cliënten in de voormalige tuinbouwschool in Frederiksoord. Dit 

heeft Oranjeborg in gebruik als tijdelijke locatie. Oranjeborg heeft plannen om de opvang te 

verplaatsen naar de Zevenhof te Havelte. Dit wordt een definitieve locatie. Hier wil Oranjeborg ook 

een uitbreiding realiseren.  

Oranjeborg ziet zichzelf als PGB AWBZ gefinancierde instelling en als onderaannemer van andere 

zorginstellingen. Oranjeborg noemt er diverse potentiële keten- en samenwerkingspartners in de GGz 

sector.  

Oranjeborg heeft zich ten doel gesteld om binnen afzienbare tijd in het bezit te zijn van HKZ GZ 

certificering. (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, HKZ). Daarnaast is ze bezig met 

het aanvragen van een WTZi toelating.  

Op het moment van schrijven van deze nota is de vraag van Oranjeborg ten aanzien van definitieve 

vestiging in de Zevenhof nog in voorbereiding. 

 

Hoeve Boschoord 
Hoeve Boschoord is een onderdeel van Stichting Trajectum. Deze stichting biedt professionele en 

wetenschappelijk onderbouwde behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke 

beperking en onbegrepen en risicovol gedrag, al dan niet met een forensische achtergrond. 

Hoeve Boschoord bestaat uit het forensisch psychiatrisch centrum “de Beuken”, en het 

orthopedagogisch behandelcentrum “’t Wold” . Er worden licht verstandelijk gehandicapten met 

ernstige gedrags- en psychiatrische stoornissen behandeld. In de Beuken wonen 86 cliënten en in ‘t 

Wold wonen 112 cliënten. 

In Wilhelminaoord zijn zogenaamde resocialisatie-units verbonden aan hoeve Boschoord.  

Een ander onderdeel van Hoeve Boschoord is hoeve Eikenhof. Hoeve Eikenhof is een zorgboerderij 

waar tien cliënten wonen die zich oriënteren op terugkeer in de maatschappij. 

Hoeve Boschoord is een AWBZ én een door het ministerie van Veiligheid  toegelaten zorginstelling.  

 

De Dienst Forensische Zorg koopt namens het ministerie van Veiligheid de forensische zorg in en doet 

dit ook bij Hoeve Boschoord. De zorginstelling dient verantwoorde zorg te verlenen en valt onder de 

Kwaliteitswet Zorginstellingen en de WBIG. Om dat te realiseren dienen zij onder meer over een 

kwaliteitssysteem te beschikken. De IGZ is belast met het toezicht op de zorginstelling.   

Hoeve Boschoord is in het bezit van het landelijk kwaliteitskeurmerk voor zorginstellingen HKZ. 

Naast de behaalde certificatie heeft Hoeve Boschoord ook een certificering voor de geestelijke 

gezondheidszorg op het onderdeel forensische psychiatrie.  
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5. Ruimtelijke ontwikkelingen en zorg 
 

Bestemmingsplannen en functies    
In het buitengebied geeft de gemeente Westerveld prioriteit aan een drietal bestemmingen: agrarische 

bestemming, natuur en landschap en toerisme en recreatie.   

In het voorontwerp is zorg mogelijk in combinatie met een agrarisch bedrijf. Zorg is dan een 

nevenfunctie. De relatie met het agrarisch bedrijf is wel een voorwaarde bij het toestaan van zorg. 

Zorg kan gaan om sociaal en/of sociaal-medische zorg. Er mogen binnen bestaande bebouwing ook 

woonappartementen gerealiseerd worden. Voor zover bekend zijn andere vormen van zorg op een 

boerderij binnen de agrarische functie ondergebracht.  

Het maakt dan niet uit om welke vorm van zorg het gaat. 

Overigens is “zorg” bij meerdere bestemmingen als mogelijkheid voor nevenfunctie opgenomen. 

Indien iemand naast de hoofdbestemming (bijv. wonen, bedrijf ) bedrijfsmatige zorg wil aanbieden 

dan zal dit altijd door middel van een ontheffing (dus procedure/afweging) moeten gaan.  

Deze ontheffing wordt gekoppeld wordt aan een maximum  m² van de bebouwing dat aangewend mag 

worden ten behoeve van zorg. De maximale oppervlakte verschilt per bestemming. De grootste 

oppervlakte is opgenomen bij agrarische bestemming, namelijk 350 m². Deze oppervlakte van de 

totale bebouwing mag aangewend worden voor een nevenfunctie, i.c. zorg. Binnen de ontheffing kan 

kwaliteit als toets meegenomen worden. 

 

Binnen de bebouwde kom kent onze gemeente ook veel bestemmingen, zoals wonen, bedrijf, horeca of 

bijvoorbeeld centrumdoeleinden. Ook in deze bestemmingsplannen zijn de bij ons bekende vormen 

van zorg als zodanig bestemd. In het bestemmingsplan zit geen ontheffingsmogelijkheid voor 

bedrijfsmatige vormen van zorg. Mocht een dergelijk verzoek zich aandienen dan moet gekeken 

worden naar een bestemmingsplanherziening of buitenplanse gebruiksontheffing (va 1-1 oktober 2010 

omgevingsvergunning). Dit is vaak maatwerk.  

 

Bestemming maatschappelijke doeleinden 
De bestemming maatschappelijke doeleinden is een breed begrip. Diverse vormen van opvang kunnen 

hieronder geschaard worden namelijk educatieve, sociale, medische, sociaal culturele, 

levensbeschouwelijke voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening.  

Zorg- en therapiecentrum Wittelte krijgt de bestemming “maatschappelijke doeleinden”. Dit is dan 

ook geen actief agrarisch bedrijf meer.  

 

Bedrijfsmatige zorg- en opvang  
De gemeente Westerveld telt zowel in de dorpen als in het buitengebied veel boerderijen. Lang niet 

alle boerderijen worden nog gebruikt ten behoeve van een agrarische functie. Inmiddels worden enkele 

boerderijen gebruikt als ‘zorgboerderij’. Het buitengebied in de gemeente Westerveld is niet alleen 

aantrekkelijk voor zorgboerderijen, maar ook voor zorghotels of grotere opvanginstellingen.  

Het risico bestaat dat zorghotels zich profileren onder de vlag van zorg, maar in feite gewoon een hotel 

zijn. De doelgroep van zorghotels en opvanginstellingen is over het algemeen niet scherp afgebakend. 

 

Daar waar de zorg in het buitengebied leidend is en er niet meer sprake is van een agrarisch 

productiebedrijf, is gekozen voor een maatschappelijke bestemming (zorgcentrum Wittelte) welke tot 

stand is gekomen via een vrijstelling van het bestemmingsplan. Bij de ontwikkeling van nieuwe 

bestemmingsplannen worden deze in beginsel positief bestemd.  

 

De bestaande zorgboerderijen variëren, zoals reeds aangegeven, in doelgroep, omvang en functie. 

Sommige zorgboerderijen bieden alleen dagbesteding en andere zorgboerderijen bieden (ook) 24 

uursopvang. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat niet alle vormen van zorg in combinatie met 

wonen of agrarisch bedrijf bij ons bekend zijn, dat geldt zowel voor het buitengebied als de kernen.  

 

Over het algemeen maken alleen inwoners uit (de omgeving van) onze gemeente gebruik van 

dagopvang en dagbesteding in Westerveld. Van 24 uursopvang maken over het algemeen inwoners 
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elders uit Nederland gebruik. De kans bestaat dat grote aantallen mensen naar Westerveld komen als 

de gemeente uitbreiding van bestaande 24 uursopvang en/of nieuwe vormen van 24 uursopvang 

toestaat.  

Regulering zou gezocht kunnen worden in (aantallen) doelgroepen. Juridisch is dit een lastig kader. In 

de APV kan bijvoorbeeld geregeld worden dat zich max. één seksinrichting mag vestigen in de 

gemeente. Ook is het gemotiveerd mogelijk in het bestemmingsplan te regelen dat zich max. 10 

horecabedrijven mogen vestigen in de kom van het dorp (in zgn komplannen die in W’vld net 

geactualiseerd zijn).  Voor voorzieningen in het kader van maatschappelijke doeleinden is hiervoor 

echter nog geen juridisch kader.  

Praktijk is dat alles wat niet gehandhaafd wordt of kan worden vanwege het ontbreken van juridisch 

kader, toegestaan lijkt. Daar tegenover staat dat een vastgesteld beleidskader dat niet aangevochten 

wordt, leidend kan zijn. Via deze nota wordt een beleidskader vastgesteld dat binnen de ruimtelijke 

procedures getoetst wordt. Op deze manier kan de gemeente meer vat krijgen op de vestiging van 

zorg- en opvangvoorzieningen. 

 

6. Conclusie  
Wanneer er gesproken wordt over zorg en kwaliteit kunnen we constateren dat er enorm veel vastligt 

in wetten en regels en dat de onafhankelijke controle daarop ook goed geregeld is. Dit geldt echter niet 

per definitie voor allerlei vormen van particulier initiatief en zorg, met name PGB zorg, wanneer het 

gaat om kwaliteit. Op dit moment ontbreekt in de praktijk voldoende wettelijk kader en onafhankelijk 

toezicht. Wanneer er gesproken wordt over particulier toezicht worden zorgboerderijen en zorg in een 

huiselijke setting vaak genoemd, echter ook bij grotere particuliere opvanginstellingen rondom 

verslavingszorg ontbreekt een duidelijk wettelijk kader en onafhankelijk toezicht. 

Dit punt is voor de gemeente Westerveld aanleiding geweest om te onderzoeken in hoeverre het 

mogelijk is  een gemeentelijk toetsingskader op te stellen om enerzijds de kwaliteit van de zorg in het 

lokaal particulier initiatief meer te borgen dan nu het geval is en anderzijds om een wildgroei van met 

name grote zorg- en opvanginstellingen in de gemeente te voorkomen.  

Het is niet de bedoeling om de groei van het kleinschalig particulier initiatief te belemmeren of tegen 

te gaan. De gemeente ziet juist veel kansen voor de lokale economie in combinatie met kleinschalige 

zorg. Echter, omdat het in zorg en opvang altijd gaat om kwetsbare mensen is het belangrijk dat 

kwaliteit zoveel mogelijk geborgd is, ook in de gemeente Westerveld.  

 

De gemeente Westerveld is een kleine gemeente qua inwonersaantal met een groot landelijk gebied en 

veel bijzondere natuur. De gemeente hecht aan haar agrarische en recreatieve uitstraling en wil dat ook 

behouden. Het is een gemeente die zich ook bij uitstek leent voor de vestiging van particuliere zorg, 

groot en klein. De gemeente vindt het belangrijk dat grootschalige particuliere zorg- en 

opvanginstellingen draagvlak hebben in de gemeente, waarbij haar karakter als agrarische en 

recreatieve gemeenten niet wezenlijk aangetast wordt. Schaalgrootte, locatiekeuze, veiligheid, 

kwaliteit, het reeds aanwezige aantal van instellingen en de bereidheid van een instelling om met de 

gemeente afspraken te maken, zijn belangrijke punten wanneer overwogen wordt mee te werken aan 

de vestiging van een grootschalige particuliere zorg- of opvanginstelling. Ook is het belangrijk dat de 

gemeente voldoende draagkracht heeft om huisvesting te kunnen bieden aan zorginstellingen. 

 

Iemand met een boerenbedrijf kan met het oog op de bestemming een zorgboerderij beginnen, mits dit 

een nevenfunctie is van het boerenbedrijf. Er moet wel een ontheffing aangevraagd worden De 

gemeente wil dit ook graag met het oog op het stimuleren van de lokale economie en het leefbaar 

houden van het buitengebied. Er is dan een groot pallet aan zorgfuncties mogelijk. Een knelpunt is de 

kwaliteit ervan. Iedereen kan een zorgboerderij beginnen, de kwaliteit van de zorg die er geleverd 

wordt wanneer het gaat om PGB gefinancierde zorg, is een knelpunt.  

Een financieel risico van een toename van met name 24-uurs zorg is, dat het kan leiden tot een 

buitenmatig gebruik van inkomens- en zorgvoorzieningen.  

Een zorgboerderij waarbij de agrarische functie niet meer aanwezig is, kan onder de maatschappelijke 

bestemming gebracht worden. Hier geldt dan hetzelfde knelpunt ten aanzien van kwaliteit en 

financieel risico. 

 



Nota toetsingskader zorg- en opvangvoorzieningen gemeente Westerveld, maart 2011 15

In het bestemmingsplan bebouwde kom zit geen ontheffingsmogelijkheid voor bedrijfsmatige vormen 

van zorg. Mocht een dergelijk verzoek zich aandienen dan moet gekeken worden naar een 

bestemmingsplanherziening of buitenplanse gebruiksontheffing. Dat is een kwestie van maatwerk. 

Wanneer dit maatwerk bestemmingstechnisch geleverd wordt, dan kan iedereen bepaalde vormen van 

zorg verlenen. Ook hier geldt hetzelfde knelpunt ten aanzien van kwaliteit en financieel risico. 

  

Er is geen wettelijk kader voorhanden op basis waarvan de gemeente vormen van zorg en opvang kan 

maximeren. Toch is dit gezien de gewenste kwaliteit van de zorg en opvang en de financiele risico’s 

die bepaalde vormen van zorg en opvang meebrengen voor een gemeente, wel zeer gewenst. De 

gemeente Westerveld wil met name daarom een aanvullend beleidskader op bestaande wet- en 

regelgeving scheppen op basis waarvan zij, binnen de ruimtelijke procedures, toch sturing kan geven 

aan het toelaten van zorg en opvang. 

 

Advies 
Aan de hand van voorgaande wordt het volgende toetsingskader geadviseerd ten aanzien van de 

kwaliteit van de zorg en opvang: 

 

1. (Agrarische) bedrijven die als nevenfunctie een zorgboerderij willen beginnen 

kunnen dat bestemmingstechnisch in het buitengebied doen. Er moet dan een ontheffing 

worden aangevraagd (zorg als nevenfunctie bij meerdere bestemming). Aan de hand van een 

bedrijfsplan moet aangetoond worden dat het om zorg als nevenfunctie gaat en dat er aandacht 

is voor kwaliteit en dit kan in de procedure van ontheffing getoetst worden. Een 

ontheffingsvoorwaarde die geldt, is de voorwaarde er Wmo proof gebouwd wordt indien er 

sprake is van een woningaanpassing voor mensen met een beperking bij realisatie van de 

zorgboerderij.  

Daarnaast is het zeer aan te bevelen, met het oog op de zorg en opvang die zij verlenen aan 

kwetsbare mensen, dat zij dat doen binnen de voorwaarden van de kwaliteitskeurmerken die 

inmiddels ontwikkeld zijn (keurmerk van verenigde zorgboeren of HKZ certificering). Op 

termijn wordt een wettelijk kwaliteitskader ook voor zorgboerderijen verwacht en 

verschillende zorgverzekeraars stellen het hebben van een keurmerk inmiddels verplicht. Ook 

om die reden is het voor deze zorgboerderijen zeer van belang om actief met 

kwaliteitsontwikkeling bezig te zijn. We gaan er van uit dat het bij zorgboerderijen waarin 

zorg een nevenfunctie is, altijd zal gaan om kleinschalige zorg en opvang, dus doorgaans om 

niet meer dan 5 dagopvangplaatsen en 5 24-uurs opvangplaatsen. Vanuit economisch oogpunt, 

vanwege de leefbaarheid op het platteland en met het oog op de kleinschaligheid van deze 

zorgboerderijen willen we het hebben van een kwaliteitskeurmerk stimuleren, maar niet als 

ontheffingsvoorwaarde hanteren.  

 

2. Bij zorg als nevenfunctie in komplannen geldt dat zorg niet in de bestemming is 

opgenomen. In die gevallen zal gekozen moeten worden voor maatwerk en een brede 

afweging, ook in het kader van dit toetsingskader. De toetsingspunten van punt 1 zijn hier dus 

van toepassing.  

 Niet alle locaties lenen zich voor zorg, te denken valt aan bijv. voldoende parkeerruimte, 

mogelijke belemmering voor naastgelegen percelen etc. Dit hoort allemaal bij de ruimtelijke 

afweging. Mocht de gemeente mee willen werken dan volgt een partiële herziening of 

projectbesluit.  

 

3. Bij zorgboerderijen in het buitengebied die hoofdfunctie in zorg- of opvang hebben, is 

(het behoud van) een agrarische bestemming niet mogelijk. Voor deze instellingen is een 

maatschappelijke bestemming het meest voor de hand liggend. De bestaande zorgbedrijven 

hebben deze bestemming.  

 In het bestemmingsplan buitengebied zal een maatschappelijke bestemming  niet door middel 

van een ontheffing of wijziging mogelijk zijn maar alleen via een eigen 

bestemmingsplanwijziging (partiële herziening) . De zorg- en opvang die in deze 

zorgboerderijen verleend wordt aan kwetsbare mensen zal wat grootschaliger zijn. Het is ook 
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het enige middel van bestaan. Van deze bedrijven mag kwaliteit verwacht worden. Aan de 

maatschappelijke bestemming koppelen wij bij toekomstige nieuwe aanvragen de voorwaarde 

dat er Wmo proof gebouwd wordt indien er sprake is van een woningaanpassing voor mensen 

met een beperking. Daarnaast koppelen we de voorwaarde dat deze zorgboerderijen minimaal 

dienen te voldoen aan het kwaliteitskeurmerk van de Verenigde Zorgboeren of de HKZ 

certificering voor de zorg- of opvangsector die van toepassing is. Discussie kan zijn of dat 

gelijk, bij de stichting van een dergelijke zorgboerderij, mogelijk is. Certificering is over het 

algemeen pas mogelijk aan de hand van getoetst handelen. In dat geval moet aantoonbaar 

vaststaan dat een dergelijke zorgboerderij bezig is met het doorlopen van de procedure van 

certificering HKZ of Zorgboeren. Van belang is te onderstrepen dat het gaat om boerderijen. 

Ook al is de agrarische functie geen productiefactor, wel dient er inhoudelijk een duidelijk 

aanwezige link te zijn met het boerenbedrijf. Het zal hier doorgaans gaan om relatief 

kleinschalige zorg en opvang: niet meer dan 15 dagbestedingplaatsen en/of  15 24 uurs 

opvangplaatsen. Dit zal zijn beslag moeten krijgen in de aanvraagmodule voor de 

omgevingsvergunning (Triple C / zaaksysteem: daar komen alle aanvragen binnen dus ook 

ontheffingsaanvragen). De toetser zal “gedwongen” moeten worden om naast RO ook 

Maatschappelijk Welzijn, AOV’er om advies te vragen. Dit moet intern geregeld worden. Bij 

een positief principebesluit zal minimaal een bestemmingsplanherziening of projectbesluit 

gevolgd moeten worden. Tot slot is het van belang dat er regelmatig overleg blijft met de 

gemeente rondom de veiligheid van de (kleinschalige) instelling.  

 

Daarnaast wil de gemeente bij een verzoek om mee te werken aan de vestiging van een 

dergelijke instelling, uitgaan van een aantal aanvullende criteria:  

a. Er mag geen sprake zijn van clustering van meerdere zorg- en opvang instellingen in één 

deel van de gemeente. De gemeente wil immers haar agrarische en recreatieve uitstraling 

behouden.  

b. De instelling moet qua schaal in evenwicht zijn met de directe omgeving en voldoende 

draagvlak hebben in de omgeving. De instelling dient een communicatieplan te hebben ten 

aanzien van de communicatie met betrokken partijen in brede zin, in en om haar omgeving 

 

4. Bij zorg als hoofdfunctie in komplannen geldt dat zorg niet in de bestemming zit en dus zal 

altijd een afweging moeten krijgen onder andere ook via dit toetsingskader. Hier geldt dan ook 

HKZ certificering. De voorwaarden van punt 3 zijn hier van toepassing.  

 

5. Onze gemeente heeft een tweetal grootschalige zorg- en opvanginstellingen binnen de 

gemeentegrenzen en één in wording. Regelmatig wordt de gemeente gevraagd om 

medewerking te verlenen aan de vestiging van een grootschaliger opvanginstelling, voor 

verschillende kwetsbare doelgroepen. Hier is geen link met een (boeren)bedrijf in welke vorm 

dan ook. Het gaat dan om instellingen met meer dan 15 dagbestedingsplaatsen en/of meer dan 

15 24 uursplaatsen.  

In het bestemmingsplan buitengebied zal dit niet door middel van een ontheffing of wijziging 

mogelijk zijn maar alleen via een eigen bestemmingsplanwijziging (partiële herziening) . Aan 

de maatschappelijke bestemming koppelen wij bij toekomstige nieuwe aanvragen de 

voorwaarde dat er Wmo proof gebouwd wordt indien er sprake is van een woningaanpassing 

voor mensen met een beperking. Dit geldt ook voor de bebouwde kom. Wij willen aan deze 

vormen van specifieke zorg- en opvang van (soms zeer) kwetsbare mensen kwaliteitsregels of 

–voorwaarden stellen. Het gaat dan niet om AWBZ gefinancierde verplegingshuiszorg of 

verzorgingshuiszorg (zorg in natura), maar bijvoorbeeld om PGB gefinancierde zorg, 

verslavingszorg, GGz zorg, justitiële zorg en aanverwanten. 

Een instelling die dergelijke zorg- of opvang wil bieden, dient vanzelfsprekend te voldoen 

aan de wettelijke regels (WTZi toelating, Kwaliteitswet zorg) en dient te voldoen aan de 

HKZ- certificering voor de sector waarin zij zorg of opvang wil verlenen. In geval van een 

startende instelling, dient aangetoond te worden dat zij de procedure voor certificering aan 

het doorlopen is. Ook dit zal zijn beslag moeten krijgen in de aanvraagmodule voor de 

omgevingsvergunning (Triple C / zaaksysteem: daar komen alle aanvragen binnen dus ook 
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ontheffingsaanvragen). De toetser zal “gedwongen” moeten worden om naast RO ook 

Maatschappelijk Welzijn, AOV’er om advies te vragen. Dit moet intern geregeld worden. 

Bij een positief principebesluit zal minimaal een bestemmingsplanherziening of 

projectbesluit gevolgd moeten worden. De maatschappelijke bestemming van de instelling 

zal een specifieke aanduiding krijgen, zoals thans bijvoorbeeld het geval is met het AZC 

Geeuwenbrug. Dit, om sturing te blijven geven aan de huisvesting van een volgende 

instelling op een locatie wanneer de huidige instelling haar activiteiten beëindigd.  

 Daarnaast wil de gemeente bij een verzoek om mee te werken aan de vestiging van een 

dergelijke grootschalige instelling, uitgaan van een aantal aanvullende criteria:  

a. Er mag geen sprake zijn van clustering van meerdere zorg- en opvang instellingen in één 

deel van de gemeente. De gemeente wil immers haar agrarische en recreatieve uitstraling 

behouden.  

b. De veiligheid in en om de instelling dient aantoonbaar en professioneel gewaarborgd te 

zijn. Er dient een beheersconvenant hierover met de gemeente gesloten te zijn; 

c. De instelling moet qua schaal in evenwicht zijn met de directe omgeving en voldoende 

draagvlak hebben in de omgeving. De instelling dient een communicatieplan te hebben ten 

aanzien van de communicatie met betrokken partijen in brede zin, in en om haar 

omgeving. 

d. Er mogen niet te veel grote opvanginstellingen komen in de gemeente met het oog op de 

draagkracht van de gemeente. Het huisvesten van een grote groep mensen die naar 

verwachting in principe langdurig aanspraak gaan maken op Wmo en AWBZ 

voorzieningen, een uitkering WWB, Wajong, of behoren tot de WSW doelgroep kan de 

draagkracht van de gemeente overstijgen wanneer daar geen of te weinig compensatie via 

het gemeentefonds voor de gemeente tegenover staat. 

 

De afspraken ten aanzien van spreiding, specifieke schaalgrootte, veiligheid, draagvlak en 

draagkracht van grote instellingen, vragen om maatwerk. De criteria a tot en met d zijn 

bedoeld om in de afweging om wel of niet mee te werken aan huisvesting van grote 

instellingen, te komen tot een breed, afgewogen en doordacht besluit. 
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1 Aanleiding en m.e.r.-plicht 

1.1 Inleiding 

Aanleiding voor deze notitie vormt het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitenge-

bied’ van de gemeente Westerveld. De gemeente Westerveld is bezig met de voorbereiding van 

het bestemmingsplan buitengebied, dat voorziet in een herziene en geactualiseerde planolo-

gisch/juridische regeling voor het landelijk gebied. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het 

gehele grondgebied van de gemeente, met uitzondering van:  

 

• Kernen  

• Nijensleek 

• Belvedèregebied Frederiksoord-Wilhelminaoord  

• Beschermd dorpsgezicht Havelte-dorp.  

• Bedrijventerrein Oeveraseweg 

• Dwingelderveld 

• Poort Holtingerveld 

• Aantal kleinere plannen waarvoor recentelijk maatwerk is toegepast 
 

Hiervoor zijn afzonderlijke bestemmingsplannen van toepassing. Zie figuur 1.1.  

 
Figuur 1.1 Plangebied bestemmingsplan buitengebied Westerveld (rode gebieden vallen buiten plange-

bied)  
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1.2 Plan-m.e.r. plicht 

Op grond van de Wet milieubeheer moet voor het bestemmingsplan een plan-

milieueffectrapportage (hierna: plan-m.e.r.)
1
 worden uitgevoerd. In deze paragraaf wordt dit na-

der toegelicht. 

 
1.2.1 Algemeen 

De plan-m.e.r.-plicht geldt voor plannen die kaderstellend zijn voor toekomstige m.e.r. -

(beoordelings)plichtige besluiten.
2
 Besluiten kunnen m.e.r.(-beoordelings)plichtig worden als 

met het nemen van deze besluiten een activiteit wordt toegestaan die een gespecificeerde 

drempelwaarde (opgenomen in bijlagen C en D bij het Besluit milieueffectrapportage) over-

schrijdt. Dit wordt het zogenaamde “gesloten systeem” genoemd. 

 

Daarnaast geldt de plan-m.e.r.-plicht voor wettelijk of bestuursrechtelijk voorgeschreven plan-

nen waarvoor een “passende beoordeling” nodig is in verband met mogelijk significant negatie-

ve effecten op Natura 2000-gebieden. Een passende beoordeling (en daarmee een plan-m.e.r.) 

kan noodzakelijk zijn voor diverse, niet specifiek benoemde activiteiten. Dit wordt hier een “open 

systeem” genoemd. Hieronder wordt nader ingegaan op het gesloten en open systeem in relatie 

tot het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Westerveld. 

 
1.2.2 Gesloten systeem 

Bij een gesloten system staat het overschrijden van drempelwaarden van activiteiten (voor wel-

ke overschrijding het bestemmingsplan een kader biedt) centraal. Om te beoordelen welke 

drempelwaarden worden overschreden, moet gekeken worden naar de extra ontwikkelingsruim-

te die het nieuwe bestemmingsplan biedt. De gemeente is voornemens ten opzichte van de vi-

gerende bestemmingsplannen de volgende extra ontwikkelingsruimte te bieden.  

 

a. Ontwikkelingsruimte intensieve veehouderijen. Het nieuwe bestemmingsplan biedt (al dan 

niet via een wijzigingsbevoegdheid) een kader voor toekomstige uitbreidingen van intensieve 

veehouderijen. Een dergelijke uitbreiding kan worden beschouwd als een toekomstige m.e.r.-

beoordelings)plichtige activiteit die de drempelwaarden zoals genoemd in het Besluit m.e.r., 

bijlage C/D categorie 14 kunnen overschrijden.
3
  

 

b. Ontwikkelingsruimte voor natuur. Het nieuwe bestemmingsplan biedt (al dan niet via een wij-

zigingsbevoegdheid) een kader voor toekomstige functiewijzigingen van landbouw naar natuur. 

Een dergelijke functiewijziging kan worden beschouwd als een toekomstige m.e.r.-

beoordelings)plichtige activiteit die de drempelwaarden zoals genoemd in het Besluit m.e.r., 

bijlage C/D categorie 9 kan overschrijden.
4
  

 

c. Ontwikkelingsruimte voor recreatie. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet niet bij recht in de 

vestiging van nieuwe of de uitbreiding van bestaande recreatieterreinen. Wel is een wijzigings-

bevoegdheid opgenomen voor het uitbreiden van recreatieterreinen (kampeerterreinen).
5
 Deze 

wijzigingsbevoegdheid is vooralsnog niet gelimiteerd in hectares. Afhankelijk van de inspraak-

reacties op het voorontwerp-bestemmingsplan en deze NRD zal worden afgewogen of alsnog 

een limiet wordt opgenomen (waarmee de plan-m.e.r.-plicht mogelijk komt te vervallen). 

 

                                                                  
1
 MER= Milieueffectrapport (het product), m.e.r. = milieueffectrapportage (het proces) 
2
 M.e.r.-beoordeling = het bevoegd gezag moet beoordelen of het nodig is dat een MER wordt opgesteld. Dit volgens 

een “nee, tenzij”-benadering. Dit is een lichtere procedure dan een m.e.r.-procedure. 
3
 De drempelwaarden voor de m.e.r.-plicht (C14) zijn: 85.000 of meer plaatsen voor mesthoenders; 60.000 of meer 

plaatsen voor hennen; 3.000 of meer plaatsen voor mestvarkens; 900 of meer plaatsen voor zeugen. De drempelwaar-

den voor de m.e.r.-beoordelingsplicht (D14) zijn: 60.000 of meer plaatsen voor mesthoenders; 45.000 of meer plaatsen 

voor hennen; 2.200 of meer plaatsen voor mestvarkens; 350 of meer plaatsen voor zeugen. 
4
 De drempelwaarden voor de m.e.r.-plicht (C9) is: 250 ha of meer functiewijziging; de drempelwaarde voor de m.e.r.-

beoordelingsplicht (D9) is 125 ha of meer functiewijziging 
5
 De drempelwaarde voor m.e.r.- plicht (C 10.1) is uitbreiding van 20 ha of meer in “gevoelig gebied”; de drempelwaarde 

voor de m.e.r.-beoordelingsplicht (D 10.1) is uitbreiding van 10 ha of meer in “gevoelig gebied”.  
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De overige m.e.r.-drempels uit het Besluit m.e.r. zijn niet aan de orde. Het bestemmingsplan 

voorziet voorts niet in uitbreiding van de in Westerveld aanwezige ontgrondingen (Calduran, en 

Nijensleek) en drinkwaterwinningen (Havelte en Leggelo). Tot slot zijn de regelingen in het 

nieuwe bestemmingsplan voor het militair terrein Havelterberg, voor biogasinstallaties en voor 

buisleidingen onderzocht. Er is geconcludeerd dat deze activiteiten niet leiden tot een plan-

m.e.r.-plicht. 

 
1.2.3 Open systeem 

Bij een open systeem gaat het om de vraag of het bestemmingsplan significant negatieve effec-

ten op Natura 2000-gebieden kan hebben. Dergelijke effecten kunnen optreden door de boven-

genoemde ontwikkelingsruimte intensieve veehouderijen. Maar ook grondgebonden bedrijven 

zoals melkveebedrijven kunnen in het open systeem relevant zijn (deze bedrijven vallen niet 

onder gesloten systeem). Omdat er in de Natura 2000-gebieden nu al sprake is van een over-

belaste situatie ten aanzien van ammoniak, moet worden aangenomen dat extra ontwikkelings-

ruimte voor alle agrarische bedrijven (ook grondgebonden bedrijven) kan leiden tot een signifi-

cant effect op Natura 2000-gebieden. Welk effect precies optreedt, moet worden onderzocht in 

een passende beoordeling.  

 

Daarnaast kan het bestemmingsplan andere activiteiten mogelijk maken waarvan significante 

effecten op Natura 2000 niet zijn uit te sluiten (bijvoorbeeld uitbreidingen van kampeerterreinen, 

kleinschalige activiteiten in of nabij Natura 2000). Dit wordt ook onderzocht in een passende 

beoordeling 

 
1.2.4 Conclusie 

Er ontstaat voor het bestemmingsplan een plan-m.e.r.-plicht vanwege: 

 

• Ontwikkelingsruimte voor de intensieve veehouderij  

• Ontwikkelingsruimte voor natuur 

• Ontwikkelingsruimte voor recreatie  

• Mogelijke significante effecten op Natura 2000, zodat een passende beoordeling nodig is. 
 
1.3 Gerelateerde m.e.r.-studies 

Recent zijn door de provincie Drenthe twee plan-m.e.r.-studies uitgevoerd die (deels) betrekking 

hadden op het grondgebied van de gemeente Westerveld. Het betreft hier:  

 

• Plan-m.e.r. inzake de aanwijzing van waterbergingsgebieden in Zuid-Drenthe 

• Plan-m.e.r. inzake strategische grondwaterwinning  
 

Beide studies zijn uitgevoed ten behoeve van een uitwerking van het Provinciaal Omgevings-

plan II (POPII). In de POP-uitwerking voor waterberging is het gebied Darperweiden (ten zuiden 

van Havelte) aangewezen als zoekgebied voor gestuurde waterberging. In de POP-uitwerking 

voor strategische grondwaterwinning is gebied Darperweiden aangewezen als strategische 

grondwaterwinning. De ontwikkeling van het gebied Darperweiden is niet in het bestemmings-

plan buitengebied opgenomen, maar zal een apart bestemmingsplanspoor volgen. De invulling 

van Darperweiden speelt derhalve geen rol in de plan-m.e.r. voor het bestemmingsplan buiten-

gebied Westerveld.  

 

Voorts is door de provincie Drenthe recent een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd voor de uitvoering 

van het Inrichtingsplan Dwingelderveld (welk plan voorziet in meer dan 125 ha functiewijziging). 

De conclusie was dat geen MER wordt opgesteld. Overigens valt het gebied waar dit inrich-

tingsplan wordt uitgevoerd buiten het plangebied van het bestemmingsplan buitengebied (zie 

figuur 1.1). De inrichting van het Dwingelderveld speelt geen rol in de plan-m.e.r. voor het be-

stemmingsplan buitengebied Westerveld. 

 

Tot slot heeft de provincie een Duurzaamheidsbeoordeling (plan-MER) opgesteld voor de Om-

gevingsvisie Drenthe. Waar relevant zal informatie uit deze Duurzaamheidsbeoordeling worden 

meegenomen in het plan-m.e.r. voor het bestemmingsplan buitengebied Westerveld. 
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1.4 Procedure Plan m.e.r. bestemmingplan buitengebied Westerveld 

De procedure van een plan m.e.r. is gestart met een openbare kennisgeving. Het College van 

Burgemeester en Wethouders van gemeente Westerveld is initiatiefnemer en raadpleegt de 

betrokken bestuursorganen en adviseurs over de onderhavige Notitie Reikwijdte en Detailni-

veau. De notitie beschrijft de te volgen m.e.r. procedure, wat daarin wordt meegenomen (reik-

wijdte) en op welke wijze het milieueffectrapport (MER) wordt samengesteld (detailniveau). Dit 

MER dient als advies voor het bevoegd gezag (de gemeenteraad) bij de besluitvorming over het 

vast te stellen bestemmingsplan. 

 

Het MER bevat de volgende onderdelen. 

 

1. Inleiding  

2. Doelstelling en beleidskader 

3. Voorgenomen activiteiten en alternatieven  

4. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen 

5. Milieueffecten en effectbeperkende maatregelen 

6. Vergelijking alternatieven 

7. Leemten in kennis en monitoring. 

 

Het MER gaat vergezeld van een samenvatting. Het MER zal samen met het ontwerp van het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ter inzage gelegd worden voor inspraak. 

 
1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het bestemmingsplan buitengebied. Hier wordt een beeld ge-

schetst van het gebied en de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. In 

hoofdstuk 3 wordt het beleid beschreven dat van invloed is op het buitengebied. In hoofdstuk 4 

wordt de reikwijdte en detailniveau van de plan-m.e.r. gedefinieerd. In hoofdstuk 5 worden de 

alternatieven beschreven waar effecten van worden beoordeeld in het MER. In hoofdstuk 6 

wordt de verdere procedure toegelicht.



 

 

11/99049321, revisie 0

Pagina 8 van 25

 

2 Bestemmingsplan Buitengebied 

Westerveld 

2.1 Inleiding 

De gemeente Westerveld is bezig met de voorbereiding van het bestemmingsplan buitenge-

bied, dat voorziet in een herziene en geactualiseerde planologisch/juridische regeling voor het 

landelijk gebied. Westerveld beschikt momenteel over acht bestemmingsplannen voor het bui-

tengebied van de voormalige gemeenten Diever, Havelte, Dwingeloo, en Vledder. De bestem-

mingsplannen zijn echter onvoldoende op elkaar afgestemd en de toepasbaarheid van de plan-

nen in de dagelijkse praktijk levert steeds meer problemen op. Zowel beleidsmatig als juridisch 

is er derhalve niet meer sprake van een goede en actuele planologische regeling en is een 

nieuw integraal bestemmingsplan voor het buitengebied gewenst. Met de herziening gaat de 

gemeente weer beschikken over een nieuw samenhangend beleidskader voor het totale bui-

tengebied.  

 

Hoewel in algemene zin aan de basisfuncties landbouw, natuur en water een doorslaggevend 

belang wordt toegekend in het bestemmingsplan buitengebied, kan het zich voordoen dat ook 

binnen deze basisfuncties een spanningsveld optreedt als het gaat om ruimtelijke afwegingen. 

Daarbij gaat het met name om de functies landbouw en natuur. Gedacht kan worden aan bij-

voorbeeld de afweging van het bieden van ontwikkelingsruimte van de landbouw versus het 

handhaven van waardevolle ecologische elementen in het buitengebied van Westerveld. 

 

Het landschap in het buitengebied van Westerveld is het resultaat van een eeuwenlange ont-

wikkeling van en wisselwerking tussen de functies landbouw en natuur. Binnen dit landschap is 

sprake van belangrijke landschappelijke en/ of cultuurhistorische waarden. Uit diverse beleids-

documenten (zie hoofdstuk 3 van deze notitie) blijkt dat dit cultuurlandschap bescherming ver-

dient. 

 

Om de richting aan te geven van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied zijn verschillende 

stappen uitgevoerd. In 2006 is de Kadernota buitengebied Westerveld opgesteld en in 2008 is 

een Nota van uitgangspunten. Hieronder wordt kort op deze documenten ingegaan.  

 
2.2 Kadernota en Nota van Uitgangspunten 

 
2.2.1 Kadernota 

In 2006 is de Kadernota voor het bestemmingplan buitengebied vastgesteld. In de Kadernota is 

het beleid ten aanzien van landbouw, natuur, landschap, recreatie en andere relevante thema´s 

vastgelegd. Het landschap wordt daarbij als product gezien van natuur en cultuur. Het land-

schap van Westerveld kan dan ook worden beschouwd als randvoorwaarde stellend aan de 

andere functies in het buitengebied, zoals landbouw, recreatie, wonen, etc. Dit betekent overi-

gens niet dat alleen maar conserverend kan worden gehandeld. Ook bij nieuwe ruimtelijke ont-

wikkelingen zal het landschap de leidraad moeten vormen.  

 

Op grond van bovenstaande overwegingen is ten aanzien van de ontwikkeling van (nieuwe) 

functies in het buitengebied, onderstaande overkoepelend beleidsdoelstelling geformuleerd: 

Randvoorwaarden ten aanzien van de (ontwikkelings)mogelijkheden voor de functies in het bui-

tengebied vloeien in belangrijke mate voort uit het landschap van Westerveld. Dit met het oog 

op de aanwezige waardevolle kenmerken en het in stand houden en versterken van de land-

schappelijke verscheidenheid. Met inachtneming van deze randvoorwaarden krijgen de 



Bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 

 

11/99049321, revisie 0

Pagina 9 van 25

 

landbouw en de natuur de ruimte zich verder te ontwikkelen. Tevens zal de recreatie, die in 

economisch opzicht een belangrijke plaats inneemt binnen de gemeente, de nodige ruimte krij-

gen. De ontwikkeling van de andere functies, zoals wonen, niet-agrarische bedrijvigheid, etc., 

mag niet ten koste gaan van de sturende functie landschap. 

 

Daarom zal in het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied gekozen worden voor een plansys-

tematiek, waarbij de landschappelijke verscheidenheid de grondslag vormt. Een indeling in 

landschapstypen is weergegeven in figuur 2.1. Voor een verdere beschrijving van de land-

schapstypen wordt verwezen naar de Kadernota. 

 

 
Figuur 2.1 Landschapstypen gemeente Westerveld (bron: Kadernota) 

 

Op basis van deze landschapstypen is in de Kadernota een verdere vertaling gemaakt naar drie 

ontwikkelingsgebieden. Deze ontwikkelingsgebieden zijn op basis van het bestaande grondge-

bruik en het vastgestelde beleid in grote eenheden globaal begrensd (zie figuur 2.2). Voor een 

onderbouwing van de begrenzing en voor een beschrijving van de gewenste ontwikkelrichting in 

de ontwikkelingsgebieden wordt verwezen naar de Kadernota.
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Figuur 2.2 Ontwikkelingsgebieden (bron: Kadernota) 

 
2.2.2 Nota van uitgangspunten 

In de Nota van Uitgangspunten wordt het beleid uit de Kadernota verder doorvertaald naar con-

creet ruimtelijk beleid. Omdat inmiddels het voorontwerp bestemmingsplan beschikbaar is, en dit 

voorontwerp weer een verdere doorvertaling/concretisering van de Nota van Uitgangspunten is, 

wordt de inhoud van de Nota van Uitgangspunten hier niet verder toegelicht. Het voorontwerp be-

stemmingsplan vormt het meest actuele planologisch regime. 

 
2.3 Voorontwerp-bestemmingsplan 

In de huidige situatie geldt de bestemming volgens de vigerende bestemmingplannen. Omdat de 

gemeente Westerveld enkele jaren geleden uit meerdere gemeenten bestond, gelden er nu nog 

bestemmingplannen van verschillende zones (Diever, Havelte, Dwingeloo, Vledder, Wapser-

veen, Havelte, Havelte Dorp-Oud en Eursinge de Wal).  

 

Met het nieuwe bestemmingsplan buitengebied worden de volgende bestemmingsplannen ver-

vangen: 

• Bestemmingsplannen buitengebied van de voormalige gemeenten Havelte, Diever, Vledder 
en Dwingeloo. 

• Bestemmingsplan recreatieterreinen Diever 

• ‘Postzegel’ bestemmingsplannen voor overige verblijfsrecreatieterreinen 
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Hieronder wordt kort besproken tot welke planologische wijzigingen het nieuwe bestemmings-

plan leidt.
 6
 Hierbij wordt uitsluitend ingegaan op onderwerpen waarvan op voorhand wordt aan-

genomen dat deze relevant zijn voor de plan-m.e.r.-studie.  

 
2.3.1 Agrarische bedrijven 

In deze vigerende bestemmingsplannen hebben intensieve en grondgebonden veehouderijbedrij-

ven over het algemeen een bouwvlak van 1,5 ha bij recht. Veel bedrijven hebben ook gebruik 

gemaakt van deze bouwmogelijkheden. Met wijzigingsbevoegdheid kan in de vigerende plannen 

2 ha worden toegestaan als aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan. 

 

In het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied wordt het volgende beleid 

aangehouden ten aanzien van intensieve veehouderijen (IV): 

 

• Beperkte uitbreiding voor bestaande IV-tak  

• Nieuwe IV-tak niet toegestaan 

• Nieuwvestiging IV niet toegestaan 

• Megastallen niet toegestaan 
  

Het voorontwerp bevat voorts de volgende regeling voor de zoek- en bouwvlakken voor be-

staande bedrijven (intensief en grondgebonden):  

 

• Bedrijfskavel van 1.5 - 3 ha (afhankelijk van uitgangssituatie van het bedrijf). 

• Bouwvlak bij recht van 1,5 ha 

• Grondgebonden veehouderij kan met ontheffing naar 2 ha bouwvlak en met wijziging naar 
maximaal 3 ha bouwvlak;  

• Bestaande IV kan met wijziging naar maximaal 2 ha bouwvlak;  

• Bestaande IV in gevoelig gebied kan bouwvlak beperkt uitbreiden. 
 

Bij ontwikkeling en uitbreiding van agrarische bedrijvigheid legt het bestemmingsplan een na-

drukkelijke koppeling met de landschappelijke inpassing (o.a. geregeld in het Beeldkwaliteits-

plan) en met het gemeentelijke geurbeleid. 

 
2.3.2 Natuurontwikkeling 

In de gemeente zijn drie Natura 2000 gebieden gelegen: Dwingelderveld, Holtingerveld en 

Drents-Friese Wold/Leggelderveld. De gebieden maken ook deel uit van de EHS (zie figuur 

3.1). Tussen grote natuurgebieden zijn ecologische verbindingszones voorzien. 

 

Het bestemmingsplan bevat een planologische regeling voor de ontwikkeling van nieuwe na-

tuur. Omzetting van landbouwgrond naar natuur wordt in het voorontwerp-bestemmingsplan 

geregeld via een wijzigingsbevoegdheid. Een locatiegebonden wijzigingsbevoegdheid is van 

toepassing voor die gebieden die in het Gebiedsplan Drenthe voor permanente natuur zijn aan-

gewezen. Wijziging naar natuur kan pas na het moment dat de grond is verworven ten dienste 

van die functieverandering.  

 
2.3.3 Recreatie  

In het voorontwerp-bestemmingsplan worden uitbreidingen of nieuwvestiging, mede gezien de 

veelal de ligging nabij natuurgebieden, in het bestemmingsplan niet bij recht toegestaan. De 

ontwikkelingsruimte die voor recreatie wordt geboden kan als volgt worden samengevat: 

 

• Wijzigingsbevoegdheid voor vergroting oppervlakte recreatieterrein (kampeerterreinen); 

• Omzetting van kampeerplaatsen naar huisjes (op recreatieterreinen) 

• De maximale oppervlakte voor recreatiewoningen van 80 naar 100 vierkante meter.  

• Het maximale aantal standplaatsen voor kleinschalig kamperen bij een agrarisch bedrijf 
wordt verhoogd van 15 naar 25.  

                                                                  
6
 Voor de definities van de gehanteerde begrippen en de exacte planologische regeling, wordt verwezen naar het voor-

ontwerp-bestemmingsplan buitengebied Westerveld. 



 

 

11/99049321, revisie 0

Pagina 12 van 25

 

3 Beleidskader 

De beleidsruimte bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt door wet- en regelgeving en 

beleidsregels begrensd. Hieronder worden de meest belangrijke kaders, die van belang zijn 

voor het bestemmingsplan buitengebied Westerveld aangegeven. Hieronder wordt het beleids-

kader kort toegelicht, in het MER zal dit verder worden uitgewerkt.  

 
3.1 Europees beleid 

 

Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) (1979/92) 

De Vogel- en Habitatrichtlijn (richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG) schrijven voor dat passen-

de maatregelen getroffen moeten worden om de kwaliteit van de natuurlijke habitats binnen de 

aangewezen beschermingsgebieden te waarborgen en waarbij geen storende factoren optre-

den die tot een significant effect kunnen leiden. Nederland heeft de Vogel- en Habitatrichtlijn 

omgezet in nationale wetgeving: de Natuurbeschermingwet en de Flora- en faunawet. 

 

 Figuur 

Figuur 3.1 Natuur in Westerveld (bron: POPII Drenthe) 
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Kaderrichtlijn Water (2000) 

De KRW beoogt de aquatische ecosystemen en waterafhankelijke terrestische natuur voor ach-

teruitgang te behoeden, te beschermen en te verbeteren. Een concreet doel van de KRW is een 

goede ecologische toestand van het grond- en oppervlaktewater te bereiken. In beginsel moet 

dit doel in 2015 behaald zijn. 

 

IPPC- richtlijn (1996) 

Het doel van de IPPC richtlijn (richtlijn 96/61/EG) is om door middel van maatregelen emissies 

in lucht, water en bodem te voorkomen of te beperken om zo afwenteling van emissies tussen 

de milieucompartimenten te voorkomen en tot een zo hoog mogelijke bescherming van het mili-

eu in zijn geheel te komen. IPPC is enkel van toepassing bij vergunningverlening aan grote var-

kens- en pluimveebedrijven (>40.000 plaatsen voor pluimvee, >2000 plaatsen voor vleesvar-

kens of > 750 plaatsen voor zeugen). 

 
3.2 Rijksbeleid 

 

Nota Ruimte (2006) 

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De 

nota bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare samenle-

ving en een aantrekkelijk land. Het gaat om de inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 

2020, met een doorkijk naar 2030. In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, 

waarbij het kabinet kiest voor ‘decentraal wat kan, en centraal wat moet’. 

 

Nota Belvédère (1999) 

De Nota Belvédère (1999) is een beleidsnota over de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke 

inrichting. Het beleidsuitgangpunt is “behoud door ontwikkeling”. 

 

Natuurbeschermingswet 1998  

De Natuurbeschermingswet heeft als doel het beschermen en in stand houden van bijzondere 

gebieden (Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten) in Nederland. De Natura 

2000-gebieden bestaan uit de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. Voor de Natura 2000-

gebieden zijn instandhoudingsdoelen in voorbereiding. Hierin staat omschreven wat de doelen 

zijn met betrekking tot de oppervlakte en de kwaliteit van de habitattypen. Ook worden beheer-

plannen opgesteld om te zorgen dat de instandhoudingsdoelen worden bereikt. Nieuwe ontwik-

kelingen mogen geen negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelen. Indien op basis van 

een voortoets significante effecten op de instandhoudingsdoelen niet uitgesloten kunnen wor-

den, is een passende beoordeling noodzakelijk.  

 

Flora- en Fauna wet (2002) 

De Flora- en Faunawet is sinds 1 april 2002 van kracht. In deze wet zijn (nagenoeg) alle van 

nature in het wild voorkomende vogels, zoogdieren, reptielen en amfibieën beschermt. Daar-

naast zijn er selectieve lijsten van beschermde planten, vissen, vlinders en ongewervelde die-

ren. 

 

Besluit Ammoniakemissie Huisvesting Veehouderij (december 2005)  

Als hoofdregel geldt dat op grond van dit besluit bestaande huisvestigingssystemen uiterlijk op 

1 januari 2010 danwel 2012 moeten voldoen aan de maximale emissiewaarden. Het besluit zal 

bepalen dat dierenverblijven, waar emissiearme huisvestingsystemen beschikbaar zijn, op den 

duur emissiearm moet zijn uitgevoerd. 

 

Wet Geurhinder en Veehouderij (2006) 

Voor het bepalen van de milieugebruiksruimte voor geur is de Wet Geurhinder en Veehouderij 

van belang. 

 

Wet Ammoniak en Veehouderij (2007) 

Onder de Wav worden de kwetsbare gebieden extra beschermd. Gebieden zijn kwetsbaar als 

ze voor verzuring gevoelig zijn en tevens binnen de door de provincie begrensde Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) liggen. 
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3.3 Provinciaal beleid 

 

Provinciaal Omgevingsplan II Drenthe (2008) 

Het POP II bevat een visie op een duurzame ontwikkeling van Drenthe voor de periode tot circa 

2030 en vormt daarmee het ontwikkelingskader en een basis voor uitvoeringsprogrammering en 

financiering. Daarnaast vormt het POP het kader voor de toetsing van bestemmings-, beheers- 

en inrichtingsplannen en vergunningverlening voor de periode 2010/2015. In het omgevingsbe-

leid wordt gestreefd naar behoud van economische dragers in het buitengebied. Een vitale 

landbouw- en recreatiesector zijn hiervoor erg belangrijk. Economische ontwikkelingen mogen 

echter niet leiden tot aantasting van de kernkwaliteiten van het Drentse buitengebied, zoals 

landschap, natuur, cultuurhistorie, archeologische waarden en aardkundige waarden.  

 

De provincie Drenthe stelt momenteel een nieuwe Omgevingsvisie op. Deze visie zal uiteinde-

lijk het POPII gaan vervangen.  

 

Ammoniakbeleid 

De provincie Drenthe heeft in augustus 2009 nieuw concept-beleid gepresenteerd dat zal wor-

den gehanteerd bij de uitvoering van de Natuurbeschermingswet (de provincie is bevoegd ge-

zag voor de uitvoering van deze wet). In het concept-beleid wordt een normstelling gehanteerd 

die gerelateerd is aan de “kritische depositiewaarde”. De kritische depositiewaarde is de deposi-

tiewaarde die een natuurtype kan verdragen voordat het blijvende schade ondervindt. Ten aan-

zien van uitbreiding van agrarische bedrijven binnen een straal van 3 km rond een Natura 2000-

gebied zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd (bron: website provincie Drenthe) 

 

• Verhogen van de ammoniakuitstoot tot maximaal 1% van de kritische depositiewaarde: geen 

probleem, geen vergunning nodig 

• Verhogen van de ammoniakuitstoot boven de 1% tot maximaal 50% van de kritische deposi-

tiewaarde: ja, mits er maatregelen getroffen worden om het effect op de natuur te beperken 

• Verhogen van de ammoniakuitstoot met meer dan 100% en/of tot boven de 50% van de kriti-

sche depositiewaarde: nee, tenzij de effecten zeer sterk beperkt kunnen worden 

 

Voor bestaande bedrijven met een zogenoemde “piekbelasting” (=bedrijven binnen de 3 km-

zone die meer dan 50% van de kritische depositiewaarde veroorzaken) geldt een specifieke 

aanpak. Door middel van technische maatregelen of verplaatsing moet hier de emissie worden 

teruggebracht. Van deze bedrijven liggen er 7 nabij het Dwingelderveld en 1 nabij het Holtinger-

veld. Het aantal bedrijven met een piekbelasting nabij het Drents-Friese Wold/Leggelderveld is 

onbekend. 

 
3.4 Gemeentelijk beleid 

 

Kadernota buitengebied Westerveld (2006) 

In de Kadernota zijn de algemene uitgangspunten voor ontwikkelingen in het buitengebied van 

de gemeente Westerveld opgenomen. Belangrijk onderdeel van de nota is een ontwikkelings-

kaart aan de hand waarvan nieuwe ontwikkelingen worden getoetst. De relevante inhoud van 

de Kadernota is kort weergegeven in hoofdstuk 2 van deze notitie. 

 

Nota van uitgangspunten (2008) 

De Nota van Uitgangspunten is een nadere, meer gedetailleerde uitwerking van de Kadernota. 

De Nota van Uitgangspunten heeft het karakter van een ‘tussenstap’ en wordt in het vooront-

werpbestemmingsplan verwerkt. In hoofdstuk 2 van deze notitie wordt de Nota behandeld. 
 

Beleidsplan lokale economie 

In dit beleidsplan wordt een tweeledig doel nagestreefd: enerzijds behoud en doorontwikkeling 

van “parels” in de lokale economie; anderzijds ook grenzen stellen aan ontwikkelingen die de 

kernkwaliteiten van Westerveld aantasten. Voor het buitengebied van Westerveld is de “grond-

gebonden economie” belangrijk. Hieronder wordt verstaan:  
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• Landbouw 

• Bedrijventerreinen  

• Natuur en landschap 
 

Wonen/hergebruik VAB’s 

Ten aanzien van wonen in het buitengebied geldt dat vrijkomende boerderijen mogen worden 

benut voor wonen. Vrijkomende boerderijen mogen ook onder voorwaarden worden gebruikt 

voor niet-agrarische bedrijvigheid, zoals recreatie, dienstverlening en productie op kleine 

schaal. 

 

Geur 

Ten aanzien van geurhinder maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheid in de Wet Geur-

hinder en Veehouderij om eigen gemeentelijk geurbeleid te voeren. De gemeente bereidt een 

geurvisie en een geurverordening voor. Hierin wordt de gebiedsindeling uit de Kadernota bui-

tengebied Westerveld (2006) gehanteerd.  

 

Welstandsnota (2008) 
De welstandsnota van de gemeente Westerveld is in 2008 herzien. Daarmee sluit de wel-
standsnota beter aan bij de wens van de gemeente om kleinere bouwplannen ambtelijk te kun-
nen toetsen en zijn enkele gebieden, waarvoor in de ‘oude’ nota nog geen of onjuist beleid was, 
opnieuw bekeken.  
 

Beeldkwaliteitplan (nog in ontwikkeling) 
De welstandsnota richt zich op de gebouwde omgeving. Nieuwe ontwikkelingen dienen aan te 
sluiten bij bestaande structuren. Om deze ontwikkelingen ook landschappelijk in te kunnen pas-
sen is er een beeldkwaliteitplan opgesteld dat de landschappelijke waarden van de gemeente in 
beeld brengt. Het beeldkwaliteitplan kan dienen als informatiebron en toetsingskader voor plan-
nen die duidelijke gevolgen hebben voor het landschap. 
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4 Reikwijdte en detailniveau 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de reikwijdte en het detailniveau van het plan-MER gedefinieerd. De 

geografische reikwijdte van het plan-MER wordt gevormd door de grenzen van het bestem-

mingsplan. Bij het detailniveau worden de verschillende milieuaspecten toegelicht en er wordt 

aangegeven met welke criteria de effecten van de verschillende alternatieven ten opzichte van 

de autonome ontwikkeling bepaald zullen worden. Hieronder zullen de reikwijdte en detailni-

veau van dit plan-MER worden toegelicht. 

 
4.2 Reikwijdte 

De geografische reikwijdte van het plan-MER wordt gevormd door het plangebied van het be-

stemmingsplan. Het plangebied van het bestemmingsplan is reeds beschreven in paragraaf 1.1 

van deze notitie. De effecten van de voorgestelde activiteiten kunnen echter verder reiken dan 

de grenzen van het bestemmingsplan. In het onderzoek wordt daarom, indien noodzakelijk, een 

groter onderzoeksgebied aangehouden. De omvang van het onderzoeksgebied kan per milieu-

aspect verschillen.  

 

Naast deze geografische reikwijdte is er ook een ‘functionele’ reikwijdte. Het plan-MER richt 

zich primair op veranderingen die betrekking hebben op agrarische bedrijven, natuurontwikke-

ling en recreatie, omdat deze thema’s leiden tot de plan-m.e.r.-plicht (zie hoofdstuk 1 van deze 

notitie).  

 
4.3 Detailniveau 

Het detailniveau richt zich op geaggregeerd gemeentelijk niveau, en gedeeltelijk op niveau van 

individuele bedrijven. Het is van belang voor bedrijven een kader aan te geven voor mogelijk-

heden van uitbreiding. Zaken die in het individuele vergunningtraject worden behan-

deld/meegenomen vallen buiten het plan-MER. Modellen en berekeningen zullen uitgevoerd 

worden indien dit noodzakelijk geacht wordt voor het bepalen van kwantitatieve effecten. De 

volgende milieuthema’s zullen aan de orde komen: 

 

• Archeologie en cultuurhistorie 

• Landschap 

• Natuur 

• Water 

• Verkeer 

• Geluid 

• Geur 

• Lucht 

• Bodem 

• Energie 
 

Hieronder wordt ingegaan op de toetsingscriteria per milieuthema. 
 
4.3.1 Archeologie en cultuurhistorie 

De belangrijkste archeologische en cultuurhistorische waardevolle elementen in het plangebied 

zijn de essen, houtwallen, beekdalen, hunebedden en landgoederen. Voor de archeologische 

waarden in het plangebied zullen de AMK (Archeologische Monumentenkaart), de IKAW (Indi-

catieve Kaart Archeologische Waarden) en de gemeentelijke archeologische beleidskaart (in 
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ontwikkeling) geraadpleegd worden. Voor een eventueel effect op de cultuurhistorie zullen aan-

tasting van cultuurhistorische waardevolle elementen en patronen worden geanalyseerd. Hier-

voor zullen de gaafheidsgraad, de beschermde dorpsgezichten en de bouwkundige monumen-

ten worden beschouwd. 

 

Toetsingscriteria 

De alternatieven in het plan-MER worden voor de aspecten archeologie en cultuurhistorie aan 

de volgende criteria getoetst: 

• Aantasting archeologische waarden; 

• Aantasting van cultuurhistorisch waardevolle elementen en patronen. 
 
4.3.2 Landschap 
In de gemeente Westerveld komen drie grote landschappelijke eenheden voor: esdorpenland-
schap, wegdorpenlandschap en ontginningskolonielandschap. Verreweg het grootste deel van 
het gemeentelijk grondgebied maakt deel uit van het esdorpenlandschap. Binnen dit land-
schapstype komt een aantal verschillende deelgebieden voor, eveneens elk met haar eigen 
ontstaansgeschiedenis en kenmerken. Binnen het esdorpenlandschap wordt nader onderscheid 
gemaakt tussen de essen, de beekdalen, de veldgronden (heide en bos) en de veldontginnin-
gen (landbouwgronden). 

 

Toetsingscriteria 

De alternatieven in het plan-MER worden voor het aspect landschap aan de volgende criteria 

getoetst: 

•••• Verandering van de regionale landschapsstructuur, in het bijzonder op de variatie in de 
landschapsstructuur en op de herkenbaarheid en identiteit van het landschap. 

• Verandering van de landschapstypen.  

• Verandering van landschapselementen.  
 
4.3.3 Natuur 

 

Natura 2000 

Een belangrijk deel van de gemeente Westerveld is beschermd bos- of natuurgebied. Zo zijn de 

gebieden Dwingelderveld, Holtingerveld en Drents-Friese Wold/Leggelderveld aangemeld als 

Natura 2000-gebied. Deze gebieden zijn via de Natuurbeschermingswet in procedure om aan-

gewezen te worden voor enkele habitattypen (natuurtypen) die op Europees niveau beschermd 

moeten worden. Voor deze habitattypen en soorten zijn instandhoudingsdoelen geformuleerd. 

Hierin staat omschreven wat de doelen zijn met betrekking tot de oppervlakte en de kwaliteit 

van de habitattypen. Nieuwe ontwikkelingen mogen geen negatief effect hebben op de instand-

houdingsdoelen van de habitattypen en soorten.  

 

De ontwikkelingsruimte voor agrarische bedrijven waarin het bestemmingsplan voorziet, is 

voornamelijk buiten de Natura 2000-begrenzing gelegen. Wel speelt de externe werking in de 

vorm van verzuring en vermesting (kwaliteitsafname habitattype) als gevolg van een eventuele 

toename van ammoniakdepositie een belangrijke rol. 

 

Ammoniakdepositie 

De huidige en toekomstige situatie met betrekking tot de ammoniakdepositie op het Natura 

2000-gebied zal toegelicht worden in het plan-MER. Dit wordt in de volgende stappen beschre-

ven. 

1. De bijdrage van de achtergrondconcentratie en de lokale bijdrage wordt inzichtelijk gemaakt 

met betrekking tot de totale ammoniakdepositie op de verschillende natuurgebieden in de 

huidige situatie en de autonome ontwikkeling. Naar aanleiding van de toekomstige mogelijke 

uitbreidingen van agrarische bedrijven wordt kwalitatief bepaald of een toe- of afname van 

de ammoniakdepositie zal plaatsvinden. 

2. Vanuit de bevindingen worden technische maatregelen, om de toename van de ammoniak 

te beperken, bekeken. 
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3. Vanuit de bevindingen van zowel 1 en 2 wordt bekeken met wat voor type beheers- en ruim-

telijke maatregelen, in het plangebied en in de natuurgebieden, de effecten van ammoniak-

depositie kunnen worden gemitigeerd. 

 

Het plan-MER wordt afgestemd op de trajecten van de beheerplannen van Natura 2000 gebie-

den en het nieuwe provinciale ammoniakbeleid. Daarnaast zal gebruik gemaakt worden van 

kwantitatieve analyses van de ammoniakdepositie situatie in Drenthe die Alterra heeft gepubli-

ceerd (Effectiviteit ammoniakmaatregelen in en rondom de Natura 2000-gebieden in de provin-

cie Drenthe, 10 juni 2009).  

 

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 

De bovengenoemde Natura 2000 gebieden (Dwingelderveld, Holtingerveld en Drents-Friese 

Wold/Leggelderveld,) maken, samen met de in het Gebiedsplan begrensde bos- en natuurge-

bieden ook deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Bovengenoemde drie natuurge-

bieden worden daarom met elkaar verbonden door middel van (robuuste) ecologische verbin-

dingszones. 

 
Voor de gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur geldt de ‘nee, tenzij’-benadering. Dit 
houdt in dat bestemmingsplanwijziging niet mogelijk is als daarmee de wezenlijke kenmerken of 
waarden van het gebied significant worden aangetast, tenzij er geen reële alternatieven zijn en 
er sprake is van redenen van groot openbaar belang. Om te kunnen bepalen of de wezenlijke 
kenmerken en waarden van een gebied significant worden aangetast, moet het bevoegd gezag 
erop toezien dat hiernaar door de initiatiefnemer onderzoek wordt verricht. Om een zorgvuldige 
afweging te kunnen maken, heeft de provincie de te behouden wezenlijke kenmerken en waar-
den per gebied gespecificeerd.  

 

Flora- en Fauna 

De Flora- en Faunawet geeft een selectieve lijst van beschermde planten, vissen, vlinders en 

ongewervelde dieren. De beschermde soorten en hun nesten, holen of andere voortplantings- 

of vaste rust- of verblijfplaatsen mogen niet opzettelijk worden verstoord of vernietigd. Plannen 

en ontwikkelingen kunnen pas aan de Flora- en Faunawet getoetst worden op het moment dat 

de exacte ingreep min of meer bekend is. Om die reden wordt de Flora- en Faunawet in deze 

fase slechts globaal beschouwd. Er vindt een beoordeling plaats op basis van bestaande inven-

tarisatie gegevens, er worden geen veldinventarisaties uitgevoerd. 

 

Toetsingcriteria 

De alternatieven in het plan-MER worden voor het aspect natuur aan de volgende criteria ge-

toetst: 

• Effect op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied (mate van ammoniakdepositie 
is belangrijk, maar er wordt ook naar andere mogelijk effecten gekeken (zoals verstoring en 

vernietiging)). 

• Effect op de EHS (vernietiging, verstoring en versnippering). 

• Effect op beschermde soorten Flora- en Faunawet (vernietiging en verstoring). 
 
4.3.4 Water 
Het watersysteem van Westerveld bestaat in hoofdlijnen uit een stelsel van beken en een ka-
naal. Deze beken en het kanaal vormen de diverse watersystemen in Westerveld en bestaan uit 
Vledder en Wapserveense Aa, Oude Vaart en Dwingelderstroom en de Drentse Hoofdvaart. In 
de gemeente Westerveld bevinden zich twee grondwaterbeschermingsgebieden. Het grondwa-
terbeschermingsgebied bij Havelte is van Vitens en dat bij Leggeloo is van Waterleidingmaat-
schappij Drenthe. Rondom de eigenlijke waterwingebieden ligt een beschermingszone. De tota-
le grondwaterbeschermingsgebieden worden primair beschermd op grond van de Provinciale 
Milieu Verordening (PMV).  
 
Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht naar de ontwikkeling van een strategische 
grondwaterwinning te Darperweiden. Indien mogelijk en relevant, wordt deze ontwikkeling mee-
genomen in het MER.  
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Toetsingcriteria 

De alternatieven in het plan-MER worden voor het aspect water aan de volgende criteria ge-

toetst: 

• Risico op negatieve effecten voor grondwater  

• Risico op verslechtering oppervlaktewaterkwaliteit 
 
4.3.5 Verkeer 
De gemeente Westerveld wordt ontsloten door een stelsel van provinciale wegen, namelijk de 
N371 (Assen-Meppel), N353 (Havelte-Oldeberkoop) en de N855 (Steenwijk-Spier). Deze we-
gen lopen als een driehoek dwars de gemeente. Vanuit deze wegen kan men de rijkswegen 
A28 (Zwolle-Groningen) en A32 (Zwolle-Leeuwarden) bereiken die respectievelijk langs de 
oost- en westzijde van de gemeente liggen. Daarnaast is er in de gemeente een aantal buslij-
nen.  
 
Een verandering in de verkeerssituatie vindt mogelijk plaats naar aanleiding van mogelijke uit-
breidingen van agrarische bedrijven. Met name intensieve veehouderijen kunnen leiden tot toe-
name van vrachtverkeersbewegingen. In het plan-MER wordt beoordeeld op welk niveau effec-
ten kunnen plaats zal vinden. 

 

Toetsingscriteria 

De alternatieven in het plan-MER worden voor het aspect verkeer aan de volgende criteria ge-

toetst: 

• Verandering van verkeerstromen op wegen 

• Verandering in de verkeersveiligheid 
 
4.3.6 Geluid 

Uitbreiding van agrarische bedrijven kan leiden tot een toename van geluid. Dit wordt vooral 

veroorzaakt door ventilatoren en voermachines. Daarnaast kan ook vrachtverkeer een bijdrage 

leveren aan geluidbelasting. De effecten van geluid op geluidsgevoelige objecten zal nader 

worden behandeld.  

 

Toetsingscriteria 

De alternatieven in het plan-MER worden voor het aspect geluid aan het volgende criterium ge-

toetst: 

• Toename/afname geluidshinder. 
 
4.3.7 Geur 

Uitbreiding van agrarische bedrijven kan leiden tot een toename van geurhinder. De Wet geur-

hinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de milieuver-

gunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De gemeen-

te Westerveld stelt momenteel gemeentelijke geurbeleid op (geurvisie en geurverordening). De 

hinderafstanden uit dit gemeentelijke beleid zullen leidend zijn voor de effectbeschrijving in het 

plan-MER. In het plan-MER zal gekeken worden in welke gebieden bedrijven mogelijk kunnen 

uitbreiden, rekening houdend met geurgevoelige objecten en knelpunten. 

 

Toetsingscriteria 

De alternatieven in het plan-MER worden voor het aspect geur aan het volgende criterium ge-

toetst: 

• Toename/afname aantal geurgehinderden. 
 
4.3.8 Lucht 

Een gemeente kan diverse bronnen van luchtvervuiling binnen haar gemeentegrenzen hebben. 

Hierbij valt te denken aan bedrijven met luchtemissies, intensieve veehouderij, vlieg- en 

scheepvaart en vooral wegverkeer.  

 

In het plangebied doen zich geen knelpunten voor ten gevolge van de emissies door verkeer en 

landbouw en worden deze niet verwacht. Er zal toch gekeken worden naar vooral PM10 en 
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PM2,5 omdat deze recentelijk door verschillende instanties gerelateerd wordt aan gezond-

heidsaspecten van de mensen wonend om intensieve veehouderijen.  

 

Toetsingscriteria 

De alternatieven in het plan-MER worden voor het aspect fijnstof aan het volgende criterium 

getoetst: 

• Toename/afname fijnstof. 
 
4.3.9 Bodem 

Intensieve veehouderijen worden gezien als gesloten systemen. Bij uitbreidingen van intensieve 

veehouderij wordt er aangenomen dat er geen directe emissie van bodembedreigende stoffen, 

zoals zware metalen, PAK’s, bestrijdingsmiddelen, olie enzovoorts naar de bodem plaatsvindt.  

 

Uitbreiding van en hervestiging/omschakeling naar intensieve veehouderij kan wel verhoogde 

depositie van zuur veroorzaken doordat de naar de lucht vrijkomende ammoniak (NH3) samen 

met zuurstof salpeterzuur (HNO3) vormt en neerslaat. Een lagere pH-waarde van de bodem als 

gevolg van zuurdepositie kan zorgen voor een versnelde uitspoeling van metalen naar het 

grondwater. Echter, op niet zuurgevoelige bodems is het effect minimaal. Maatregelen gericht 

op reductie van ammoniakemissie in het kader van de natuurwetgeving zullen ook een positief 

effect hebben op dit aspect en tot vermindering van de zuurdepositie leiden.  

 

Omdat de effecten van de uitbreidingen van intensieve veehouderij neutraal zullen zijn en niet 

onderscheidend per alternatief zullen zijn, wordt het effect op de bodem niet in het plan-MER 

meegenomen.  

 
4.3.10 Energie 

Het verbruik van energie in de gemeente Westerveld zal, door het vergroten van bedrijfsactivi-

teiten en met name door het toepassen van mitigerende maatregelen, beschouwd worden. Mo-

gelijkheden tot het opwekken van duurzame energie en de relatie tussen technische maatrege-

len en energieverbruik zal worden beschreven in het plan-MER. Energie zal echter niet als toet-

singscriterium worden gebruikt. 

 
4.3.11 Overzicht aspecten en criteria 

In onderstaande tabel worden de bovengenoemde aspecten en toetsingscriteria nogmaals op-

gesomd. De reacties op deze notitie kunnen leiden tot aanpassingen/aanvullingen. 

 

Tabel 4.1  Overzicht van effecten: aspecten en criteria 

 

Aspect Criteria 

Archeologie en Cul-

tuurhistorie 

• Aantasting archeologische waarden; 

• Aantasting van cultuurhistorisch waardevolle elementen en patronen. 

Landschap •••• Verandering van de regionale landschapsstructuur, in het bijzonder op de variatie in de 
landschapsstructuur en op de herkenbaarheid en identiteit van het landschap. 

• Verandering van de landschapstypen.  

• Verandering van landschapselementen.  

Natuur • Effect op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied ( 

° ammoniakdepositie  
° verstoring 
° vernietiging 

• Effect op de PEHS:  

° vernietiging 
° verstoring  
° versnippering. 

• Effect op beschermde soorten Flora- en Faunawet 

° vernietiging 
° verstoring 

 • Risico op negatieve effecten voor grondwater 
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Aspect Criteria 

Water • Risico op verslechtering oppervlaktewaterkwaliteit 

Infrastructuur • Verandering van verkeer op de wegen 

• Verandering in de verkeersveiligheid 

Geluid • Toename/afname geluidsgehinder 

Geur • Toename/afname aantal geurgehinderden 

Fijnstof • Toename/afname fijnstof. 
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5 Alternatieven en referentiesituatie 

5.1 Alternatievenontwikkeling 

In dit hoofdstuk zijn de alternatieven beschreven die worden beoordeeld op effecten in het Plan-

MER. Naar aanleiding van de resultaten van de beoordeling en politieke besluitvorming wordt 

het voorgenomen alternatief geformuleerd. Dit kan een optimum zijn van elementen afkomstig 

van de beschreven alternatieven.  

 

Het kader van de alternatieven vormt het bestemmingsplan, waarin alleen de ruimtelijke aspec-

ten worden vastgelegd. Daarom verschillen de alternatieven enkel in ruimtelijk opzicht van el-

kaar.  

 

In de Kadernota (zie hoofdstuk 2 van deze notitie) zijn drie hoofdfuncties voor het buitengebied 

benoemd: landbouw, recreatie en natuur. In de alternatievenontwikkeling wordt nauw aangeslo-

ten bij de benadering uit de Kadernota. Dat wil zeggen dat de indeling in drie ontwikkelingsge-

bieden (zie figuur 2.2), welke zijn gebaseerd op de verschillende landschapstypen (figuur 2.1) 

wordt gehandhaafd. Wel wordt in de alternatievenontwikkeling gevarieerd met de concrete ont-

wikkelingsruimte per ontwikkelingsgebied.  

 

Bij het ontwikkelen van de alternatieven worden de thema’s landbouw en natuur het meest rele-

vant geacht. Recreatie is in elk van de drie ontwikkelingsgebieden (in enigerlei vorm) toege-

staan, dus in die zin is het thema recreatie ook niet echt onderscheidend. Om deze reden is 

geen alternatief ontwikkeld waarin recreatie de boventoon voert. 

 
5.2 Beschrijving alternatieven 

Hieronder worden de twee alternatieven kort weergegeven. De alternatieven zullen in het plan-

MER verder wordt uitgewerkt. Hierbij kan rekening worden gehouden met de ontvangen reac-

ties op de NRD. 

 

Alternatief 1 

Dit alternatief komt qua ontwikkelingsruimte voor de agrarische sector overeen met de regeling 

in het voorontwerp-bestemmingsplan. In dit alternatief wordt gekeken naar de behoefte van de 

intensieve en grondgebonden veehouderij en hoe deze te plaatsen is in de huidige aanwezige 

milieuruimte. De maximale ontwikkelingsruimte is in alle ontwikkelingsgebieden (inclusief wijzi-

gingsbevoegdheid) zoals beschreven in paragraaf 2.3.1 van deze notitie. De ruimte die eventu-

eel vrijkomt door het saneren van bedrijven met piekbelasting, wordt elders in de gemeente 

weer ingezet (conform provinciaal ammoniakbeleid). De beleidsopgave voor natuur wordt (bin-

nen de kaders van het natuurbeleid) zodanig ingevuld dat de beperkingen voor de landbouw 

worden geminimaliseerd. 

 

Alternatief 2 

In dit alternatief staan de kansen voor natuur centraal. De ontwikkelingsmogelijkheden voor 

agrarische bedrijven zijn beperkter zijn dan in alternatief 1. In het gebied “ontwikkeling natuur en 

recreatie” is uitbreiding van agrarische activiteiten in het geheel niet toegestaan. De ruimte die 

eventueel vrijkomt door het saneren van bedrijven met piekbelasting, komt te vervallen. Daar-

naast zal de beleidsopgave voor natuur in dit alternatief (binnen de kaders van het natuurbeleid) 

zodanig worden ingevuld dat de natuur er maximaal profijt van heeft. 
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5.3 Referentiesituatie 

De alternatieven worden beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. De referentiesituatie 

gaat, daar waar dat mogelijk is, uit van de effecten die optreden in de autonome ontwikkeling. 

De autonome ontwikkeling is een voortzetting van de huidige ontwikkelingen met daarbij inbe-

grepen de realisatie van het vastgestelde beleid. De autonome ontwikkeling is dus de ontwikke-

ling die naar verwachting plaatsvindt zonder het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan 

buitengebied.  

 

De referentiesituatie komt overeen met het huidige bestemmingsplannen die op dit moment 

gelden in het buitengebied. Omdat gemeente Westerveld een gemeente is, die het resultaat is 

van de fusie van verschillende gemeenten, zullen de grootste vier bestemmingplannen van het 

buitengebied worden aangehouden van de voormalige gemeenten. Dit zijn de bestemmings-

plannen buitengebied Dwingeloo, Diever, Vledder en Havelte. Elke bestemmingsplan beslaat 

ongeveer een kwart van de gemeente.  

 

Agrarische bedrijven die in het huidige bestemmingsplan nog wel een agrarisch bouwblok heb-

ben, maar reeds zijn gestopt, maken geen onderdeel uit van de referentiesituatie. De referen-

tiesituatie moet een reëel beeld geven van de bestaande en actieve agrarische bedrijvigheid 

conform het vigerende bestemmingsplan. 
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6 Verdere procedure 

6.1 Consultatie bestuursorganen en zienswijzemogelijkheid 

Voor deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het MER worden de volgende bestuursorga-

nen en adviseurs geraadpleegd: 

 

• Commissie voor de milieueffectrapportage 

• Ministerie van VROM 

• Ministerie van LNV 

• RACM (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten). 

• Ministerie van Defensie 

• Provincie Drenthe, Dienst Ruimte Economie en Wonen. 

• Waterschap Reest en Wieden. 

• Gemeente Meppel, De Wolden, Midden-Drenthe, Ooststellingwerf, Weststellingwerf  

• LTO Noord 

• Drentse Milieufederatie. 

• Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten 

• Recreatieschap Drenthe/Recron 
 

Daarnaast wordt de NRD ter inzage gelegd met de mogelijkheid voor burgers en (belan-

gen)organisaties om zienswijzen in te dienen.  

 
6.2 Vervolgproces 

De adviezen van bestuursorganen en adviseurs en de ingekomen zienswijzen worden meege-

nomen bij het opstellen van het uiteindelijke plan-MER. Na afronding wordt het plan-MER sa-

men met het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 

tervisielegging kan een ieder een zienswijze indien. Na afloop van de tervisielegging zal de 

Commissie-m.e.r. een toetsingsadvies uitbrengen. De Commissie m.e.r. toetst het plan-MER op 

volledigheid, juistheid en objectiviteit. Mede op basis van de zienswijzen en het toetsingadvies 

van de Commissie m.e.r. stelt de gemeenteraad van Westerveld het bestemmingsplan vast. 

Tegen dit vastgestelde bestemmingsplan staat voor belanghebbenden beroep open bij de Raad 

van State. Het hier beschreven proces is gevisualiseerd in het schema op de volgende pagina.  
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Samenvatting 

Inleiding 

De gemeente Westerveld is bezig met een integrale herziening van het bestemmingsplan voor 

het buitengebied. In 2010 is een voorontwerp voor dit nieuwe bestemmingsplan gepubliceerd. 

Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een herziene en geactualiseerde planologisch regeling 

voor het landelijke gebied van de gemeente Westerveld. Hieronder is het plangebied weerge-

geven: 

 

 
Figuur 1. Plangebied Bestemmingsplan Buitengebied Westerveld  

 

Milieueffectrapportage 

Er ontstaat voor dit bestemmingsplan een Plan-MER-plicht vanwege: 

 

• Ontwikkelingsruimte voor de intensieve veehouderij 

• Ontwikkelingsruimte voor natuur 

• Ontwikkelingsruimte voor recreatie 

• Mogelijk significante effecten op Natura 2000, zodat een passende beoordeling noodzakelijk 

is 

 

Doel van het instrument milieu-effectrapportage (m.e.r.) is om bij de besluitvorming over plan-

nen en programma’s het milieu een volwaardige plaats te geven met het oog op de bevordering 

van een duurzame ontwikkeling. De inhoud van dit milieueffectrapport richt zich voornamelijk op 

het in beeld brengen van de te verwachten effecten die het gevolg kunnen zijn van de omvang 
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en locatie van de functies recreatie, natuur, intensieve veehouderij en grondgebonden veehou-

derij in de gehele gemeente Westerveld. 

  

Onderdeel van de Plan-MER is een Passende Beoordeling (PB). Hierin worden de effecten op 

Natura 2000 beoordeeld.  

 

Doelstelling bestemmingsplan buitengebied 

De gemeente Westerveld heeft als doelstelling om voor het gehele buitengebied van de ge-

meente een nieuwe en actuele planologische regeling op te stellen. Hiermee worden enerzijds 

de bestaande verschillen tussen de regelingen in de vier voormalige gemeenten (Havelte, Die-

ver, Vledder en Dwingeloo) weggenomen. Anderzijds zal de nieuwe regeling aansluiten op de 

huidige beleidsinzichten ten aanzien van het buitengebied.  

 

Centraal uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan is behoud en ontwikkeling van de 

landschappelijke kwaliteiten in Westerveld. Het landschap bepaalt in grote mate de draagkracht 

voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. 

 

Inhoud voorontwerp-bestemmingsplan 
In de Plan-MER is weergegeven tot welke planologische wijzigingen het nieuwe bestemmings-
plan leidt. Hierbij is alleen ingegaan op activiteiten die relevant zijn voor de plan-m.e.r.-studie. 
Als relevant worden beschouwd: nieuwe activiteiten of uitbreiding van bestaande activiteiten die 
gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Voor meerdere activiteiten bevat het nieuwe bestem-
mingsplan uitsluitend een regeling voor de bestaande situatie. Deze activiteiten wordt in het 
Plan-MER niet beoordeeld. Daarnaast bevat het bestemmingsplan veel bepalingen voor (be-
staande en nieuwe) kleinschalige activiteiten, zoals bijvoorbeeld nevenfuncties op agrarische 
bedrijven. Vanwege de kleinschaligheid worden deze activiteiten ook niet in het Plan-MER be-
oordeeld.  
 
In de Plan-MER wordt ingegaan op drie activiteiten: 
 

• Agrarische bedrijvigheid 

• Kampeerterreinen 

• Natuurontwikkeling 

 

Analyse knelpunten en kansen 

In het Plan-MER is een beschrijving opgenomen van de huidige situatie en autonome ontwikke-

ling voor alle relevante milieuonderwerpen. Daarbij is vervolgens gekeken in hoeverre de ont-

wikkeling van agrarische bedrijvigheid, kampeerrecreatie of natuurontwikkeling positieve of ne-

gatieve gevolgen heeft voor de meest relevante milieuthema’s. Dit is vervolgens vertaald in een 

tabel met knelpunten en kansen. Zie onderstaande tabel. 

 

 

 Natuur Landschap en 

cultuurhistorie 

Archeologie Geur en geluid 

Agrarische bouw-

blokken 

 

Stikstofdepositie is 

knelpunt op planni-

veau.  

 

 

Verstening, verdich-

ting 

 

 

 

Bodemingrepen  

 

 

 

Geen knelpunten  

 

 

 

 

Kampeerterreinen  

 

Risico verstoring  

 

 

 

Verdichting  

 

 

 

Geen knelpunten 

 

Geen knelpunten 

 

 

 

Natuurontwikke-

ling  

 

Vigerende plannen 

beperkend voor 

ontwikkeling EHS 

Vigerende plannen 

beperkend voor 

ontwikkeling EHS 

 

 

Bodemingrepen  

 

 

 

N.v.t. 
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Alternatieven 

Op basis van de analyse naar knelpunten en kansen zijn twee alternatieven geformuleerd.  

 

Alternatief 1: Alternatief plattelandseconomie  

In dit alternatief worden zijn de bouw- en ontwikkelmogelijkheden voor landbouw en kampeer-

recreatie conform het voorontwerp-bestemmingsplan. Om de maximale ruimte voor economi-

sche functies beschikbaar te houden, wordt in dit alternatief wordt geen ruimte geboden voor 

natuurontwikkeling. Samengevat houdt alternatief 1 in: 

 

Bestaande bedrijven uitbreidingsruimte tot 3 ha bouwblok (via wijziging) Agrarische bedrijven 

 
Mogelijkheid tot nieuwvestiging van grondgebonden agrarische bedrijven binnen de 

bestemming Agrarisch 1, voor zover er over deze bestemmingen geen aanduidingen 

zijn gelegd ter bescherming van landschap of cultuurhistorie.  

Bestaande kampeerterreinen krijgen (niet in oppervlakte begrensde) uitbreidings-

ruimte op gronden met een agrarische bestemming. 

Kampeerterreinen 

 

Mogelijkheid van nieuwvestiging binnen alle agrarische bestemmingen. 

 

Natuurontwikkeling Geen mogelijkheid voor natuurontwikkeling. 

 

Alternatief 2. Natuuralternatief 

In dit alternatief worden geen extra bouw/ontwikkelmogelijkheden voor landbouw en recreatie 

geboden. In dit alternatief wordt wel de kans op betere ontwikkelingsmogelijkheden voor de 

EHS benut door ruimte op te nemen voor natuurontwikkeling. 

  

Bouwblokgrootte max. 1,5 ha in hele gemeente (conform AO) Agrarische bedrijven 

 
Geen nieuwvestigingsmogelijkheid 

 

Geen uitbreidingsmogelijkheid bestaande kampeerterreinen Kampeerterreinen 

 
Geen nieuwvestigingsmogelijkheid 

Natuurontwikkeling Mogelijke tot natuurontwikkeling ten behoeve van realisatie gehele EHS.  

 

 

Milieueffecten 

In het MER zijn de beide alternatieven beoordeeld op hun milieueffecten. Daarbij zijn de vol-

gende milieuthema’s behandeld 

 

• Natuur 

• Landschap en cultuurhistorie 

• Archeologie 

• Water  

• Woon- en leefmilieu (verkeer, geluid, lucht, geur en gezondheid) 

• Bodem 

• Energie 

 

De effecten zijn beoordeeld met de volgende een 7-puntsschaal: 

 

++ zeer positief effect 

+ positief effect 

0/+ beperkt positief effect 

0 geen positief en geen negatief effect 

0/- beperkt negatief effect 

- negatief effect 

-- zeer negatief effect 



Samenvatting 

 

, revisie

Pagina 9 van 71

 

In de onderstaande tabel zijn de effectbeoordelingen voor alternatief 1 en 2 weergegeven. De 

effecten zijn beoordeeld ten opzichte van de autonome ontwikkeling (AO). In de autonome ont-

wikkeling wordt het nieuwe bestemmingsplan buitengebied niet vastgesteld, maar blijven de 

vigerende bestemmingsplannen gelden. 

 

Aspect 

 

Criterium AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Effect op Natura 2000  

 

0 - - - Natuur 

Effect op EHS en weidevogelge-

bieden  

 

0 - + 

Historisch landschap 

 

0 -  + Landschap 

en cultuur-

historie Historische bouwkunde 

 

0 0/- 0 

Archeologie Aantasting archeologische waar-

den 

 

0 - 0/- 

Water Oppervlaktewater en grondwater  

 

0 

 

0 

 

0/+ 

 

Verkeer (inclusief verkeersveilig-

heid) 

 

0 0/- 0 

Geluid 

 

0 0/- 0 

Luchtkwaliteit 

 

0 0/- 0 

Woon- en 

leefmilieu 

Geur 

 

0 0/- 0 

 

Uit een vergelijking van de effectbeoordelingen blijkt dat alternatief 1 op meerdere milieuthe-

ma’s ongunstiger scoort dan alternatief 2.  

 

Afweging Voorkeursalternatief 

Alternatief 1 komt voor de economische functies overeen met het voorontwerp-

bestemmingsplan. Dit alternatief heeft daarom in beginsel de voorkeur van de gemeente. Op 

basis van de bevindingen in het MER heeft gemeente Westerveld echter vastgesteld dat ont-

wikkelingen van economische functies, met name landbouw en kampeerrecreatie, tot negatieve 

effecten op natuurgebieden (incl. Natura 2000-gebieden) kunnen leiden. Vanwege deze moge-

lijk negatieve effecten, kiest de gemeente ervoor om de ontwikkelingsruimte voor landbouw en 

recreatie die in het voorontwerp-bestemmingsplan wordt geboden het ontwerp-

bestemmingsplan te begrenzen. Deze begrenzing wordt hieronder toegelicht. 

 

Alternatief 2 komt voor de natuurontwikkeling overeen met het voorontwerp-bestemmingsplan. 

De positieve effecten die in alternatief 2 optreden bevestigen het beeld dat natuurontwikkeling 

leidt tot versterking van de natuurkwaliteit in de gemeente, zonder negatieve bijeffecten op an-

dere milieuthema’s. Deze natuurkwaliteit is ook een belangrijkste vestigingsfactor voor bewo-

ners en recreanten. De ruimte voor natuurontwikkeling uit alternatief 2 (ook opgenomen in voor-

ontwerp-bestemmingsplan) wordt in het ontwerp-bestemmingsplan gehandhaafd. 

 

Inhoud Voorkeursalternatief  

Het Voorkeursalternatief wordt planologisch verankerd in het ontwerp-bestemmingsplan. Gelet 

op de effectbeoordelingen en de aangedragen mitigerende maatregelen in het MER, voert de 

gemeente in het ontwerp-bestemmingsplan de volgende aanpassingen door ten opzichte van 

het voorontwerp-bestemmingsplan. 
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1. De maximale oppervlakte van agrarische bedrijven wordt aanzienlijk beperkt. De maximale 

maat van 3 ha uit het voorontwerp-bestemmingsplan, wordt teruggebracht tot maximaal 10.000 

m2 bebouwing. Dit geldt voor zowel grondgebonden bedrijven als intensieve veehouderijen; 

hiermee wordt geborgd dat bedrijven niet verder kunnen uitbreiden dan voor normale bedrijfs-

voering noodzakelijk is (voorkomen ontwikkeling mega-bedrijven met grote effecten op natuur 

en landschap) 

 

2. In aanvulling op de bovenstaande maatregel, wordt de gevellengte beperkt tot maximaal 100 

meter. Hiermee wordt voorkomen dat zeer grote gebouwen worden gebouwd die niet meer 

passen bij de landschappelijke kwaliteiten van Westerveld. 

 

3. De maximale oppervlakte van een kampeerterrein wordt beperkt tot 10 ha in een zone van 

500 meter rondrom natuurgebieden; hierdoor wordt geborgd dat recreatiebedrijven niet door-

groeien tot een grootschalige omvang die niet meer passend is bij de kwaliteiten van Wester-

veld. 

 

4. Het aantal standplaatsen op kampeerterreinen in natuurgebieden en in een zone van 500 

meter rondom natuurgebieden wordt beperkt tot maximaal het bestaande aantal. Hiermee wordt 

voorkomen dat zonder nadere toetsing het aantal standplaatsen kan worden vergroot, waardoor 

recreatiedruk zou kunnen toenemen. 

 

5. Om te voorkomen dat negatieve effecten op Natura 2000 optreden, wordt een coördinatiere-

geling opgenomen, die inhoudt dat individuele activiteiten individueel getoetst worden op hun 

effecten op Natura 2000 (zie nadere toelichting in de Passende Beoordeling). 

 

De nieuwvestigingsmogelijkheden (via wijzigingsbevoegdheid) voor agrarische bedrijven en 

kampeerterreinen uit het voorontwerp-bestemmingsplan wordt niet beperkt. De gemeente is van 

mening dat afwegingscriteria in het bestemmingsplan zodanig zijn dat afdoende rekening wordt 

gehouden met de verschillende milieuthema’s (natuur, landschap, cultuurhistorie, water en 

woon- en leefmilieu). Hiermee kunnen negatieve effecten worden voorkomen. 

 

Beoordeling Voorkeursalternatief 

Uit een vergelijking van het Voorkeursalternatief met de autonome ontwikkeling blijkt dat de 

ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische bedrijven nagenoeg overeenkomen. De effec-

ten van het VKA zijn daarom gelijk aan de effecten in de autonome ontwikkeling. 

 

De ontwikkelingsruimte voor kampeerterreinen blijft in het VKA, ondanks de inperking, ruimer 

dan in de autonome ontwikkeling. De negatieve effecten door deze ontwikkelingsruimte op di-

verse criteria geldt dus ook voor het VKA. 

 

Aangezien natuurontwikkeling ook in het VKA is opgenomen, treden bij uitvoering van het VKA 

de positieve effecten op diverse criteria op. 

 

Op basis van het voorgaande zijn de effecten van het voorkeursalternatief in onderstaande ta-

bel samengevat. 
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Aspect 

 

Criterium AO Voorkeursalternatief  

Effect op Natura 2000  

 

0  0 Natuur 

Effect op EHS en weidevogelge-

bieden  

 

0 0 

Historisch landschap 

 

0 0  Landschap 

en cultuur-

historie Historische bouwkunde 

 

0 0/- 

Archeologie Aantasting archeologische waar-

den 

 

0 0/- 

Water Oppervlaktewater en grondwater  

 

0 

 

0/+ 

 

Verkeer (inclusief verkeersveilig-

heid) 

 

0 0 

Geluid 

 

0 0 

Luchtkwaliteit 

 

0 0 

Woon- en 

leefmilieu 

Geur 

 

0 0 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Westerveld is bezig met een integrale herziening van het bestemmingsplan voor 

het buitengebied. In 2010 is een voorontwerp voor dit nieuwe bestemmingsplan gepubliceerd. 

Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een herziene en geactualiseerde planologisch regeling 

voor het landelijke gebied van de gemeente Westerveld. 

 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente, met uit-
zondering van: 
 

• Kernen 

• Nijensleek 

• Belvedèregebied Frederiksoord-Wilhelminaoord 

• Beschermd dorpsgezicht Havelte-dorp. 

• Bedrijventerrein Oeveraseweg 

• Dwingelderveld 

• Poort Holtingerveld 

• Aantal kleinere plannen waarvoor recentelijk maatwerk is toegepast 

 

Figuur 1 geeft de begrenzing van het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied weer, waarbij in 

het rood de gebieden zijn aangegeven die buiten het Bestemmingsplan Buitengebied vallen.  

 

 
Figuur 1.1: Plangebied Bestemmingsplan Buitengebied Westerveld  
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1.2 Plan-m.e.r.-plicht 

Er ontstaat voor dit bestemmingsplan een Plan-MER-plicht vanwege: 

 

• Ontwikkelingsruimte voor de intensieve veehouderij 

• Ontwikkelingsruimte voor natuur 

• Ontwikkelingsruimte voor recreatie 

• Mogelijk significante effecten op Natura 2000, zodat een passende beoordeling noodzakelijk 

is 

 

In paragraaf 1.2 van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (zie bijlage 1) is nader toegelicht 

waarom het opstellen van een Plan-MER in dit geval verplicht is. In hoofdstuk 3 van dit MER is 

de inhoud van het voorontwerp-bestemmingsplan nader toegelicht. 

 
1.3 Initiatiefnemer en bevoegd gezag 

Het initiatief tot het opstellen van het bestemmingsplan is genomen door het college van Bur-

gemeester en Wethouders van de gemeente Westerveld. Het bevoegd gezag in de procedure 

is de eindverantwoordelijke voor het plan m.e.r.-plichtige plan en het doorlopen van de m.e.r.-

procedure. Bij dit bestemmingsplan is dat de gemeenteraad van de gemeente Westerveld. 

 
1.4 Milieueffectrapportage 

Doel van het instrument m.e.r. is om bij de besluitvorming over plannen en programma’s het 

milieu een volwaardige plaats te geven met het oog op de bevordering van een duurzame ont-

wikkeling. M.e.r. is gekoppeld aan plannen die (uiteindelijk) kunnen leiden tot concrete projecten 

of activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. De inhoud van dit mi-

lieueffectrapport richt zich voornamelijk op het in beeld brengen van de te verwachten effecten 

die het gevolg kunnen zijn van de omvang en locatie van de functies recreatie, natuur, intensie-

ve veehouderij en grondgebonden veehouderij in de gehele gemeente Westerveld.  

 

De procedure van het plan-m.e.r. is gestart met een openbare kennisgeving die is uitgebracht in 

‘Da’s Mooi’ van 2 februari 2010. Vervolgens is een notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld, 

welke op 4 februari 2010 naar de betrokken bestuursorganen en adviseurs is verstuurd. De 

commissie voor de milieu-effectrapportage heeft op 23 april 2010 advies uitgebracht over de 

reikwijdte en het detailniveau van de milieueffectrapportage. 

 

Het MER wordt samen met het ontwerp-bestemmingsplan ter visie gelegd. Op dit MER en het 

bestemmingsplan kunnen zienswijzen worden ingediend (procedure volgens Algemene Wet 

Bestuursrecht (Awb)). Het MER wordt vervolgens getoetst door de Commissie voor de milieuef-

fectrapportage. Het bevoegde gezag (de Gemeenteraad) neemt vervolgens een besluit en mo-

tiveert dat op basis van het MER, de inspraakreacties en overige adviezen. Daarna wordt het 

definitieve bestemmingsplan vastgesteld. 

 

Na afronding van deze plan-m.e.r.-procedure ten behoeve van het bestemmingsplan is er nog 

steeds een m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht voor individuele activiteiten die de drem-

pelwaarden uit het Besluit m.e.r. overschrijden. Deze m.e.r.(beoordelings)-procedure dient uit-

gevoerd te worden op individueel bedrijfsniveau.  

 
1.5 Passende Beoordeling 

Onderdeel van de Plan-MER is een Passende Beoordeling (PB). Hierin worden de effecten op 

Natura 2000 beoordeeld. Belangrijk is dat de Plan-MER is uitgevoerd op basis van het vooront-

werp-bestemmingsplan. Op basis van de resultaten van het Plan-MER en de concept-PB zijn 

aanpassingen in het bestemmingsplan doorgevoerd, en is het ontwerp-bestemmingsplan opge-

steld. Dit ontwerp-bestemmingsplan is onderwerp van de formele PB-toetsing. Zie onderstaan-

de schema. De Passende Beoordeling is opgenomen in bjilage 2 en maakt integraal onderdeel 

uit van dit MER.  
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1.6 Leeswijzer 

Op basis van de Wet milieubeheer moet het MER tenminste de volgende onderdelen bevatten: 

• een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt beoogd: dit is beschre-

ven in hoofdstuk 1 ‘Inleiding’; 

• een beschrijving van de voorgenomen activiteit en de redelijkerwijs in beschouwing te ne-

men alternatieven inclusief de motivering van de keuze voor de alternatieven: dit is beschre-

ven in hoofdstuk 2, onder ‘Voorgenomen activiteit’, en in hoofdstuk 5 ‘Alternatieven’; 

• een overzicht van eerder vastgestelde plannen die betrekking hebben op de voorgenomen 

activiteit en de beschreven alternatieven: dit is beschreven in hoofdstuk 3 ‘ Wettelijke kaders 

en beleidskader’; 

• een beschrijving van de bestaande toestand en autonome ontwikkeling van het milieu: dit is 

beschreven in hoofdstuk 4 ‘Huidige situatie en autonome ontwikkeling’; 

• een beschrijving van de gevolgen voor het milieu die de voorgenomen activiteit en beschre-

ven alternatieven kunnen hebben: dit is beschreven in hoofdstuk 6 ‘Milieueffecten en effect-

beperkende maatregelen’; 

• een overzicht van de leemten door het ontbreken van de benodigde gegevens: dit is be-

schreven in hoofdstuk 7 ‘Leemten in kennis en monitoring’; 

• een samenvatting met voldoende inzicht in de beoordeling van het MER en de daarin be-

schreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit en van de beschreven al-

ternatieven: deze gaat vooraf aan het eigenlijke MER onder de kop Samenvatting. 
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2 Doelstelling en voorgenomen activiteit 

2.1 Doelstelling 

De gemeente Westerveld heeft als doelstelling om voor het gehele buitengebied van de ge-

meente een nieuwe en actuele planologische regeling op te stellen. Hiermee worden enerzijds 

de bestaande verschillen tussen de regelingen in de vier voormalige gemeenten (Havelte, Die-

ver, Vledder en Dwingeloo) weggenomen. Anderzijds zal de nieuwe regeling aansluiten op de 

huidige beleidsinzichten ten aanzien van het buitengebied. Deze huidige beleidsinzichten zijn in 

verschillende beleidsdocumenten vastgelegd (zie hoofdstuk 3).  

 

Centraal uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan is behoud en ontwikkeling van de 

landschappelijke kwaliteiten in Westerveld. Het landschap bepaalt in grote mate de draagkracht 

voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. 

 
2.2 Inhoud voorontwerp-bestemmingsplan 

Figuur 1.1 geeft de begrenzing van het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied weer, waarbij in 

het rood de gebieden zijn aangegeven die buiten het Bestemmingsplan Buitengebied vallen. 

Het Plan-MER heeft betrekking op het plangebied van het bestemmingsplan Buitengebied Wes-

terveld. De gebieden in het rood aangegeven maken geen deel uit van het bestemmingsplan en 

vallen buiten de kaders van het Plan-MER. 
 
In de huidige situatie geldt de bestemming volgens de vigerende bestemmingplannen. Omdat 
de gemeente Westerveld enkele jaren geleden uit meerdere gemeenten bestond, gelden er nu 
nog verschillende bestemmingplannen. Met het nieuwe bestemmingsplan buitengebied worden 
de volgende bestemmingsplannen vervangen: 
 

• Bestemmingsplannen buitengebied van de voormalige gemeenten Havelte, Diever, Vledder 
en Dwingeloo. 

• Bestemmingsplan recreatieterreinen Diever 

• Bestemmingsplannen voor overige verblijfsrecreatieterreinen 

• Diverse partiële herzieningen op perceelsniveau (postzegelplannen) 
 

Hieronder wordt kort besproken tot welke planologische wijzigingen het nieuwe bestemmings-
plan leidt.

1
 Hierbij wordt alleen ingegaan op activiteiten die relevant zijn voor de plan-m.e.r.-

studie. Als relevant worden beschouwd: nieuwe activiteiten of uitbreiding van bestaande activi-
teiten die gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Voor meerdere activiteiten (zoals ontgron-
dingslocaties) bevat het nieuwe bestemmingsplan uitsluitend een regeling voor de bestaande 
situatie. Deze activiteiten wordt in het Plan-MER niet beoordeeld. Daarnaast bevat het bestem-
mingsplan veel bepalingen voor (bestaande en nieuwe) kleinschalige activiteiten, zoals bijvoor-
beeld nevenfuncties op agrarische bedrijven. Vanwege de kleinschaligheid worden deze niet in 
het Plan-MER beoordeeld.  
 
In de Passende Beoordeling wordt ingegaan op alle activiteiten die relevant zijn vanwege mo-
gelijke effecten op Natura 2000. 
 
 
 
 

                                                                  
1
 Voor de definities van de gehanteerde begrippen en de exacte planologische regeling, wordt verwezen naar het voor-

ontwerp-bestemmingsplan buitengebied Westerveld (2010). 
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Agrarische bedrijven 
Het voorontwerp bevat de volgende regeling voor de zoek- en bouwvlakken voor bestaande 
volwaarde agrarische bedrijven (intensief en grondgebonden): 
 

• Bedrijfskavel grondgebonden van 1.5 - 3 ha (afhankelijk van uitgangssituatie van het bedrijf; 
geldt zowel voor grondgebonden als intensief). 

• Bouwvlak bij recht van 1,5 ha (geldt zowel voor grondgebonden als intensief) 

• Grondgebonden veehouderij kan met ontheffing naar 2 ha bouwvlak en met wijziging naar 
maximaal 3 ha bouwvlak; 

• Nieuwvestiging intensieve veehouderij (IV) niet toegestaan 

• Bestaande IV kan met wijziging naar maximaal 2 ha bouwvlak; bestaande IV in gevoelig ge-
bied kan bouwvlak beperkt (maximaal 25%) uitbreiden. 

 
In het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied wordt het volgende beleid 
aangehouden ten aanzien van intensieve veehouderijtakken. 
 

• Beperkte uitbreiding voor bestaande IV-tak 

• Nieuwe IV-tak niet toegestaan 
 
Opgemerkt wordt dat het aantal bestaande intensieve veehouderijen in Westerveld zeer beperkt 
is (aantal volwaardige IV-bedrijven <10 stuks, aantal bedrijven met neventak IV < 5 stuks).  
 
Bij ontwikkeling en uitbreiding van agrarische bedrijvigheid legt het bestemmingsplan een na-
drukkelijke koppeling met de landschappelijke inpassing (o.a. geregeld in het Beeldkwaliteits-
plan) en met het gemeentelijke geurbeleid. 
 

 
 

Figuur 2.1 Ligging bestaande agrarische bedrijven en gebieden nieuwvestiging grondgebonden bedrijven 

(bron: voorontwerp-bestemmingsplan 2010)  
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Kampeerterreinen 
De ontwikkelingsruimte die in het voorontwerp-bestemmingsplan voor recreatie wordt geboden 
kan als volgt worden samengevat: 
 

• Wijzigingsbevoegdheid voor uitbreiding en nieuwvestiging kampeerterreinen (geldt alleen 
voor agrarische bestemmingen) 

 
In het voorontwerp-bestemmingsplan wordt ook ruimte geboden voor omzetting van kampeer-
plaatsen naar huisjes (op recreatieterreinen), en voor vergroting aantal recreatiewoningen op 
bestaande recreatiewoningenterreinen. Aangezien deze activiteiten binnen de huidige kam-
peer/recreatieterreinen plaatsvinden, wordt hier op Plan-MER-niveau niet op ingegaan. Voor de 
mogelijke effecten hiervan op Natura 2000 wordt verwezen naar de Passende Beoordeling.  
 

 
 

Figuur 2.2 Ligging bestaande kampeerterreinen en gebieden nieuwvestiging kampeerterreinen (bron: 

voorontwerp-bestemmingsplan 2010. 

 
Natuurontwikkeling 
In de gemeente zijn drie Natura 2000 gebieden gelegen: Dwingelderveld, Holtingerveld en 
Drents-Friese Wold/Leggelderveld. De gebieden maken ook deel uit van de EHS. Tussen grote 
natuurgebieden zijn ecologische verbindingszones voorzien. Het bestemmingsplan bevat een 
planologische regeling voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. 
 
Volledige omzetting van landbouwgrond naar natuur wordt in het voorontwerp-
bestemmingsplan geregeld via een wijzigingsbevoegdheid. Een locatiegebonden wijzigingsbe-
voegdheid is van toepassing voor die gebieden die in het Gebiedsplan Drenthe voor permanen-
te natuur zijn aangewezen. Wijziging naar natuur kan pas na het moment dat de grond is ver-
worven ten dienste van die functieverandering.

 2 
 

 

 

                                                                  
2
 Ter informatie: in de bestemmingsomschrijving van de bestemming Agrarisch 2 zijn doeleinden van natuurontwikke-

ling en agrarisch natuurbeheer inbegrepen. Dit betreft echter geen permanente functiewijziging, maar inpassing in de 

agrarische hoofdfunctie.  
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Figuur 2.3 Gebieden natuurontwikkeling (bron: voorontwerp-bestemmingsplan 2010. 
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3 Wettelijke kaders en beleidskaders 

3.1 Beleidskader 

De relevante beleidsdocumenten zijn in onderstaande tabel kort samengevat. Uit dit overzicht 

en kan worden opgemaakt welke andere plannen betrekking hebben op het buitengebied van 

Westerveld, en wat hun relevantie is voor het bestemmingsplan buitengebied. 

 

Beleidsdocument Inhoud Relevantie voor buitengebied Wes-

terveld 

Ruimtelijke ordening  

NL Nota Ruimte Het kabinet richt zich op vier algemene 

doelen: versterking van de internationale 

concurrentiepositie van Nederland, bevor-

dering van krachtige steden en een vitaal 

platteland, borging en ontwikkeling van 

belangrijke (inter)nationale ruimtelijke 

waarden, en borging van de veiligheid. 

Het aantal agrarische bedrijven neemt af 

en de leefbaarheid en vitaliteit van ge-

bieden gaat achteruit. In combinatie met 

de gevolgen van klimaatverandering en 

bodemdaling zijn deze ontwikkelingen 

van grote invloed op het ruimtegebruik, 

het water- en bodembeheer en de eco-

logische en landschappelijke ontwikke-

ling. 

NL Nota Belvédère De centrale doelstelling van het beleid is: 

de cultuurhistorische identiteit wordt sterker 

richtinggevend voor de inrichting van de 

ruimte, en het rijksbeleid zal daarvoor goe-

de voorwaarden scheppen. 

De cultuurhistorisch meest waardevol 

geachte gebieden zijn in de nota aan-

gewezen. Gelegen in Westerveld zijn de 

Belvedere-gebieden Zuid-West Drenthe 

en Frederiksoord-Willemsoord. 

P Omgevingsvisie Drenthe Het regionale economische vestigingskli-

maat is van provinciaal belang. Zowel de 

landbouw- als de toeristisch/recreatieve 

sector spelen een belangrijke rol bij het 

behouden en ontwikkelen van de kernkwali-

teiten. 

Drenthe streeft in het landelijk gebied 

voldoende ontwikkelingsmogelijkheden 

 voor landbouw, recreatie en toerisme 

en bedrijvigheid. 

P Provinciale Omgevingsveror-

dening 

In de Provinciale Omgevingsverordening 

zijn stiltegebieden aangewezen. 

In de gemeente Westerveld liggen drie 

stiltegebieden: het Drents-Friese Wold, 

het Dwingelderveld en het Ooster- en 

Westerveld. 

G Kadernota Buitengebied 

Westerveld 

De kadernota biedt op een zodanige wijze 

sturing aan nieuwe ontwikkelingen in het 

buitengebied dat de bestaande omgevings-

kwaliteit behouden blijft en de economie 

wordt versterkt, zonder dat de betreffende 

ontwikkeling ten koste gaat van 

ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande 

functies in de omgeving. 

Het hoofddoel van de nota is: de be-

staande ruimtelijke kwaliteit van het 

gebied geldt als vertrekpunt, met het 

doel deze te bewaren en waar nodig en 

mogelijk te verbeteren en optimaal te 

benutten. De kwaliteit en het gebruik van 

de ruimte staan centraal. Hoofdthema’s 

zijn: economie en landschap. Facetten 

als landbouw, recreatie, natuur, milieu, 

vrijkomende boerderijen, wonen in het 

buitengebied en cultureel erfgoed ma-

ken deel uit van deze thema’s.  
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G Welstandsnota  De welstandsnota maakt duidelijk welk 

welstandsniveau in de verschillende gebie-

den van de gemeente Westerveld gevoerd 

wordt. 

Bij de indeling van de gemeente in ver-

schillende welstandsgebieden heeft 

cultuurhistorie een belangrijke rol ge-

speeld. Deze gebieden zijn dan ook 

afzonderlijk uitgelicht. Gebieden zoals 

beschermde dorpsgezichten, lintbebou-

wing, esgronden, natuurgebieden e.d., 

die beeldbepalend zijn voor deze omge-

ving, zijn afzonderlijk beschreven ter 

bescherming van de kwaliteit van deze 

gebieden. 

Recreatie en landbouw 

P Drentse Agenda Recreatie en 

Toerisme 2009-2013 

Ambitie van Drenthe is om samen met on-

dernemers en gemeenten Drenthe als ac-

tieve recreatieprovincie te ontwikkelen en 

promoten. 

Ruimte voor ondernemen is nodig om 

ook in de toekomst voldoende kwaliteit 

te kunnen bieden aan toeristen en re-

creanten. Enerzijds gaat het om het 

aanbieden van voldoende leefruimte. 

Anderzijds is schaalvergroting ook nood-

zakelijk om voldoende bedrijfsrende-

ment te kunnen realiseren. 

G Kampeernotitie Westerveld De nota geeft beleidskeuzen voor de cate-

gorieën: reguliere kampeerterreinen, klein-

schalig kamperen, natuurkampeerterreinen, 

tijdelijk kamperen en vrij kamperen en kam-

peren voor eigen gebruik. 

T.a.v. kampeerterreinen is de kern van 

het beleid het volgen van de mogelijk-

heden tot nieuwvestiging, t.a.v. klein-

schalig kamperen de koppeling met een 

reëel agrarisch bedrijf, t.a.v. natuur-

kamperen het aansluiten bij de toela-

tingsvoorwaarden van de stichting na-

tuurkampeerterreinen, t.a.v. het tijdelijk 

kamperen mogelijk maken met een ont-

heffing op basis van de APV en t.a.v. 

vrij kamperen: het niet toestaan. 

G Beleidsplan Lokale Economie Een sterk en samenhangend economisch 

beleid is belangrijk vanwege o.a.: de kwets-

baarheid van de lokale economie (vanwege 

de kleinschaligheid) en het waardevolle 

landschap van Westerveld (wat ook be-

lemmerend is), negatieve ervaringen met 

de gemeente uit het verleden en de beperk-

te omvang van de gemeentelijke organisa-

tie. 

Het beleid richt zich op drie pijlers. Doel-

stellingen t.a.v. recreatie en toerisme 

zijn: een toename van de bestedingen 

en het verhogen van de kwaliteit van 

het aanbod, t.a.v. wonen zorg: cluste-

ring van goede (zorg)voorzieningen en 

promotie van de gemeente, t.a.v. 

grondgebonden economie: streven naar 

een gezonde en passende landbouw-

sector, zorgen voor passende ruimte 

voor bedrijven en het behouden van 

kwaliteiten van natuur en landschap. 

Verkeer en vervoer 

NL Nota Mobiliteit De Nota Mobiliteit werkt uit hoe het kabinet 

de mobiliteitsgroei in goede banen wil lei-

den, hoe de samenhang tussen economie, 

ruimte en verkeer en vervoer vorm krijgt, en 

welke 

strategische vernieuwingen hiervoor wor-

den ingezet. 

Met het oog op een goed leefmilieu voor 

toekomstige generaties dienen het 

milieu, de natuur, het landschap, het 

cultureel erfgoed, het wonen en de 

infrastructuur verantwoord te worden 

beheerd. 

G Gemeentelijk Verkeers- en 

Vervoersplan 

Het gemeentelijk verkeersbeleid is een 

direct uitvloeisel van de verkeersonveilig-

heid, de uitkomst van eerder getroffen 

maatregelen en de landelijke, provinciale en 

gemeentelijke beleidskaders. 

 

Van belang zijn: het verbeteren van de 

kwaliteit van de infrastructuur van na-

tuurgebieden en het verbeteren van de 

infrastructuur gericht op fietsen, wande-

len en paardrijden.  
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Natuur 

EU Vogel- en Habitatrichtlijn Het aanwijzen vanNatura2000-gebieden, 

met als doel het in stand houden van be-

langrijke soorten en ecosystemen. 

Aangewezen zijn het Drents-Friese 

Wold & Leggelderveld en Dwingelder-

veld (Vogel- en Habitatrichtlijn) en Hol-

tingerveld (Habitatrichtlijn). 

NL Natuurbeschermingswet 

1998 

Gedeputeerde Staten stellen een beheer-

plan vast, met inachtneming van de in-

standhoudingsdoelen. Ook zijn GS bevoegd 

gezag voor het verlenen van vergunningen 

op grond van de Natuurbeschermingswet. 

Voor de in de gemeente Westerveld 

gelegen Natura2000-gebieden is nog 

geen beheerplan vastgesteld. 

P Omgevingsvisie Drenthe Binnen gebieden met de functie natuur, 

staat de ontwikkeling van de hoofdfunctie 

natuur voorop. Daarbij gaat het om het 

behouden, herstellen en ontwikkelen van 

natuurwaarden. De provincies zijn verant-

woordelijk voor het realiseren van de EHS, 

door gebieden aan te wijzen en door zorg te 

dragen voor de kwaliteit van die gebieden. 

Voor EHS-gebieden richt de provincie 

zich op het realiseren van grotere, aan-

eengesloten natuurgebieden, het laten 

vervallen van de EHS-status voor kleine-

re, het versterken van verbindingen in 

het netwerk, het verminderen van het 

aantal verbindingen, bij het verbinden 

van gebieden gebruik maken van de 

beekdalen; het behouden en ontwikke-

len van natuurwaarden buiten de EHS 

door de ‘doorlaatbaarheid’ van het land-

schap te verbeteren. 

Water 

EU Kaderrichtlijn Water Het beschermen en verbeteren van aquati-

sche ecosystemen en waterafhankelijke 

terrestische natuur. 

De gemeente Westerveld is gelegen in 

het stroomgebied Rijn-Oost. Hiervoor is 

een beheerplan opgesteld, waarvan de 

maatregelen vanaf 2012 uitgevoerd 

worden.  

NL Nationaal Bestuursakkoord 

Water-actueel 

In 2015 worden problemen met waterover-

last, watertekort en waterkwaliteit zoveel 

mogelijk voorkomen. 

Gemeenten leggen de ruimtebehoefte 

zoals deze is gespecificeerd in de Ka-

derrichtlijn Water en WB21 vast in be-

stemmingsplannen. 

P Provinciaal Meerjarenpro-

gramma Landelijk gebied 

2007-2013 

Gezonde en duurzame watersystemen, 

gezond oppervlaktewater dat bijdraagt aan 

de kwalitatief natuurlijk milieu, wateroverlast 

wordt beperkt tot een maatschappelijk aan-

vaardbaar niveau. 

Belangrijke gebieden gelegen in Wes-

terveld: bergingsgebied Darperweiden, 

grondwater-beschermingsgebied Zuid-

West Drenthe, Natura2000-gebieden 

(zie onder “Natuur”). 

W Waterbeheer in de 21
e
 Eeuw 

(WB21) 

Het waterbeheer in de 21
e
 eeuw richt zich 

op: vasthouden, bergen en afvoeren. 

Er is een Water op Maat plan voor het 

gebied Vledder Aa, beheersafspraken 

zijn gemaakt met Natuurmonumenten, 

Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbe-

heer, Stichting Het Drentse Landschap 

en Het Nationaal Park Drents-Friese 

Wold. 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

INT Verdrag van Malta Veilig stellen van het Europese archeologi-

sche erfgoed, met name in het ruimtelijke 

ordeningsbeleid. 

Bij voorbereiding van bestemmingsplan-

nen moet aandacht aan archeologie 

besteed worden, bestemmingsplannen 

moeten worden voorzien van een be-

schermende regeling ten aanzien van 

archeologische waarden. 

NL Monumentenwet Wanneer de bodem wordt verstoord, moe-

ten archeologische resten in tact blijven. 

 

 

 

De gemeente is verplicht om bij het 

opstellen van een bestemmingsplan 

rekening te houden met in de bodem 

aanwezige waarden. 
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P Omgevingsvisie Drenthe Het koesteren van de Drentse kernkwalitei-

ten en het ontwikkelen van een bruisend 

Drenthe, passend bij deze kernkwaliteiten. 

Doelstelling is het behouden en verster-

ken van landschappelijke kwaliteiten en 

van bijzondere kenmerken in het land-

schap. 

G Kadernota buitengebied Wes-

terveld 

Het landschap is bij uitstek een belangrijk 

onderdeel van lokaal beleid. Om deze re-

den is het landschap centraal gesteld in de 

kadernota, als  het gaat om kansen voor 

nieuwe ontwikkelingen volgens het com-

pensatiebeginsel van de Nota Ruimte. Het 

compensatiebeginsel houdt in dat, met 

uitzondering van de hoofdkenmerken van 

het landschap, een nieuwe ontwikkeling het 

landschap mag aantasten. 

Voorwaarde is dat de aantasting wordt 

gecompenseerd met een landschappe-

lijke prestatie die per saldo positief uit-

valt voor behoud en herstel van de kwa-

liteit van het landschap. Dit betekent dat 

de aantrekkelijkheid van het gebied 

wordt behouden, zonder dat het land-

schap onveranderd moet blijven. 

G Beeldkwaliteitsplan Wester-

veld 

Het buitengebied van de gemeente Wester-

veld kent een grote verscheidenheid 

aan landschappen. De gemeente streeft 

naar het versterken van het onderscheid 

tussen de diverse landschappen. Ze wil 

werken aan een aantrekkelijker en herken-

baarder landschap. 

In de gemeente Westerveld liggen de 

volgende landschapstypen: essen land-

schap, wegdorpen landschap, ontgin-

ningskolonie-landschap, heideontgin-

nings landschap, veldgronden land-

schap en beekdalen landschap. 

Milieu/duurzaamheid 

P Ontwerp Provinciaal Pro-

gramma Luchtkwaliteit Dren-

the 

Doelstelling voor luchtverontreiniging is een 

luchtkwaliteit die uitgaat van de huidige 

Drentse luchtkwaliteit en die mogelijkheden 

benut om deze te verbeteren. 

Er zijn in Drenthe geen overschrijdingen 

van de wettelijke grenswaarden. De 

luchtkwaliteit mag niet slechter worden 

en moet daar waar mogelijk verbeterd 

worden. 

G Geurvisie In de geurvisie formuleert de gemeente 

haar visie op de verschillende voorkomende 

functies in de gemeente en de gevoeligheid 

van deze functies voor geurhinder 

 

 

In het buitengebied kan de doorontwik-

keling van landbouwbedrijven leiden tot 

geurhinder. Dit speelt met name in linten 

waar landbouwbedrijven dichtbij wonin-

gen staan. 

 

Externe veiligheid 

P Uitvoeringsprogramma exter-

ne veiligheid Drenthe 

Er wordt gestreefd naar een situatie in de 

samenleving waarin risico’s van zware on-

gevallen met gevaarlijke stoffen bekend 

zijn, zoveel mogelijk beperkt zijn en maat-

schappelijk en bestuurlijk geaccepteerd zijn 

en waarbij een bepaald basisveiligheidsni-

veau niet overschreden wordt. 

Er wordt in een pilotstudie 

bezien of het mogelijk en zinvol is op 

gemeentelijk niveau signaleringskaarten 

te ontwikkelen. Daar waar nuttig dan wel 

noodzakelijk worden de signalerings-

kaarten op gemeentelijk niveau opge-

steld. 

G Externe veiligheids beleids-

plan 2010-2014 gemeente 

Westerveld 

Er zijn twee belangrijke aandachtspunten: 

het vastleggen van de wettelijke risicocon-

tour in ruimtelijke plannen en het uitsluiten 

van risicovolle bedrijvigheid dan wel kwets-

bare objecten in ruimtelijke plannen op die 

plekken waar de gemeente deze niet toe-

staat (gebiedsgericht beleid). 

Het buitengebied bevat een menging 

van functies waaronder wonen en recre-

eren. Het streven is dan ook om het 

buitengebied zoveel mogelijk tegen 

nieuwe externe veiligheidsrisico’s te 

beschermen. Voor de vestiging van 

nieuwe risicovolle bedrijvigheid in het 

buitengebied zijn alleen LPG-

tankstations en gaswinningsinstallaties 

toegestaan onder voorwaarde van een 

optimaal planontwerp, waarbij aandacht 

wordt besteed aan het groepsrisico. 
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3.2 Gemeentelijke keuzes 

De commissie m.e.r. vraagt in haar advies naar aanleiding van de NRD naar gemeentelijke keu-

zes ten aanzien van het bereiken van instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden en het 

faciliteren van een milieuhygiënisch gezonde veehouderijsector. Daarbij vraagt de commissie 

om in te gaan op de instrumenten die de gemeente ter beschikking staan. 

 

Natura 2000 

De gemeente onderkent het belang van de instandhoudingsdoelen van de drie Natura 2000-

gebieden op haar grondgebied. Waar mogelijk zal het gemeentelijk handelen zijn gericht op het 

behalen van deze doelen. De gemeente beschouwt zichzelf mede-verantwoordelijk voor het 

bereiken van deze doelen. Andere overheidspartijen (provincie en LNV) zijn verantwoordelijk 

voor het opstellen en handhaven van beheerplannen, en het formeel toetsen (via Natuurbe-

schermingswet-vergunningen) van activiteiten die mogelijk effecten op Natura 2000 hebben.  

 

Milieuhygiënisch gezonde veehouderijsector 

De gemeente Westerveld is van mening dat sectorale milieuwetgeving mede voorziet in de be-

scherming van de kwetsbare gebieden/functies in de omgeving en het woon- en leefmilieu van 

omwonenden. De gemeente stelt in aanvulling hierop voorwaarden (bijvoorbeeld in de milieu-

vergunning) als een bedrijf qua locatie, omvang of bedrijfsvoering een risico voor het milieu kan 

gaan vormen.  

 

Het streven is erop gericht bij uitbreidingen van bedrijven te bewerkstelligen dat moderne stal-

len worden toegepast, of maatregelen worden getroffen waarmee milieuwinst geboekt kan wor-

den ten opzichte van de huidige situatie van de bedrijven. Hierbij wordt het ALARA-beginsel 

toegepast (milieubelasting As Low As Reasonably Achievable), en wordt gekeken naar toepas-

sing van BTT (Best Beschikbare Technieken) om het milieu te beschermen. Daarmee streeft de 

gemeente naar vermindering van negatieve milieueffecten. 
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4 Huidige situatie en autonome ontwikke-

ling 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt enerzijds de huidige situatie in het plangebied beschreven. Voorts worden 

de autonome ontwikkelingen beschreven. Dit zijn de ontwikkeling die zouden plaatsvinden zon-

der vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. De autonome ontwikkeling wordt bepaald 

door de volgende factoren:  

 

- De uitvoering van overheidsbeleid (zie hoofdstuk 3) 

- De mogelijkheden in de vigerende bestemmingsplannen  

- De trends en ontwikkelingen per sector/thema   

 

Bij de beschrijving van de autonome ontwikkeling wordt specifiek ingegaan op de drie thema´s 

waarop in dit MER wordt ingezoomd, te weten agrarische bouwblokken, kampeerterreinen en 

natuurontwikkeling. Zodoende kan in hoofdstuk 6 van dit MER een goede beoordeling worden 

gemaakt van de effecten op deze drie thema´s ten opzichte van de autonome ontwikkeling.  

 

Voor de leesbaarheid van het MER wordt in de autonome ontwikkeling uitgegaan van de huidi-

ge actieve agrarische bedrijven en een agrarisch bouwblok (ca 230). In de vigerende bestem-

mingsplan zijn echter nog veel meer agrarische bouwblokken opgenomen, waarvan een sub-

stantieel deel niet meer wordt gebruikt voor agrarische doeleinden, maar bijvoorbeeld voor wo-

nen. Deze niet meer in gebruik zijnde bouwblokken liggen vaak ook nabij natuurgebieden. In 

het nieuwe bestemmingsplan krijgen deze niet meer in gebruik zijnde bouwblokken geen agra-

rische bestemming meer. Het aantal ‘papieren’ bouwblokken daalt daardoor fors, vooral nabij 

natuurgebieden. In de beoordeling in deze MER wordt dit niet meegewogen, maar deze daling 

van het aantal ‘papieren’ bouwblokken is uiteraard wel positief voor het milieu. 

 
4.2 Ruimtegebruik 

In deze paragraaf wordt het ruimtegebruik binnen het plangebied beschreven.  

 

 
4.2.1 Huidige situatie 

 

Landbouw 

De gemeente Westerveld is een gebied met een waardevol oud cultuurlandschap, waarin de 

landbouw vanouds een zeer belangrijke rol speelt. De landbouwgebieden zijn nauw verweven 

met de natuurgebieden, de bossen, de vele landschapselementen en de diverse recreatieve 

ontwikkelingen. Qua verschijningsvorm komen zowel kleinschalige als meer grootschalige land-

bouwgebieden voor. De landbouw wordt in Westerveld vooral gevormd door de veehouderij, 

waarbij de nadruk ligt op de melkveehouderij. Ongeveer 60% van de totale oppervlakte van de 

gemeente is landbouwgrond. Circa 2,5% van de beroepsbevolking is werkzaam in de agrari-

sche sector of in de daaraan gelieerde bedrijven. 
 

Recreatie 

De gemeente Westerveld biedt voorzieningen voor zowel de dag- als verblijfsrecreatie. Ken-

merkend voor de gemeente is natuur- en/of routegebonden recreatie. Dit wordt met name be-

paald door de Nationale Parken Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold die in de gemeente 

gelegen zijn. Ook recreatie op cultuurhistorisch gebied en watergebonden recreatie geven de 
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gemeente Westerveld haar karakter. De gemeente telt ook volop mogelijkheden om te over-

nachten. Een groot deel van de recreatievoorzieningen is gelegen in of bij de natuurgebieden. 

Ook nabij de aanlegplaatsen voor vaarrecreanten zijn accommodaties aanwezig. De toeristi-

sche werkgelegenheid (direct en indirect) is relatief belangrijk voor de gemeente. Met een aan-

deel van 26% in de totale werkgelegenheid, vormt toerisme in Westerveld een belangrijke pijler 

voor de lokale economie. 

 

Natuur 

Een groot deel van het grondgebied van de gemeente Westerveld bestaat uit natuurgebieden. 

De grootste aaneengesloten gebieden betreffen de Natura 2000-gebieden Drents-Friese Wold, 

Dwingelderveld en Holtingerveld, maar er liggen ook grotere gebieden ten westen van Frede-

riksoord en in de beekdalen. Door hun grote oppervlakte zijn de gebieden robuust, en herber-

gen zij belangrijke ecologische waarden. Vaak is er in de natuurgebieden sprake van samen-

loop met landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Daarnaast zijn deze gebieden van 

groot belang voor de recreatiesector in Westerveld. De natuurgebieden in de beekdalen zijn 

daarnaast van belang voor het vasthouden en zuiveren van water. 

 

Overige functies 

Verspreid over het buitengebied komen diverse kleinschalige functies voor, meestal in combina-

tie met wonen in voormalige boerderijen. In het plangebied bevinden zich bovendien twee 

drinkwaterwinningen en twee ontgrondingslocaties (zandwinningen). 

 
4.2.2 Autonome ontwikkeling 

 

Landbouw 
In de vigerende bestemmingsplannen buitengebied van de gemeente Westerveld hebben in-
tensieve en grondgebonden veehouderijbedrijven over het algemeen een bouwblok van 1,5 ha 
bij recht. Veel bedrijven hebben ook gebruik gemaakt van deze bouwmogelijkheden. Via toe-
passing van een wijzigingsbevoegdheid kan in de vigerende plannen 2 ha worden toegestaan 
als aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan. Ook is onder voorwaarden nieuwvestiging 
van agrarische bouwblokken mogelijk. Nieuwvestiging van intensieve veehouderijen is in de 
vigerende bestemmingsplannen niet mogelijk. 
 

Landelijk gezien is in de landbouw schaalvergroting de trend. Dit geldt zowel voor de grondge-

bonden veehouderij (in het bijzonder na afschaffing van het melkquotum) als in de intensieve 

veehouderij. Gebaseerd op bedrijfsgrootte wordt in dit MER uitgegaan van de volgende indeling 

in stoppers, gelijkblijvers en groeiers (peildatum 2007).  

 

• Bedrijven < 40 NGE stoppen 

• Bedrijven 40-70 NGE blijven op huidige omvang 

• Bedrijven > 70 NGE groeien tot maximale planologische ruimte 

 

Recreatie 
In de vigerende bestemmingsplannen buitengebied van de gemeente Westerveld is nieuwvesti-
ging en oppervlaktevergroting van kampeerterreinen niet mogelijk. Hetzelfde geldt voor huisjes-
terreinen. In bestemmingsplan recreatieterreinen Diever is wel ruimte opgenomen voor uitbrei-
ding van kampeerterreinen. 
 

In de recreatiesector is het aantal overnachtingen de laatste jaren iets teruggelopen. De recrea-

tiebedrijven zetten nu in op kwaliteitsverbetering van het aanbod om deze ontwikkeling een halt 

toe te roepen. Voor kwaliteitsverbetering is soms meer fysieke ruimte nodig. 

 

Natuur 

De doelstelling is dat in 2018 de EHS is gerealiseerd. Dit houdt in dat de gebieden die begrensd 

zijn als nieuwe natuur zijn aangekocht en ingericht als natuur. De financiering van de EHS staat 

echter onder druk. Ook is niet duidelijk of het EHS-beleid toereikend is om de afname van de 

biodiversiteit te stoppen.  
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Overige functies 

Verwacht wordt dat de nevenactiviteiten op (voormalige) agrarische bedrijven licht zullen toe-

nemen; vooral bij agrarische bedrijven die niet meegaan in de schaalvergroting. Het aantal bur-

gerwoningen (al dan niet in voormalige boerderijen) zal wellicht iets stijgen.  

 
4.3 Natuur 

Een belangrijk deel van de gemeente Westerveld is beschermd bos- of natuurgebied. Zo zijn de 

gebieden Drents-Friese Wold en Leggelderveld, Dwingelderveld en Holtingerveld (voorheen 

Havelte Oost) aangewezen als Natura 2000-gebied. Het Drents-Friese Wold en het Dwingel-

derveld zijn daarnaast ook aangewezen als Nationaal Park. Deze drie gebieden maken, samen 

met de in het Gebiedsplan begrensde bos- en natuurgebieden ook deel uit van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). Naast de drie genoemde natuurgebieden en de EHS komen er verspreid 

in de gemeente bossen, heidevelden, e.d. voor. 

 
4.3.1 Huidige situatie 

 

Natura 2000 

Het Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Holtingerveld (voorheen: Havelte-Oost) en het Dwin-

gelderveld zijn vanwege het voorkomen van bijzondere habitattypen en soorten op grond van 

de Europese Habitatrichtlijn aangemeld als Natura 2000-gebied. In de Passende Beoordeling is 

een volledig overzicht van de instandhoudingsdoelen per gebied opgenomen. In deze paragraaf 

volgt een korte beschrijving per gebied met van de belangrijkste waarden en doelstellingen.  

 

 
Figuur 4.1: Natura 2000-gebieden 

 

Drents-Friese Wold & Leggelderveld 

Het Drents-Friese Wold & Leggelderveld vormt een afwisselend landschap dat voor een groot 

deel bestaat uit naaldbos met daarin verspreid voorkomende grootschalige heidevelden met 

hoogveenvegetaties, en zwakgebufferde en zure vennen. Verder omvat het gebied zandver-

stuivingen, jeneverbesstruweel, schrale graslanden, beken en loofbos.  

 

Het gebied is aangewezen (aangemeld) voor 13 habitattypen die vrijwel alle kenmerkend zijn 

voor (zeer) voedselarme droge en natte milieus. Het gaat om Stuifzandheiden met struikhei 

(H2310), Binnenlandse kraaiheibegroeiingen (H2320), Zandverstuivingen (H2330), Zeer zwak-
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gebufferde vennen (H3110), Zwak gebufferde vennen (H3130), Zure vennen (H3160), Beken 

en rivieren met waterplanten (H3260A), Vochtige heiden (H4010A), Jeneverbesstruwelen 

(H5130), Heischrale graslanden (H6230*), Actieve hoogvenen (H7110B*), Pioniervegetaties 

met snavelbiezen (H7150) en Oude eikenbossen (H9190).  De typen Heischrale graslanden en 

Actieve hoogvenen zijn op Europees niveau aangemerkt als prioritaire typen. Deze typen drei-

gen binnen Europa te verdwijnen en hiervoor gelden extra strenge toetsingscriteria in het geval 

er negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen optreden. 

 

Het merendeel van de habitattypen valt in de stikstof-gevoeligheidsklasse ‘zeer gevoelig’ met 

kritische depositiewaarden van 400 tot 1300  mol/ha/jr. De huidige staat van instandhouding 

van deze habitattypen is matig ongunstig tot zeer ongunstig. Voor alle habitattypen geldt een 

verbeteropgave ten aanzien van de kwaliteit. Voor stuifzandheiden, zandverstuivingen, beken, 

vochtige heiden, heischrale graslanden, vegetaties met snavelbiezen en oude eikenbossen 

geldt tevens een uitbreidingsdoelstelling ten aanzien van de oppervlakte.  

 

Het gebied is ook aangewezen (aangemeld) voor de Habitatrichtlijnsoorten kamsalamander en 

drijvende waterweegbree. Voor de eerste gelden verbeterdoelstellingen en voor de laatste be-

houdsdoelstellingen. Onder de Vogelrichtlijn is het Drents Friese Wold& Leggelderveld aange-

wezen voor de broedvogels: dodaars, wespendief, draaihals, zwarte specht, boomleeuwerik 

paapje roodborsttapuit, tapuit en grauwe klauwier. Voor draaihals en tapuit gelden verbeterop-

gaven, voor de andere behoudsdoelstellingen.  

 

In de huidige situatie is de achtergronddepositie hoger dan de kritische depositiewaarde van 

enkele habitats in het Drents-Friese Wold & Leggelderveld. Dit wordt deels veroorzaakt door 

bronnen elders, deels door bedrijven op het grondgebied van de gemeente Westerveld. De 

door Alterra berekende bijdrage door Westerveldse bedrijven is weergegeven in figuur 4.2. Een 

toelichting op de rekenmethode is opgenomen in bijlage 4.  

 

 

 

Figuur 4.2 Kaart stikstofdepositie 2008 (bijdrage Westerveldse bedrijven) 
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Holtingerveld 

Holtingerveld is een gevarieerd heide- en bosgebied op de stuwwal Havelterberg. Bijzonder is 

het voorkomen van rode keileem op de stuwwal, waardoor er een grote vegetatiekundige ver-

scheidenheid is ontstaan. Kenmerkend voor dit gebied zijn de zeer soortenrijke heischrale gras-

landen die tot het prioritaire habitattype Heischraal grasland behoren. Daarnaast bestaat Holtin-

gerveld uit droge en natte heide, stuifzanden, vennen en eikenberkenbos. 

 

Kwalificerende habitattypen voor dit gebied zijn: Stuifzandheiden met struikhei (H2310), Binnen-

landse kraaiheibegroeiingen (H2320), Zandverstuivingen (H2330), Zure vennen (H3160), Droge 

heiden (H4030), Vochtige heiden (H4010A), Heischrale graslanden (H6230*), Actieve hoogve-

nen (H7110B*), Pioniervegetaties met snavelbiezen (H7150) en Oude eikenbossen (H9190).  

Voor vrijwel alle typen geldt een verbeteropgave ten aanzien van de kwaliteit. Voor de heischra-

le graslanden, vochtige heiden en zandverstuivingen is ook een uitbreidingsdoel ten aanzien 

van de oppervlakte gesteld. Ook voor habitatrichtlijnsoort kamsalamander is dit gebied aange-

wezen en hiervoor geldt een verbeteropgave. Het gebied is formeel niet aangewezen onder de 

Vogelrichtlijn, maar tapuit is als complementair doel opgenomen als broedvogel waarvoor een 

behoudsopgave geldt. 

 

Voor de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Holtingerveld in de huidige situatie wordt 

verwezen naar kaart 4.2. 

 

Dwingelderveld 

Het Dwingelderveld is een uitgestrekt heide- en bosgebied, dat de grootste oppervlakte goed 

ontwikkelde natte heide van Europa herbergt. Hier komen verder droge heiden, stuifzanden, 

jeneverbesstruwelen, hoogveenvennen, zwakgebufferde en zure vennen, hoogveenvegetaties 

en eikenbossen voor. 

 

Het Dwingelderveld is voor min of meer dezelfde habitattypen aangewezen als het Drents- Frie-

se Wold & Leggelderveld en Holtingerveld: Stuifzandheiden met struikhei (H2310), Binnenland-

se kraaiheibegroeiingen (H2320), Zandverstuivingen (H2330), Zwak gebufferde vennen 

(H3130), Zure vennen (H3160), Vochtige heiden (H4010A), Jeneverbesstruwelen (H5130), 

Heischrale graslanden (H6230*), Actieve hoogvenen (H7110B*), Herstellende hoogvenen 

(H7120), Pioniervegetaties met snavelbiezen (H7150), Beuken-eikenbossen met hulst (H9120) 

en Oude eikenbossen (H9190). Het prioritaire habitattype Actieve hoogvenen, subtype hoog-

veenlandschap (H7110A) is opgenomen als complementair doel. Voor vrijwel alle habitattypen 

geldt een verbeteropgave ten aanzien van de kwaliteit. Voor zure vennen, vochtige heiden, 

heischrale graslanden, actieve hoogvenen, pioniervegetaties met snavelbiezen en oude eiken-

bossen geldt dat ook voor de oppervlakte. Ook voor dit gebied is kamsalamander als kwalifice-

rend aangemerkt. Er is een verbeterdoelstelling opgenomen. 

 

Onder de Vogelrichtlijn is het Dwingelderveld aangewezen voor de broedvogels dodaars, ge-

oorde fuut, zwarte specht, boomleeuwerik, paapje, roodborsttapuit en tapuit. Voor de niet-

broedvogels voor kleine zwaan, toendrarietgans, wintertaling en slobeend. Kleine zwaan en 

toendrarietgans maken gebruik van het Dwingelderveld om te slapen op de grote plassen. Foe-

rageergebieden liggen in het agrarisch gebiede buiten de Natura 2000-gebieden. Zie kaart 4.3.  
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Figuur 4.3 Foerageergebieden, slaapplaatsen en trekbewegingen wintervogels in zuidwest Drenthe  

 

Voor de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Dwingelderveld in de huidige situatie wordt 

verwezen naar kaart 4.2. 

 

Ecologische Hoofdstructuur  

Op kaart 4.4 is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) binnen de gemeente aangegeven. De 

EHS-kerngebieden vertonen grote overlap met de reeds behandelde drie Natura 2000-

gebieden. Daarnaast liggen er EHS-gebieden in de beekdalen van de Wapserveense Aa en 

Vledder Aa met dotterbloemgraslanden en natte schraalgraslanden, het bos- en heidegebied bij 

het Nijensleeker veld, bosgebieden bij Vledder en Frederiksoord, bosgebieden en bloemrijke 

graslanden ten zuiden van Darp en ten zuiden en oosten van Holtingerveld. In het agrarisch 

gebied ten noorden van het Dwingelderveld en Holtingerveld liggen verspreid nog enkele kleine 

heideterreintjes en bosjes die ook begrensd zijn als EHS. 
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Figuur 4.4: natuur in Westerveld volgens POP II (bron: Kadernota) 

 

Tot de EHS behoren ook de provinciale verbindingszones tussen de natuurgebieden. Binnen de 

gemeente Westerveld waren dat er vier (zie kaart), maar bij de vaststelling van de Omgevings-

visie van de Provincie in juni 2010 zijn drie daarvan in de ecologisch/ multifunctionele verbin-

ding tussen het Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en de Hunze opgenomen. Voor de multi-

functionele zones gelden naast natuur ook andere gebruiksfuncties, waaronder vooral recreatie. 

Het EHS beschermingssregime is hiervoor dan ook niet meer van toepassing. Voor de verbin-

dingszone in het westen van de gemeente geldt dat nog wel. Het gaat hier om de provinciale 

ecologische verbinding tussen het gebied Nijensleekerveld en het Drents-Friese Wold (de oude 

zone ‘Vledderhof -De Eese’) die de voor de verschillende doelsoorten behorend bij de droge en 

vochtige schrale en bosachtige milieus een verbinding moet vormen. 

 

Binnen de gemeentegrenzen ligt ook een tracé van de Noordelijke Natte As. Het gaat om een 

aftakking van de Natte As langs de Steenwijker Aa. De beekdalen van de Wapserveense Aa en 

Vledder Aa liggen in het zoekgebied voor deze robuuste verbindingszone die het Drents-Friese 

Wold verbindt met de Wieden en Weeribben in Overijssel. Voor deze robuuste verbindingszone 

geldt het meest ambitieuze ambitieniveau (B3), hetgeen betekent dat de zone voor een groot 

aantal kritische soorten leefgebied moet bieden. (Voor deze zone heeft Alterra de ecosysteem-

typen  Beek en beekdalbos en grasland met klein water aangegeven. Robuuste verbindingszo-

nes kunnen meerdere functies vervullen. Voor landbouw en recreatie bestaan kansen voor 

meekoppeling bijvoorbeeld in de vorm van agrarisch natuurbeheer, maar hieraan zijn voor-

waarden verbonden. Voor de landbouw geldt dat vermesting, vervuiling, ontwatering en versto-

ring voorkomen moet worden. Recreatie kan alleen in extensieve vorm, waarbij verstoring voor-

komen moet worden.
3
  

 

                                                                  
3
 Verkenning robuuste verbindingszones Natte As Noord Nederland, Royal Haskoning 2002. 
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Bijna alle EHS gebieden in de gemeente Westerveld zijn gevoelig voor verzuring vanuit atmos-

ferische depositie. Op kaart 4.5 zijn de gebieden aangegeven die de provincie op grond van de 

Wet ammoniak en veehouderij (Wav) als zeer kwetsbaar heeft aangewezen. (Het betreft hier de 

aangepaste kaart uit 2010.) Ter bescherming van deze zeer kwetsbare natuurgebieden worden 

in milieuvergunningsprocedures aan veehouderijen, in de Wav-gebieden en in de zone van 250 

meter daaromheen, regels gesteld ten aanzien van de ammoniakemissie.  

 

 
Figuur 4.5 Gebieden Wet ammoniak en veehouderij 

 

Binnen de gemeente zijn de open beekdalen en het agrarisch gebied daaromheen belangrijke 

leefgebieden voor weidevogels. In figuur 4.6 zijn de belangrijke weidevogelgebieden weergege-

ven. 

 

 
Figuur 4.6 Weidevogelgebieden 
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Beschermde soorten 

Vooral in de natuurgebieden binnen de gemeente komen veel verschillende soorten voor die 

beschermd zijn onder de Flora- en faunawet of die op de Rode Lijst staan. Dat zijn planten als 

klokjesgentiaan, zonnedauw en diverse orchideeën die in de heide- en bosgebieden voorko-

men, en diersoorten als boommarter, vleermuis, das, kamsalamander, heikikker, adder, ring-

slang, en verschillende beschermde dagvlinders en libellen.  

 

In het buitengebied kunnen ook beschermde soorten leven. Vooral soorten als kamsalamander, 

ringslang, das en veel vleermuissoorten zijn niet per definitie gebonden aan de grenzen van 

een beschermd natuurgebied. Ook in de watergangen kunnen beschermde soorten aanwezig 

zijn. Het kan gaan om vissen als bittervoorn en kleine modderkruiper of soorten als heikikker. 

 

Nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen in de gemeente moeten worden getoetst aan de Flora- en 

faunawet. Daarbij geldt dat negatieve effecten voorkomen moeten worden door bijvoorbeeld 

mitigerende maatregelen. In het geval dat niet volledig voorkomen kan worden zal ontheffing 

van de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn. Voor ontheffingsaanvragen waarbij strikt be-

schermde soorten betrokken zijn gelden de criteria dat er geen alternatief is, er een bij wet ge-

noemd belang mee gediend wordt en geen afbreuk gedaan wordt aan de staat van instandhou-

ding van de soort. 

 

 
4.3.2 Autonome ontwikkeling 

De autonome ontwikkeling van de economische functies landbouw en recreatie en de uitvoering 

van de natuurontwikkelingsopgave volgens de vigerende plannen hebben mogelijk gevolgen 

voor de Natura 2000-gebieden, de Ecologische Hoofdstructuur of voor beschermde soorten 

planten en dieren. Dit wordt hieronder toegelicht. 

 

Agrarische bedrijven 

De actuele en toekomstige stikstofdepositie in de Natura 2000 gebieden (de achtergronddeposi-

tie) in de gemeente overschrijdt in de huidige situatie al de kritische depositiewaarden van het 

merendeel van de habitattypen waarvoor de drie Natura 2000 gebieden zijn aangewezen. De 

toename van het aantal stuks vee die gepaard kan gaan met de uitbreiding van bestaande 

bouwblokken en de nieuwvestiging van bouwblokken op grond van de vigerende bestemmings-

plannen kan leiden tot toename in stikstofdepositie op de daarvoor gevoelige habitattypen in de 

relevante Natura 2000 gebieden. 

 

De genoemde toename van stikstofdepositie kan eveneens effecten hebben op voor verzuring 

gevoelige EHS-gebieden. Verdere doorontwikkeling van de agrarische bedrijven kan daarnaast 

effect hebben op EHS-gebieden die zich in het agrarisch gebied bevinden, zoals de provinciale 

verbindingszone en de robuuste verbinding Natte As. Doorontwikkeling van de landbouw kan 

leiden tot verstening en verdichting van het landschap. Dit kan ongunstig zijn voor de weidevo-

gelgebieden in de beekdalen. 

 

Voor beschermde soorten geldt dat de effecten niet goed vooraf op planniveau te beoordelen 

zijn. Bij individuele activiteiten zal getoetst moeten worden of beschermde planten- en/of dier-

soorten voorkomen en of deze effecten ondervinden. 

 

Kampeerterreinen 

In de vigerende plannen is geen sprake van nieuwvestigings- of uitbreidingsmogelijkheden voor 

kampeerterreinen. Bovendien wordt verstoring van natuurgebieden slechts voor beperkt deel 

wordt veroorzaakt door de verblijfsrecreatie (rest door dagrecreatie). Daarnaast kan er vanuit 

gegaan worden dat recreanten op de paden blijven, en de verstoring van natuurwaarden daar-

door beperkt blijft. Niettemin kunnen de aanwezige kampeerterreinen bijdragen aan een moge-

lijke toename in verstoring van natuurwaarden. Hierbij kan het gaan om broedvogels of om foe-

ragerende wintervogels.  
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Natuurontwikkeling 

De vigerende bestemmingsplannen bevatten geen algemene wijzigingsbevoegdheid voor de 

functieverandering van agrarisch gebied naar natuur. Hierdoor is er sprake van een knelpunt in 

de realisatie van de EHS. 

 

Samenvatting AO Natuur 

- stikstofdepositie groot knelpunt 

- verstoring door recreatie mogelijk knelpunt 

- kans op verbetering door verruimen planologische mogelijkheden realisatie EHS 

 

 
4.4 Landschap en cultuurhistorie 

Landschap en cultuurhistorie worden in deze paragraaf gezamenlijk behandeld. Dit is in lijn met 

de Handreiking “Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA” van de Rijksdienst voor het Erfgoed (2009).  

Het aspect archeologie (dat ook behoort tot het begrip cultuurhistorie) wordt separaat behan-

deld in de volgende paragraaf. 

 
4.4.1 Huidige situatie  

 

Ontstaansgeschiedenis 

Aan de hand van een aantal kaarten uit verschillende perioden wordt een beeld gegeven van 

de ontwikkeling van het landschapspatroon. De gaafheid van dit patroon wordt aangegeven en 

er wordt een beschrijving gegeven van de belangrijkste cultuurhistorische elementen die nu nog 

in het landschap aanwezig zijn. 

 

Ontwikkeling van het landschapspatroon 

Het landschap van de gemeente Westerveld maakte oorspronkelijk deel uit van de Diverder 

Dingspil (Pijnacker-kaart van Drenthe, 1634). De structuur van het landschap met beekdalen, 

venen en hogere zandgronden is goed op de kaart te onderscheiden. De kaart van begin 19
de

 

eeuw (De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust, 1811-1813) laat zien dat er met 

name in de veengebieden grote veranderingen hebben plaatsgevonden. Er zijn wegdorpen ont-

staan (o.a. Wapserveen) die de ontginningsbasis vormden voor de achtergelegen veengronden. 

Kenmerkend voor dit gebied zijn de lange smalle kavels. Begin 19
de

 eeuw bestonden de zand-

gronden nog grotendeels uit open heidevelden waar de schapen graasden. De beekdalen, die 

in de zomermaanden een functie hadden als weidegebied, waren in die periode deels verkaveld 

(de weidegronden) terwijl andere delen een gemeenschappelijk bezit vormden (de Meenthen en 

Madegronden). Grenzend  aan de dorpen zijn de essen te zien. Een belangrijke ingreep in het 

landschap vormde ook de aanleg van de Drentse Hoofdvaart. De kaart van een halve eeuw 

later (Grote Historische Atlas van Nederland, 1851-1855) laat niet veel verschillen zien. Op en-

kele plaatsen in de beekdalen (o.a. De Havelter Meenthe) heeft de verkaveling zich verder 

doorgezet en ten zuidwesten van Havelte hebben de veenontginningen zich verder uitgebreid. 

Ruim een halve eeuw later (Historische Atlas van Drenthe, ca. 1920) is duidelijk te zien dat het 

veld (de heide) kleiner is geworden. Delen hiervan zijn ontgonnen en in cultuur gebracht als 

weidegronden en grote delen zijn bebost (o.a. Wester- en Oosterzand ten noorden van Uffelte 

en het Lheederzand ten zuiden van Dwingeloo). De meeste veranderingen in het landschap 

hebben zich in de 20
ste

 eeuw voorgedaan: Beken (o.a. de Oude Vaart) zijn rechtgetrokken, de 

oorspronkelijke heidevelden zijn vrijwel geheel verdwenen en omgezet in landbouwgrond en 

bos. Het landschap is mede door de ruilverkavelingen in de zestiger jaren veel grootschaliger 

en rationeler van opzet geworden. Ook is er door boerderijverplaatsing bebouwing ontstaan 

buiten de dorpen. 
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Figuur 4.7 Pynacker-kaart 

 

 

 
Figuur 4.8 Franse Kaart 
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Kaart 4.9 Kaart 1850 

 

 

 

Figuur 4.10 Kaart 1920
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Landschapstypen 

Het landschap binnen de gemeente Westerveld, vormt een overgangsgebied van twee grote 

regionale landschappelijke eenheden: 

 

1. het esdorpenlandschap 

2. het wegdorpenlandschap 

3. het ontginningenkolonielandschap 

 

Deze landschappelijke eenheden maken deel uit van grotere regionale structuren en zijn ge-

meentegrens overschrijdend. Het esdorpenlandschap maakt deel uit van het Drents plateau. 

Het landschap in Westerveld vormt hiervan de zuidwestelijke uitloper. Het wegdorpenlandschap 

maakt deel uit van een grotere eenheid die in westelijke richting doorloopt in de kop van Over-

ijssel. Binnen deze landschappelijke eenheden zijn meerdere landschapstypen te onderschei-

den.  

 

Ondanks al deze veranderingen is in de gemeente Westerveld de oorspronkelijke landschaps-

structuur nog voor een groot deel goed herkenbaar in het huidige landschapsbeeld. De herken-

baarheid van het oorspronkelijke patroon en de daarmee samenhangende gaafheid is echter 

niet overal hetzelfde en varieert per gebied.  

 

In figuur 4.11 zijn de aanwezige landschapstype weergegeven. In de navolgende tekst volgt 

een korte beschrijving op hoofdlijnen. In de Kadernota is onder hoofdstuk 6, Landschappelijke 

prestaties bij nieuwe ontwikkelingen, een gedetailleerde beschrijving per landschapstype opge-

nomen. 

 

 
Figuur 4.11 Landschapstypen 
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Esdorpenlandschap 

Verreweg het grootste deel van het gemeentelijk grondgebied maakt deel uit van het esdorpen-

landschap. Binnen dit landschapstype komt een aantal verschillende deelgebieden voor, even-

eens elk met haar eigen ontstaansgeschiedenis en kenmerken. Binnen het esdorpenlandschap 

wordt nader onderscheid gemaakt in: 

 

• de essen 

• de veldgronden (heide en bos) 

• de beekdalen 

• de veldontginningen (landbouwgronden) 

 

De kernkwaliteiten van het essenlandschap zijn haar openheid en reliëf. Het landschap wordt 

deels begrensd door houtwallen en bosrestanten en is voornamelijk in gebruik als bouw- en 

grasland. Op de essen is geen bebouwing aanwezig. 

 

Bij veldgrondenlandschap kan worden onderscheiden in heide- en bosgebieden. Het Wapser-

zand, Dieverzand en Oosterzand vormen voorbeelden van heidegebieden. Het kenmerkende 

voor heidegebieden is de afwisseling in open en besloten delen met vennen. De voornaamste 

functie van het landschap wordt gevormd door de natuur. Bij bosgebieden is juist sprake van 

een sterke verdichting. Het nauwelijks bebouwde landschap bestaat voornamelijk uit loof- en 

naaldhoutbos met vennen.  

 

Het beekdallandschap in de gemeente Westerveld kenmerkt zich door de openheid, reliëf en de 

geringe mate van bebouwing. Er ontstaat verdichting door houtwallen evenwijdig aan en dwars 

op de beekdalranden. In de Veldhuizerlanden en de Zuid Wapserlanden zijn op verschillende 

plaatsen grenswallen en dwarswallen aanwezig. Het fijnmazige patroon is nog goed te zien ten 

oosten van Park Midzomer. Het landschap is voornamelijk in gebruik als grasland. 

 

Veldontginningen kunnen in het algemeen gekarakteriseerd worden als grote open, kale land-

schappen. Landschappelijk gezien betekende de ontginning van de heidevelden een grote ver-

andering. Tot die tijd bestond het landschap uit relatief kleine enclaves cultuurgrond in de on-

middellijke nabijheid van de nederzettingen, te midden van uitgestrekte heidevelden. Na de 

ontginningen van de heidevelden was nagenoeg alle grond in cultuur gebracht. Het Wapserveld 

en het Oldendieverveld zijn voorbeelden van jonge veldontginningen. Er zijn nog enkele heide-

restanten in deze gebieden aanwezig. Gedeelten van de heidevelden zijn na de ontginning be-

bost. Hierdoor zijn in het noordelijk gedeelte van de gemeente grote boscomplexen ontstaan. 

Deze boscomplexen hebben gezorgd voor een verdichting van het landschap. Grote delen van 

de Berkenheuvel, het Wapser- en Dieverzand waren al eerder bebost om de stuifzanden vast te 

leggen. Het landschap is in gebruik als bouw- en grasland en kenmerkt zich door houtwallen en 

singels. Een deel van de houtwallen en singels zijn inmiddels verdwenen door de ruilverkave-

ling. 

 

Wegdorpenlandschap 

Binnen de gemeente bevindt zich een aantal gebieden die behoren tot het wegdorpenland-

schap van de veenrandontginningen. Het gaat hierbij om het gebied rond Veendijk in het uiter-

ste zuidwesten van de gemeente en de gebieden rond Wapserveen en Nijensleek. Ht eland-

schap kenmerkt zich door de afwisseling in open en besloten delen en is voornamelijk in ge-

bruik als bouw- en grasland. 

 

Ontginningskolonielandschap 

In 1818 is de Maatschappij van Weldadigheid met als voornaamste doel het stichten van land-

bouwkoloniën op woeste gronden en de ontginning van deze gronden door paupers (behoefti-

gen) die ter plaatse gehuisvest moesten worden. Als vestigingsplaats werd gekozen de zuid-

westhoek van Drenthe, waar nog een groot deel van de bodem was bedekt met heide en veen. 

In de omgeving van het landgoed zijn de eerste twee koloniën gesticht: Frederiksoord en Wil-

lemsoord. Uiteindelijk werden zes vrije koloniën gesticht, waaronder ook Zorgvlied. Het kenmer-

kende van dit landschap is de strakke, planmatige opzet met afwisseling in open en besloten 
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delen. Het gaat om grote bospercelen of gras- en bouwland en is sterk gericht op agrarisch ge-

bruik en natuur. 

 

Historische bouwkunde 

Naast het historisch landschap onderscheidt de handreiking “Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA”  

ook het begrip historische bouwkunde. 

 

Beschermde dorpsgezichten 

Onderdeel van het Bestemmingsplan Buitengebied zijn de beschermde dorpsgezichten Eursin-

ge, Havelte Van Helomaweg en Westeinde (Dwingeloo). De oorspronkelijke ruimtelijke structuur 

en bebouwing van de dorpen zijn door de eeuwen heen goed bewaard gebleven. Dit heeft er 

toe geleid dat de dorpen als ‘beschermd dorpsgezicht’ zijn aangemerkt. In de bijlage bij het be-

stemmingsplan is een nadere beschrijving van de genoemde beschermde dorpsgezichten op-

genomen. Buiten het plangebied, maar wel in de gemeente Westerveld liggen de beschermde 

dorpsgezichten Brink van Dwingeloo, Wilhelminaoord-Frederiksoord en twee dorpsgezichten de 

kern Havelte.  

 

Bouwkundige monumenten 

Onderdeel van de cultuurhistorische waarden in het gebied zijn de gebouwen. Een aantal ka-

rakteristieke gebouwen en bouwwerken zijn aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument. 

Het gaat vooral om een aantal (Saksische) boerderijen, schuren, molens en landhuizen. Voor 

de bescherming hiervan geldt de Monumentenwet. De bescherming richt zich daarbij voorna-

melijk op de instandhouding van de gebouwde omgeving.  

 
4.4.2 Autonome ontwikkeling 

De autonome ontwikkeling van de economische functies landbouw en recreatie en de uitvoering 

van de natuurontwikkelingsopgave volgens de vigerende plannen hebben mogelijk gevolgen 

voor landschappelijke waarden.  

 

Historisch landschap 

 

Agrarische bouwblokken 

In de landschapstypen “ontginningskolonie” en “veldgronden” bevinden zich niet of nauwelijks 

agrarische bedrijven. In deze landschapstypen zijn grootschalige bos- en natuurgebieden ont-

staan. In de vier overige landschapstypen bevinden zich wel agrarische bedrijven. In onder-

staande tabel is weergegeven in hoeverre deze bedrijven naar verwachting zullen stoppen, blij-

ven of groeien. Opvallend is dat zich in het landschapstype beekdal relatief veel groeiers en 

relatief weinig stoppers bevinden. In het landschapstype essen is dit beeld omgekeerd: relatief 

veel stoppers en relatief weinig groeiers. In de landschapstypen heideontginning en wegdorpen 

houden de stoppers en groeiers elkaar in evenwicht. 

 

Landschapstype 
STOPPER 
< 40 NGE 

BLIJVERS 
40-70 NGE 

GROEIERS 
> 70 NGE totaal 

beekdal 28% 13% 60% 100% 

essen 62% 7% 31% 100% 

heideontginning 42% 14% 44% 100% 

wegdorpen 49% 9% 43% 100% 

totaal 45% 12% 43% 100% 

 

Het benutten van de bouwmogelijkheden in de vigerende plannen kan leiden tot verstening en 

verdichting van het landschap. Anderzijds kan ook, door toepassing van het Beeldkwaliteitsplan 

bij uitbreiding van agrarische bedrijven, nieuwe kwaliteit aan het landschap worden toegevoegd.  

 

Kampeerterreinen 

In de vigerende bestemmingsplannen wordt geen ruimte geboden voor nieuwvestiging of uit-

breiding van kampeerterreinen. In de vigerende plannen zal daarom ook geen aantasting van 

landschapswaarden plaatsvinden door extra ruimtebeslag van kampeerterreinen. Doorontwik-
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keling binnen bestaande grenzen heeft heeft weinig tot geen invloed op landschappelijke kwali-

teiten (uitgaande van een goede inpassing). 

 

Natuurontwikkeling 

De realisatie van de EHS is binnen de vigerende bestemmingsplannen zeer beperkt mogelijk. 

Alleen in het Drents-Friese Wold (gebieden Oude Willem en Martenswal) en bij het Dwingelder-

veld (Anserpad) is natuurontwikkeling mogelijk. Op het schaalniveau van de hele gemeente 

Westerveld is dit zeer beperkt. 

 

Conclusies AO landschap en cultuurhistorie 

 

- Risico op verstening en verdichting door nieuwvestiging of uitbreiding agrarische bouwblokken 

- Geen nieuwvestiging of uitbreiding kampeerterreinen 

- Kans op ontwikkeling landschap door natuurontwikkeling 

 

 

 
4.5 Archeologie 

 
4.5.1 Huidige situatie 

 

Met betrekking tot het archeologisch beleid heeft de gemeente een archeologische verwach-

tings- en beleidsadvieskaart laten opstellen. Op deze kaart staan per gebied binnen de ge-

meente de archeologische verwachting en het te handhaven beleid aangegeven. De archeolo-

gische verwachting is vastgesteld op basis van type bodem en hoogteligging ten opzichte van 

NAP. De archeologische beleidskaart is gebaseerd op de archeologische verwachtingskaart, de 

geïnventariseerde vindplaatsen, een overzicht van eerder archeologisch onderzochte terreinen 

en de beleidsrichtlijnen van de provincie Drenthe. Op basis van de beleidskaart kan per ruimte-

lijke ingreep bekeken worden welke vorm van archeologisch onderzoek noodzakelijk is.  

 

Op de verwachtingskaart is de gemeente Westerveld ingedeeld in gebieden variërend van een 

lage tot een hoge verwachting. Verspreid over het buitengebied van de gemeente Westerveld, 

komen diverse terreinen van bijzondere archeologische waarde voor. De waarde varieert van 

terrein van ‘zeer hoge archeologische waarde’ tot ‘archeologische betekenis’. Daarnaast komen 

depressies/ laagtes, al dan niet gevuld met organisch materiaal voor. Binnen de gemeente ko-

men twee terreinen voor die wettelijk beschermd zijn. Deze liggen in het Natura 2000-gebied 

Holtingerveld. Hier geldt het beschermingsregime van de Monumentenwet 1988.  

 

Voor de aangewezen archeologische terreinen van hoge tot zeer hoge waarde en de be-

schermde monumenten geldt een beleid van behoud in situ. Dat wil zeggen dat er in de gebie-

den in principe geen ingrepen gedaan mogen worden die de archeologische resten kunnen ver-

storen. Indien behoud in situ niet mogelijk is, dient een opgraving plaats te vinden. 

Bij archeologische terreinen van waarde dient een archeologisch onderzoek te worden uitge-

voerd voorafgaand aan de grondwerkzaamheden. 

 

 



Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

 

, revisie

Pagina 40 van 71

 

 
Figuur 4.12 Archeologische verwachtings en beleidsadvieskaart (bron: RAAP, bewerking door Grontmij) 

 
4.5.2 Autonome ontwikkeling 

De autonome ontwikkeling van de economische functies landbouw en recreatie en de uitvoering 

van de natuurontwikkelingsopgave volgens de vigerende plannen kunnen negatieve gevolgen 

hebben voor eventueel aanwezige archeologische waarden.  

 

Agrarische bouwblokken 

De agrarische bouwblokken bevinden zich vooral in de gebieden direct aangrenzend aan de 

oude esdorpen en rond de essen. Het esdorpenlandschap heeft over het algemeen een hoge of 

middelhoge verwachtingswaarde. In de autonome ontwikkeling kunnen dus effecten op eventu-

eel aanwezige archeologische resten optreden door uitbreidingen van bestaande agrarische 

bedrijven. Er liggen ook bedrijven in het wegdorpenlandschap (m.n. Wapserveen en Veendijk).  

Dit type landschap heeft deels een lage verwachtingswaarde, de kans dat er daar archeologi-

sche resten worden verstoord bij uitbreiding of nieuwvestiging is gering.  

 

Verblijfsrecreatie (kampeerterreinen) 

In de huidige bestemmingplannen wordt (m.u.v. bestemmingsplan recreatieterreinen Diever) 

geen ruimte gegeven voor uitbreiding of nieuwvestiging van kampeerterreinen. De terreinen 

liggen vrijwel allemaal in een gebied met een middelhoge tot hoge archeologische verwach-

tingswaarde. Aangezien er geen uitbreiding mogelijk is, heeft het vigerende beleid een neutraal 

effect op de archeologie. Eventuele aanpassingen aan of nieuwbouw van gebouwen op de ter-

reinen zelf, betreffen geringe ingrepen. Ingrepen tot een oppervlakte van 500m² zijn vrijgesteld 

van archeologisch onderzoek.  

 

Natuurontwikkeling 

In de vigerende plannen is natuurontwikkeling beperkt tot enkele locaties (Oude Willem, een 

gebied bij Martenswal en het gebied Anserpad (Dwingelderveld)). De ingrepen in de bodem ten 

behoeve van vernatting en verschraling van de bodem kunnen gevolgen hebben voor archeolo-

gie. Voor de Oude Willem geldt een lage archeologische verwachtingswaarde, maar de andere 

gebieden liggen in een omgeving met (middel)hoge archeologische verwachtingswaarde. Voor 

deze laatste gebieden is de kans dat natuurontwikkeling een negatief effect heeft op aanwezige 

archeologische resten groter. 
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Conclusies AO archeologie 

- in gebieden met hoge archeologische verwachtingswaarde kansen op negatief effect door uit-

breiding en nieuwvestiging agrarische bedrijven 

- kampeerterreinen geen effecten (geen uitbreiding of nieuwvestiging mogelijk) 

- bij natuurontwikkeling beperkte kans op aantasting archeologische waarden  

 
4.6 Bodem 

 
4.6.1 Huidige situatie 

In de onderstaande kaart is de bodemopbouw in de gemeente Westerveld gevisualiseerd. Goed 

herkenbaar zijn de escomplexen bij de dorpen, en de beekdalen met een gradiënt van veen 

naar moerig naar zandgrond. In Westerveld zijn grote oppervlakten veldgronden aanwezig. Ten 

noorden van Diever, ten noorden van Uffelte en ten zuiden van Dwingeloo bevinden zich duin-

vaaggronden. 

 

 

 
Figuur 4.13 Bodemopbouw 

 
4.6.2 Autonome ontwikkeling 

De benutting van bestaande bouwmogelijkheden van agrarische bedrijven leidt tot bodemingre-

pen. Hetzelfde geldt voor nieuwvestiging van agrarische bedrijven. De oorspronkelijke bodem-

opbouw kan hierdoor worden verstoord. Hetzelfde geldt – in mindere mate – voor kampeerter-

reinen. Ook de (beperkte) mogelijkheden voor natuurontwikkeling kunnen leiden tot bodemin-

grepen. Zo kan de voedselrijke toplaag worden verwijderd, en beeklopen of slenken worden 

hersteld. De huidige bodemopbouw kan daarmee worden teruggebracht tot een situatie vooraf-

gaand aan de ontginning.  

 

 

Conclusies AO bodem 

- geen knelpunten  
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4.7 Water 

 
4.7.1 Huidige situatie 

De gemeente Westerveld valt binnen het beheergebied van het waterschap Reest en Wieden. 

In het buitengebied is het waterschap verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwali-

teitsbeheer. Het watersysteem in Westerveld valt grofweg onder te verdelen in oppervlaktewa-

ter en grondwater.  

 

Oppervlaktewater 

Het oppervlaktewater in Westerveld bestaat voornamelijk uit een stelsel van beken en een ka-

naal. Het gaat dan om de volgende beken en kanaal: 

 

• Vledder Aa en Wapserveense Aa 

• Oude Vaart en Dwingelderstroom 

• Drentse Hoofdvaart 

 

De Vledder en Wapserveense Aa, die bijna gekanaliseerd zijn, doen dienst voor de afwatering 

van de landbouwgebieden in het westelijk deel van de gemeente. Het gaat om het gebied glo-

baal tussen Vledder, Diever en Wapserveen. Het brongebied van de Vledder Aa is enkele jaren 

geleden heringericht. Hierdoor is er in principe geen inlaat van gebiedsvreemd water meer no-

dig. Dit is gunstig voor de waterkwaliteit. 

 

In het oostelijke deel van de gemeente liggen de Oude Vaart en Dwingelderstroom zijn geheel 

gekanaliseerd. De Drentse Hoofdvaart heeft een belangrijke functie voor de afwatering van 

het Drents Plateau en doorsnijdt het beekdal van de Oude Vaart. 

 

Op het grondgebied van de gemeente Westerveld zijn nog geen gebieden aanwezig waar ge-

stuurde waterberging plaatsvindt. Wel wordt in de beekdalen gestreefd naar het zo lang moge-

lijk vasthouden van water, om problemen stroomafwaarts te voorkomen.  

 

Grondwater 

In de gemeente Westerveld bevinden zich twee grondwaterbeschermingsgebieden. Het grond-

waterbeschermingsgebied bij Havelte is van Vitens en dat bij Leggeloo is van Waterleiding-

maatschappij Drenthe. Rondom de eigenlijke waterwingebieden ligt een beschermingszone. De 

totale grondwaterbeschermingsgebieden worden primair beschermd op grond van de Provincia-

le Milieu Verordening (PMV).  

 

 
Figuur 4.14: Ligging waterwingebieden Havelte en Leggelo 
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4.7.2 Autonome ontwikkeling 

 

Oppervlaktewater 

In het kader van de Kaderrichtlijn water wordt door verschillende overheden, waaronder het wa-

terschap Reest en Wieden, gewerkt aan verbetering van de waterkwaliteit. Dit gebeurt door het 

terugdringen van emissies (o.a. vanuit de landbouw) en door het aanbrengen van waterzuive-

rende (bijv. natuurvriendelijke oevers met rietvegetatie). Ook een gezonde visstand is goed voor 

de waterkwaliteit.  

 

De provincie en de waterschappen zijn voorts bezig het vasthouden van water verder uit te 

breiden (met name in beekdalen, maar bijvoorbeeld ook op het Dwingelderveld). Ook is het ge-

bied Darperweiden (nabij Havelte) in beeld voor gestuurde waterberging. Op welke termijn dit 

gebied wordt ingericht voor waterberging is niet bekend.  

 

Grondwater 

Ten zuidoosten van Havelte is het gebied Darperweiden aangewezen als strategische grondwa-

terwinning. Op welke termijn deze locatie daadwerkelijk wordt ontwikkeld tot grondwaterwinning 

is niet bekend.  

 

Conclusies AO water 

 

- geen knelpunten 

- kans op verbetering waterkwaliteit door natuurontwikkeling 

 

 
4.8 Verkeer  

 
4.8.1 Huidige situatie 

Ontsluiting van de gemeente Westerveld vindt plaats langs een drietal provinciale wegen. Het 

gaat dan om: 

• de N371 (Assen - Meppel) 

• de N353 (Havelte - Oldeberkoop)  

• de N855 (Steenwijk - Spier).  

 

Deze wegen lopen als een driehoek dwars door de gemeente en van hieruit zijn de rijkswegen 

A28 en A32 te bereiken. De beide wegen lopen respectievelijk langs de oost- en westzijde van 

de gemeente. Daarnaast is er in de gemeente een aantal buslijnen. 

 
4.8.2 Autonome ontwikkeling 

In het buitengebied van Westerveld worden maatregelen uitgevoerd die gericht zijn op het om-

laag brengen van de snelheid (60 km/uur op de meeste wegen). Dit moet de verkeersveiligheid 

voor automobilisten en fietsers verbeteren.  

 

 

Conclusies AO verkeer 

 

- geen knelpunten 

 

 
4.9 Geluid 

 
4.9.1 Huidige situatie 

In de huidige situatie is er sprake van een geluidbelasting van 63 dB of hoger langs de door-

gaande provinciale wegen. Van kleinere wegen in het buitengebied zijn geen specifieke gege-

vens bekend. Wel kan worden aangenomen dat de geluidsbelasting aanmerkelijk lager zal zijn 

dan 63 dB.  
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De Natura 2000-gebieden Drents-Friese Wold & Leggelderveld en Dwingelderveld zijn aange-

wezen als stiltegebied. Dit is ook weergegeven in figuur 4.14. Voor deze gebieden geldt dat 

gemotoriseerd verkeer wordt beperkt en ontmoedigd (bijvoorbeeld door herinrichting of onttrek-

king van wegen). 

 
4.9.2 Autonome ontwikkeling 

Door toename van de economische activiteiten (m.n. landbouw en recreatie) kunnen de intensi-

teiten autoverkeer op lokale wegen toenemen. Hierdoor zou ook het geluidsbelasting iets kun-

nen toenemen.  

 

Conclusies AO geluid 

 

- geen knelpunten 

 

 

 
4.10 Lucht  

 
4.10.1 Huidige situatie 

De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging zijn wegverkeer, industriële bedrijven en de 

landbouw. Snelrijdende en optrekkende auto’s, bussen en vrachtwagens veroorzaken emissies 

van NO2. Bij stagnerend verkeer komen stoffen als benzeen- en CO vrij. De bronnen voor PM10 

(fijn stof) zijn zeer divers: o.a. verkeer, industrie en natuurlijke bronnen. 

 

Voor de stoffen zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2) en stikstofoxiden (NOx), fijn stof 

(PM10), lood (Pb), koolmonoxide (CO) en benzeen zijn grenswaarden vastgesteld. De concen-

traties van deze stoffen in de buitenlucht moeten hier minimaal aan voldoen. 

 

De gevolgen van luchtverontreiniging kunnen zijn schade aan de gezondheid van mensen en 

dieren en schade aan planten en gebouwen. NO2 en PM10 (fijn stof) veroorzaken gezondheids-

klachten en versterken hooikoorts en allergische en astmatische problemen.  

 

Fijn stof kan ook bij veehouderijen problematisch zijn. De concentratie van fijn stof van intensie-

ve veehouderijen is echter zeer lokaal en zal rond de stallen hoger zijn dan verder van de stal-

len. Van de fijn stof emissie uit de veehouderij is ruim de helft afkomstig uit pluimveestallen 

(kippen, kalkoenen en eenden), circa één derde uit varkensstallen en circa 10% uit rundveestal-

len.  

 

In bijlage 5 zijn kaarten opgenomen met de concentraties PM10 en NO2 in de gemeente Wes-

terveld in het jaar 2008. 
 
4.10.2 Autonome ontwikkeling 

In bijlage 5 zijn kaarten opgenomen met de concentraties PM10 en NO2 in de gemeente Wes-

terveld in het jaar 2020. Hieruit blijkt dat de concentraties over het gehele grondgebied van 

Westerveld gelijk blijven. Alleen nabij de A28 is er sprake van een zeer kleine toename. 
 

 

Conclusies AO luchtkwaliteit 

 

- geen knelpunten 
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4.11 Geur 

 
4.11.1 Huidige situatie 

De gemeente Westerveld heeft onderzoek laten doen naar de geurbelasting door agrarische 

bronnen in de gemeente. Aanleiding hiervoor was de beleidsruimte die de Wet geurhinder en 

veehouderij (Wgh) biedt om de wettelijke standaardafstanden te vergroten of te verkleinen. In 

het kader van dit onderzoek is ook de huidige achtergrondbelasting berekend. Uit deze bereke-

ningen is gebleken dat de achtergrondgeurbelasting in de huidige situatie op een zeer goed 

niveau. Zeer lokaal is de belasting iets hoger.  
 

 
Kaart 4.15 Achtergrondbelasting huidige situatie  

 
Aanvullend op de berekeningen van de achtergrondbelasting zijn tevens de vaste afstanden 
van de grondgebonden veehouderijen van gemeente Westerveld ingetekend op een kaart. 
Hieruit is gebleken dat een aantal grondgebonden veehouderijen op basis van de wettelijke af-
standen geen uitbreidingsmogelijkheden meer heeft. Mogelijk kunnen kleinere afstanden meer 
perspectief bieden voor individuele veehouders, waarbij het de vraag is of dit ten koste gaat van 
het leefklimaat van omwonenden. Op grond van de resultaten van de Quickscan en de kaart 
met vaste afstanden heeft de gemeente Westerveld besloten om dit nader te onderzoeken in 
een geurgebiedsvisie en een verordening op te stellen. In de gebiedsvisie is een knelpunt ge-
vonden in de zone “ontwikkeling landbouw/natuur/recreatie” en deze zone “ontwikkeling land-
bouw” met afstanden tussen geurgevoelige objecten en veehouderij. In de geurverordening is 
vervolgens geregeld dat grotere afstanden dan de standaardafstanden uit de Wet geurhinder en 
veehouderij aanvaardbaar zijn. 

 
4.11.2 Autonome ontwikkeling 

In de autonome ontwikkeling zal het algemene beeld van de achtergrondgeurbelasting niet wij-

zigen. De zeer lokaal aanwezige hogere belastingen kunnen wel verder toenemen. 

 

Conclusies AO geur 

 

- geen knelpunten (knelpunten huidige situatie opgelost door geurverordening) 
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4.12 Gezondheid  

 
4.12.1 Huidige situatie 

Door het RIVM zijn verscheidene analyses uitgevoerd naar de effecten van de schaalvergroting 

van intensieve veehouderij op de volksgezondheid (RIVM rapport 609300006, januari 2008, en 

rapport 215011002, februari 2008). Enkele relevante conclusies uit deze studies zijn hieronder 

weergegeven.  

 

De meeste studies die zijn verricht naar effecten op de gezondheid ten aanzien van intensieve 

veehouderij richten zich op werknemers, niet zozeer (of in veel mindere mate) op omwonenden. 

Uit deze studies blijkt omwonenden tot een factor 1000 lager worden blootgesteld aan gezond-

heidsrisico’s dan werknemers. Ondanks het feit dat werknemers meer kans hebben op gezond-

heidsklachten (klachten aan luchtwegen, rillingen, transpiratie, koorts en gewrichtspijnen) heb-

ben, rapporteren zij dit minder vaak dan omwonenden. Overigens blijkt dat een directe relatie 

tussen blootstelling aan specifieke componenten uit de intensieve veehouderij en de gezond-

heidsklachten vooralsnog niet valt te leggen. 

 

Een mogelijk verband tussen grote bedrijven en het voorkomen en de verspreiding van infectie-

ziekten (zoönosen) en antibioticumresistentie is op basis van de beschikbare literatuur niet een-

voudig vast te stellen. Er zijn diverse bedreigingen maar ook enkele kansen bij verdere schaal-

vergroting. De balans hangt sterk af van de wijze waarop de bedrijfsvoering en het stalconcept 

worden ingevuld. Bij groei van bedrijven zonder aanpassing van bedrijfsvoering en stalconcept 

zullen de bedreigingen de kansen van grote bedrijven overstijgen. Dit maakt het noodzakelijk 

extra voorwaarden te stellen aan megabedrijven. Op basis van de beschikbare gegevens lijkt 

het in ieder geval belangrijk om: 

• het antibioticumgebruik op bedrijven, megabedrijven in het bijzonder, zoveel mogelijk te be-

perken; 

• grote bedrijven op een bepaalde minimum afstand van elkaar te positioneren (het voorstel is 

1 à 2 km, 500 meter wordt echter ook als richtlijn gehanteerd, o.a. provincie Overijssel, de 

motie Evering c.s., 25 juni 2008); 

• te voorkomen dat varkens en kippen op één groot bedrijf worden gecombineerd, en; 

• in het stalontwerp de risico’s voor introductie en verspreiding van micro-organismen mee te 

nemen. 

 

In verband met de recente uitbraken van de Q-koorts is er ook bezorgdheid rondom melkgeiten- 

en melkschapenhouderij. De drachtige geiten/schapen zorgen in het bijzonder tijdens de lam-

merperiode voor verspreiding van de bacterie. Besmetting kan optreden door inademing van 

besmet stof van stallen, weilanden, ruwe wol en dierenhuiden, door direct contact met besmette 

dieren en door het nuttigen van besmette rauwe melk of onvoldoende verhitting van besmet 

vlees. Vooral het verwaaien van ingedroogde en op weilanden uitgereden mest zou zorgen voor 

verspreiding van de bacteriën naar de mens. Eén enkele bacterie is voldoende om besmet te 

raken. De bestrijdingsmogelijkheden zijn beperkt, omdat de bacterie lang kan overleven in de 

omgeving en zich zo ook verder kan verspreiden. Hoe dichter bij het bedrijf, hoe groter de kans 

op het inademen van de bacterie. Aangenomen wordt dat er een verhoogde kans is op het op-

lopen van Q-koorts in een cirkel van 5 km rond een besmet bedrijf. 

 

De GGD Zeeland en Brabant heeft in een informatieblad van januari 2009 deze bevindingen 

overgenomen en vertaald in de volgende maatregelen. 

• Voldoende afstand (minimaal 1-2 km) tussen bedrijven om verspreiding van dierziekten en 

infectieziekten te voorkomen. Deze norm wordt al gehanteerd in het kader van risicobeheer-

sing van dierziekten. Is binnen een Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) deze afstand niet 

haalbaar? Dan kan ervoor gekozen worden het LOG als geheel als eenheid te beschouwen 

en de afstand tot andere LOG’s op minimaal 1-2 km te zetten. 

• Geen varkens en pluimvee op één bedrijfslocatie te huisvesten. 

• Huisvestingssysteem voor de beheersing van introductie en verspreiding van micro orga-

nismen. 
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• Bedrijfsvoering gericht op minimalisatie van introductie en verspreiding van micro organis-

men en antibioticumresistentie. 

• Monitoring van dieren en personeel op het voorkomen van enkele specifieke (nader te bepa-

len) infectieziekten. 

• Geen activiteiten gericht op interactie met de bevolking binnen de LOG’s. 

 

Zoals ook bij andere infectieziekten is in een stal met meer dieren de kans op onderlinge be-

smetting verhoogd. Los van de schaalvergroting wordt er naar aanleiding van een grote epide-

mie in Duitsland in 2005 geadviseerd geen schapen te houden binnen een afstand van 500 me-

ter van een woongebied. 

 

De minister van LNV heeft in haar brief van 9 december 2009 aan de Tweede Kamer gemeld 

dat de ontwikkelingen omtrent de Q-koorts zodanig zijn dat er maatregelen getroffen moeten 

worden en aangegeven een aantal van de door de deskundigencommissie voorgestelde maat-

regelen te zullen overnemen. Het Rijk beraadt zich nog het op het exacte pakket maatregelen. 

In het kader van deze ontwikkelingen is het ministerie van VROM is op dit moment (januari 

2010) bezig met een onderzoek naar de effecten van fijn stof en zoönosen op de gezondheid 

van mens en dier. De resultaten daarvan worden in 2010 verwacht. 

 

In een brief van de minister van LNV van januari 2009 aan de Tweede Kamer is vermeld dat het 

ministerie in overleg met het RIVM en andere betrokkenen bekijkt of nader onderzoek naar 

volkgezondheidsrisico’s (en instrumenten om deze te beheersen) gewenst is. Hierover zal de 

minister Tweede Kamer informeren door middel van een gezamenlijke beleidsbrief over inten-

sieve veehouderij en de risico’s voor de volksgezondheid.  

 

Op dit moment in gemeente Westerveld zijn er geen klachten bekend rondom gezondheidsef-

fecten door (intensieve) veehouderij. Er zijn in de gemeente Westerveld in het verleden geval-

len van Q-koorts geconstateerd. 

 
4.12.2 Autonome ontwikkeling 

Er is nader onderzoek gaande naar gezondheidseffecten van de veehouderij (in het bijzonder 

de intensieve veehouderij). Op dit moment is er geen informatie bekend over toekomstig beleid 

of regelgeving op dit onderwerp. 
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5 Alternatieven 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal het proces om te komen tot deze alternatieven worden beschreven. Daartoe 

wordt allereerst de milieugebruiksruimte bepaald. Hiervoor wordt gewerkt conform het advies 

van de commissie m.e.r. (zie paragraaf 5.2). Daarna is de behoefte dan wel vraag naar ruimte 

vanuit de relevante sectoren bepaald (paragraaf 5.3). Vervolgens wordt onderzocht waar even-

tueel knelpunten (of kansen) m.b.t. de milieugebruiksruimte ontstaan (paragraaf 5.4). Op basis 

hiervan worden twee alternatieven ontwikkeld (paragraaf 5.5).  

 
5.2 Advies commissie m.e.r. 

De Commissie adviseert daartoe voor de gewenste ontwikkelingen de “milieugebruiksruimte” in 

beeld te brengen. Hiermee wordt bedoeld de gebruiksruimte die er nog resteert totdat aan de 

wettelijke/beleidsmatige/wenselijke norm wordt bereikt. De commissie adviseert de milieuge-

bruiksruimte in ieder geval in beeld beeld te brengen voor de volgende thema’s:  

 

a. vermesting en verzuring natuur door uitstoot vanuit de landbouw 

b. verstoring natuur door recreatie 

c. landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten 

d. randvoorwaarden i.v.m. geur en geluid. 

 

Hieronder zijn de stappen die de commissie onderscheidt weergegeven. Hierbij is aangegeven 

waar deze stappen in het MER te vinden zijn. 

 

Stappen advies commissie m.e.r. Vindplaats in dit MER 

1. de ruimte die er is voor een toename van de milieu-

belasting op de genoemde thema’s (ook in cumulatie, 

waar dit van toepassing is) op basis van het bestaande 

en in ontwikkeling zijnd relevant milieubeleid 

Zie hoofdstuk 4. 

2. de behoefte aan uitbreiding en hervestiging van acti-

viteiten met milieueffecten; 

 

Zie paragraaf 5.3. 

3. aan de hand hiervan de verwachte toe- en/of afname 

van de milieubelasting op de milieuaspecten; 

 

Zie paragraaf 5.4 

 

4. welke ruimte de gemeente aan (nieuwe) initiatieven 

wil en kan geven in het op te stellen bestemmingsplan, 

op basis van de beschikbare ruimte, de reële behoefte 

en de toe- en afname in milieubelasting; 

 

Zie paragraaf 5.5 

5. als blijkt dat de milieugebruiksruimte onvoldoende is 

om te voorzien in de ontwikkelbehoefte, maak dan in-

zichtelijk welke (mitigerende) maatregelen genomen 

kunnen worden, of als dat niet of onvoldoende mogelijk 

blijkt, welke prioriteiten of voorwaarden worden gesteld. 

 

Zie hoofdstuk 5.5, hoofdstuk 6 en 7. 
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5.3 Behoefte aan uitbreiding 

De gemeente Westerveld heeft ingeschat in hoeverre er in de relevante sectoren een behoefte 

is aan uitbreiding of nieuwvestiging. Het betreft hier een inschatting van de behoefte in de ko-

mende 10 jaar (de looptijd van het bestemmingsplan). Uiteraard kan de toekomst uitwijzen dat 

de behoefte groter of kleiner blijkt te zijn. 

 

Landbouw 

De gemeente gaat er vanuit dat enkele bestaande grondgebonden bedrijven in de toekomst tot 

schaalvergroting zullen overgaan (conform de landelijke trend).  

 

Daarnaast is het de gemeente bekend dat enkele grondgebonden agrarische bedrijven binnen 

de gemeente willen verplaatsen. Dit betreft met name bedrijven die in of nabij natuurgebieden 

liggen en bedrijven die in of nabij de bebouwde omgeving liggen. De gemeente schat het aantal 

grondgebonden bedrijven met verplaatsingsplannen in op 5-10 (in de komende 10 jaar). 

 

De gemeente schat voorts in dat zowel het aantal volwaardige intensieve veehouderijbedrijven 

(in de huidige situatie <10) en de neventakken intensieve veehouderij (huidige situatie <5) in de 

komende 10 jaar zal afnemen. Nieuwvestigingsplannen voor intensieve veehouderijen verwacht 

de gemeente in het geheel niet (huidige en toekomstig bestemmingsplan voorzien hier ook niet 

in). 

 

Kampeerrecreatie 

De verwachte ontwikkeling in de kampeerrecreatie is (terrein)uitbreiding in combinatie met her-

inrichting, eventueel in combinatie met gedeeltelijke omzetting van kampeerplaatsen in recrea-

tiehuisjes. De gemeente schat in dat in de komende 10 jaar ca 5-10 recreatiebedrijven een der-

gelijk ontwikkelingsplan zal willen uitvoeren.  

 

Nieuwvestiging van kampeerterreinen zal in zeer beperkte mate kunnen voorkomen de komen-

de 10 jaar. Er is bij de gemeente momenteel 1 nieuwvestigingsplan voor een kampeerterrein 

bekend. 

 

Natuurontwikkeling 

De gemeente verwacht dat in de komende 10 jaar de volgende drie (relatief grootschalige) na-

tuurontwikkelingsprojecten prioriteit zullen krijgen, en naar verwachting dus deels of geheel ge-

realiseerd zullen worden: 

 

• Beekdal Vledder Aa (tussen Doldersum en Vledder) 

• Beekdal Oude Vaart (tussen Uffelte en Ruinen) 

• Oude Willem 

 
5.4 Knelpunten en kansen milieugebruiksruimte 

Op basis van de beschrijving van de milieueffecten hoofdstuk 4 is de milieugebruiksruimte be-

schreven. Op basis hiervan is onderstaande tabel met knelpunten en kansen opgesteld. In deze 

tabel wordt ingegaan op de thema’s die de Commissie m.e.r. heeft aangedragen (zie paragraaf 

5.2 van dit MER) 
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 Natuur Landschap en 

cultuurhistorie 

Archeologie Geur en geluid 

Agrarische bouw-

blokken 

 

Stikstofdepositie is 

knelpunt op planni-

veau.  

 

Verstening, verdich-

ting 

 

 

 

Bodemingrepen  

 

 

 

Geen knelpunten  

 

 

 

 

Kampeerterreinen  

 

Risico verstoring  

 

 

 

Verdichting  

 

 

 

Geen knelpunten 

 

Geen knelpunten 

 

 

 

Natuurontwikke-

ling  

 

Vigerende plannen 

beperkend voor 

ontwikkeling EHS 

Vigerende plannen 

beperkend voor 

ontwikkeling EHS 

 

 

Bodemingrepen  

 

 

 

N.v.t. 

 

 

Rood: groot knelpunt (--) 

Oranje: mogelijk knelpunt (-) 

Geel: geen knelpunt (0) 

Groen: kans op verbetering (+) 

 
5.5 Alternatieven 

Op basis van bovenstaande analyse blijkt dat de bouw- en ontwikkelmogelijkheden voor agrari-

sche bouwblokken en kampeerterreinen leiden tot de meeste (potentiële) knelpunten voor het 

milieu. De mogelijkheden voor de landbouw zijn hierbij het meest relevant. Doorontwikkeling 

van de landbouw kan leiden tot effecten op natuur, landschap en cultuurhistorie en archeologie. 

Doorontwikkeling van kampeerrecreatie kan leiden tot effecten op natuur en land-

schap/cultuurhistorie. Bij natuurontwikkeling is er sprake van een kans op verbetering van na-

tuur en landschap, hoewel dit ongunstig kan zijn voor archeologie. 

 

Op basis van deze analyse zijn twee alternatieven ontwikkeld. Hierbij is gevarieerd in de ont-

wikkelingsruimte voor de economische functies. Belangrijke opmerking hierbij is dat de ge-

meenteraad van Westerveld in de Kadernota voor het bestemmingsplan buitengebied er bewust 

voor gekozen heeft om met betrekking tot de grootte van het agrarisch bouwblok geen differen-

tiatie per ontwikkelingsgebied aan te brengen.  Dit betekent dat het mogelijk ruimtebeslag van 

een agrarisch bedrijf in het buitengebied overal gelijk is, maar dat de invulling van deze fysieke 

ruimte zich autonoom op een verschillende manier zal ontwikkelen. Dit wil zeggen dat in het 

ontwikkelingsgebied landbouw en recreatie (landbouwontwikkelingsgebied)  het accent zal blij-

ven liggen op schaalvergroting en dat in het ontwikkelingsgebied landbouw, recreatie en natuur 

(verwevingsgebied) het accent zal verschuiven naar schaalverbreding (multifunctionele land-

bouw) of bedrijfsbeëindiging. De gemeenteraad wilde de ontwikkelingsruimte niet variëren op 

basis van een zonering. Om deze reden is in de alternatievenontwikkeling ook niet (alsnog) in-

gegaan op een zonering van de ontwikkelingsruimte. Wel wordt er gevarieerd met de omvang 

van de ontwikkelingsruimte. 

 

Alternatief 1: Alternatief plattelandseconomie  

In dit alternatief worden zijn de bouw- en ontwikkelmogelijkheden voor landbouw en kampeer-

recreatie conform het voorontwerp-bestemmingsplan . Het belang van deze economische func-

ties is dusdanig, dat de gemeente ruime planologische mogelijkheden wil bieden. Om de maxi-

male ruimte voor economische functies beschikbaar te houden, wordt in dit alternatief wordt 

geen ruimte geboden voor natuurontwikkeling. Samengevat houdt alternatief 1 in: 
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Bestaande bedrijven uitbreidingsruimte tot 3 ha bouwblok (via wijziging) Agrarische bedrijven 

 
Mogelijkheid tot nieuwvestiging van grondgebonden agrarische bedrijven binnen de 

bestemming Agrarisch 1, voor zover er over deze bestemmingen geen aanduidingen 

zijn gelegd ter bescherming van landschap of cultuurhistorie.  

Bestaande kampeerterreinen krijgen (niet in oppervlakte begrensde) uitbreidings-

ruimte op gronden met een agrarische bestemming. 

Kampeerterreinen 

 

Mogelijkheid van nieuwvestiging binnen alle agrarische bestemmingen. 

 

Natuurontwikkeling Geen mogelijkheid voor natuurontwikkeling. 

 

 

Alternatief 2. Natuuralternatief 

In dit alternatief worden geen extra bouw/ontwikkelmogelijkheden voor landbouw en recreatie 

geboden. Dat betekent dat vanwege stikstofproblematiek er geen uitbreidingsruimte voor agra-

rische bedrijven wordt geboden. Vanwege verstoring van natuurwaarden wordt geen uitbrei-

dingsruimte voor kampeerterreinen geboden. Dit geldt voor alle kampeerterreinen in de ge-

meente, omdat ook vanaf kampeerterreinen op enige afstand van natuurgebieden recreatie in 

de natuurgebieden kan plaatsvinden. In dit alternatief wordt bovendien de kans op betere ont-

wikkelingsmogelijkheden voor de EHS benut door een algemene wijzigingsbevoegdheid voor 

natuurontwikkeling (ook opgenomen in voorontwerp-bestemmingsplan) op te nemen. 

 

Bouwblokgrootte max. 1,5 ha in hele gemeente (conform AO) Agrarische bedrijven 

 
Geen nieuwvestigingsmogelijkheid 

 

Geen uitbreidingsmogelijkheid bestaande kampeerterreinen Kampeerterreinen 

 
Geen nieuwvestigingsmogelijkheid 

Natuurontwikkeling Mogelijke tot natuurontwikkeling ten behoeve van realisatie gehele EHS.  

 

 

 

Wat betreft de visualisatie van de alternatieven wordt verwezen naar de kaarten in hoofdstuk 2 

(figuur 2.1, 2.2 en 2.3). Op deze kaarten zijn de bestaande locaties en nieuwvestigingsmoge-

lijkheden weergegeven. In combinatie met bovenstaande teksten kan uit deze kaarten worden 

afgeleid wat de ruimtelijke invloed van beide alternatieven is. 
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6 Milieueffecten en effectbeperkende 

maatregelen 

6.1 Effectbeoordeling 

De alternatieven worden in dit hoofdstuk beoordeeld op effecten. In hoofdstuk 4 zijn de huidige 

situatie en de autonome ontwikkeling beschreven en zijn de gevolgen van deze autonome ont-

wikkeling al aangegeven. De uiteindelijke beoordeling van de effecten van de alternatieven is in 

dat licht gezien door expert judgement uitgevoerd en beknopt beschreven. Dit houdt in dat naar 

aanleiding van de beschrijving van de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en de vastge-

stelde kaders, de effecten kwalitatief worden beoordeeld. Voor stikstofdepositie zijn wel bereke-

ningen uitgevoerd om de beoordeling te ondersteunen. 

 

De scores van de effectenbeoordeling moeten niet worden gezien als een absolute beoordeling. 

Het geeft een indicatie van het effect weer op grond van een relatieve vergelijking tussen de 

alternatieven. Daarnaast kan de waardering van de verschillende aspecten niet onderling wor-

den vergeleken. 

 

In tabel 6.1 zijn de effecten van de alternatieven beoordeeld op verschillende criteria. Voor de 

beoordeling van de milieueffecten zijn in de tabel de volgende aanduidingen gehanteerd: 

 

++ zeer positief effect 

+ positief effect 

0/+ beperkt positief effect 

0 geen positief en geen negatief effect 

0/- beperkt negatief effect 

- negatief effect 

-- zeer negatief effect 

 

De volgende milieuthema’s zullen aan de orde komen: 

 

• Natuur 

• Landschap en cultuurhistorie 

• Archeologie 

• Water  

• Verkeer 

• Woon- en leefmilieu (geluid, lucht, geur en gezondheid) 

• Bodem 

• Energie 

 

Voor de eerste 3 thema’s (natuur, landschap/cultuurhistorie en archeologie) zijn themakaarten 

vervaardigd. Deze zijn opgenomen in bijlage 6. In deze themakaarten zijn de kaarten uit figuur 

2.1, 2.2 en 2.3 gecombineerd met informatie over het betreffende thema. Deze kaarten dienen 

als illustratie bij de effectbeoordeling van de betreffende thema’s. 

 

Hieronder wordt ingegaan op de effecten per milieuthema. 
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6.2 Natuur 

In deze paragraaf de volgende twee toetsingscriteria gehanteerd: 

 

• Natura 2000 

• EHS en weidevogelgebieden 

• Beschermde soorten  

 
6.2.1 Natura 2000  

In dit MER worden alle effecten, dus ook die op Natura 2000, beoordeeld ten opzichte van de 

autonome ontwikkeling. In de Passende Beoordeling worden effecten beoordeeld ten opzichte 

van de huidige situatie. Dit omdat de Natuurbeschermingswet (waarin het beschermingsregime 

voor Narura 2000 is geregeld) voorschrijft dat wordt beoordeeld ten opzichte van de huidige 

situatie. 

 

Agrarische bedrijven 

 

Stikstofdepositie 

Uitbreiding en nieuwvestiging van landbouwbedrijven zal ook leiden tot toename van dieraantal-

len. Uitbreiding van dieraantallen kan –afhankelijk van het stalsysteem leiden tot toename van 

de uitstoot van ammoniak uit stallen. Door deze extra ammoniakuitstoot zal de depositie van 

stikstof op Natura 2000-gebieden in de omgeving toenemen.  

 

Om de stikstofdepositie door Westerveldse bedrijven te bepalen, heeft Alterra berekeningen 

uitgevoerd. Zie voor een toelichting hierop bijlage 4. Hierbij wordt opgemerkt dat in deze bere-

keningen is uitgegaan van een realistische bouwblokinvulling. Een worst case bouwblokinvulling 

zou tot nog hogere dieraantallen en nog hogere stikstofdepositie leiden. Uit de berekeningen 

blijkt dat een grote toename van de stikstofdepositie optreedt. Dit effect is met name sterk aan 

de randen van de gebieden, maar ook meer centraal in de gebieden is een toename berekend. 

De berekende toenames leiden tot een sterke toename van de stikstofdepositie op kwetsbare 

habitats, terwijl de achtergrondbelasting al hoger is dan de kritische depositiewaarde. Dit kan 

leiden tot belangrijke negatieve ecologische effecten op deze habitats.  

 

De berekende toename is bij alternatief 2 komt overeen met toename in de autonome ontwikke-

ling. Deze toename is aanmerkelijk lager dan bij alternatief 1. Ook voor alternatief 2 geldt dat de 

effecten met name (maar niet uitsluitend) kunnen optreden aan de randen van de Natura 2000-

gebieden.  

 

Foerageergebieden  

De nieuwvestiging of uitbreiding van grondgebonden agrarische bedrijven in gebieden die door 

Natura 2000-soorten worden gebruikt om te foerageren (m.n. Rietganzen en Kleine Zwanen) 

zouden kunnen leiden tot negatieve effecten door ruimtebeslag. Het zal dan vooral gaan om het 

verschuiven van reeds bestaande verstoringszones waardoor areaal foerageerbied mogelijk 

kleiner wordt of verschuift. Gelet op de aanwezigheid van verschillende foerageergebieden 

rondom het Dwingelderveld, het feit dat het bestemmingsplan niet voorziet in grootschalige 

ruimtelijke ontwikkelingen, zullen effecten naar verwachting beperkt blijven. Het handhaven van 

het grondgebonden landbouwkundig gebruik in de beekdalen draagt overigens ook bij aan het 

behoud van de foerageerfunctie. 

 

Beoordeling alternatieven 

In dit alternatief 1 kunnen belangrijke negatieve effecten op Natura 2000 optreden, met name 

vanwege stikstofdepositie, groot. Aangezien effecten door nieuwvestiging ook in de autonome 

ontwikkeling kunnen optreden, wordt het effect alleen bepaald door de grotere bouwblokmaat (3 

ha in plaats van 1,5 ha).Ten opzichte van de autonome ontwikkeling worden de effecten van 

alternatief 1 beoordeeld als zeer negatief (- -). Bij alternatief 2 zijn de effecten gelijk aan de ef-

fecten in de autonome ontwikkeling, daarom is het effect neutraal (0). 
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Figuur 5.1: Stikstofdepositie Westerveldse bedrijven alternatief 1 

 

 
Figuur 5.2: Stikstofdepositie Westerveldse bedrijven alternatief 2 
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Kampeerterreinen 

De uitbreiding van kampeerterreinen zal voor een groot deel kunnen plaatsvinden in de nabij-

heid van Natura 2000-gebieden. Nieuwvestiging van kampeerterreinen kan in een groter gebied 

plaatsvinden. 

 

De toename van kampeerrecreatie kan leiden tot een mogelijke toename in verstoring van Na-

tura 2000-soorten. Hierbij kan het gaan om broedvogels in de Natura 2000-gebieden en om 

foeragerende wintervogels binnen en buiten de Natura 2000-gebieden. Recreatie is natuurge-

bieden is echter voor een beperkt deel afkomstig van lokale verblijfsrecreatie (grootste deel 

komt door dagrecreanten die ook van grotere afstand kunnen komen). Bovendien wordt aange-

nomen dat recreanten op de paden blijven en daardoor geen habitats verstoren of vernietigen. 

De verstoring voor vogels zal alleen optreden in de nabijheid van paden, er zullen grote onge-

stoorde gebieden overblijven. Ondanks het voorgaande, is het bieden van planologische ruimte 

nabij Natura 2000-gebieden, niet gunstig voor het tegengaan van verstoring door recreatie. 

 

Wat betreft de invloeden van nieuwvestiging van kampeerterreinen op foerageergebieden voor 

Natura 2000-soorten wordt verwezen naar wat over foerageergebieden is opgemerkt bij agrari-

sche bouwblokken. Ook bij vestiging kampeerterreinen kunnen effecten optreden, maar deze 

zullen naar verwachting beperkt blijven. 

 

Alternatief 1 voorziet in mogelijkheden voor uitbreiding van bestaande kampeerterreinen en 

nieuwvestiging van kampeerterreinen. In alternatief 2 zijn geen mogelijkheden opgenomen voor 

nieuwvestiging of uitbreiding van kampeerterreinen. Ten opzichte van de autonome ontwikke-

ling worden de effecten van alternatief 1 beoordeeld als negatief (-), en de effecten van alterna-

tief 2 als neutraal (0). 

 

Natuurontwikkeling 

Door natuurontwikkeling worden de Natura 2000-gebieden versterkt in oppervlakte en beter met 

elkaar verbonden door de nieuwe natuurgebieden. Deze verbindingen leiden ertoe dat barriè-

rewerking (door wegen, bebouwing, intensief gebruik agrarisch gebied) wordt verzacht of opge-

heven. Hierdoor kan de uitwisseling van soorten tussen de Natura 2000-gebieden verbeteren 

en daarmee ook de kwaliteit en biodiversiteit van deze gebieden.  

 

In alternatief 1 wordt geen mogelijkheid geboden natuurontwikkeling, in alternatief 2 wel. Ten 

opzichte van de huidige situatie is worden de effecten van alternatief 1 beoordeeld als neutraal 

(0), en de effecten van alternatief 2 als positief (+). 

 

Effectbeoordeling 

In de onderstaande tabel worden de effectbeoordelingen samengevat. 

 

Criterium: Natura 2000  HS Alternatief 1 Alternatief 2 

Agrarische bouwblokken 0 - - 0 

Kampeerterreinen 0 -  0 

Natuurontwikkeling 0 0 + 

Totaal 0  - - 0/+  

 
6.2.2 EHS en weidevogelgebieden 

 

Agrarische bedrijven 

 

Stikstofdepositie 

De ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw kunnen leiden tot een toename van dieraan-

tallen en daardoor tot verhoging van de stikstofdepositie. Dit kan negatieve effecten hebben op 

voor verzuring gevoelige gebieden in de EHS (die in Westerveld op ruime schaal aanwezig zijn; 

waarbij er grote overlap is met de Natura 2000-gebieden). Deze toename van stikstofdepositie 

kan tot belangrijke negatieve effecten leiden op de kwaliteit van de voor verzuring gevoelige 

EHS-gebieden. 
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Ruimtebeslag 

Door de nieuwvestiging of uitbreiding van grondgebonden agrarische bedrijven kan het open 

landschap plaatselijk verdichten. Ook kan meer verstoring optreden (geluid, licht, menselijke 

aanwezigheid). Uit het in dit MER opgenomen kaartmateriaal blijkt dat de nieuwvestigingsge-

bieden voor grondgebonden agrarische bedrijven niet overlappen met de EHS-kerngebieden of 

de ecologische verbindingszone Vledderhof-De Eese. In het beekdal van de Steenwijker Aa 

sprake van overlap tussen nieuwvestigingsgebied voor agrarische bedrijven en het zoekgebied 

voor de robuuste verbindingszone. Dit kan negatief uitwerken voor de realisatie van de robuuste 

verbinding. De verbindingszone zal echter met name gericht zijn op de beek, de oevers en na-

bijgelegen percelen met hoge grondwaterstanden. Dergelijke locaties zijn in beginsel niet ge-

schikt voor agrarische bouwpercelen.  

 

Daarnaast is er sprake van overlap tussen nieuwvestigingsgebied voor agrarische bedrijven en 

weidevogelgebieden in de beekdalen van de Vledder Aa/Wapserveense Aa en Dwingelder-

stroom/Oude Vaart. Nieuwvestiging van grondgebonden agrarische bedrijven kan leiden tot ne-

gatieve effecten door ruimtebeslag en verstoring. Wel is het zo dat weidevogels gebaat zijn bij 

hoge grondwaterstanden, en dat dergelijke percelen in beginsel niet geschikt zijn voor agrari-

sche bouwpercelen. Ook kan het handhaven van het landbouwkundig gebruik (bij grondgebon-

den bedrijven voornamelijk grasland) ook bijdragen aan het behoud van de leefgebiedfunctie. 

 

Beoordeling alternatieven 

Alternatief 1 voorziet in mogelijkheden voor zowel nieuwvestiging als uitbreiding van bestaande 

agrarische bedrijven. Hierdoor kunnen negatieve effecten op EHS en weidevogelgebieden op-

treden. Aangezien effecten door nieuwvestiging ook in de autonome ontwikkeling kunnen op-

treden, wordt het effect alleen bepaald door de grotere bouwblokmaat (3 ha in plaats van 1,5 

ha). Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect van alternatief 1 negatief (-). Al-

ternatief 2 voorziet in een zelfde bouwblokgrootte als de autonome ontwikkeling. Anders dan in 

de autonome ontwikkeling is er in alternatief 2 geen mogelijkheid tot nieuwvestiging. Het effect 

van alternatief 2 is beperkt positief (0/+). 

 

Kampeerterreinen 

De nieuwvestigingsmogelijkheden geldt voor het gehele agrarische gebied, dus ook voor agra-

rische gebieden die grenzen aan de EHS, het tracé van de ecologische verbindingszone Vled-

derhof - DeEese en de robuuste verbindingszone. De nieuwvestiging van kampeerterreinen zou 

de ontwikkeling van de EHS of de verbindingszones kunnen belemmeren (door verstoring en 

fysiek ruimtebeslag), wat aangemerkt wordt als een negatief effect.  

 

De nieuwvestigingsmogelijkheid geldt echter wel voor de voor weidevogels relevante beekda-

len. Hierdoor zouden dus wel negatieve effecten kunnen optreden. De vestiging van nieuwe 

kampeerterreinen kan leiden tot effecten op weidevogels (ruimtebeslag en verstoring).  

 

Alternatief 1 voorziet (anders dan de autonome ontwikkeling) in mogelijkheden voor zowel 

nieuwvestiging als uitbreiding van bestaande kampeerterreinen. Hierdoor kunnen negatieve 

effecten op de EHS en weidevogelgebieden optreden. Ten opzichte van de autonome ontwikke-

ling is het effect van alternatief 1 negatief (-). Alternatief 2 voorziet niet in extra uitbreidings- of 

nieuwvestigingsmogelijkheden ten opzichte van de autonome ontwikkeling en heeft daarom een 

neutraal effect (0). 

 

Natuurontwikkeling 

In dit alternatief worden de EHS-gebieden versterkt in oppervlakte en met elkaar verbonden 

door de aanleg van nieuwe natuurgebieden. Deze verbindingen leiden tot verbeterde uitwisse-

ling van soorten tussen de gebieden en dus tot een belangrijke kwaliteitsverbetering van deze 

gebieden zelf.  

 

Een groot deel van de natuurontwikkelingsopgave in de gemeente Westerveld is voorzien in de 

voor weidevogels relevante beekdalen. Het betreft hier het beekdal van de Vledder Aa (tussen 

Doldersum en Vledder) en het beekdal van de Oude Vaart (tussen Uffelte en Ruinen). Voor de 

Vledder Aa is het natuurdoeltype dotterbloemgraslanden van beekdalen/nat schraalgrasland 
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tussen Doldersum en Vledder. Tussen Wapserveen en Frederiksoord is ook dit natuurdoeltype 

voorzien, en daarnaast bloemrijk grasland en beperkte oppervlakten moeras. De opgave voor 

het beekdal van de Vledder Aa maakt onderdeel uit van de Robuuste verbindingszone Steen-

wijker Aa. Voor beekdal Oude Vaart is de natuurontwikkeling (nabij Uffelte) gericht op natuur-

doeltype bloemrijk grasland. De genoemde natuurontwikkeling (met bijbehorende natuurdoelty-

pen) hebben naar verwachting ook een positief effect op weidevogels.  

 

Alternatief 1 voorziet (evenals de autonome ontwikkeling) niet in natuurontwikkeling. Alternatief 

2 voorziet wel natuurontwikkeling ten behoeve van de EHS. Ten opzichte van de autonome 

ontwikkeling is het effect van alternatief 1 neutraal (0) en van alternatief 2 positief (+). 

 

Effectbeoordeling 

In de onderstaande tabel worden de effectbeoordelingen samengevat. 

 

Criterium: EHS en 

weidevogelgebieden 

AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Agrarische bouwblokken 0 - 0/+ 

Kampeerterreinen 0 -  0 

Natuurontwikkeling 0 0 + 

Totaal 0  -  +  

 
6.2.3 Beschermde soorten 

Voor beschermde soorten geldt dat de effecten niet goed vooraf op planniveau te beoordelen 

zijn. Bij individuele activiteiten zal getoetst moeten worden of beschermde planten- en/of dier-

soorten voorkomen en of deze effecten ondervinden. In het kader van dit Plan-MER wordt wel 

ingegaan op de weidevogelgebieden in de gemeente (zie voorgaande tekst).  

 
6.2.4 Mitigerende maatregelen natuur 

Om negatieve effecten op natuur te mitigeren kunnen de volgende maatregelen worden getrof-

fen: 

 

• Beperken nieuwvestiging en uitbreiding bestaande agrarische bedrijven 

• Beperken nieuwvestiging en uitbreidingsmogelijkheden bestaande kampeerterreinen 

• Borgen dat elke activiteit individueel en vooraf wordt beoordeeld op effecten op Natura 

2000.  

 

 
6.3 Landschap en cultuurhistorie 

In deze paragraaf de volgende twee toetsingscriteria gehanteerd: 

 

• Historisch landschap 

• Historische bouwkunde 

 
6.3.1 Historisch landschap 

Bij dit criterium wordt beoordeeld op de mate van aantasting van landschapstypen en land-

schapselementen. Voor de landschapstypen wordt ook gekeken naar de gaafheid van het be-

treffende landschapstypen. Hoe hoger de gaafheidsgraad, hoe hoger de cultuurhistorische 

waarde van het landschapstype.  

 

Gelet op het voorgaande wordt in de effectbeoordeling uitsluitend ingegaan op de landschaps-

typen essen, beekdalen en wegdorpen met middelhoge of hoge gaafheid. 

 

Op de themakaart zijn ter informatie ook de behoudenswaardige landschapselementen weer-

gegeven. Deze worden in het bestemmingsplan beschermd door een specifieke dubbelbe-

stemming. In de effectbeschrijving wordt daarom niet ingegaan op deze elementen.  
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Agrarische bedrijven 

Bij grotere uitbreidingen (gebouwen > 500 m2) is het Beeldkwaliteitsplan van toepassing, en zal 

de nieuwe bebouwing zorgvuldig ingepast moeten worden. Hiertoe moet de initiatiefnemer een 

landschapsplan indienen. Ondanks deze regeling kunnen de bouwmogelijkheden in het voor-

ontwerp-bestemmingsplan leiden tot een verdere verstening en verdichting van het buitenge-

bied. Met name op en rond de excomplexen en in beekdalen met hoge gaafheidsgraad is er 

kans op negatieve effecten, welk effecten niet volledig kunnen worden voorkomen door toepas-

sing van het Beeldkwaliteitsplan.  

 

Essen 

Bij vrijwel alle escomplexen in de gemeente liggen bestaande agrarische bedrijven (zie thema-

kaart). Daarnaast is bij de essen van Wapse en Leggeloo/Eemster sprake van een nieuwvesti-

gingsmogelijkheid. De escomplexen kunnen worden beïnvloed door een toename van agrari-

sche bebouwing. De kans dat bedrijven hier nog zullen doorgroeien is echter relatief klein (zie 

tabel in paragraaf 4.4.2). 

 

Beekdalen 

In de beekdalen ligt een beperkt aantal agrarische bedrijven; de meest bedrijven bevinden zich 

aan de randen van het beekdal. Voor diverse beekdalen (ook met hoge en middelhoge gaaf-

heidsgraad) geldt de mogelijkheid tot nieuwvestiging. De beekdalen kunnen worden beïnvloed 

door een toename van agrarische bebouwing. De kans dat bedrijven in het beekdallandschap 

zullen doorgroeien is overigens relatief groot (zie tabel in paragraaf 4.4.2). 

 

Wegdorpen 

In de wegdorpenlandschappen van Wapserveen en Veendijk is een groot aantal bestaande a-

grarische bedrijven aanwezig. Ook is er achter deze linten ruimte voor nieuwvestiging. Dit land-

schapstype kan door agrarische ontwikkelingen (toename bebouwing) worden beïnvloed. De 

kans dat bedrijven zullen doorgroeien is gemiddeld (zie tabel in paragraaf 4.4.2). 

 

Beoordeling alternatieven 

Alternatief 1 voorziet in mogelijkheden voor zowel nieuwvestiging als uitbreiding van bestaande 

agrarische bedrijven. Aangezien effecten door nieuwvestiging ook in de autonome ontwikkeling 

kunnen optreden, wordt het effect alleen bepaald door de grotere bouwblokmaat (3 ha in plaats 

van 1,5 ha). Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect van alternatief 1 beperkt 

negatief (0/-). Alternatief 2 voorziet in een zelfde bouwblokgrootte als de autonome ontwikke-

ling. Anders dan in de autonome ontwikkeling is er in alternatief 2 geen mogelijkheid tot nieuw-

vestiging. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect van alternatief 2 beperkt po-

sitief (0/+). 

 

Kampeerterreinen  

 

Essen 

De bestaande kampeerterreinen liggen over het algemeen niet nabij essen (zie themakaart). 

Wel geldt er voor de escomplexen een nieuwvestigingsmogelijkheid voor kampeerterreinen. De 

escomplexen kunnen worden beïnvloed door de vestiging van kampeerterreinen.  

 

Beekdalen 

In de beekdalen ligt een zeer beperkt aantal kampeerterreinen; de meest terreinen bevinden 

zich bij natuurgebieden buiten de beekdalen. Voor diverse beekdalen (ook met hoge en middel-

hoge gaafheidsgraad) geldt echter wel een mogelijkheid tot nieuwvestiging. De beekdalen kun-

nen worden beïnvloed door een toename van kampeerterreinen.  

 

Wegdorpen 

In het wegdorpenlandschap bevinden zich nu geen kampeerterreinen. Wel geldt er de mogelijk-

heid van nieuwvestiging, waardoor negatieve effecten kunnen optreden. 
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Beoordeling alternatieven 

Alternatief 1 voorziet (anders dan de autonome ontwikkeling) in mogelijkheden voor zowel 

nieuwvestiging als uitbreiding van bestaande kampeerterreinen. Ten opzichte van de autonome 

ontwikkeling is het effect van alternatief 1 negatief (-). Alternatief 2 voorziet niet in extra uitbrei-

dings- of nieuwvestigingsmogelijkheden ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Ten op-

zichte van de autonome ontwikkeling is het effect van alternatief 2 neutraal (0). 

 

Natuurontwikkeling 

 

Landschapstypen 

Volgens de natuurdoeltypenkaart worden in het gebied Oude Willem de natuurdoeltypen “Beek-

dallandschap” en “zandlandschap” nagestreefd. Voor het gebied Martenswal is dit het natuur-

doeltype “beekdallandschap”. Voor Anserpad worden de natuurdoeltypen “droge heide” en “nat-

te heide” voorzien. Natuurontwikkeling op deze locaties is te beschouwen als passend binnen 

de betreffende landschapstypen. In feite wordt door de natuurontwikkeling die oorspronkelijke 

landschappelijke situatie hersteld.  

 

Beoordeling alternatieven 

Alternatief 1 voorziet (evenals de autonome ontwikkeling) niet in natuurontwikkeling. Alternatief 

2 voorziet wel natuurontwikkeling ten behoeve van de EHS, waardoor landschappelijke kwalitei-

ten worden versterkt. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect van alternatief 1 

neutraal (0) en van alternatief 2 positief (+). 

 

Effectbeoordeling  

In de onderstaande tabel worden de effectbeoordelingen samengevat. 

 

Criterium: historisch 

landschap 

AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Agrarische bouwblokken 0 0/-  0/+ 

Kampeerterreinen 0 -  0 

Natuurontwikkeling 0 0/- + 

Totaal 0 -  + 

 
6.3.2 Historische bouwkunde 

Bij dit criterium wordt gekeken naar beschermde dorpsgezichten (in het plangebied zijn dit 

Dwingeloo Westeinde en Eursinge de Wal en Havelte Van Helomaweg), gebouwde rijksmonu-

menten en eventuele andere waardevolle gebouwde structuren. 

 

Agrarische bedrijven 

Op locaties waar sprake is van een beschermd dorpsgezicht (zoals Dwingeloo Westeinde), of 

waar rijksmonumenten aanwezig zijn (zoals in Wapserveen) kan een aanmerkelijke schaalver-

groting van de nabijgelegen agrarische bedrijven tot aantasting van de cultuurhistorische waar-

de leiden. De kans dat dit effect optreedt, is gering omdat in cultuurhistorisch waardevolle be-

bouwde omgeving niet de optimale omstandigheden voor moderne agrarische bedrijvigheid 

voorhanden zijn. 

 

Daarnaast kan de nieuwvestingsmogelijkheid voor grondgebonden agrarische bedrijven effec-

ten hebben. Bij Wapserveen is nieuwvestiging voorzien vlak achter het lint, waarin rijksmonu-

menten staan. Hetzelfde geldt voor beschermd dorpsgezicht Dwingeloo Westeinde. De vesti-

ging van een groot nieuw bedrijf op korte afstand achter deze waardevolle lintstructuren, kan 

ertoe leiden dat de relatie tussen rijksmonument en het achterliggende landschap in zekere ma-

te wordt aangetast.  

 

Alternatief 1 voorziet in mogelijkheden voor zowel nieuwvestiging als uitbreiding van bestaande 

agrarische bedrijven. Aangezien effecten door nieuwvestiging ook in de autonome ontwikkeling 

kunnen optreden, wordt het effect alleen bepaald door de grotere bouwblokmaat (3 ha in plaats 

van 1,5 ha). Ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt alternatief 1 beoordeeld als be-

perkt negatief (0/-). In alternatief 2 is de uitbreidingsruimte gelijk aan de autonome ontwikkeling 
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en is er geen ruimte voor nieuwvestiging. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt 

alternatief 2 beoordeeld als neutraal (0). 

 

Kampeerterreinen 

De uitbreiding van bestaande kampeerterreinen leidt niet tot effecten op cultuurhistorische 

waardevolle bouwkundige elementen. Voor de ruime nieuwvestigingsmogelijkheid voor kam-

peerterreinen geldt hetzelfde als voor nieuwvestiging van agrarische bedrijven, met dien ver-

stande dat de beïnvloeding van de omgeving door een kampeerterrein minder sterk is. Daar 

staat tegenover dat het gebied waarin nieuwvestiging van kampeerterreinen mogelijk is, groot is 

(het gehele agrarisch gebied) zodat het aantal potentiële conflicten groter is dan bij de nieuwe 

agrarische bedrijven. 

 

Alternatief 1 voorziet in mogelijkheden voor zowel nieuwvestiging als uitbreiding van bestaande 

kampeerterreinen. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect van alternatief 1 

beperkt negatief (0/-). Alternatief 2 voorziet niet in extra uitbreidings- of nieuwvestigingsmoge-

lijkheden ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Ten opzichte van de autonome ontwikke-

ling is het effect alternatief 2 neutraal (0). 

 

Natuurontwikkeling 

De natuurontwikkelingsopgave op het grondgebied van de gemeente Westerveld is over het 

algemeen voorzien op enige afstand van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, zodat geen 

negatief effect is te verwachten. De enige uitzondering hierop vormt het gebied Eursinge De 

Wal, waar natuurontwikkeling is voorzien op korte afstand van het beschermd dorpsgezicht. 

Aangenomen wordt dat een natuurdoeltype wordt nagestreefd dat passend is bij de cultuurhis-

torische waarden van de omgeving. 

 

Alternatief 1 voorziet niet in natuurontwikkeling, alternatief 2 wel. Voor beide alternatieven geldt 

dat het effect ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt beoordeeld als neutraal (0). 

 

Effectbeoordeling 

 

Criterium: historische 

bouwkunde 

AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Agrarische bouwblokken 0 0/- 0 

Kampeerterreinen 0 0/- 0 

Natuurontwikkeling 0 0 0 

Totaal 0 0/- 0 

 
6.3.3 Mitigerende maatregelen landschap en cultuurhistorie 

Om negatieve effecten op landschap en cultuurhistorie te mitigeren kunnen de volgende maat-

regelen worden getroffen: 

 

• Beperken nieuwvestiging en uitbreiding bestaande agrarische bedrijven 

• Beperking in de grootte van agrarische bedrijfsgebouwen  

• Beperken nieuwvestiging en uitbreidingsmogelijkheden bestaande kampeerterreinen 

 

Deze maatregelen zijn vooral relevante voor essen, beekdalen en wegdorpenlandschappen met 

hoge gaafheidsgraad. 
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6.4 Archeologie  

Voor dit aspect wordt één toetsingscriterium gehanteerd: 

 

• Effect op archeologische waarden 

 
6.4.1 Archeologische waarden 

 

Agrarische bouwpercelen 

De bodemingrepen die gepaard gaan met nieuwvestiging en uitbreiding van agrarische bedrij-

ven kunnen negatieve gevolgen voor de in de bodem aanwezige archeologische resten heb-

ben. De verstorende ingrepen zullen echter een relatief klein oppervlak hebben. 

 

De gebieden met nieuwvestigingsmogelijkheden voor agrarische bouwpercelen liggen gedeelte-

lijk in gebieden met een lage archeologische verwachtingswaarde (wit op de kaart). Hier is de 

kans op het aantreffen van archeologische resten laag. In gebieden met een middelhoge tot 

hoge archeologische waarde is de kans op aantreffen van archeologische resten groter. Hier 

zal voorafgaand aan de bouw van een bedrijf archeologisch onderzoek nodig zijn. Ook liggen 

binnen het gebied van nieuwvestigingsmogelijkheden enkele terreinen van (hoge) archeologi-

sche waarde, met een bufferzone van 50 m eromheen. Voor deze gebieden geldt behoud van 

de archeologische waarden in situ en worden ingrepen in de bodem in principe niet toegestaan. 

 

Er zijn drie bouwpercelen en een intensieve veehouderij gepland in het archeologische gebie-

den van provinciaal belang bij Darp (oud-Darp), op de essen en in beekdalen. Bij ingrepen in dit 

gebied dient contact te worden opgenomen met de provinciaal archeoloog. 

 

Alternatief 1 voorziet in mogelijkheden voor zowel nieuwvestiging als uitbreiding van bestaande 

agrarische bedrijven. Aangezien effecten door nieuwvestiging ook in de autonome ontwikkeling 

kunnen optreden, wordt het effect alleen bepaald door de grotere bouwblokmaat (3 ha in plaats 

van 1,5 ha). Ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt alternatief 1 beoordeeld als ne-

gatief (-). In alternatief 2 is de uitbreidingsruimte gelijk aan de autonome ontwikkeling en is er 

geen ruimte voor nieuwvestiging. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt alternatief 

2 beoordeeld als neutraal (0). 

 

Kampeerterreinen 

Een grote oppervlakte is aangewezen voor nieuwe vestigingsmogelijkheden voor kampeerter-

reinen. Ook hier geldt dat, voor zover de gebieden in een middelhoge tot hoge archeologische 

verwachtingswaarde of een terrein van (hoge) archeologische waarde zijn, de geplande ingre-

pen een negatief effect hebben op eventueel aanwezige archeologische resten. Echter, een 

deel van de ingrepen voor de inrichting van kampeerterreinen zullen een beperkte diepte heb-

ben. Ingrepen met een maximale diepte van 0,3 m zijn vrijgesteld van archeologisch onderzoek. 

De effecten van deze ondiepe ingrepen zijn neutraal. In gebieden waar de bouwvoor afwezig is 

of dunner dan 0,3 m dient wel rekening te worden gehouden met negatieve effecten van de on-

diepe ingreep. 

 

Ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt het effect van altenatief 1 beoordeeld als 

beperkt negatief (0/-) en het effect van alternatief 2 als neutraal (0). 

 

Natuurontwikkeling 

In het kader van natuurontwikkeling worden ten behoeve van vernatting en verschraling bo-

demingrepen uitgevoerd. Grootschalig afplaggen, aanleg van waterpartijen en boomaanplant 

hebben negatieve gevolgen voor de in de bodem aanwezige archeologie. Relevant zijn met 

name de natuurontwikkelingsopgaven bij de Vledder Aa en rondom Havelte omdat hier sprake 

is van hoge of middelhoge verwachtingswaarde (Dwingelderveld valt buiten het plangebied).  

 

Voor geplande natuurontwikkeling in gebieden met een lage verwachting geldt dat de ingrepen 

een neutraal tot negatief effect hebben. Voor ingrepen in de bodem van gebieden die op de 

gemeentelijke beleidsadvieskaart een (verwachtings)waarde hebben gekregen zijn de effecten 
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negatief. Indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat er geen archeologische waarden (meer) 

aanwezig zijn in een gebied, kan het effect naar neutraal worden bijgesteld. 

 

Ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt het effect van altenatief 1 beoordeeld als 

neutraal (0) en het effect van alternatief 2 als beperkt negatief (0/-). 

 

In de onderstaande tabel worden de effectbeoordelingen samengevat. 

 

Effect op archeologi-

sche waarden 

AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Agrarische bouwblokken 0 - 0 

Verblijfsrecreatie 0 0/- 0 

Natuurontwikkeling 0 0 0/- 

Totaal 0 - 0/- 

 
6.4.2 Mitigerende maatregelen 

Voor dit aspect worden geen specifiek mitigerende maatregelen voorgesteld. De mitigerende 

maatregelen genoemd bij natuur hebben ook een positieve uitwerking op archeologie. 

 
6.5 Water 

In deze paragraaf wordt het volgende toetsingscriterium gehanteerd: 

 

• Effect op oppervlaktewater en grondwater 

 
6.5.1 Oppervlaktewater en grondwater 

 

Agrarische bouwblokken 

Nieuwvestiging van grondgebonden agrarische bedrijven en uitbreiding van bestaande agrari-

sche bedrijven kan leiden tot een toename van verhard oppervlak. Dit zal gecompenseerd moe-

ten worden. Bij nieuwvestiging (bijvoorbeeld in een beekdal) is water een belangrijk afwegings-

criterium.  

 

Ook kan uitbreiding van het aantal stuks vee leiden tot een toename van vermesting van opper-

vlaktewater. Aangenomen wordt dat dit door generiek beleid (teeltvrije en bemestingsvrije zo-

nes langs waterlopen) afdoende wordt tegengegaan. 

 

Voor de grondwaterwinningen Havelte en Leggelo worden geen effecten verwacht. Deze ge-

bieden hebben hun eigen beschermingsregime om ongewenste invloeden op de kwaliteit van 

het grondwater te voorkomen.  

 

Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect van beide alternatieven neutraal (0). 

 

Kampeerterreinen 

Nieuwvestiging of uitbreiding van kampeerterreinen kan leiden tot extra verhard oppervlak. 

Aangenomen wordt dat de toename van verhard oppervlak wordt gecompenseerd, en dat reke-

ning gehouden wordt met de waterhuishoudkundige functie van het betreffende gebied. Voor de 

waterkwaliteit kan de ontwikkeling van een kampeerterrein positief uitwerken als percelen aan 

het landbouwkundig gebruik worden onttrokken (beëindiging bemesting en gebruik bestrij-

dingsmiddelen).  

 

Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect van beide alternatieven neutraal (0). 

 

Natuurontwikkeling 

Natuurontwikkeling heeft naar verwachting positieve effecten op de waterkwaliteit. Enerzijds 

zullen percelen die in landbouwkundig gebruik waren niet meer worden bemest en zullen hier 

geen bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt. Anderzijds hebben natuurvriendelijke oevers 

langs waterlopen een waterzuiverende werking. Gesteld kan worden dat natuurontwikkeling een 

positief effect heeft op de waterkwaliteit.  
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Ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt het effect van altenatief 1 beoordeeld als 

neutraal (0) en het effect van alternatief 2 als beperkt positief (0/+). 

 

Effectbeoordeling 

In de onderstaande tabel worden de effectbeoordelingen samengevat. 

 

Milieuaspect water AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Agrarische bouwblokken 0 0 0 

Verblijfsrecreatie 0 0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 0/+ 

Totaal 0 0 0/+ 

 

 
6.6 Woon- en leefmilieu 

In deze paragraaf worden de volgende toetsingscriteria gehanteerd: 

 

• Verkeer 

• Geluid 

• Luchtkwaliteit 

• Geurhinder 

• Gezondheid 

 

 
6.6.1 Verkeer 

 

Agrarische bedrijven 

Een verandering in de verkeerssituatie vindt mogelijk plaats naar aanleiding van mogelijke uit-

breidingen van agrarische bedrijven. Met name intensieve veehouderijen kunnen leiden tot toe-

name van vrachtverkeersbewegingen. In Westerveld komt dit bedrijfstype echter maar in zeer 

kleine aantallen voor. Vrachtverkeer kan hinder veroorzaken en effecten hebben op de ver-

keersveiligheid. 

 

Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect van alternatief 1 beperkt negatief (0/-) 

en van alternatief 2 neutraal (0). 

 

Kampeerterreinen 

Nieuwvestiging of uitbreiding van kampeerterreinen kan leiden tot extra verkeersbewegingen 

(personenauto’s) op lokale wegen. Afgezien van bevoorradingsverkeer zal er echter geen toe-

name van vrachtverkeer optreden.  

 

Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect neutraal (0) voor beide alternatieven. 

 

Natuurontwikkeling 

Ook natuurontwikkeling kan in de aanlegfase leiden tot verkeersbewegingen. Op de schaal van 

het gehele buitengebied betreft dit een zeer beperkte verkeersstroom.  

 

Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect neutraal (0) voor beide alternatieven. 

 

Milieuaspect verkeer AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Agrarische bouwblokken 0 0/- 0 

Kampeerterreinen 0 0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 0 

Totaal 0 0/- 0 
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6.6.2 Geluid 

 

Agrarische bedrijven 

Nieuwvestiging van grondgebonden agrarische bedrijven en uitbreiding van bestaande agrari-

sche bedrijven of kan leiden tot een toename van geluid. Dit wordt vooral veroorzaakt door ven-

tilatoren en voermachines. Daarnaast kan ook vrachtverkeer een bijdrage leveren aan geluidbe-

lasting. De intensieve veehouderij (in Westerveld zeer beperkt aanwezig) leidt tot grotere 

stroom vrachtverkeer dan de grondgebonden veehouderij.  

 

De ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven zijn in alternatief 1 ruimer dan in al-

ternatief 2. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt het effect van altenatief 1 beoor-

deeld als beperkt negatief (0/-) en het effect van alternatief 2 als neutraal (0). 

 

Kampeerterreinen 

Ook nieuwvestiging of uitbreiding van kampeerterreinen kan leiden tot extra verkeersbewegin-

gen (personenauto’s) op lokale wegen. Afgezien van bevoorradingsverkeer zal er echter geen 

toename van vrachtverkeer optreden. Personenauto’s leiden tot lagere geluidsbelasting dan 

vrachtverkeer. Aangenomen wordt dat op kampeerterreinen geen installaties benodigd zijn die 

grote geluidsbelasting produceren. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect 

neutraal (0) voor beide alternatieven. 

 

Natuurontwikkeling 

Tot slot kan ook natuurontwikkeling leiden tot verkeersbewegingen in de aanlegfase. Op de 

schaal van het gehele buitengebied betreft dit een zeer beperkte verkeersstroom. Ten opzichte 

van de autonome ontwikkeling is het effect neutraal (0) voor beide alternatieven. 

 

 

Milieuaspect geluid AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Agrarische bouwblokken 0 0/- 0 

Kampeerterreinen 0 0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 0 

Totaal 0 0/- 0 

 

 
6.6.3 Lucht 

 

Agrarische bedrijven 

Nieuwvestiging van grondgebonden agrarische bedrijven en uitbreiding van bestaande agrari-

sche bedrijven of kan leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit (fijn stof en NO2). Dit 

kan vooral worden veroorzaakt door uitstoot vanuit stallen en vrachtverkeer. Ook WKK-

installaties van mestvergisters kunnen leiden tot uitstoot van NOx. 

 

De intensieve veehouderij leidt in het algemeen tot meer emissies dan de grondgebonden vee-

houderij. Dit geldt zowel voor emissie vanuit stallen als voor emissie door vrachtverkeer. Inten-

sieve veehouderij leidt namelijk tot een grotere stroom vrachtverkeer dan de grondgebonden 

veehouderij. In Westerveld is echter maar een zeer beperkt aantal intensieve veehouderijen 

aanwezig, zodat de bijdrage vanuit deze sector gering is. 

 

De ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven zijn in alternatief 1 ruimer dan in al-

ternatief 2. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt het effect van altenatief 1 beoor-

deeld als beperkt negatief (0/-) en het effect van alternatief 2 als neutraal (0). 

 

Kampeerterreinen 

Ook nieuwvestiging of uitbreiding van kampeerterreinen kan leiden tot extra verkeersbewegin-

gen (personenauto’s) op lokale wegen. Afgezien van bevoorradingsverkeer zal er echter geen 

toename van vrachtverkeer optreden. Personenauto’s hebben lagere uitstoot dan vrachtver-
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keer. Aangenomen wordt dat op kampeerterreinen geen installaties benodigd zijn die een sub-

stantiële uitstoot van PM10 of NOx hebben. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het 

effect neutraal (0) voor beide alternatieven. 

 

Natuurontwikkeling 

Tot slot kan ook natuurontwikkeling leiden tot verkeersbewegingen in de aanlegfase. Op de 

schaal van het bestemmingsplan buitengebied betreft dit beperkte verkeersstroom. Ten opzich-

te van de autonome ontwikkeling is het effect neutraal (0) voor beide alternatieven. 

 

Milieuaspect luchtkwaliteit AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Agrarische bouwblokken 0 0/- 0 

Verblijfsrecreatie 0 0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 0 

Totaal 0 0/- 0 

 
6.6.4 Geur 

 

Agrarische bedrijven 

Op onderstaande kaart is gevisualiseerd in hoeverre de lokaal hogere geurbelasting toeneemt 

als (conform in alternatief 1) bouwblokken kunnen worden vergroot tot maximaal 3 hectare. In 

het overgrote deel van de gemeente blijft de achtergrondbelasting op een zeer goed niveau. Er 

is daarom sprake van een beperkt effect op planniveau. 

 

Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect van alternatief 1 beperkt negatief (0/-) 

en van alternatief 2 neutraal (0). 

 

 
Figuur 5.3 Achtergrondbelasting bij doorgroei tot bouwblok 3 ha 

 

Kampeerterreinen 

Voor deze activiteit is het aspect geur niet relevant. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling 

is het effect neutraal (0) voor beide alternatieven. 

 

Natuurontwikkeling 

Voor deze activiteit is het aspect geur niet relevant. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling 

is het effect neutraal (0) voor beide alternatieven. 
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Milieuaspect geur AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Agrarische bouwblokken 0 0/- 0 

Verblijfsrecreatie 0 0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 0 

Totaal 0 0/- 0 

 
6.7 Gezondheid 

In hoofdstuk 4 is de situatie met betrekking tot gezondheidsaspecten van de veehouderij, in het 

bijzonder de intensieve veehouderij beschreven. Voor de verdere uitvoering van het ruimtelijke 

beleid kan de gemeente rekening houden met deze aandachtspunten. Hoewel alternatief 1 

meer ontwikkelingsruimte voor agrarische activiteiten biedt dan alternatief 2, is er onvoldoende 

grond voor een effectbeoordeling op het thema gezondheid. Er is sprake van een leemte in 

kennis (zie hoofdstuk 8). 

 

 
6.8 Bodem 

Aangenomen wordt dat uitbreidingen of nieuwvestiging van agrarische bedrijven en kampeer-

terreinen niet gepaard gaan met directe emissies van bodembedreigende stoffen, zoals zware 

metalen, PAK’s, bestrijdingsmiddelen, olie enzovoorts naar de bodem. De bestaande regels 

voor bodembescherming voorzien hier in. 

 

Uitbreiding van veehouderij kan verhoogde depositie van zuur veroorzaken doordat de naar de 

lucht vrijkomende ammoniak (NH3) samen met zuurstof salpeterzuur (HNO3) vormt en neer-

slaat. Een lagere pH-waarde van de bodem als gevolg van zuurdepositie kan zorgen voor een 

versnelde uitspoeling van metalen naar het grondwater. Maatregelen gericht op reductie van 

ammoniakemissie zullen ook een positief effect hebben op dit aspect en tot vermindering van 

de zuurdepositie leiden.  

 
6.9 Energie 

Duurzame energie zal in de toekomst een belangrijk aandachtspunt worden. Luchtwassers bij 

intensieve veehouderij verbruiken veel energie. Het zou kunnen dat het probleem van ammoni-

akemissie wordt opgelost, maar dat een ander/nieuw probleem wordt gecreëerd: hoog energie-

verbruik met aanverwante SO2- en CO2 emissie. Het verdient aanbeveling om stimulerings-

maatregelen in te zetten voor mogelijkheden van alternatieve energiewinning (vergisting, wind-

energie, zonne-energie) om het energieverbruik (saldo van extra energie en teruggewonnen 

energie) zo laag mogelijk te houden. Daarnaast kunnen kleinschalige duurzame energietech-

nieken ingezet worden op de kampeerterreinen om de gemeente een duurzame uitstraling te 

geven. 

 

Door mestvergisters kan de mest die geproduceerd wordt door de gehouden dieren omgezet 

worden in energie. Resten van landbouwproducten kunnen hierin ook vergist worden, wat de 

efficiëntie van de vergisters nog verhoogd. De energie kan gebruikt worden door de agrarische 

bedrijven en/of afgegeven worden aan het elektriciteitsnet. Daarnaast kan het residu van de 

vergisting weer uitgereden worden over het land. 
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6.10 Overzicht effecten 

In onderstaande tabel worden de bovengenoemde aspecten en toetsingscriteria nogmaals op-

gesomd en wordt de effectbeoordeling voor de beide alternatieven weergegeven.  

 

Aspect 

 

Criterium AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Effect op Natura 2000  

 

0  - - - Natuur 

Effect op EHS en weidevogelge-

bieden  

 

0 - + 

Historisch landschap 

 

0 -  + Landschap 

en cultuur-

historie Historische bouwkunde 

 

0 0/- 0 

Archeologie Aantasting archeologische waar-

den 

 

0 - 0/- 

Water Oppervlaktewater en grondwater  

 

0 

 

0 

 

0/+ 

 

Verkeer (inclusief verkeersveilig-

heid) 

 

0 0/- 0 

Geluid 

 

0 0/- 0 

Luchtkwaliteit 

 

0 0/- 0 

Woon- en 

leefmilieu 

Geur 

 

0 0/- 0 

 

 
6.11 Vergelijking alternatieven 

Uit een vergelijking blijkt dat alternatief 1 op meerdere thema’s ongunstiger scoort dan alterna-

tief 2.  

 

Alternatief 1 leidt tot een forse groei van de landbouw- en recreatiebedrijven en een stand still 

op natuurontwikkeling, en dit heeft zijn weerslag op natuurwaarden. In alternatief 2 hebben 

economische functies minder invloed en treden positieve effecten op door ontwikkeling van 

nieuwe natuur. 

 

Alternatief 1 leidt, ondanks de verplichte toepassing van het Beeldkwaliteitsplan, tot negatieve 

effecten op landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Alternatief 2 scoort op landschap 

juist positief door ontwikkeling van nieuwe natuur die aansluit bij de kenmerken van het histori-

sche landschap.  

 

Voor archeologie worden voor beide alternatieven negatieve effecten verwacht vanwege bo-

demingrepen (bij alternatief 1 voor economische functies, bij alternatief 2 voor natuurontwikke-

ling). 

 

Voor woon- en leefmilieu is het beeld dat alternatief 1 leidt tot meer effecten dan alternatief 2. 

De milieudruk is in alternatief 1 groter dan in alternatief 2 vanwege de ruimere ontwikkelings-

mogelijkheden voor economische functies in alternatief 1. 
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7 Voorkeursalternatief  

7.1 Afweging 

Alternatief 1 komt voor de economische functies overeen met het voorontwerp-

bestemmingsplan. Dit alternatief heeft daarom in beginsel de voorkeur van de gemeente. Op 

basis van de bevindingen in het MER heeft gemeente Westerveld echter vastgesteld dat ont-

wikkelingen van economische functies, met name landbouw en kampeerrecreatie, tot negatieve 

effecten op natuurgebieden (incl. Natura 2000-gebieden) kunnen leiden. Vanwege deze moge-

lijk negatieve effecten, kiest de gemeente ervoor om de ontwikkelingsruimte voor landbouw en 

recreatie die in het voorontwerp-bestemmingsplan wordt geboden het ontwerp-

bestemmingsplan te begrenzen. Deze begrenzing wordt hieronder toegelicht. 

 

Alternatief 2 komt voor de natuurontwikkeling overeen met het voorontwerp-bestemmingsplan. 

De positieve effecten die in alternatief 2 optreden bevestigen het beeld dat natuurontwikkeling 

leidt tot versterking van de natuurkwaliteit in de gemeente, zonder negatieve bijeffecten op an-

dere milieuthema’s. Deze natuurkwaliteit is ook een belangrijkste vestigingsfactor voor bewo-

ners en recreanten. De ruimte voor natuurontwikkeling uit alternatief 2 (ook opgenomen in voor-

ontwerp-bestemmingsplan) wordt in het ontwerp-bestemmingsplan gehandhaafd. 

 
7.2 Inhoud Voorkeursalternatief  

Het Voorkeursalternatief (VKA) wordt planologisch verankerd in het ontwerp-bestemmingsplan. 

Gelet op de effectbeoordelingen en de aangedragen mitigerende maatregelen in dit MER, voert 

de gemeente in het ontwerp-bestemmingsplan de volgende aanpassingen door ten opzichte 

van het voorontwerp-bestemmingsplan. 

 

1. De maximale oppervlakte van agrarische bedrijven wordt aanzienlijk beperkt. De maximale 

maat van 3 ha uit het voorontwerp-bestemmingsplan, wordt teruggebracht tot maximaal 10.000 

m2 bebouwing. Dit geldt voor zowel grondgebonden bedrijven als intensieve veehouderijen; 

hiermee wordt geborgd dat bedrijven niet verder kunnen uitbreiden dan voor normale bedrijfs-

voering noodzakelijk is (voorkomen ontwikkeling mega-bedrijven met grote effecten op natuur 

en landschap) 

 

2. In aanvulling op de bovenstaande maatregel, wordt de gevellengte beperkt tot maximaal 100 

meter. Hiermee wordt voorkomen dat zeer grote gebouwen worden gebouwd die niet meer 

passen bij de landschappelijke kwaliteiten van Westerveld. 

 

3. De maximale oppervlakte van een kampeerterrein wordt beperkt tot 10 in een zone van 500 

meter rondom natuurgebieden; hierdoor wordt geborgd dat recreatiebedrijven niet doorgroeien 

tot een grootschalige omvang die niet meer passend is bij de kwaliteiten van Westerveld. 

 

4. Het aantal standplaatsen op kampeerterreinen in natuurgebieden en in een zone van 500 

meter rondom natuurgebieden wordt beperkt tot maximaal het bestaande aantal. Hiermee wordt 

voorkomen dat zonder nadere toetsing het aantal standplaatsen kan worden vergroot, waardoor 

recreatiedruk zou kunnen toenemen. 

 

5. Om te voorkomen dat negatieve effecten op Natura 2000 optreden, wordt een coördinatiere-

geling opgenomen, die inhoudt dat individuele activiteiten individueel getoetst worden op hun 

effecten op Natura 2000 (zie nadere toelichting in de Passende Beoordeling). 
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De nieuwvestigingsmogelijkheden (via wijzigingsbevoegdheid) voor agrarische bedrijven en 

kampeerterreinen uit het voorontwerp-bestemmingsplan wordt niet beperkt. De gemeente is van 

mening dat afwegingscriteria in het bestemmingsplan zodanig zijn dat afdoende rekening wordt 

gehouden met de verschillende milieuthema’s (natuur, landschap, cultuurhistorie, water en 

woon- en leefmilieu). Hiermee kunnen negatieve effecten worden voorkomen. 

 
7.3 Beoordeling voorkeursalternatief 

In de onderstaande tabel is de beoordeling van het voorkeursalternatief opgenomen. Hieronder 

worden de beoordelingen kort toegelicht. In de bijlage bij dit MER is een Passende Beoordeling 

opgenomen, waarin het Voorkeursalternatief is getoetst aan de Natuurbeschermingswet.  

 

Agrarische bouwblokken 

De ontwikkelingsmogelijkheden in het voorkeursalternatief zijn iets beperkter dan in de autono-

me ontwikkeling. De 10.000 m2 bebouwing biedt met name voor intensieve veehouderijen min-

der ontwikkelingsruimte dan 1,5 ha bouwblok. Voor grondgebonden bedrijven komt 1,5 ha 

bouwblok overeen met 10.000 m2 bebouwing. Hierbij wordt wel opgemerkt dat 10.000 m2 be-

bouwing meer garanties biedt dan 1,5 ha bouwblok. Dit is echter niet gekwantificeerd, dus hier 

wordt in de beoordeling geen rekening mee gehouden. Gelet op het voorgaande zijn de optre-

dende effect van het VKA gelijk aan de effecten in de autonome ontwikkeling. 

 

Kampeerterreinen 

De ontwikkelingsruimte voor kampeerterreinen blijft in het VKA ruimer dan in de autonome ont-

wikkeling. In de autonome ontwikkeling is geen ruimte voor nieuwvestiging en uitbreiding. In het 

VKA is, ondanks de inperking ten opzichte van het voorontwerp (zie hierboven), nog wel ont-

wikkelingsruimte opgenomen. De negatieve effecten door deze ontwikkelingsruimte op diverse 

criteria geldt dus ook voor het VKA. 

 

Natuurontwikkeling 

Aangezien natuurontwikkeling ook in het VKA is opgenomen, treden bij uitvoering van het VKA 

de positieve effecten op diverse criteria op. 

 

Totaalbeoordeling 

Gelet op het voorgaande, kunnen voor de toetsingscriteria de volgende conclusies worden ge-

trokken.  

 

Voor de criteria Natura 2000, EHS en weidevogelgebieden en historisch landschap geldt dat de 

effecten door agrarische bouwblokken neutraal zijn, de effecten door ontwikkelingsruimte kam-

peerterreinen negatief en de effecten door natuurontwikkeling positief. De totaalbeoordeling 

voor deze criteria komt daarmee uit op een neutrale score (0). 

 

Voor het criterium historische bouwkunde geldt hetzelfde als in de vorige alinea, met dien ver-

stande dat de negatieve effecten door kampeerterreinen beperkter zijn en de positieve effecten 

door natuurontwikkeling niet van toepassing zijn. De totaalbeoordeling voor dit criterium komt 

daarmee uit op beperkt negatief (0/-). 

 

Voor het criterium archeologie geldt evenals hierboven dat de effecten vanwege de agrarische 

bouwblokken neutraal zijn, maar dat zowel door kampeerterreinen als door natuurontwikkeling 

beperkt negatieve effecten kunnen optreden. De totaalbeoordeling voor dit criterium komt 

daarmee uit op beperkt negatief (0/-). 

 

Voor het criterium oppervlaktewater/grondwater geldt dat de effecten door agrarische bouw-

blokken en kampeerterreinen neutraal zijn, en dat door natuurontwikkeling beperkt positieve 

effecten kunnen optreden. De totaalbeoordeling voor dit criterium komt daarmee uit op beperkt 

positief (0/+). 

 

Voor de criteria verkeer, geluid, luchtkwaliteit en geur geldt ten slotte dat de effecten volledig 

samenhangen met de ontwikkelingsruimte voor de agrarische sector (door kampeerterreinen en 

natuurontwikkeling worden geen effecten verwacht). Nu de ontwikkelingsruimte voor agrarische 
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bouwblokken in het VKA overeenkomt met de autonome ontwikkeling (zie hierboven), is de be-

oordeling voor deze criteria neutraal (0). 

 

 

Aspect 

 

Criterium AO Voorkeursalternatief  

Effect op Natura 2000  

 

0  0 Natuur 

Effect op EHS en weidevogelge-

bieden  

 

0 0 

Historisch landschap 

 

0 0  Landschap 

en cultuur-

historie Historische bouwkunde 

 

0 0/- 

Archeologie Aantasting archeologische waar-

den 

 

0 0/- 

Water Oppervlaktewater en grondwater  

 

0 

 

0/+ 

 

Verkeer (inclusief verkeersveilig-

heid) 

 

0 0 

Geluid 

 

0 0 

Luchtkwaliteit 

 

0 0 

Woon- en 

leefmilieu 

Geur 

 

0 0 
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8 Leemten in kennis en monitoring 

8.1 Leemten in kennis 

Effecten op het milieu zijn afhankelijk van locatie, omvang en kenmerken van een ruimtelijke 

ontwikkeling. Het is daarom van belang dat de milieueffecten nader worden onderzocht als de 

ruimtelijke ontwikkeling zich aandient. In dit Plan-MER is reeds onderzoek gedaan naar milieu-

effecten waarvan nu reeds (op planniveau) kan worden verwacht dat deze zich kunnen voor-

doen. Over enkele belangrijke aspecten wat echter nog weinig informatie bekend. Hieronder 

worden de belangrijkste leemten in kennis benoemd.  

 

Stikstofdepositie 

In het Plan-MER is de bijdrage in de ammoniakdepositie vanuit de gemeente bepaald op de 

Natura 2000-gebieden. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoe de groei van de veehou-

derij zal zijn is de daadwerkelijke invulling van het plan onduidelijk en zo ook de daadwerkelijke 

depositie op de Natura 2000-gebieden. In dit plan MER is waar mogelijk gewerkt met onder-

bouwde aannames en extrapolaties. In de toekomst zal de ammoniakdepositie van intensieve 

veehouderijen moeten passen binnen de kaders van de Programmatische Aanpak Stikstof 

(PAS). De uitwerking van het PAS is op dit moment nog ontwikkeling. Indien het PAS leidt tot 

milieugebruiksruimte voor Westerveldse bedrijven, kan de gemeente via het bestemmingsplan 

sturen op de inzet van deze milieugebruiksruimte.  

 

Beschermde soorten 

Er zijn geen gegevens bekend van beschermde flora en fauna van elk individueel bouwblok. De 

Flora- en Faunawet schrijft voor dat voor de uitvoering van een ontwikkeling (bijvoorbeeld sloop 

of bouw) bekend is of en welke beschermde soorten voorkomen. Gericht flora- en faunaonder-

zoek dient daarom plaats te vinden op het moment dat een project concreet wordt gerealiseerd. 

 

Gezondheid 

Het onderzoek naar gezondheid en intensieve veehouderij wordt op dit moment uitgevoerd. 

Naar verwachting komen de resultaten in de loop van 2011 beschikbaar. Daarna zal er nog een 

traject volgen gericht op het opstellen en vaststellen van beleid. Het is nog dit moment onduide-

lijk of er afstandsnormen zullen komen en wat de impact daarvan zal zijn; 

 
8.2 Monitoring 
Voor sommige milieueffecten kan het van belang zijn om de monitoren of ze daadwerkelijk op-
treden, zodat eventueel later kan worden bijgestuurd. Voor de onderstaande onderwerpen is 
het wenselijk een monitoringssysteem op te zetten. 
 
Stikstofdepositie 

Belangrijke basis voor deze monitoring is een registratiesysteem van ammoniakemissies. Dit 

systeem zal in het kader van de uitwerking van de PAS door de provincies naar verwachting in 

2011 worden opgezet. De gemeente Westerveld wil hier gebruik van maken of bij aansluiten. 

 

De gemeente voert 5 jaar na vaststelling van dit bestemmingsplan een evaluatie uit. Hierin 

wordt onderzocht wat de invloed op Natura 2000 is van activiteiten die in het bestemmingsplan 

geregeld worden. De planologische regeling in het bestemmingsplan wordt indien nodig op ba-

sis van de uitkomsten van de evaluatie geactualiseerd. Als daar aanleiding voor is, kunnen de 

bouw- en ontwikkelmogelijkheden in het bestemmingsplan verder worden begrensd of inge-

perkt. 
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Uitgangspunten stikstofdepositieberekeningen Plan MER Westerveld 
 

4 november 2010 (met aanvulling 10 februari 2011) 

 

Op basis van de bedrijfsgegevens (Landbouwtelling) uit GIAB is met behulp van de meest re-

cente versie van OPS (zie http://www.rivm.nl/ops/ ) de ammoniakdepositie als gevolg van de 

stal- en opslagemissies uit de gemeente Westerveld op de Natura2000-gebieden Drents Friese 

Wold, Dwingelderveld, Holtingerveld (voormalig Havelte Oost) en Wieden-Weerribben op 

250x250 m gridniveau.  

 

Er zijn 4 scenario’s doorgerekend: 

 

2008 

Huidige situatie volgens peildatum mei 2008 

 

Alternatief 1 

Toekomstige ontwikkeling volgens nieuw bestemmingplan met bouwblok van maximaal 2 ha 

voor IV bedrijven en 3 ha voor grondgebonden veehouderijen.  

 

Alternatief 2 

Toekomstige ontwikkeling volgens nieuw bestemmingsplan met bouwblok van maximaal 1,5 ha 

 

Alternatief 3 

Toekomstige ontwikkeling volgens nieuw bestemmingsplan met 10000 m
2
 voor maximaal te 

bebouwen oppervlak. 

 

In de drie alternatieven is uitgegaan van de volgende werkwijze: 

- bedrijven < 40 NGE (peildatum 2007) stoppen, emissie wordt op 0 gezet; 

- bedrijven 40-70 NGE blijven, emissie gelijk aan emissie 2007 

- bedrijven > 70 NGE groeien in dierenaantallen tot bouwblok maximaal benut wordt. Hier-

voor hanteren we de volgende koppeling bouwblok-dieraantallen-emissies. 

 

Bouwblok (ha) Melkvee (incl. jongvee)   vleesvarkens leghennen 

 

Emissie-
factor (kg 
NH3/dier-
plaats/jr) 12.6*  1.4  0.125** 

  
aantal 
dieren 

NH3 emis-
sie 

aantal 
dieren 

NH3 
emissie aantal dieren NH3 emissie 

       

1.5 250 3150 7500 10500 120000 15000 

2 325 4095 10000 14000 160000 20000 

3 500 6300 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

       

10000 m2 
bebouwd 325 4095 7000 9800 63000 7875 

* uitgaande van melkvee incl. jongvee  
(verhouding 1 : 0.8)    

** uitgaande van niet-batterijhuisvesting     
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  

De gemeente Westerveld is bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het 

gehele buitengebied van de gemeente. In de huidige situatie geldt de bestemming volgens de 

vigerende bestemmingsplannen. Deze zijn sterk verouderd en dateren van voor de gemeente-

lijke herindeling (1998). 

Het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van Westerveld is in de eerste plaats een 

actualisering van het bestemmingsplan op basis van de bestaande functies. Deze functies be-

treffen in hoofdzaak landbouw, natuur, recreatie, waterhuishouding, wonen en bedrijven.  

Het bestemmingsplan biedt daarnaast enige ontwikkelingsruimte aan agrarische bedrijven en 

aan de recreatie. Ook biedt het bestemmingsplan een kader voor toekomstige functiewijziging 

van landbouw naar natuur. Aangezien het hier ook gaat om ‘mer(beoordelings’)plichtige activi-

teiten is er voor dit kaderstellend bestemmingsplan een Plan-m.e.r. uitgevoerd.  

 

Binnen de gemeentegrenzen liggen de natuurgebieden Dwingelderveld, Drents-Friese Wold & 

Leggelderveld en Holtingerveld/Havelte-Oost (ook bekend als Havelte-Oost). Deze gebieden 

maken onderdeel uit van het netwerk van Europees beschermde gebieden, de Natura 2000-

gebieden, en vallen als zodanig onder de werking van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-

wet).  

 
1.2 Doel 

Vanuit de Natuurbeschermingswet geldt dat nieuwe ontwikkelingen in of in de omgeving van het 

Natura 2000-gebied geen (significant) negatief effect mogen hebben op de instandhoudings-

doelstellingen van Natura 2000-gebieden. In het plan-MER moeten de voorgenomen planwijzi-

gingen in een effectbeoordeling derhalve getoetst worden aan de bepalingen uit de Natuurbe-

schermingswet. In het geval significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van de 

betreffende Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, dient de toetsing de vorm te 

krijgen van een ‘passende beoordeling’. In voorliggende passende beoordeling worden de mo-

gelijke effecten van het bestemmingsplan buitengebied Westerveld getoetst aan de bepalingen 

uit de Natuurbeschermingswet.  

 
1.3 Passend beoordelen 

Opgemerkt moet worden dat er bij een passende beoordeling in het kader van de Nb-wet vaak 

sprake is van twee typen beoordelingen: 

• Een beoordeling in het kader van een bestemmingsplan (artikel 19j Nb-wet), waarin met 
name getoetst moet worden of het bestemmingsplan ontwikkelingen toestaat die nadelige 

effecten kunnen hebben. Of de negatieve effecten ook optreden is niet zeker. Het kan zijn 

dat de ontwikkeling niet op gang komt of dusdanig is dat negatieve effecten op het moment 

van realisatie niet optreden (door maatregelen aan de bron bijvoorbeeld). 

• Een beoordeling in het kader van de vergunningverlening (artikel 19d Nb-wet) die uitgevoerd 
moet worden op het moment dat een ontwikkeling gerealiseerd gaat worden. Immers dan 

moet volgens de Nb-wet feitelijk vastgesteld worden of significante negatieve effecten ook 

daadwerkelijk optreden. Dan is een Passende Beoordeling aan de orde en mogelijk ook een 

ADC-toets (waarin de Alternatieven, de Dwingende redenen van groot openbaar belang en 

Compensatie afgewogen worden). Zijn er geen effecten, dan is ook geen Nb-wet vergunning 

nodig, zijn er geen blijvende effecten, dan is een vergunning nodig, mogelijk met extra maat-

regelen. 
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In dit rapport wordt de beoordeling uitgevoerd in het kader van het Plan-mer Bestemmingsplan. 

Dit betekent dat de beoordeling globaler is dan die in het kader van een Nb-wetvergunning, 

omdat in het plan de concrete uitwerking ontbreekt. Met andere woorden, de beoordeling is 

‘passend’ bij het niveau van de Plan-mer voor een bestemmingsplan en heeft veel meer het 

karakter van een risico-inventarisatie. 

 
1.4 Plangebied 

Het bestemmingsplan Buitengebied heeft betrekking op vrijwel het gehele buitengebied van de 

gemeente en betreft de harmonisatie van de bestemmingsplannen buitengebied van de voor-

malige gemeenten Bestemmingsplannen buitengebied van de voormalige gemeenten Havelte, 

Diever, Vledder en Dwingeloo, bestemmingsplan recreatieterreinen Diever en verschillende 

 ‘postzegel’ bestemmingsplannen voor overige verblijfsrecreatieterreinen. 

 

In figuur 1 is de begrenzing weergegeven, waarbij in het rood de gebieden zijn aangegeven die 

buiten het Bestemmingsplan Buitengebied vallen. Deze uitzonderingen betreffen onder meer de 

kernen in de gemeente, een deel van het Dwingelderveld en de poort Holtingerveld/Havelte-

Oost. Hiervoor worden separate bestemmingsplannen opgesteld. 

 

 

 
Figuur 1:  Plangrenzen van Bestemmingsplan Buitengebied Westerveld en uitsluitingen (in het rood) 

 
1.5 Leeswijzer  

In hoofdstuk twee van deze passende beoordeling wordt het wettelijk kader weergegeven. In 

hoofdstuk drie volgt een overzicht van de relevante bestemmingen en functies van Ontwerp 

Bestemmingsplan en in hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de specifieke natuurwaarden van de 

relevante Natura 2000-gebieden. Hoofdstuk 5 en 6 gaan in op de mogelijke effecten die te ver-

wachten zijn en de toetsing van deze effecten aan de Nb-wet. Hoofdstuk 7 ten slotte bevat de 

conclusie.  

 

 



Wettelijk kader 

 

272838, revisie C2

Pagina 8 van 45

 

 

2 Wettelijk kader 

2.1 Natuurbeschermingswet 1998 

 
2.1.1 Inleiding 

Met de inwerkingtreding van Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) in oktober 2005 zijn door 

Nederland de internationale verplichtingen vanuit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de 

nationale wetgeving verankerd. Ingevolge artikel 10a, eerste lid Nb-wet, wijst de minister van 

LNV gebieden aan ter uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, de zogenaamde 

Natura 2000-gebieden. Op 26 februari 2009 zijn de gebieden Waddenzee, Duinen en Lage 

Land Texel, Duinen Vlieland, Duinen Terschelling, Duinen Ameland, Duinen Schiermonnikoog 

en Noordzeekustzone definitief door de minister van LNV aangewezen als Natura 2000-gebied. 

Hierdoor vormt de Natuurbeschermingswet 1998 het wettelijk kader voor de voorliggende toets.   

 

Projecten en handelingen, die negatieve effecten op Natura 2000-gebieden kunnen hebben en 

die niet nodig zijn voor of verband houden met het beheer, zijn verboden. Ook projecten of han-

delingen die buiten het Natura 2000-gebied plaats vinden kunnen verboden zijn als er negatieve 

effecten door ‘externe werking’ kunnen optreden. Gedeputeerde Staten – of in uitzonderingsge-

vallen de minister van EL&I – kunnen op grond van artikel 19d Nb-wet een vergunning verlenen 

voor activiteiten die negatieve effecten op Natura 2000-gebieden kunnen hebben. Voor plannen 

(bijvoorbeeld bestemmingsplannen) geldt dat goedkeuring van het bevoegd gezag op grond 

van artikel 19j Nb-wet nodig is. De vergunning of goedkeuring kan pas worden afgegeven nadat 

een zogenaamde ‘habitattoets’ het bevoegd gezag de zekerheid heeft gegeven dat de natuurlij-

ke kenmerken van het gebied niet worden aangetast en de kwaliteit van de natuurlijke habitats 

en de habitats van de soorten niet verslechtert en dat er geen significante verstoring van soor-

ten optreedt. 

 

De Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998 (LNV, 2005b) onderscheidt een aantal 

stappen, die hieronder worden weergegeven.  

 

Oriëntatiefase  

In de oriëntatiefase (voortoets) wordt onderzocht of een plan, project of handeling (samen kort-

weg aangeduid als ‘activiteit’), gelet op de instandhoudingdoelstellingen, mogelijk schadelijke 

gevolgen heeft voor een Natura 2000-gebied en zo ja of deze gevolgen significant kunnen zijn. 

De gevolgen moeten worden beoordeeld in samenhang met die van andere plannen en projec-

ten (‘cumulatieve effecten’). 

 

De oriëntatiefase kan drie uitkomsten hebben: 

1. Er zijn geen schadelijke gevolgen te verwachten. Er is geen vergunningsaanvraag, 

goedkeuringsverzoek of andere vervolgstap noodzakelijk.  

2. Er zijn mogelijk schadelijke effecten, maar deze zijn zeker niet significant. Er dient een 

vergunning of goedkeuring te worden (aan)gevraagd, na het uitvoeren van een ‘ver-

slechteringstoets’ (zie onder). 

3. Het optreden van significant negatieve effecten kan niet worden uitgesloten. Er dient 

een vergunning of goedkeuring te worden (aan)gevraagd, na het uitvoeren van een 

‘passende beoordeling’ (zie onder). 
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Verslechteringstoets 

In een verslechteringstoets dient te worden nagegaan of door een project, handeling of plan 

een kans bestaat op een verslechtering van een natuurlijke habitat of de habitat van een soort. 

Hiertoe dienen alle relevante aspecten van het project of de handeling in kaart gebracht te wor-

den. 

 

De verslechteringstoets heeft twee mogelijke uitkomsten: 

1. De verslechtering is aanvaardbaar; het bevoegd gezag verleent vergunning dan wel 

geeft goedkeuring. 

2. De verslechtering is onaanvaardbaar; de vergunning wordt geweigerd dan wel de goed-

keuring wordt onthouden. 

 

Passende beoordeling 

Met een passende beoordeling wordt vastgesteld of door een project, handeling of plan er een 

kans bestaat op een significant negatief effect. Dit op basis van de beste wetenschappelijke 

kennis ter zake, waarbij alle aspecten van het project of een andere handeling op zichzelf én in 

combinatie met andere activiteiten of plannen worden geïnventariseerd en getoetst. 

 

De passende beoordeling kan drie uitkomsten hebben: 

1. Er treedt geen aantasting van instandhoudingsdoelstellingen op. De vergunning dan 

wel goedkeuring wordt verleend. 

2. Negatieve effecten treden (mogelijk) wel op, maar deze zijn niet significant. Vergunning 

dan wel toestemming wordt verleend, mits de aantasting niet onaanvaardbaar is (zie 

verslechteringstoets). 

3. Er treden (mogelijk) wel significante effecten op. Dan volgt toetsing aan de zogeheten 

ADC-criteria: 

- Er zijn geen geschikte Alternatieven. 

- Er is sprake van Dwingende redenen van groot openbaar belang, waaronder redenen 

  van sociale en economische aard. 

- Er is voorzien in exacte en tijdige Compensatie. 

 

Slechts als aan deze drie criteria is voldaan, mag het bevoegd gezag vergunning of goedkeu-

ring verlenen. Indien er sprake is van aantasting van een gebied dat is aangewezen ter be-

scherming van prioritair natuurlijk habitat of een prioritaire soort, dan dient eerst door de minis-

ter van EL&I aan de Europese Commissie advies te worden gevraagd alvorens toestemming 

cq. goedkeuring mag worden verleend. Bovendien is het aantal redenen van groot openbaar 

belang in dat geval beperkt. 

 
2.1.2 Nb-wet en bestemmingsplan 

Artikel 19j Nb-wet vormt het wettelijk kader vanuit de Nb-wet voor het vaststellen van een be-

stemmingsplan. Artikel 19j Nb-wet bepaalt het volgende: 

 

1. Een bestuursorgaan houdt bij het nemen van een besluit tot het vaststellen van een 

plan dat, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellin-

gen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, voor een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de 

natuurlijke habitats en de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een 

significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aange-

wezen, ongeacht de beperkingen die terzake in het wettelijk voorschrift waarop het be-

rust, zijn gesteld, rekening 

a. met de gevolgen die het plan kan hebben voor het gebied, en 

b. met het op grond van artikel 19a of artikel 19b voor dat gebied vastgestelde 

beheerplan voor zover dat betrekking heeft op de instandhoudingsdoelstelling, 

met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid. 

 

2. Voor plannen als bedoeld in het eerste lid, die niet direct verband houden met of nodig 

zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar die afzonderlijk of in combinatie 

met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor het desbe-

treffende gebied, maakt het bestuursorgaan alvorens het plan vast te stellen een pas-
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sende beoordeling van de gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden 

met de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in 

artikel 10a, derde lid, van dat gebied. 

 

3. In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, wordt het besluit, bedoeld in het eerste lid, al-

leen genomen indien is voldaan aan de voorwaarden, genoemd in de artikelen 19g en 

19h. 

 

4. De passende beoordeling van deze plannen maakt deel uit van de ter zake van die 

plannen voorgeschreven milieueffectrapportage. 

 
2.1.3 Bestaand gebruik 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) oordeelde in de uit-

spraak van 31 maart 2010, in navolging van het Europese Hof van Justitie (arrest d.d. 14 janua-

ri 2010 in zaak C-226/08, Stadt Papenburg tegen Bondsrepubliek Duitsland), en daarbij toepas-

sing gevend aan het rechtszekerheidsbeginsel en de in de Nb-wet opgenomen algemene voor-

ziening voor bestaand gebruik (artikel 19c Nb-wet), dat de verplichting tot het maken van een 

passende beoordeling (artikel 6 lid 3 Habitatrichtlijn) niet van toepassing is op projecten waar-

voor krachtens de Wet milieubeheer of de Hinderwet al een vergunning is verleend voordat het 

natuurgebied als Vogelrichtlijngebied werd aangewezen of als Habitatrichtlijngebied op de 

communautaire lijst werd geplaatst. Voor Vogelrichtlijngebieden is dat 10 januari 1994, voor 

Habitatrichtlijngebieden 7 december 2004. Voor eerder vergunde projecten hoeft dus geen pas-

sende beoordeling meer plaats te vinden. 

 

De Afdeling maakte in de uitspraak van 31 maart 2010 verder uit dat, wanneer sprake is van 

een wijziging of uitbreiding van een activiteit ten opzichte van de oorspronkelijk vergunde situa-

tie, voor de gehele activiteit, de oorspronkelijke inclusief de wijziging, moet worden nagegaan of 

deze mogelijk significant negatieve gevolgen heeft. De Afdeling merkte daarbij evenwel op dat, 

wanneer de wijziging/uitbreiding niet leidt tot een toename van ammoniadepositie ten opzichte 

van de oorspronkelijk vergunde situatie, er geen sprake is van een mogelijk significant effect. 

Dat betekent volgens de Afdeling dat er bij de vergunningverlening ook in die situatie dan geen 

passende beoordeling hoeft plaats te vinden. 
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3 Uitgangspunten bestemmingsplan 

 

 
3.1 Achtergrond Bestemmingsplan Buitengebied 

Het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Westerveld is in de eer-

ste plaats een actualisering van het bestemmingsplan op basis van de bestaande functies. De-

ze functies betreffen in hoofdzaak landbouw, recreatie, natuur wonen, bedrijven en water.  

De nu nog geldende bestemmingsplannen voor het buitengebied zijn verouderd en dateren van 

voor de gemeentelijke herindeling. De afgelopen 10-15 jaar zijn veel ontwikkelingen vergund 

door middel van partiële herzieningen, hetgeen heeft geresulteerd in tal van ‘postzegelplannen’. 

Hierbij is het provinciaal planologisch beleid zoals neergelegd in het POP I en II  vooral als be-

leidslijn gevolgd. In het buitengebied van Westerveld gelden momenteel ongeveer 75 verschil-

lende bestemmingsplannen en deelplannen. Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied voor-

ziet in de harmonisatie van deze plannen en heeft vooral een conserverend karakter.  

 

3.2 Ontwerpbestemmingsplan 

 
3.2.1 Inleiding 

Het ontwerpbestemmingsplan betreft het voorkeursalternatief uit het Plan-mer voor het Voor-

ontwerpbestemmingsplan. Dit alternatief gaat uit van een conservering of beperkte ontwikkel-

ruimte voor agrarische bedrijven die niet verder gaat dan voor een normale bedrijfsvoering 

noodzakelijk is. Daarmee wordt de ontwikkeling van mega-bedrijven met grote effecten op na-

tuur en landschap voorkomen. 

 

Ook aan de recreatieterreinen grenzend aan natuurgebieden wordt een maximale ruimte gebo-

den van 10 ha, waarmee geborgd wordt dat recreatiebedrijven niet doorgroeien tot een groot-

schalige omvang die niet meer passend is bij de kwaliteiten van Westerveld. 

Daarnaast worden mogelijkheden geboden voor natuurontwikkeling. 

 

Hieronder wordt in samengevatte vorm aangegeven wat de huidige situatie is en tot welke pla-

nologische wijzigingen het nieuwe bestemmingsplan leidt. Als relevant worden beschouwd: 

nieuwe activiteiten of uitbreiding van bestaande activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor 

de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden. Voor verschillende activiteiten bevat 

het nieuwe bestemmingsplan uitsluitend een regeling voor de bestaande situatie. Voor de ef-

fectbeoordeling in het kader van Natura 2000 worden deze niet als relevant beschouwd, maar 

in dit hoofdstuk worden ze in de paragraaf overige functies kort genoemd.  

 
3.2.2 Agrarische bedrijven 
Voor de agrarische sector geldt dat er sprake is van vrij sterke afname van het aantal grondge-
bonden bedrijven, de ‘wijkers’, en een matige, tot incidenteel sterke, groei van de overgebleven 
bedrijven, de ‘blijvers’. Momenteel ligt het aantal bedrijven in de gemeente op ca. 230.  
Voor de intensieve veehouderijen in Westerveld is dezelfde trend te zien. Vooral de laatste ja-
ren is een aantal intensieve veehouderijen beëindigd. Overigens is het aantal intensieve vee-
houderijen in Westerveld zeer beperkt (aantal volwaardige intensieve bedrijven is minder dan 
10, het aantal bedrijven met intensieve neventak is kleiner dan 5).  

 

In de vigerende bestemmingsplannen hebben intensieve en grondgebonden veehouderijbedrij-

ven over het algemeen een bouwvlak van 1,5 ha bij recht. Veel bedrijven hebben ook gebruik 
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gemaakt van deze bouwmogelijkheden. Met een wijzigingsbevoegdheid kan in de vigerende 

plannen 2 ha worden toegestaan als aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan. 

 

In het ontwerp-bestemmingsplan kiest de gemeente ervoor om de ontwikkelruimte voor land-

bouw te begrenzen. In het algemeen geldt voor agrarische bedrijven: 

• Een maximale oppervlakte voor bedrijfsgebouwen van 10.000m2 (of de bestaande opper-
vlakte, indien die groter is). 

• De grootte van de bedrijfsgebouwen wordt gemaximeerd op 500m2, bij afwijkingsvergunning 
> 500m

2
; 

• Bij afwijkingsvergunning mestvergisting met capaciteit van ten hoogste 100 ton per dag en 
ten hoogste 2500m

2
 bouwwerken; 

• Bij afwijkingsvergunning serrestallen binnen agrarisch bouwblok. 
 

Voor de grondgebonden bedrijven geldt voorts: 

• Bij afwijkingsvergunning vergroting van het agrarisch bouwblok tot maximaal 2 ha (maar ten 
hoogste 10.000m

2
 gebouwen); 

• Bij wijziging vergroting bouwblok naar maximaal 3 ha (maar ten hoogste 10.000m2 gebou-
wen); 

• Bij wijziging nieuw vestiging grondgebonden bedrijven (binnen A1 m.u.v. dubbelbestemming 
waar de cultuurhistorie en waarde landschap 1 en voor zover mest-, natuur-, en milieuwet-

geving dit mogelijk maken).  

 

Voor de intensieve veehouderij is bepaald: 

• Geen nieuwvestiging of omschakeling naar intensieve veehouderij; 

• Bij wijziging vergroting agrarische bedrijfskavel en agrarisch bouwblok tot maximaal 2 ha 
(ten hoogste 10.000m

2
 gebouwen); 

• Geen ontheffing of wijziging voor verdere uitbreiding mogelijk. 
 

Voor de grondgebonden bedrijven met intensieve neventak (<5 bedrijven) geldt: 

• Maximaal 2000m2 mag voor de intensieve tak worden gebruikt; 

• Bij afwijkingsvergunning dan wel wijziging tot respectievelijk maximaal 3000m2 en 4000m2. 
 

Bij afwijkingsvergunning zijn binnen de functie agrarisch bepaalde nevenfuncties mogelijk. Het 

gaat vooral om kleinschalige functies: 

• kleinschalige zorgfuncties en kinderopvang > 6 kinderen 

• kamperen bij de boer (maximaal 25 plaatsen tussen 15 maart en 31 oktober);  

• bed & breakfast, appartementen en/of groepsaccomodatie;  

• overige kleinschalige activiteiten. 
 

Bij wijziging kan de functie agrarisch worden gewijzigd in 

• recreatie 1 of 2 (kampeerterrein) ten behoeve van bestaand of nieuw kampeerterrein (indien 
gelegen op minder dan 500m van groot natuurgebied geldt daarbij maximum oppervlakte 

van 10 ha); 

• functie natuur of bos 1; 

• niet-agrarische functies (manege, sport, zorg). 
 
3.2.3 Recreatie 

Het aantal recreatieterreinen is de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. De grootste verande-

ringen hebben betrekking op kwaliteitsverbetering van terreinen en accommodaties, soms in  

samenhang met enige uitbreiding in oppervlakte. Grootschalige ontwikkelingen hebben zich 

mede in verband met terughoudend provinciaal beleid, niet voorgedaan. De verbreding van het 

verblijfsrecreatieve recreatieaanbod heeft zich met name voorgedaan in voormalige agrarische 

bedrijfsgebouwen (groepsaccomodaties, bed & breakfast) en bij agrarische bedrijven (kampe-

ren bij de boer).  
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In het Ontwerpbestemmingsplan wordt voor de functie recreatie het volgende bepaald: 

 

Recreatie 1: betreft kampeerterreinen voor tenten, caravans, chalets en trekkershutten met 

bedrijfsgebouwen en voorzieningen. Recreatiewoningen bij het terrein mogelijk indien deel 

daarvoor is bestemd (R3): 

• bij wijziging vervanging standplaatsen door recreatiewoningen, uitsluitend op een terrein van 
meer dan 5 ha en ten hoogste 1/3 deel van het terrein te bestemmen als R3. 

• bij wijziging nieuwvestiging en/of uitbreiding vanuit functiewijziging agrarisch. Indien op min-
der dan 500 meter afstand van een groot natuur gebied (natuur en/of bos 1 met aaneenge-

sloten oppervlakte van meer dan 25 ha) ligt de  maximale grootte op 10 ha. 

 

Voor zover kampeerterreinen in of op minder dan 500 meter van een Natura 2000-gebied zijn 

gelegen geldt voorts: 

• maximaal het bestaande (=vergunde) aantal kampeermiddelen. 

• bij afwijkingsvergunning uitbreiding van het aantal standplaatsen. 
 

Recreatie 2: kampeerterrein voor kampeermiddelen, niet zijnde stacaravans of chalets met 

dienstwoning (behalve in geval natuurkampeerterrein) 

• ten hoogste 5 trekkershutten of tenthuisjes; 

• bij wijziging verandering bestemming naar R1 (geldt niet voor natuurkampeerterreinen); 

• Bij wijziging nieuwvestiging en/of uitbreiding vanuit functiewijziging agrarisch. Indien op min-
der dan 500 meter afstand van een groot natuur gebied (natuur en/of bos 1 met aaneenge-

sloten oppervlakte van meer dan 25 ha) ligt de  maximale grootte op 10 ha. 

 

Voor zover kampeerterreinen in of op minder dan 500 meter van een Natura 2000 zijn gelegen 

geldt voorts: 

• maximaal het bestaande (=vergunde) aantal kampeermiddelen; 

• bij afwijkingsvergunning uitbreiding van het aantal standplaatsen. 
 

Recreatie 3: bedrijfsmatig geëxploiteerde terreinen voor recreatiewoningen, met bedrijfsge-

bouwen 

• Oppervlakte maximaal 100m2 en geen permanente bewoning 

• aantal huisjes bedraagt bestaande aantal tenzij anders aangegeven op verbeelding 

•••• bij afwijkingsvergunning zijn kampeermiddelen en chalets conform R1 toegestaan  

• Bij wijziging kan aantal woningen worden vergroot 

• Bij wijziging kan oppervlakte worden vergroot tot 125m2 
 

Recreatie 4: betreft terreinen met recreatiewoningen overwegend in particulier gebruik, zonder 

bedrijfsgebouwen 

• Oppervlakte maximaal 100m2 en geen permanente bewoning 

• geen vergroting van aantal huisjes, tenzij anders aangegeven op verbeelding  
 

Recreatie 5: verblijfsrecreatie in de vorm van groepsaccomodatie met bedrijfswoning 

• maximum oppervlakte aan bedrijfsgebouwen 500m2 

• kampeermiddelen toegestaan, mits specifieke aanduiding op verbeelding en maximaal 10 
plaatsen.  

• bij afwijkingsvergunning recreatieappartementen in karakteristieke bijgebouwen 
 

Bij afwijkingsvergunning zijn voor de categorie groepsaccommodaties de volgende nevenfunc-

ties mogelijk 

• kleinschalige zorgfuncties en kinderopvang > 6 kinderen; 

• theeschenkerij; 

• bed & breakfast in bedrijfswoning. 
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Recreatiewoningen en dagrecreatie 

In het bestemmingsplan zijn alleen de bestaande solitaire recreatiewoningen positief bestemd. 

Ook voor de dagrecreatieve voorzieningen visvijver en zwemplas geldt dat de bestaande situa-

tie is bestemd. 

 
3.2.4 Overige functies 

De overige functies van het bestemmingsplan worden, voor zover ingeschat als relevant voor 

deze beoordeling, hier samengevat besproken. In principe gaat het om de vastlegging van de 

bestaande situaties. 

 
3.2.4.1 Bos en Natuur 

In het plan wordt onderscheid genaakt in bos 1 (natuur) en bos 2 waarbij bos 1 vooral een na-

tuurfunctie heeft, en bos 2 mede bestemd is voor dagrecreatief e educatief medegebruik. 

Bestaande natuurgebieden groter dan 2 ha worden als natuur bestemd.  

• In bos 1 zijn bestaande scoutingterreinen als tijdelijke kampeerterreinen bestemd (15 maart- 
31 okrober. 

• Voor die terreinen geldt dat er maximaal 2 gebouwen geplaatst mogen worden ter plaatse 
van betreffende aanduiding. 

• Bij afwijkingsvergunning aanleggen van fiets- en voetpaden.   

• Bij afwijkingsvergunning aanleg van voorzieningen voor dagrecreatief  en/of educatief me-
degebruik. 

 
3.2.5 Bedrijven 

Onder de functie bedrijven vallen verschillende bedrijfstypen. Voor de meeste bedrijven (veelal 

categorie 1 en 2 van de lijst VNG) geldt dat de bestaande bedrijven worden bestemd. Zo ook 

voor de grotere bedrijven in de gemeente, aangeduid als zandwinning, nutsvoorziening, riool-

waterzuivering of waterwinbedrijven.  

• Er is een maximum oppervlakte gesteld van 2500 m5 voor bedrijfsgebouwen of de bestaan-
de oppervlakte als die groter is met afwijkingsvergunning voor gebouwen > 500 m2 

• Dit maximum geldt ook voor maneges en niet-productiegerichte paardenhouderijen, voor 
agrarische loonbedrijven op 3000m2.  

• Voor deze oppervlaktes bestaan geen afwijkingsvergunningen of wijzigingsmogelijkheden 

• Afwijkingsvergunning voor gebouwen groter dan 500m2 

• Kleinschalige paardenhouderij en hobbyvee via afwijkingsvergunning of aanduiding op de 
verbeelding met max. 500m 

 
3.2.5.1 Wonen 

Voor de functie wonen geldt in het algemeen dat bij afwijkingsvergunning kleinschalige neven-

functies (B&B) zijn toegestaan. Hetzelfde geldt voor het gebruik van hoofdgebouwen als recrea-

tieappartementen.  

 
3.2.5.2 Overig 

Voor de overige functies: cultuur- en ontspanning, maatschappelijk, kantoor, detailhandel en 

sport geldt dat enkel de bestaande situatie wordt bestemd. Waar bedrijfswoningen aanwezig 

zijn met afwijkingsvergunning kleinschalige nevenfuncties en het gebruik van gebouwen als re-

creatieappartementen mogelijk. 

 

Voor de horeca geldt dat bestaande horecavoorzieningen een positieve bestemming krijgen.  

 

Met betrekking tot de functie verkeer geldt dat de verharde toeristische- en verkeersfietspaden 

die niet tot een wegprofiel behoren, positief worden bestemd. In het ontwerpbestemmingsplan is 

opgenomen dat er een wijzigingsbevoegdheid geldt voor de aanleg en het verwijderen van pa-

den. 
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4 Natura 2000-waarden 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de instandhoudingsdoelen van de drie Natura 

2000-gebieden. Ook wordt, voor zover mogelijk, via verspreidingskaarten aangegeven waar de 

betreffende habitattypen en (vogel)soorten zich bevinden. Voor deze inventarisatie is gebruik 

gemaakt van de (concept) aanwijzingsbesluiten van het ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie (EL&I), de concept-beheerplannen voor het Dwingelderveld en het Hol-

tingerveld/Havelte-Oost van de provincie Drenthe, de Knelpunten en Kansenanalyses van KI-

WA &EGG (2007), gegevens van het Regiebureau Natura 2000 voor het Drents-Friese Wold & 

Leggelderveld & Leggelderveld, onderzoeken van Bureau Bakker voor het Holtinger-

veld/Havelte-Oost (2008), Buro Vijn en Altenburg en Wymenga voor het Drens Friese Wold en 

van Grontmij voor het Dwingelderveld (2006 en 2009) en verspreidingsatlassen van het Dwin-

gelderveld (Kleine 2004-2008).  

 
4.2 Afbakening Natura 2000-gebieden 

Binnen de grenzen van het buitengebied van de gemeente Westerveld liggen de volgende Na-

tura 2000-gebieden: 

� Drents-Friese Wold & Leggelderveld & Leggelderveld; 

� Holtingerveld/Havelte-Oost (Havelte-Oost); 

� Dwingelderveld. 

 

Effecten op deze Natura 2000-gebieden zullen in deze passende beoordeling nader worden 

beschouwd.  

 

Daarnaast is ten aanzien van stikstofdepositie het Natura 2000-gebied De Wieden in de model-

berekeningen meegnomen, omdat dit gebied binnen 5km van de relevante bronnen binnen de 

gemeente Westerveld ligt. Andere Natura 2000-gebieden liggen op grotere afstand, waardoor 

bronnen in de gemeente Westerveld naar verwachting geen of een beperkte bijdrage van am-

moniakdepositie hebben op deze Natura 2000-gebieden.
1
 

 

Het bestemmingsplan heeft naar verwachting geen invloed op andere Natura 2000-gebieden 

die op grotere afstand van het plangebied liggen.  
 
4.3 Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld & Leggelderveld 

 
4.3.1 Gebiedsbeschrijving 

Het Drents-Friese Wold & Leggelderveld ligt op het Drents plateau en vormt het oorsprongge-

bied voor diverse beekdalsystemen. Samen met het Leggelderveld vormt het Drents-Friese 

Wold een afwisselend landschap dat voor een groot deel bestaat uit naaldbos met daarin ver-

spreid voorkomende heidevelden met hoogveenvegetaties, en zwakgebufferde en zure vennen. 

Verder omvat het gebied zandverstuivingen, jeneverbesstruweel, schrale graslanden, beken en 

loofbos.  

 

Het Drents-Friese Wold & Leggelderveld ligt op het grondgebied van de gemeenten Ooststel-

lingwerf (noord-oostelijk deel), Midden-Drenthe (noordelijk deel van Leggelderveld) en Wester-

                                                                  
1 Gies,. T.J.A, J. Kros, H.F. van Dobben , J.C. Voogd, B. van Rooij & R. Smidt, 2009. Effectiviteit ammoniakmaatre-

gelen in en rondom de Natura 2000-gebieden in de provincie Drenthe. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 1888. 59 

blz.; 7 fig.; .15 tab.; 27 ref. 
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veld. Tot het plangebied voor het bestemmingsplan buitengebied gemeente Westerveld behoort 

het grootste deel van Drents-Friese Wold & Leggelderveld met de deelgebieden boswachterij 

Smilde, Berkenheuvel, Dieverzand, Wapserzand, Bosschoord het Doldersummer Veld en een 

deel van Boswachterij Appelscha. Van het Leggelderveld liggen de gebieden Voorste en Ach-

terste Zandduinen en het Leggelderveld binnen de gemeentegrenzen. 

 

Het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld is in december 2010 definitief 

aangewezen op basis van zowel de Habitatrichtlijn als de Vogelrichtlijn. 

 
4.3.2 Instandhoudingsdoelen en ruimtelijke spreiding 

Het gebied is aangewezen voor 14 habitattypen die vrijwel alle kenmerkend zijn voor (zeer) 

voedselarme droge en natte milieus. Het gaat om  de typen stuifzandheiden met struikhei, bin-

nenlandse kraaiheibegroeiingen, zandverstuivingen, Zeer zwakgebufferde vennen, Zwak gebuf-

ferde vennen, Zure vennen, Beken en rivieren met waterplanten, Vochtige heiden, Droge hei-

den, Jeneverbesstruwelen, Heischrale graslanden, Actieve hoogvenen, Pioniervegetaties met 

snavelbiezen en Oude eikenbossen.  De typen Heischrale graslanden en Actieve hoogvenen 

zijn op Europees niveau aangemerkt als prioritaire typen. Deze typen dreigen binnen Europa te 

verdwijnen en hiervoor gelden extra strenge toetsingscriteria in het geval er negatieve effecten 

op de instandhoudingsdoelen optreden. 

 

Het gebied is ook aangewezen voor de Habitatrichtlijnsoorten kamsalamander en drijvende wa-

terweegbree.  

Onder de Vogelrichtlijn is het Drents Friese Wold aangewezen voor de broedvogels: dodaars, 

wespendief, draaihals, zwarte specht, boomleeuwerik paapje roodborsttapuit, tapuit en grauwe 

klauwier.  

 

Voor de belangrijkste habitattypen (en soorten) van het Drents-Friese Wold & Leggelderveld 

zijn kernopgaven geformuleerd waarmee de prioritering in de verbeteropgaven wordt aangege-

ven. De kernopgaven voor dit gebied betreffen vooral de verbetering en uitbreiding van de ty-

pen waterplanten (beken en rivieren en waterweegbree), zure vennen, veentjes, natte heiden, 

structuurrijke droge heiden en stuifzandlandschappen. 

 

Tabel 4.3: Instandhoudingsdoelen en verspreiding Drents-Friese Wold & Leggelderveld & Leggelderveld 

Nummer  Type en soort SvI  IHD 

Opp - 

kwal 

Aantal: 

paren (b) 

en/of vo-

gels (n-b) 

en functie 

Kwaliteit 

/ trends** 

Verspreiding *** 

       

 Habitattypen      

H2310 Stuifzandheiden met struikhei -- > en >  + Aekingerzand, Dol-

dersumerveld, Leg-

gelderveld, verspreid 

in bos 

H2320 Binnenlandsekraaiheibegroeiin-

gen 

- = en >  ? Wapserzand, Scha-

opewaskerdobbe 

H2330 Zandverstuivingen -- > en =  +/- tot + 

(?) 

Aekingerzand 

H3110 Zeer zwak gebufferde vennen -- = en >  +/- tot - Ganzenpoel 

H3130 Zwak gebufferde vennen - = en >  +/-tot + Aekingerbroek, Koe-

lingsveld, Schoape-

wasekerdobbe 

H3160 Zure vennen - = en >  +/- tot + Grenspoel, Aekin-

germeer, verspreid in 

bos 

H3260A Beken en rivieren met water-

planten (ranonkels) 

- > en >  +/- Sloten langs Vledder 

Aa 

H4010 A Vochtige heiden, subtype hoge- - > en >  + Doldersummerveld, 
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re zandgronden nabij Wapserzand 

H4030 Droge heiden -- = en =  + tussen Wapserzand en 

Dieverveld 

H5130 Jeneverbesstruwelen - = en >  +/- Bij Appelscha 

H6230* Heischrale graslanden -- > en >  +/- Bij Vledder Aa, Wap-

serzand, Leggelder-

veld, Schaoperwas-

kerdobbe 

H7110B* Actieve hoogvenen, subtype 

heideveentjes 

-- > en >  +/-  tot +  Groote veen, Wap-

serzand, Doldersum-

merveld, Koopmans-

veentje, Leggelder-

veld 

H7150 

 

Pioniervegetaties met snavel-

biezen 

- > en >  + Doldersummerveld,, 

Meeuwenplas, ver-

spreid langs zure 

vennen 

H9190 Oude eikenbossen - > en >  +/- Zuidelijke rand Ber-

kenheuvel, verspreid 

in bos 

 Habitatrichtlijnsoorten      

H1166 Kamsalamander - > en > voor  

> populatie 

 +/- tot +  Berkenheuvel, Wap-

serveld, Boschoord, 

Vledderhof,  Dolder-

summerveld 

H1831 Drijvende waterweegbree  = en = voor 

= populatie 

 ? Schaopewaskerdobbe, 

langs Vledder Aa 

 Vogelrichtlijnsoorten      

A004 Dodaars-b + = 40 +/- tot + grotere vennen 

A072 Wespendief-b + =   8 +/- tot+ verspreid in bos 

A233 Draaihals-b -- > 5 - Doldersummerveld 

(2004) 

A236 Zwarte specht-b + = 30 +/- verspreid in bos 

A246 Boomleeuwerik-b + = 110 + Aekingerzand, Wap-

serveld-Dieverzand, 

Doldersummerveld 

A275 Paapje-b -- = 18 - bij Vledder Aa,  Oude 

Willem 

A276 Roodborsttapuit-b + = 100 + Doldersummerveld, 

Vledder Aa, Wape-

serveld-Dieverzand, 

Oude Willem 

A277 Tapuit-b -- > 60 - tot +/- Aekingerzand, Dol-

dersummerveld 

A338 Grauwe klauwier-b -- > 20 + Vledder Aa en zuid-

rand gebied 

* prioritair habitattype      

**  + goed, 0/+ matig, - slecht  

*** Verspreidingsgegevens op basis van het Aanwijzingsbesluit, (concept) habitattypenkaart november 2010, en 

documenten van Regiebureau Natura 2000 (concept plan van aanpak beheerplan en verslagen)  

 

4.3.3 Overige natuurwaarden 

In het Drents-Friese Wold & Leggelderveld komen behalve de kwalificerende vogels ook veel 

Rode lijstsoorten voor. Genoemd kunnen onder meer worden nachtzwaluw, wielewaal, porsele-

inhoen, groene specht, watersnip en spotvogel. Kraanvogel wordt foeragerend waargenomen.  

Daarnaast is het Drents-Friese Wold & Leggelderveld leefgebied voor verschillende soorten 

strikt beschermd zijn onder de Flora- en faunawet. Het gaat onder meer om de zoogdieren 

boommarter, das en diverse vleermuissoorten. Van de strikt beschermde amfibieën en reptielen 
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komen kamsalamander, heikikker, adder, gladde slang, hazelworm en ringslang in het gebied 

voor (Vijn en A&W, 2006). 

 
4.4 Natura 2000-gebied Holtingerveld/Havelte-Oost 

 
4.4.1 Gebiedsbeschrijving 

Het Holtingerveld/Havelte-Oost is een gevarieerd heide- en bosgebied op de stuwwal Havelter-

berg. Bijzonder is het voorkomen van rode keileem op de stuwwal, waardoor er een grote vege-

tatiekundige verscheidenheid is ontstaan. Kenmerkend voor dit gebied zijn de zeer soortenrijke 

heischrale graslanden die tot het prioritaire habitattype Heischraal grasland behoren. Daarnaast 

bestaat het Holtingerveld/Havelte-Oost uit droge en natte heide, stuifzanden, vennen en eiken-

berkenbos. 

 

Binnen de begrenzing liggen nog enkele landbouwenclaves en een deel van het Natura-2000 

wordt gebruikt door de Johannes Postkazerne als militair oefenterrein. In dit deel, dat eigendom 

is van Defensie, liggen vier bivakgebieden: ten zuiden van de Genieplas, Uffelterzand, Holtin-

gerzand en Westerzand. 

 
4.4.2 Instandhoudingsdoelen en ruimtelijke spreiding 

Havelte-Oost is aangemeld voor 10 habitattypen: Stuifzandheiden met struikhei, Binnenlandse 

kraaiheibegroeiingen, Zandverstuivingen, Zure vennen, Vochtige heiden, Droge heiden, 

Heischrale graslanden, Actieve hoogvenen, Pioniervegetaties met snavelbiezen en Oude ei-

kenbossen.  

Voor vrijwel alle typen geldt een verbeteropgave ten aanzien van de kwaliteit. Voor de heischra-

le graslanden, vochtige heiden en zandverstuivingen is ook een uitbreidingsdoel ten aanzien 

van de oppervlakte gesteld.  

Ook voor habitatrichtlijnsoort kamsalamander is dit gebied aangemeld en hiervoor geldt een 

verbeteropgave. Het gebied is formeel niet aangewezen onder de Vogelrichtlijn, maar tapuit is 

als complementair doel opgenomen als broedvogel waarvoor een behoudsopgave geldt.
2
  

 

Voor het gebied geldt verder een kernopgave voor heischrale graslanden waaraan een ‘sense 

of urgency’ ten aanzien van het beheer is toegekend. Dit geeft de mate van urgentie aan om 

met beheermaatregelen te voorkomen dat er een onherstelbare situatie ontstaat. Vóór 2015 

moet deze kernopgave op orde zijn gebracht. Twee andere kernopgaven betreffen natte heiden 

(met wateropgave)en structuurrijke droge heiden . 

 

Tabel 4.4: Instandhoudingsdoelen en ruimtelijk spreiding Holtingerveld/Havelte-Oost 

Nummer  Type en soort SvI  IHD 

Opp - kwal 

Aantal: 

paren (b) 

en/of vo-

gels (n-b) 

en functie 

Kwaliteit 

/ trends 

** 

Verspreiding*** 

       

 Habitattypen      

H2310 Stuifzandheiden met struikhei -- = en >  +/- Holtingerzand 

H2320 Binnenlandsekraaiheibegroeiin-

gen 

- = en =  + lokaal in noorden en 

westen 

H2330 Zandverstuivingen -- = en >  +/- Holtingerzand, Wes-

terzand, ten noorden 

startbaan 

H3160 Zure vennen - = en >  +/- tot + Uffelterveen, Bos-

veen, Brandenveen 

H4010 A Vochtige heiden, subtype hoge-

re zandgronden 

- > en >  +/- Holtinger-

veld/Havelte-Oost, 

Uffelterveen, Havel-

                                                                  
2
 Complementaire doelen hebben dezelfde juridische status als de andere instandhoudingsdoe-

len.  
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terberg, Uffelterbin-

nenbeld 

H4030 Droge heiden -- = en >  +/- tot +  Westen, centraal en 

Wittelterveld 

H6230* Heischrale graslanden -- > en > 

(SoU be-

heer) 

 +/- tot + Kleine en grote start-

baan, Havelterberg 

H7110B* Actieve hoogvenen, subtype 

heideveentjes 

-- = en >  + Uffelterveen, Bran-

denveen 

H7150 

 

Pioniervegetaties met snavel-

biezen 

- = en =  +/- ten noorden van Hol-

tingerzand 

H9190 Oude eikenbossen - = en >  +/- tot + zuidoostelijke rand 

 Habitatrichtlijnsoorten      

H1166 Kamsalamander - > en > voor 

> populatie 

 + Finse meertje, Havel-

terberg, grote start-

baan, Uffelterbinnen-

veld, zuidelijk van 

Oosterzand 

 Vogelrichtlijnsoorten      

A277 

compl. 

Tapuit-b -- = 10 - Ten westen van Hol-

tingerzand (2007) 

* prioritair habitattype      

**  + goed, 0/+ matig, - slecht. Bron: concept aanwijzingsbesluit, concept beheerplan  en knelpunten en kansen-

analyse KIWa &EGG, 2007 ) 

*** Verspreidingsgegevens op basis van het Conceptbeheerplan,  habitattypenkaart, onderzoeken Buro Bakker 

2008 

 
4.4.3  Overige natuurwaarden 

In het Natura 2000 gebied komen behalve de bovengenoemde soorten kamsalamander en ta-

puit veel soorten voor die (strikt) beschermd zijn onder de Flora en faunawet. Genoemd kunnen 

worden adder, gladde slang, hazelworm, ringslang, zandhagedis, heikikker en poelkikker. Van 

de vlinders en libellen zijn het bijvoorbeeld gevlekte witsnuitlibel en noordse winterjuffer die hier 

leefgebied hebben.  

 
4.5 Natura 2000-gebied Dwingelderveld 
 
4.5.1 Gebiedsbeschrijving 

Het Dwingelderveld is een uitgestrekt heide- en bosgebied, dat de grootste oppervlakte goed 

ontwikkelde natte heide van Europa herbergt. Hier komen verder droge heiden, stuifzanden, 

jeneverbesstruwelen, hoogveenvennen, zwakgebufferde en zure vennen, hoogveenvegetaties 

en eikenbossen voor. In het gebied ligt een voormalige landbouwenclave, het Noordenveld.  

 
4.5.2 Instandhoudingsdoelen en ruimtelijke spreiding  

Het Dwingelderveld is voor min of meer dezelfde habitattypen aangemeld als het Drents- Friese 

Wold & Leggelderveld en Havelte-Oost: stuifzandheiden met struikhei, binnenlandse kraaihei-

begroeiingen, zandverstuivingen, zwak gebufferde vennen, zure vennen, vochtige heiden, jene-

verbesstruwelen, heischrale graslanden, actieve hoogvenen, herstellende hoogvenen, pionier-

vegetaties met snavelbiezen, beuken-eikenbossen met hulst en oude eikenbossen. 

Het prioritaire habitattype actieve hoogvenen, subtype hoogveenlandschap (H7110A) is opge-

nomen als complementair doel. Voor het Dwingelderveld is de verbetering van zure vennen, 

veentjes, natte heiden (alle met wateropgave) en jeneverbesstruwelen als kernopgave gesteld) 

 

Voor vrijwel alle habitattypen geldt een verbeteropgave ten aanzien van de kwaliteit. Voor zure 

vennen, vochtige heiden, heischrale graslanden, actieve hoogvenen, pioniervegetaties met 

snavelbiezen en oude eikenbossen geldt dat ook voor de oppervlakte. 

Ook voor dit gebied is kamsalamander als kwalificerend aangemerkt. Er is een verbeterdoelstel-

ling opgenomen. 
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Onder de Vogelrichtlijn is het Dwingelderveld aangewezen voor de broedvogels dodaars, ge-

oorde fuut, zwarte specht, boomleeuwerik, paapje, roodborsttapuit en tapuit. Voor de niet-

broedvogels voor kleine zwaan, toendrarietgans, wintertaling en slobeend. Kleine zwaan en 

toendrarietgans maken gebruik van het Dwingelderveld om te slapen op de grote plassen. Foe-

rageergebieden liggen in het agrarisch gebied buiten de Natura 2000-begrenzing. Binnen de 

gemeente Westerveld zijn dat de graslanden ten noorden en westen van het Dwingelderveld. 
3
 

Voor paapje en tapuit gelden verbeteropgaven, voor de andere vogelsoorten behoudsdoelstel-

lingen. 

 

Tabel 4.5: Instandhoudingsdoelen en ruimtelijke spreiding Dwingelderveld 

Nummer  Type en soort SvI  IHD 

Opp - kwal 

Aantal: 

paren (b) 

en/of vo-

gels (n-b) 

en functie 

Kwaliteit 

/ trends 

** 

Verspreiding*** 

       

 Habitattypen      

H2310 Stuifzandheiden met struikhei -- =  en  >  +/- tot + Lheebroekerzand en 

ten zuiden Slichte-

veen 

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroei-

ingen 

- = en >  +/- tot + westelijk heidegebied 

en lokaal open delen 

Lheebroekerzand 

H2330 Zandverstuivingen -- = en =  +/- noordoostelijk bosge-

bied, Noordster, ijs-

baan 

H3130 Zwak gebufferde vennen - = en =  + Koelevaartsveen 

H3160 Zure vennen - > en >  +/- tot + verspreid in heidege-

bied en bos 

H4010 A Vochtige heiden, subtype hoge-

re zandgronden 

- > en >  +/- tot + open heidegebied 

H4030 Droge heiden -- = en >  - tot +/- open heidegebied 

H5130 Jeneverbesstruwelen - = en >   + noordoostelijk bosge-

bied 

H6230* Heischrale graslanden -- > en =  +/- tot + heidegebied 

H7110A* 

compl. 

Actieve hoogvenen, subtype 

hoogveenlandschap 

-- > en >  

 

 nvt Te ontwikkelen in 

Holtveen 

H7110B* Actieve hoogvenen, subtype 

heideveentjes 

-- > en >  +/- tot + noordoostelijk bosge-

bied, verspreid heide-

gebied 

H7120 Herstellende hoogvenen + = en >  +/- tot + Holtveen 

H7150 

 

Pioniervegetaties met snavel-

biezen 

- > en >  + open heidegebied 

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst - = en >  ? verspreid Randen van 

het gebied 

H9190 Oude eikenbossen - > en >  ? lokaal zuidoosten 

 Habitatrichtlijnsoorten      

H1166 Kamsalamander - > en > voor 

= populatie 

 ? Verspreid in het hei-

degebied, Noorden-

veld en langs randen 

van het gebied  

 Vogelrichtlijnsoorten      

A004 Dodaars-b + = 50 + verspreid in vennen 

van  Holtveeen en 

Davidsplassen 

A008 Geoorde fuut-b + =   40 - idem 

                                                                  
3
 Van Dijk & Kleine, 2008. 



Natura 2000-waarden 

 

272838, revisie C2

Pagina 21 van 45

 

A236 Zwarte specht-b + = 15 -/+ tot + verspreid in bosge-

bied 

A246 Boomleeuwerik-b + = 40 + randen heide en half-

open delen bos 

A275 Paapje-b -- > 20 - randen heidegebied 

A276 Roodborsttapuit-b + = 80 + verspreid 

A277 Tapuit-b -- > 20 - vroeger: verspreid op 

droge heide 

       

A037 Kleine zwaan- nb - = 50 max, s + Davidsplassen 

A039b  Toendrarietgans-nb + = 5900 max, 

s 

+ verspreid bij water-

partijen 

A052 Wintertaling-nb - = 130 gem, f - Holtveen, Davids-

plassen, , Drosten-

veen, Aardrijksveen 

A056 Slobeend-nb + = 7 gem, f + Davidsplassen, Holt-

veen, Benderse plas-

sen, Holtveen 

* prioritair habitattype      

**  + goed, 0/+ matig, - slecht. Bron: concept aanwijzingsbesluit, concept beheerplan  en knelpunten en kansen-

analyse KIWA &EGG, 2007 ) 

*** Verspreidingsgegevens op basis van het Conceptbeheerplan,  habitattypenkaart, Kleine 2004-2008 oneder-

zoeken Grontmij 2006 en 2009 

 
4.5.3 Overige natuurwaarden 

Behalve de hierboven genoemde kwalificerende waarden op grond waarvan het Dwingelderveld 

is aangemerkt als Natura 2000-gebied, komen er verschillende (strikt)beschermde soorten voor. 

Het betreft vooral amfibieën en reptielen als heikikker, poelkikker, rugstreeppad (en natuurlijk de 

kamsalamander), levendbarende hagedis en gladde slang (Grontmij, 2009). 

Daarnaast komen hier heideblauwtje, veenhooibeestje Noordse winterjuffer en de eerder ge-

noemde brede geelrandwaterroofkever voor. 
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5 Afbakening en toetsingskader 

 
5.1 Afbakening effecten 

 
5.1.1 Inleiding 

Op de website van het ministerie van EL&I is een effectenindicator opgenomen voor het bepa-

len van effecten op Natura 2000 (zie bijlage 4). De effectenindicator onderscheidt de volgende 

verstoringsfactoren: oppervlakteverlies, versnippering, verzuring, vermesting, verzoeting, verzil-

ting, verontreiniging, verdroging, vernatting, verandering stroomsnelheid, verandering overstro-

mingsfrequentie, verandering dynamiek substraat, verstoring door geluid, licht en trilling, opti-

sche verstoring, verstoring door mechanische effecten, verandering in populatiedynamiek en 

bewuste verandering in soortensamenstelling. 

 

Met betrekking tot het nieuwe bestemmingsplan zijn vooral de functies Agrarisch I en II en Re-

creatie van belang voor de bepaling van effecten. Daarnaast kunnen nog relevante effecten 

optreden vanuit de overige functies.  

 

In onderstaande tabel zijn per categorie en/of activiteit die in het bestemmingsplan is opgeno-

men de mogelijke verstoringsaspecten weergegeven. In de navolgende paragrafen wordt per 

aspect aangegeven in hoeverre hierop in de effectanalyse nader in zal worden gegaan. 

 

  Tabel 5.1-1: Overzicht mogelijke effecten bestemmingsplan buitengebied Westerveld 

Categorie Mogelijke effecten 

Agrarisch I en II � vernietiging foerageergebied wintervogels (door nieuw vestiging) 

� verzuring en/of vermesting als gevolg van stikstofdepositie 

� verontreininging door inwaai stoffen 

� verdroging als gevolg van drooglegging gebouwen/ gebruik gronden 

in hydrologisch beïnvloedingszone 

� verstoring in de zin van licht, geluid, trilling bij bouw en gebruik ge-

bouwen, stallen, kassen, mestvergisting 

� verstoring door recreanten vanuit nevenfuncties 

 

Recreatie � verstoring door recreanten 

� verstoring in de zin van licht, geluid bij aanleg en gebruik huisjes als 

ook door aanwezigheid kampeermiddelen 

� verdroging als gevolg drooglegging terreinen 

 

Overig  � verstoring door recreanten vanuit nevenfuncties wonen en bedrijven 

(maneges) 

� verstoring in de zin van licht, geluid, trilling bij aanleg en gebruik ge-

bouwen 

 

 
5.1.2 Niet relevante aspecten voor deze passende beoordeling 

 
5.1.2.1 Inleiding 

Vanuit de functies agrarisch, recreatie en de overige functies kan – gezien de aard van de ont-

wikkelruimte in het bestemmingsplan, de locaties van de functies en de geografische ligging 
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van de Natura 2000gebieden – op voorhand aangegeven worden dat de volgende verstorings-

factoren niet relevant zijn: verzoeting, verzilting, verstoring door mechanische effecten, veran-

dering stroomsnelheid, overstromingsfrequentie, dynamiek substraat, populatiedynamiek en 

bewuste verandering in soortensamenstelling. Deze aspecten zullen derhalve niet nader wor-

den beschouwd.  

 

Daarnaast zijn er nog een aantal verstoringsaspecten die mogelijk wel zouden kunnen optre-

den, maar die niet direct toe te schrijven zijn aan de ontwikkelruimte in het bestemmingsplan en 

derhalve niet relevant zijn voor toetsing in deze passende beoordeling. Onderstaand wordt kort 

op deze aspecten ingegaan.  

 
5.1.2.2 Vernietiging door ruimtebeslag 

De meeste ontwikkelmogelijkheden (bouwblokken) zijn gelegen buiten de Natura 2000-

gebieden. Voor zover agrarische bedrijven binnen de Natura 200-begrenzing liggen, zijn de 

bouwkavels geëxclaveerd. De toename in bouwblokgrootte voor de functie Agrarisch zal dan 

ook niet leiden tot oppervlakteverlies van habitattypen of vernietiging van leefgebied van Vogel- 

en Habitatrichtlijnsoorten. Voor de functie recreatie geldt hetzelfde. Bestaande terreinen binnen 

de Natura 2000-grenzen worden niet vergroot. 

 

Van vernietiging van leefgebied zou wel sprake kunnen zijn in geval van nieuwvestiging of forse 

uitbreiding van agrarische-  en/of recreatiebedrijven in gebieden die gebruikt worden als foera-

geergebied door de kwalificerende wintervogels kleine zwaan en toendrarietgans (Natura 2000-

gebied Dwingelderveld). Het zal dan vooral gaan om het verschuiven van reeds bestaande ver-

storingszones waardoor areaal foerageerbied mogelijk kleiner wordt of verschuift. Ook in het 

geval er een functiewijziging van agrarisch naar natuur plaatsvindt, zou sprake kunnen zijn van 

effecten op foerageergebied. Gelet op de aanwezigheid van verschillende foerageergebieden 

rondom het Dwingelderveld, het feit dat het bestemmingsplan niet voorziet in grootschalige 

ruimtelijke ontwikkelingen, en bij natuurontwikkeling de bestaande ruimtelijke kenmerken lei-

dend zijn, zullen effecten naar verwachting beperkt blijven en zeker niet significant zijn. In het 

geval concrete ontwikkelingen plaats vinden kan hier via de bouwvergunning of milieuvergun-

ning rekening mee worden gehouden. 

 
5.1.2.3 Verontreiniging 

Bij verontreiniging dient met name gedacht te worden aan het inwaaien van bestrijdingsmidde-

len (gewasbeschermingsmiddelen) in Natura 2000-gebieden. In het algemeen biedt het be-

stemmingsplan niet het kader voor regelingen die direct betrekking hebben op het gebruik van 

de percelen. Daarbij komt, dat geen duidelijk ander gebruik wordt verwacht dan nu het geval is: 

de ruimte voor uitbreiding van bouwpercelen is vooral nodig om in te spelen op ontwikkelingen 

zoals schaalvergroting en niet direct gericht op intensivering van het agrarisch gebruik. Er wor-

den daarom in het algemeen geen negatieve effecten verwacht van de ontwikkelruimte die het 

bestemmingsplan biedt. Derhalve wordt dit aspect niet nader in deze passende beoordeling 

behandeld. 

 
5.1.2.4 Verdroging 

Vrijwel alle habitattypen waarvoor de Natura 2000-gebieden Drents-Friese Wold & Leggelder-

veld, Holtingerveld/Havelte-Oost en Dwingelderveld zijn aangewezen, zijn gevoelig voor ver-

droging en voor alle drie de Natura 2000-gebieden geldt dat verdroging als belangrijk knelpunt 

wordt beschouwd (KIWA &EGG, 2007). Verlaging van de grondwaterstanden in de gebieden 

wordt met name veroorzaakt door  waterwinningen in de regio, het waterhuishoudkundig be-

heer, de aanwezigheid van enkele diepe leidingen in en in omgeving van de Natura 2000-

gebieden en het aandeel (naald)bos. Maar daarnaast kan ook ontwatering vanuit de landbouw 

via drainage en beregening bijdragen aan de verdrogingsproblematiek voor de Natura 2000 

gebieden.  

 

Het bestemmingsplan biedt niet het kader voor maatregelen op het gebied van het waterbe-

heer, zoals bijvoorbeeld het verruimen en verdiepen van sloten of drainage of het wijzigen van 

grondwaterstanden. Het waterschap is hiervoor bevoegd gezag en stelt nadere regels aan het 

waterbeheer. Ook worden vanuit de Natura 2000 Beheerplannen voor de gebieden in dit kader 
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nadere voorwaarden gesteld. Bovendien kan via de vangnetconstructie (zie paragraaf 5.2.3) 

voorkomen worden dat effecten door verdroging optreden in het kader van vergunningverlening. 

Derhalve wordt dit aspect niet nader in deze passende beoordeling behandeld.     

 
5.1.2.5 Verstoring door geluid en licht 

De meeste ontwikkelmogelijkheden (bouwblokken) zijn gelegen buiten de Natura 2000-

gebieden. Voor zover agrarische bedrijven of recreatieterreinen binnen de Natura 2000-

begrenzing liggen, zijn de kavels geëxclaveerd. Bestaande terreinen binnen de Natura 2000-

grenzen worden niet vergroot. De relatief kleinschalige ontwikkelmogelijkheden voor agrarische 

bedrijven en recreatieterreinen buiten Natura 2000-gebieden leiden naar verwachting niet tot 

effecten op kwetsbare soorten deze Natura 2000-gebieden. Bovendien wordt via de vangnet-

constructie (zie paragraaf 5.2.3) voorkomen dat effecten als gevolg van verstoring optreden in 

het kader van vergunningverlening. Derhalve wordt dit aspect verder niet in deze passende be-

oordeling behandeld.   

 
5.1.3 Relevante aspecten voor deze passende beoordeling  

 
5.1.3.1 Verzuring en vermesting als gevolg van stikstofdepositie 

De uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor agrarische bedrijven kunnen 

significant negatieve effecten hebben voor de Natura 2000-gebieden vanwege verzuring en 

vermesting van natuurlijke habitats in die Natura 2000-gebieden door een toename van stik-

stofdepositie (ammoniak). Derhalve wordt in deze passende beoordeling nader ingegaan op de 

effecten van stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden Drents-Friese Wold & Leggelder-

veld, Holtingerveld/Havelte-Oost, Dwingelderveld en De Wieden.    

 

In deze passende beoordeling wordt niet apart ingegaan op indirecte effecten van stikstofdepo-

sitie op de kwaliteit van habitats van Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten, omdat de leefgebieden 

van de Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten in de betreffende Natura 2000-gebieden vrijwel volledig 

overlappen met voor die gebieden aangewezen habitattypen (heide, zandverstuivingen, ven-

nen, plassen, etc.). Bij de toetsing aan de kwaliteit van een natuurlijk habitat, wordt indirect ook 

getoetst aan de kwaliteit van het habitat van een Vogel- en Habitatrichtlijnsoort. Conclusies ten 

aanzien van de kwaliteit van habitattypen gelden derhalve ook voor de kwaliteit van leefgebie-

den van Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten.    

 
5.1.3.2 Verstoring van Vogelrichtlijnsoorten door een toename van het aantal recreanten  

De uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor recreatiebedrijven en klein-

schalige kampeerterreinen kunnen significant negatieve effecten hebben voor de Natura 2000-

gebieden vanwege verstoring van Vogelrichtlijnsoorten door een toename van het aantal recre-

anten in de Natura 2000-gebieden. Derhalve wordt in deze passende beoordeling nader inge-

gaan op de effecten van verstoring door recreatie op de Natura 2000-gebieden Drents-Friese 

Wold & Leggelderveld, Holtingerveld/Havelte-Oost en Dwingelderveld. 

 

Uitgangspunt ten aanzien van recreatie is dat er geen extra recreatiepaden binnen Natura 

2000-gebieden worden aangelegd en dat recreanten uitsluitend op bestaande paden recreëren 

en honden aangelijnd dienen te zijn. Derhalve zal geen oppervlakteverlies of verslechtering van 

de kwaliteit van natuurlijke habitats optreden. Derhalve wordt dit aspect verder niet in deze pas-

sende beoordeling meegnomen. Het voorkomen van illegale betreding van natuurlijke habitats 

door recreanten die van paden afwijken dient middels strikte handhaving door de terreinbe-

heerder(s) plaats te vinden.  

 
5.2 Toetsingskader Natuurbeschermingswet 

 
5.2.1 Inleiding 

Artikel 19j Nb-wet vormt het wettelijk kader vanuit de Nb-wet voor het vaststellen van een be-

stemmingsplan. Artikel 19j Nb-wet bepaalt dat een bestuursorgaan rekening houdt bij het ne-

men van een besluit tot het vaststellen van een plan dat, gelet op de instandhoudingsdoelstel-

ling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, voor een Natura 

2000-gebied, met: 
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a) de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in dat gebied kan 

verslechteren, of; 

b) een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aan-

gewezen.     

 

Verslechtering kwaliteit habitats 

Verslechtering van de kwaliteit van een habitat treedt op wanneer in een bepaald gebied de 

door dit habitat ingenomen oppervlakte afneemt, of wanneer het met de specifieke structuur en  

functies die voor de staat van instandhouding van de met dit habitat geassocieerde typische 

soorten, in dalende lijn gaat in vergelijking met de begintoestand. Onder verslechtering wordt de 

fysieke aantasting van een habitat verstaan. 

 

Significante verstoring van soorten 

Verstoring van soorten heeft geen directe invloed op de fysieke kenmerken van een gebied; 

een verstoring betreft soorten en is vaak in de tijd beperkt (lawaai, lichtbronnen). Belangrijke 

parameters zijn intensiteit, de duur en de frequentie van verstoringen. 

Om significant te zijn moet een verstoring de staat van instandhouding van een soort beïnvloe-

den. Een significante verstoring treedt op wanneer uit populatiedynamische gegevens betref-

fende die soort in dat gebied blijkt dat de soort het gevaar loopt, in vergelijking met de begintoe-

stand, niet langer een levensvatbare component van de natuurlijke habitat te zullen blijven. 

 
5.2.2 Significantie 
Voor het begrip significantie bestaat geen juridische (of ecologische) definitie. De EU laat de 
interpretatie van dit begrip over aan de lidstaten. Tot op heden wordt in de jurisprudentie terug-
gegrepen op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie uit 2004. In het Kokkelvisserij-
arrest is significantie door het Europese Hof van Justitie als volgt omschreven:  

 “Een plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een ge-

bied moet worden beschouwd als een plan of project dat significante gevolgen kan hebben voor 

het betrokken gebied, wanneer de instandhoudingsdoelstellingen daarvan in gevaar dreigen te 

komen.” 

 

Ook het ministerie van EL&I neemt de instandhoudingsdoelen als referentie voor significantie: 

“indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of leefgebied, aantal van 

een soort dan wel kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instand-

houdingsdoelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen”.
4
 

 
5.2.3 Vangnetconstructie; toetsing op individueel niveau 

De maximale bandbreedte voor ontwikkeling van functies is in het bestemmingsplan vastgelegd 

door middel van het concreet aangeven van de locatie, het maximaal ruimtebeslag en de 

maximaal te bebouwen oppervlakte. Deze grenzen kunnen in de toekomst worden aangepast, 

als uit monitoring blijkt dat daar aanleiding voor is. De vastlegging van de bandbreedte voor 

verschillende ontwikkelingen draagt bij aan een evenwichtige verdeling van de milieugebruiks-

ruimte en biedt een algemene borging voor de Natura-2000 gebieden. 

  

Ten aanzien van de bijzondere kwetsbaarheid van de Natura-2000 gebieden is een specifieke 

borging ingevoegd. Activiteiten die onder het regiem van het bestemmingsplan vallen, worden 

ter toetsing voorgelegd aan het bevoegd gezag van de Natuurbeschermingswet.  

De specifieke borging van Natura 2000 is in het bestemmingsplan als volgt vormgegeven. 

In de planregels is voor alle bestemmingen opgenomen dat tot het met het plan strijdig gebruik 

van gronden en bouwwerken behoort: het gebruik van gronden en bouwwerken waarvoor bij of 

krachtens de Natuurbeschermingswet een vergunning is vereist en waarvoor deze vergunning 

niet is verleend. Dit betekent dat ook rekening wordt gehouden met de doorwerking van het be-

heerplan voor de Natura 2000-gebieden, waar het onder andere gaat om de vastlegging van al 

dan niet bestaand gebruik waarvoor geen Natuurbeschermingswetvergunning nodig is.  

  

                                                                  
4
  Regiebureau Natura 2000, Leidraad bepaling significantie, versie 27 mei 2010. 
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Verder is in de planregels opgenomen dat burgemeester en wethouders bij het toestaan van 

bouwwerken en werken en werkzaamheden rekening zullen houden met de specifieke be-

scherming en instandhouding van de Natura 2000-gebieden, door het voorkomen van signifi-

cant negatieve aantasting van de natuurlijke kenmerken van de gebieden, zodanig dat er geen 

strijd met de Natuurbeschermingswet zal zijn.  

Voor diverse ontwikkelingen geldt dat vooraf een vergunning of andere vorm van toestemming 

moet worden aangevraagd, waarbij de toetsing aan de Natuurbeschermingswet in het kader 

van een openbare voorbereidingsprocedure deel uitmaakt van de integrale afweging.Het gaat 

hierbij om: 

� Toepassing van wijzigingsbevoegdheden; 

� Toepassing ontheffingsmogelijkheden (afwijking); 

� Verlening van aanlegvergunning; 

� Verlening van bouwvergunning; 

� Beoordeling van wijziging gebruik. 

 

Dit houdt bijvoorbeeld in dat een bouwvergunning voor een veehouderij of vergunning voor de 

uitbreiding van een recreatiebedrijf (twee activiteiten waarvan uit de huidige PB blijkt dat signifi-

cante effecten kunnen optreden) niet zonder meer verleend kunnen worden.  

 

Gelet op de opname in het bestemmingsplan van een dergelijk vangnet, is het mogelijk om de 

onderhavige passende beoordeling aan te merken als een globale passende beoordeling op 

planniveau. Deze passende beoordeling heeft het karakter van een risico-inventarisatie. Bij de 

toekomstige individuele toetsingen in het kader van het vangnet kan de gemeente gebruik ma-

ken van deze risico-inventarisatie. 
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6 Effectanalyse en toetsing aan de Nb-wet 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de effecten van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied Westerveld 

op natuurlijke habitats en/of Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten waarvoor de Natura 2000-

gebieden Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Holtingerveld/Havelte-Oost en Dwingelderveld 

zijn aangewezen beschouwd voor de aspecten stikstofdepositie en verstoring door recreatie. 

Tevens vindt in dit hoofdstuk de toetsing van de effecten aan de Natuurbeschermingswet 

plaats.  

 
6.2 Effecten verzuring en/of vermesting als gevolg van stikstofdepositie 

 
6.2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de effecten van de voorgenomen activiteiten bekeken. Door middel van 

modelberekeningen, waarbij onder meer gebruik is gemaakt van lokale meteogegevens, is de 

cumulatieve stikstofdepositie bepaald van alle bronnen in de gemeente Westerveld voor de hui-

dige situatie (peiljaar 2008) en de beoogde nieuwe situatie binnen het nieuwe bestemmings-

plan.  

 

Binnen het nieuwe bestemmingsplan worden de volgende richtlijnen opgenomen 

- bedrijven < 40 NGE (peildatum 2007) stoppen, emissie wordt op 0 gezet; 

- bedrijven 40-70 NGE blijven, emissie gelijk aan emissie 2007; 

- bedrijven > 70 NGE groeien in dierenaantallen tot bouwblok maximaal benut wordt. Hier-

voor hanteren we de volgende koppeling bouwblok-dieraantallen-emissies; 

- Maximaal te bebouwen oppervlak van 10.000 m
2
.  

 

 
Figuur 6.2-1: Gemodelleerde ammoniakdepositie als gevolg van de stal- en opslagemissies op N2000 

gebieden peiljaar 2008.  
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Figuur 6.2-2: Gemodelleerde ammoniakdepositie als gevolg van de stal- en opslagemissies op N2000 

gebieden in nieuwe situatie. 

 

In figuur 6.2-3 is de totale stikstofdepositie (achtergronddepositie) in 2009 weergegeven op ba-

sis van de grootschalige concentratiekaarten van het PBL. Deze waarden zijn berekend met het 

OPS model op basis van brongegevens. Uit de kaart blijkt dat de achtergronddepositie in de 

gemeente Westerveld varieert van ongeveer 1.300 tot 2.050 mol N/ha/jr. 

 

 
Figuur 6.2-3: Stikstofdepositie in 2009 op basis van de grootschalige concentratiekaart PBL.  



Effectanalyse en toetsing aan de Nb-wet 

 

272838, revisie C2

Pagina 29 van 45

 

 
6.2.2 Achtergronden ammoniakdepositie in de provincie Drenthe 

Alterra heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van ammoniakdepositie in de provincie 

Drenthe. De N-depositie op de Drentse Natura 2000-gebieden bedraagt gemiddeld 1868 mol 

N/ha/jr. Hiervan wordt 424 mol N/ha/jr ofwel 23% bepaald door de ammoniakemissie vanuit de 

Drentse landbouw in een zone van 5 km rondom de Natura 2000-gebieden. De bijdrage door 

het resterende deel van de Drentse landbouw is slechts 65 mol N/ha.jr. De grootste bijdrage 

(74%) bestaat uit depositie ten gevolge van de bronnen buiten Drenthe en de niet-

landbouwbronnen binnen Drenthe en alle NOx-bronnen binnen en buiten Drenthe. Deze be-

draagt gemiddeld 1.379 mol N/ha/jr ofwel 74% van de totale N-depositie. Hiervan wordt de 

grootste bijdrage van 839 mol N/ha/jr ofwel 45% geleverd door de NH3-emissie vanuit de rest 

van Nederland (487 mol) en de bijdrage vanuit het buitenland en niet-landbouw NH3 (352 mol). 

NOx tenslotte, draagt in zijn geheel 540 mol N/ha/jr ofwel 29% bij aan de gemiddelde N deposi-

tie op de Drentse Natura 2000-gebieden.
5
 

 
6.2.3 Effecten op het Drents-Friese Wold & Leggelderveld  

 
6.2.3.1 Gevoelige habitattypen 

Het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld is in het kader van de Habita-

trichtlijn aangewezen voor verschillende habitattypen die gevoelig zijn voor stikstofdepositie. In 

tabel 1.1 zijn de voor het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld aangewezen 

habitattypen weergegeven. Voor alle habitattypen geldt een verbeteringsdoelstelling; voor een 

deel geldt bovendien een uitbreidingsdoelstelling. 

 

Tabel 6.2-4: Kritische depositiewaarden Drents-Friese Wold & Leggelderveld. 

Cat. = categorie stikstofgevoeligheid (Niet Gevoelig, Gevoelig, Zeer Gevoelig) 

KDW = Kritische Depositiewaarde in mol N/ha/jr 

Doel opp/kwal. = Doelstelling oppervlakte/kwaliteit (= behoud of > uitbreiding / verbetering) 

Habitatcode Habitat Cat. KDW Doel. 
opp. 

Doel. 
kwal. 

H2310 Stuifzandheiden met struikhei ZG 1100 > > 

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen ZG 1100 = > 

H2330 Zandverstuivingen ZG 740 > > 

H3110 Zeer zwakgebufferde vennen ZG 410 = > 

H3130 Zwakgebufferde vennen ZG 410 = > 

H3160 Zure vennen ZG 410 = > 

H3260A Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) NG >2400 > > 

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ZG 1300 > > 

H5130 Jeneverbesstruwelen G 2180 = > 

H6230 *Heischrale graslanden ZG 830 > > 

H7110B *Actieve hoogvenen (heideveentjes) ZG 400 = > 

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen G 1600 > > 

H9190 Oude eikenbossen ZG 1100 > > 

 
6.2.3.2 Effectanalyse en toetsing aan de Natuurbeschermingswet 

Uit de stikstofberekeningen blijkt dat als gevolg van het bestemmingsplan de stikstofdepositie in 

het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld gemiddeld met 84 mol N/ha/jr toe-

neemt ten opzichte van de huidige situatie (2008). Het nieuwe bestemmingsplan kan derhalve 

leiden tot een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de huidige situatie.  

De toename van de gemodelleerde stikstofdepositie doet zich verspreid over het gehele gebied 

voor, maar is het sterkst aan de zuidkant van het gebied. De grootste toenames vallen plaatse-

lijk wel samen met de meest gevoelige habitats. Een voorbeeld hiervan is de toename van 433 

naar 1674 mol N/ha/j in het Leggelderveld op een plek met habitattype H6230 (Heischrale gras-

landen KDW 830, verbeterings- en uitbreidingsdoelstelling). 

                                                                  
5 Gies,. T.J.A, J. Kros, H.F. van Dobben , J.C. Voogd, B. van Rooij & R. Smidt, 2009. Effectiviteit ammoniakmaatre-

gelen in en rondom de Natura 2000-gebieden in de provincie Drenthe. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 1888. 59 

blz.; 7 fig.; .15 tab.; 27 ref. 
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De huidige achtergrondconcentratie in het hele gebied is momenteel al hoger is dan de kritische 

depositiewaarden van de voor stikstof gevoelige natuurlijke habitats. De gemiddelde toename 

van stikstofdepositie leidt tot een procentuele overschrijving van de kritische depositiewaarde 

van het meest gevoelige habitat in het gebied van 21%.   

 

Tabel 6.2-5: Analysegegevens stikstofdepositie Drents-Friese Wold & Leggelderveld 

Naam gebied Toename 

gemiddelde 

N-depositie 

Maximale 

huidige ach-

tergrond- 

depositie 

KD meest 

gevoelige 

habitat 

Toename gemiddelde N-

depositie als % van KD 

meest gevoelige habitat 

Drents-Friese 

Wold & Leggelder-

veld & Leggelder-

veld 

84 

 

2.010 

 

400 

 

21,0 % 

 
Door voor de uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven een coördinatieregeling in 
het bestemmingsplan op te nemen (zie paragraaf 5.2.3), wordt geborgd dat iedere uitbreiding 
op individueel niveau (en cumulatief) getoetst wordt aan de bepalingen uit de Natuurbescher-
mingswet. Mede door opname van deze coördinatiebepaling in het bestemmingsplan, kan vast-
stelling van het bestemmingsplan niet leiden tot een significant negatief effect op natuurlijke 
habitats waarvoor het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld is aangewe-
zen.    
 
6.2.4 Effecten op het Holtingerveld/Havelte-Oost 

 
6.2.4.1 Gevoelige habitattypen 

Het Natura 2000-gebied Holtingerveld/Havelte-Oost is in het kader van de Habitatrichtlijn aan-

gewezen voor verschillende habitattypen die gevoelig zijn voor stikstofdepositie. In tabel 1.2 zijn 

de voor het Natura 2000-gebied Holtingerveld/Havelte-Oost aangewezen habitattypen weerge-

geven. Voor de meeste habitattypen geldt een verbeterings- en/of uitbreidingsdoelstelling. 

  

Tabel 6.2-6: Kritische depositiewaarden Havelte-Oost 

Cat. = categorie stikstofgevoeligheid (Niet Gevoelig, Gevoelig, Zeer Gevoelig) 

KDW = Kritische Depositiewaarde in mol N/ha/jr 

Doel opp/kwal.. = Doelstelling oppervlakte/kwaliteit (= behoud of > uitbreiding / verbetering) 
Habitatcode Habitat Cat. KDW Doel. 

opp. 
Doel. 
kwal. 

H2310 Stuifzandheiden met struikhei ZG 1100 = > 

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen ZG 1100 = = 

H2330 Zandverstuivingen ZG 740 > > 

H3160 Zure vennen ZG 410 = > 

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ZG 1300 > > 

H4030 Droge heiden ZG 1100 = > 

H6230 *Heischrale graslanden ZG 830 > > 

H7110B *Actieve hoogvenen (heideveentjes) ZG 400 = > 

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen G 1600 = = 

H9190 Oude eikenbossen ZG 1100 = > 

 
6.2.4.2 Effectanalyse en toetsing aan de Natuurbeschermingswet 

Uit de stikstofberekeningen blijkt dat als gevolg van het bestemmingsplan de stikstofdepositie in 

het Natura 2000-gebied Holtingerveld/Havelte-Oost gemiddeld met 88 mol N/ha/jr toeneemt ten 

opzichte van de huidige situatie (2008). Het nieuwe bestemmingsplan kan derhalve leiden tot 

een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de huidige situatie.  

De toename van de gemodelleerde stikstofdepositie doet zich verspreid over het gehele gebied 

voor en valt vaak samen met voor stikstofdepositiegevoelige habitats. Een voorbeeld hiervan is 

een toename van 70 naar 168 mol N/ha/j op een plek met habitattype H3160 (Zure vennen, 

KDW 410, verbeteringsdoelstelling). 
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De huidige achtergrondconcentratie in het hele gebied is momenteel al hoger is dan de kritische 

depositiewaarden van de voor stikstof gevoelige natuurlijke habitats. De gemiddelde toename 

van stikstofdepositie leidt tot een procentuele overschrijving van de kritische depositiewaarde 

van het meest gevoelige habitat in het gebied van 22%.   

 

Tabel 6.2-7: Analysegegevens stikstofdepositie Holtingerveld/Havelte-Oost 

Naam gebied Toename 

gemiddelde 

N-depositie 

Maximale 

huidige ach-

tergrond- 

depositie 

KD meest 

gevoelige 

habitat 

Toename gemiddelde N-

depositie als % van KD 

meest gevoelige habitat 

Havelte-Oost 88 

 

1.640 

 

400 

 

22,0 % 

 
Door voor de uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven een coördinatieregeling in 
het bestemmingsplan op te nemen (zie paragraaf 5.2.3), wordt geborgd dat iedere uitbreiding 
op individueel niveau (en cumulatief) getoetst wordt aan de bepalingen uit de Natuurbescher-
mingswet. Mede door opname van deze coördinatiebepaling in het bestemmingsplan, kan vast-
stelling van het bestemmingsplan niet leiden tot een significant negatief effect op natuurlijke 
habitats waarvoor het Natura 2000-gebied Holtingerveld/Havelte-Oost is aangewezen.    
 
6.2.5 Effecten op het Dwingelderveld 

 
6.2.5.1 Gevoelige habitattypen 

Het Natura 2000-gebied Dwingelderveld is in het kader van de Habitatrichtlijn aangewezen voor 

verschillende habitattypen die gevoelig zijn voor stikstofdepositie. In tabel 1.3 zijn de voor het 

Natura 2000-gebied Dwingelderveld aangewezen habitattypen weergegeven. Voor de meeste 

habitattypen geldt een verbeterings- en/of uitbreidingsdoelstelling. 

 

Tabel 6.2-8: Kritische depositiewaarden Dwingelderveld. 

Cat. = categorie stikstofgevoeligheid (Niet Gevoelig, Gevoelig, Zeer Gevoelig) 

KDW = Kritische Depositiewaarde in mol N/ha/jr 

Doel opp/kwal.. = Doelstelling oppervlakte/kwaliteit (= behoud of > uitbreiding / verbetering) 
Habitatcode Habitat Cat. KDW Doel. 

opp. 
Doel. 
kwal. 

H2310 Stuifzandheiden met struikhei ZG 1100 = > 

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen ZG 1100 = > 

H2330 Zandverstuivingen ZG 740 = = 

H3130 Zwakgebufferde vennen ZG 410 = (>) = 

H3160 Zure vennen ZG 410 > > 

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) ZG 1300 > > 

H4030 Droge heiden ZG 1100 = > 

H5130 Jeneverbesstruwelen G 2180 = > 

H6230 *Heischrale graslanden ZG 830 > = 

H7110A *Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) ZG 400 > > 

H7110B *Actieve hoogvenen (heideveentjes) ZG 400 > > 

H7120 Herstellende hoogvenen ZG 400 = (>) > 

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen G 1600 > > 

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst G 1400 = > 

H9190 Oude eikenbossen ZG 1100 > > 

 
6.2.5.2 Effectanalyse 

Uit de stikstofberekeningen blijkt dat als gevolg van het bestemmingsplan de stikstofdepositie in 

het Natura 2000-gebied Dwingelderveld gemiddeld met 55 mol N/ha/jr toeneemt ten opzichte 

van de huidige situatie (2008). Het nieuwe bestemmingsplan kan derhalve leiden tot een toe-

name van de stikstofdepositie ten opzichte van de huidige situatie.  
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De toename van de gemodelleerde stikstofdepositie doet zich over het hele gebied voor, maar 

is het sterkst aan de noordwestkant. De grootste oppervlaktes van voor stikstofdepositie gevoe-

lige habitats liggen aan de zuidoostkant van het gebied, maar hoge toenames en voor stikstof-

depositiegevoelige habitats vallen plaatselijk samen. Een voorbeeld hiervan is een toename van 

91 naar 216 mol N/ha/j op een plek met habitattype H7110B (Actieve hoogvenen, KDW 400, 

verbeterings- en uitbreidingsdoelstelling). 

 

De huidige achtergrondconcentratie in het hele gebied is momenteel al hoger dan de kritische 

depositiewaarden van de voor stikstof gevoelige natuurlijke habitats. De gemiddelde toename 

van stikstofdepositie leidt tot een procentuele overschrijving van de kritische depositiewaarde 

van het meest gevoelige habitat in het gebied van 13,8%.   

 

Tabel 6.2-9: Analysegegevens stikstofdepositie Dwingelderveld 

Naam gebied Toename 

gemiddelde 

N-depositie 

Maximale 

huidige ach-

tergrond- 

depositie 

KD meest 

gevoelige 

habitat 

Toename gemiddelde N-

depositie als % van KD 

meest gevoelige habitat 

Dwingelderveld 55 

 

2.040 

 

 

400 

 

13,8 % 

 
Door voor de uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven een coördinatieregeling in 
het bestemmingsplan op te nemen (zie paragraaf 5.2.3), wordt geborgd dat iedere uitbreiding 
op individueel niveau (en cumulatief) getoetst wordt aan de bepalingen uit de Natuurbescher-
mingswet. Mede door opname van deze coördinatiebepaling in het bestemmingsplan, kan vast-
stelling van het bestemmingsplan niet leiden tot een significant negatief effect op natuurlijke 
habitats waarvoor het Natura 2000-gebied Dwingelderveld is aangewezen.    
 
6.2.6 Effecten op De Wieden 

 
6.2.6.1 Gevoelige habitattypen 

Het Natura 2000-gebied De Wieden is in het kader van de Habitatrichtlijn aangewezen voor 

verschillende habitattypen die gevoelig zijn voor stikstofdepositie. In tabel 6.2-10 zijn de voor 

het Natura 2000-gebied De Wieden aangewezen habitattypen weergegeven. Voor de meeste 

habitattypen geldt een verbeterings- en/of uitbreidingsdoelstelling. 

 

Tabel 6.2-10: Kritische depositiewaarden De Wieden. 

Cat. = categorie stikstofgevoeligheid (Niet Gevoelig, Gevoelig, Zeer Gevoelig) 

KDW = Kritische Depositiewaarde in mol N/ha/jr 

Doel opp/kwal.. = Doelstelling oppervlakte/kwaliteit (= behoud of > uitbreiding / verbetering) 
Habitatcode Habitat Cat. KDW Doel. 

opp. 
Doel. 
kwal. 

H3140  Kranswierwateren G 2100 > > 

H3150  Meren met krabbenscheer G 2100 > > 

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) ZG 1300 > = 

H6410  Blauwgraslanden ZG 1100 = > 

H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) M/NG >2400 = = 

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) ZG 1200 > = 

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) ZG 700 = = 

H7210  *Galigaanmoerassen ZG 1100 > > 

H91D0  *Hoogveenbossen G 1800 = > 

 
6.2.6.2 Effectanalyse 

Uit de stikstofberekeningen blijkt dat als gevolg van het bestemmingsplan de stikstofdepositie in 

het Natura 2000-gebied De Wieden gemiddeld met 4 mol N/ha/jr toeneemt ten opzichte van de 

huidige situatie (2008). Het nieuwe bestemmingsplan kan derhalve leiden tot een kleine toena-

me van de stikstofdepositie ten opzichte van de huidige situatie.  
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De toename van de gemodelleerde stikstofdepositie doet zich over het hele gebied verspreid 

voor. 

 

De huidige achtergrondconcentratie in het hele gebied is momenteel al hoger is dan de kritische 

depositiewaarden van de voor stikstof gevoelige natuurlijke habitats. De gemiddelde toename 

van stikstofdepositie leidt tot een procentuele overschrijving van de kritische depositiewaarde 

van het meest gevoelige habitat in het gebied van 0,6%.   

 

Tabel 6.2-11: Analysegegevens stikstofdepositie De Wieden 

Naam gebied Toename 

gemiddelde 

N-depositie 

Maximale 

huidige ach-

tergrond- 

depositie 

KD meest 

gevoelige 

habitat 

Toename gemiddelde N-

depositie als % van KD 

meest gevoelige habitat 

De Wieden 4 

 

1.600 

 

700 

 

0,6 % 

 
Door voor de uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven een coördinatieregeling in 
het bestemmingsplan op te nemen (zie paragraaf 5.2.3), wordt geborgd dat iedere uitbreiding 
op individueel niveau (en cumulatief) getoetst wordt aan de bepalingen uit de Natuurbescher-
mingswet. Mede door opname van deze coördinatiebepaling in het bestemmingsplan, kan vast-
stelling van het bestemmingsplan niet leiden tot een significant negatief effect op natuurlijke 
habitats waarvoor het Natura 2000-gebied De Wieden is aangewezen.    
 
6.2.7 Samenvatting effecten verzuring en/of vermesting als gevolg van stikstofdepositie 

In onderstaande tabel wordt in samenvatting weergegeven of de uitbreidingsmogelijkheden die 

het bestemmingsplan beidt ten aanzien van agrarische bedrijven leiden tot significant negatieve 

effecten op de Natura 2000-gebieden Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Holtinger-

veld/Havelte-Oost, Dwingelderveld en De Wieden.  

 

Tabel 6.2-12: Samenvatting effecten stikstofdepositie 

Beoordelingsaspect Beoordeling  

significantie 

Motivatie 

Drents-Friese Wold & 

Leggelderveld 

  

Diverse voor stikstof 

gevoelige habitats 

Niet significant Indien iedere uitbreiding waarbij sprake kan zijn 

van extra stikstofdepositie conform het bestem-

mingsplan individueel op vergunningniveau wordt 

getoetst aan de Natuurbeschermingswet.  

Holtingerveld/Havelte-

Oost 

  

Diverse voor stikstof 

gevoelige habitats 

Niet significant  Indien iedere uitbreiding waarbij sprake kan zijn 

van extra stikstofdepositie conform het bestem-

mingsplan individueel op vergunningniveau wordt 

getoetst aan de Natuurbeschermingswet. 

Dwingelderveld   

Diverse voor stikstof 

gevoelige habitats 

Niet significant Indien iedere uitbreiding waarbij sprake kan zijn 

van extra stikstofdepositie conform het bestem-

mingsplan individueel op vergunningniveau wordt 

getoetst aan de Natuurbeschermingswet. 

De Wieden   

Diverse voor stikstof 

gevoelige habitats 

Niet significant Indien iedere uitbreiding waarbij sprake kan zijn 

van extra stikstofdepositie conform het bestem-

mingsplan individueel op vergunningniveau wordt 

getoetst aan de Natuurbeschermingswet. 
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6.3 Effecten door verstoring als gevolg van recreatie 

 
6.3.1 Inleiding 

Een deel van de bezoekers van (kleinschalige) kampeerterreinen in de gemeente Westerveld  

zal (een deel van) hun bezoek benutten om te recreëren in het Dwingelderveld, Drents-Friese 

Wold & Leggelderveld en Holtingerveld/Havelte-Oost. Het gaat dan voornamelijk om recreatieve 

activiteiten op bestaande wegen en paden zoals wandelen, fietsen, hardlopen, nordic walking, 

mountainbiken en paardrijden. Er zullen niet het hele jaar recreanten vanuit de kleinschalige 

kampeerterreinen de Natura 2000-gebieden op gaan. Het kampeerseizoen loopt van 15 maart 

tot en met 31 oktober. Ook binnen deze periode zal het niet altijd even druk zijn. Daarnaast is 

de aanwezigheid van recreanten in de Natura 2000-gebied ook tijdelijk en veelal zeer lokaal.  

 

Bij het beoordelen van effecten van recreatie is gebruik gemaakt van de Natuureffectenboek-

houding
6
. Hierin wordt een verstorende invloed vanuit recreatieterreinen van 2 kilometer gehan-

teerd. Uitgangspunten hierbij zijn dat een gemiddelde wandeling 1,5 uur duurt, over een afstand 

van maximaal 6 km. Omdat een rondje wordt gelopen bedraagt de maximale afstand vanaf de 

camping ca. 2 kilometer. 

 
6.3.2 Drents-Friese Wold & Leggelderveld 

 
6.3.2.1 Gevoelige soorten 

De volgende Vogelrichtlijnsoorten waarvoor het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leg-

gelderveld is aangewezen zijn gevoelig voor verstoring door recreatie: 

� Boomleeuwerik; 

� Dodaars; 

� Draaihals; 

� Grauwe klauwier; 

� Paapje; 

� Roodborsttapuit; 

� Tapuit; 

� Wespendief; 

� Zwarte specht. 

 
6.3.2.2 Effectanalyse en toetsing een de Natuurbeschermingswet 

 

Dodaars 

De dodaars komt in het Drents-Friese Wold & Leggelderveld voor in vennen en plassen. Op 

deze vennen en plassen is waterrecreatie niet toegestaan en er lopen veelal geen paden 

rondom de vennen en plassen. Soms loopt een wandelpad op een bepaalde plek langs het wa-

ter, maar het grootste gedeelte van de vennen en plassen zijn dan voor recreanten ontoeganke-

lijk. De vennen en plassen hebben derhalve een ruime opvangcapaciteit voor de dodaars om 

verstoring te ontlopen. Een toename van het aantal recreanten binnen het Drents-Friese Wold 

& Leggelderveld leidt derhalve niet tot verlies aan leefgebied of een significante verstoring van 

de dodaars.   

 

Boomleeuwerik en roodborsttapuit 

Van de boomleeuwerik is bekend dat deze niet of nauwelijks broedt in een zone van 40 meter 

vanaf een pad bij een betreding van meer dan 1 groep recreanten per uur (Peltzer, 1995). Bij de 

roodborsttapuit is geen afname in broeddichtheid aangetoond langs paden en wegen (van der 

Zande 1984 in Pauwels & Vos 2001). De verstoringsafstand op het nest bedraagt volgens tus-

sen de 80 en 150 meter (Bijlsma, 2006). Van beide soorten is derhalve niet te verwachten dat 

ze op korte afstand van bestaande paden broeden. Uit de meest recente telgegevens van SO-

VON blijkt dat de aantallen broedparen van de boomleeuwerik en roodborsttapuit de laatste 

jaren ver boven het instandhoudingsdoel liggen (zie tabel 6.3-1).   

 

                                                                  
6
 Arcadis, 2007. Natuurtoets Groei en Krimp. Eerste Groeitender. Toetsing aan de Natuurbeschermings-
wet 1998. Provincie Gelderland, 14-11-2007. 110302/NA7/0C2001513. 
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Tabel 6.3-1: Instandhoudingsdoel (IHD) en trends van boomleeuwerik en roodborsttapuit in het Drents-

Friese Wold & Leggelderveld (in paren).   

Soort IHD 2004 2005 2006 2007 2008 

Boomleeuwerik 110 120 110 120 125 135 

Roodborsttapuit 100 145 155 160 170 180 

 

Tapuit 

Van de tapuit is aangetoond dat de dichtheid aan broedvogels afneemt in de buurt van paden 

en wegen (van der Zande 1984 in Pauwels & Vos 2001). Uit de meest recente telgegevens van 

de tapuit in het gebied blijkt dat vrijwel alle broedparen van de tapuit zich in het Aekingerzand 

bevinden. Tapuiten broeden hier met name tussen vrij liggende boomwortels in het stuifzand-

gebied. Over het Aekingerzand lopen twee wandelroutes. Uit het adviesrapport Recreatieroutes 

Drents Friese Wold (Bureau Vijn, 2006) en bijbehorende kaarten blijkt dat de wandelroute mid-

den over het Aekingerzand komt te vervallen. Alleen in het noordelijk deel van het stuifzandge-

bied blijft een wandelpad aanwezig. In de directe omgeving van dit pad bevinden zich geen 

broedparen van de tapuit. Door verdichting van het aantal recreanten op bestaande paden 

treedt derhalve geen verlies aan leefgebied of een significante verstoring van de tapuit op.   

 

Paapje 

Van het paapje is aangetoond dat de dichtheid aan broedvogels afneemt in de buurt van paden 

en wegen (van der Zande 1984 in Pauwels & Vos 2001). Uit de meest recente telgegevens van 

het paapje in het gebied blijkt dat een groot deel van de populatie paapjes buiten en langs de 

randen van het Natura 2000-gebied voorkomen. De meeste broedparen bevinden zich in het 

Wapserveld en in het beekdal ten westen van het Wapserveld. In deze gebieden zijn geen 

wandel- of fietspaden aanwezig. Door verdichting van het aantal recreanten op bestaande pa-

den in het Drents-Friese Wold & Leggelderveld treedt derhalve geen verlies aan leefgebied of 

een significante verstoring van het paapje op.   

 

Draaihals 

Over de gevoeligheid van de draaihals voor verstoring is weinig bekend, maar de meest nega-

tieve effecten lijken door landrecreatie te komen. Op basis van soortkenmerken en bepaalde 

aannames, noemt Henkens (1998) de soort gevoelig tot vrij gevoelig. Het aantal broedparen 

van de draaihals in het Drents-Friese Wold & Leggelderveld ligt met gemiddeld 1 de afgelopen 

jaren onder het instandhoudingsdoel van 5 broedparen. Het enige territorium in het Drents-

Friese Wold & Leggelderveld bevindt zich in een bosvak zonder paden langs het Doldersum-

merveld (mond. med. Drents Landschap 2011). Door verdichting van het aantal recreanten op 

bestaande paden treedt derhalve geen verlies aan leefgebied of een significante verstoring van 

de draaihals op. 

 

Grauwe klauwier 

Van de Grauwe klauwier zijn weinig gegevens bekend over de gevoeligheid voor recreatie. Op 

basis van soortkenmerken en bepaalde aannames, noemt Henkens (1998) de soort gevoelig tot 

vrij gevoelig voor recreatie. Uit de meest recente telgegevens van SOVON blijkt dat de aantal-

len broedparen van de grauwe klauwier de laatste jaren sterk zijn gestegen en ruim boven het 

instandhoudingsdoel van 20 broedpaar liggen (zie tabel 6.3-2). Door verdichting van het aantal 

recreanten op bestaande paden treedt derhalve geen significant verlies aan leefgebied of een 

significante verstoring van de grauwe klauwier op. 

 

Tabel 6.3-2: Instandhoudingsdoel (IHD) en trend van grauwe klauwier in het Drents-Friese Wold & Leg-

gelderveld (in paren).   

Soort IHD 2004 2005 2006 2007 2008 

Grauwe klauwier 20 13 19 29 31 37 

 

Zwarte specht 

Van de zwarte specht zijn weinig gegevens bekend waaruit een verstoringsgevoeligheid kan 

worden afgeleid. Volgens Krijgsveld et al. (2004) is de gevoeligheid matig tot gemiddeld en is er 

mogelijk een beperking van de soort door recreatie, aangezien de soort vaak in oude lanen, die 
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over het algemeen druk worden bezocht door recreanten, broeden. Op basis van soortkenmer-

ken wordt de soort door Henkens (1998) beschouwd als vrij gevoelig. In het Drents-Friese Wold 

& Leggelderveld zijn territoria van de zwarte specht verspreid over de bossen in het park aan-

wezig (Bureau Vijn, 2006). Het aantal broedparen van de zwarte specht in het Drents-Friese 

Wold & Leggelderveld ligt iets onder het instandhoudingsdoel van 30 broedparen. In de bossen 

binnen het Drents-Friese Wold & Leggelderveld is een uitgebreide padenstructuur aanwezig. 

Nestbomen zullen met de huidige bezoekersaantallen niet in de directe omgeving van paden 

staan waar de recreatiedruk in de huidige situatie al hoog is. Een verdichting van het aantal re-

creanten op deze paden kan echter wel leiden tot extra verstoring van het leefgebied van zwar-

te spechten. Territoria van zwarte spechten zijn relatief groot, de bosgebieden in het Dwingel-

derveld hebben naar verwachting voldoende opvangcapaciteit voor zwarte spechten om versto-

ring te ontlopen.  

 

Wespendief 

De wespendief is weliswaar gevoelig voor verstoring, maar de soort staat bekend als minder 

gevoelig voor verstoring dan sommige andere roofvogelsoorten (bv. mond. med. R. Bijlsma in 

Rietberg 1978). In het Drents-Friese Wold & Leggelderveld zijn territoria van de wespendief ver-

spreid over de bossen in het park aanwezig (Bureau Vijn, 2006). Het aantal broedparen van de 

wespendief in het Drents-Friese Wold & Leggelderveld schommelt rond het instandhoudings-

doel van 8 broedparen. In de bossen binnen het Drents-Friese Wold & Leggelderveld is een 

uitgebreide padenstructuur aanwezig. Nestbomen zullen met de huidige bezoekersaantallen 

niet in de directe omgeving van paden staan waar de recreatiedruk in de huidige situatie al 

hoog is. Een verdichting van het aantal recreanten op deze paden kan echter wel leiden tot ex-

tra verstoring van het leefgebied van de wespendief. Territoria van wespendieven zijn relatief 

groot, de bosgebieden in het Drents-Friese Wold & Leggelderveld hebben naar verwachting 

voldoende opvangcapaciteit voor wespendieven om verstoring te ontlopen. 

 
6.3.3 Holtingerveld/Havelte-Oost 

 
6.3.3.1 Gevoelige soorten 

De volgende Vogelrichtlijnsoort waarvoor het Natura 2000-gebied Holtingerzand is aangewezen 

is gevoelig voor verstoring door recreatie: 

� Tapuit. 

 

Uit de literatuur blijkt dat de soort gevoelig is voor verstoring. Voor de tapuit is aangetoond dat 

de dichtheid aan broedvogels afneemt langs paden en wegen (van der Zande, 1984 in Pauwels 

& Vos 2001). Ook Henkens (2003) heeft de tapuit aangemerkt als broedvogel die gevoelig is 

voor recreatie.   

 
6.3.3.2 Effectanalyse 

Het toekomstperspectief voor de tapuit in het Holtingerveld/Havelte-Oost is niet gunstig. Het 

aantal broedparen van de tapuit in Havelte-Oost is afgenomen van circa 20 paren rond 1995 tot 

twee paren in 2007. Binnen het Natura 2000-gebied is de soort sterk achteruitgegaan.  

De territoria bevonden zich, met uitzondering van één territorium, in het militaire oefenterrein. 

Het andere territorium bevond zich aan de andere kant van de Hunebeddenweg, direct tegen-

over het terreindeel waar ook in 2007 nog territoria van de tapuit werden aangetroffen. In de 

periode 2000-2007 is te zien dat het leefgebied van de tapuit zich steeds meer concentreert in 

het gedeelte van het militaire oefenterrein. De vastgestelde territoria overlappen met het terrein 

van Defensie en het terrein van Staatsbosbeheer.  

 

Een verhoogde recreatiedruk kan in potentie een negatief effect hebben op de tapuit. De knel-

punten die zich voordoen bevinden zich met name bij de Hunebedden en ten noorden van de 

Hunebedweg. Uit recreatieonderzoek blijkt dat maar een een klein deel (minder dan 15%) van 

de bezoekers van het Holtingerveld/Havelte-Oost afkomstig is van verblijfsrecreatieterreinen. 

Het merendeel zijn dagjesmensen uit de regio (Recreatieonderzoek Integraal Plan Havelte-

Oost).  
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Uit het concept Beheerplan Natura 2000 Havelte-Oost blijkt dat ten aanzien van de tapuit maat-

regelen worden genomen om de dichtheid aan paden in en rond (potentiële) broedgebieden 

van de soort te verminderen. Dit zal met name rond het militaire oefenterrein het geval zijn (zie 

figuur 6.3-4). Wanneer de in het Beheerplan Natura 2000-gebied Havelte-Oost opgenomen 

maatregelen voor het verdunnen van het aantal paden in en rond het (potentiële) broedgebied 

van de tapuit worden uitgevoerd, dan zal een toename van het aantal recreanten in het Holtin-

gerveld/Havelte-Oost op paden die niet in of rond (potentieel) leefgebied van de tapuit liggen 

niet leiden tot verlies aan leefgebied of een significante verstoring van de tapuit wanneer recre-

anten zich niet buiten de paden begeven. Dit laatste dient strikt gehandhaafd te worden door de 

terreinbeherende organisatie(s). Van significant negatieve effecten op de tapuit als gevolg van 

recreatie is derhalve geen sprake.  

 
Figuur 6.3-4: Voorgestelde locatie in het Natura 2000 Beheerplan voor verdunning van het aantal paden in 

het (potentiële) leefgebied van de tapuit in het Holtingerveld/Havelte-Oost (groen gearceerd). Bron: con-

cept Beheerplan Natura 2000-gebied Havelte-Oost).  

 
6.3.4 Dwingelderveld 

 
6.3.4.1 Gevoelige soorten 

De volgende Vogelrichtlijnsoorten waarvoor het Natura 2000-gebied Dwingelderveld is aange-

wezen zijn gevoelig voor verstoring door recreatie: 

� Boomleeuwerik; 

� Dodaars; 

� Geoorde fuut; 

� Paapje; 

� Roodborsttapuit; 

� Tapuit; 

� Zwarte specht. 

� Kleine zwaan (wintergast); 

� Toendrarietgans (wintergast); 

� Slobeend (wintergast); 

� Wintertaling (wintergast). 
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6.3.4.2 Effectanalyse en toetsing aan de Natuurbeschermingswet 

 

Dodaars en geoorde fuut 

Dodaars en geoorde fuut komen voor in vennen en plassen in het gebied. Op deze vennen en 

plassen is waterrecreatie niet toegestaan en er lopen veelal geen paden rondom de vennen en 

plassen. Een toename van het aantal recreanten binnen het Dwingelderveld leidt derhalve niet 

tot verlies aan leefgebied of een significante verstoring van dodaars en fuut.  

 

Kleine zwaan, toendrarietgans, wintertaling en slobeend 

Kleine zwaan, toendrarietgans, wintertaling en slobeend gebruiken vennen en plassen in het 

gebied als slaapplaats. Ze foerageren met name op akkers en weidegebied buiten het Dwingel-

derveld. Aangezien het Dwingelderveld niet tussen zonsondergang en zonsopkomst betreden 

mag worden, vindt geen significante verstoring plaats van slapende kleine zwanen, toendrariet-

ganzen, wintertalingen en slobeenden. Foerageergebieden van kleine zwanen, toendrarietgan-

zen, wintertalingen en slobeenden in de vorm van akkers en weidegebieden zijn over het alge-

meen niet vrij toegankelijk voor recreanten waardoor van significante verstoring van foerage-

rende kleine zwanen, toendrarietganzen, wintertalingen en slobeenden als gevolg van een toe-

name van het aantal recreanten geen sprake is.   

 

Boomleeuwerik en roodborsttapuit 

Van de boomleeuwerik is bekend dat deze niet of nauwelijks broedt in een zone van 40 meter 

vanaf een pad bij een betreding van meer dan 1 groep recreanten per uur (Peltzer, 1995). Bij de 

roodborsttapuit is geen afname in broeddichtheid aangetoond langs paden en wegen (van der 

Zande 1984 in Pauwels & Vos 2001). De verstoringsafstand op het nest bedraagt volgens tus-

sen de 80 en 150 meter (Bijlsma, 2006). Van beide soorten is derhalve niet te verwachten dat 

op korte afstand van bestaande paden broeden. Uit de meest recente telgegevens van SOVON 

blijkt dat de aantallen broedparen van de boomleeuwerik en roodborsttapuit de laatste jaren ver 

boven het instandhoudingsdoel liggen (zie tabel 6.3-5). Gezien de geringe kans op extra versto-

ring en het feit dat de aantallen broedparen van beide soorten boven de instandhoudingsdoel-

stellingen liggen, kan significante verstoring van boomleeuwerik en roodborsttapuit worden uit-

gesloten.   

 

Tabel 6.3-5: Instandhoudingsdoel (IHD) en trends van boomleeuwerik en roodborsttapuit in het Dwingel-

derveld (in paren).   

Soort IHD 2004 2005 2006 2007 2008 

Boomleeuwerik 40 33 47 49 54 56 

Roodborsttapuit 80 110 100 103 130 134 

 

Paapje en tapuit 

Van het paapje en tapuit is aangetoond dat de dichtheid aan broedvogels afneemt in de buurt 

van paden en wegen (van der Zande 1984 in Pauwels & Vos 2001). Beide soorten broeden in 

heidegebieden, uit de meest recente telgegevens van beide soorten (Kleine, 2008) blijkt dat 

vrijwel alle broedparen van beide soorten zich op de Dwingeloose en Kralöer heide bevinden. In 

dit deel van het Dwingelderveld zijn vrijwel geen voor recreanten toegankelijke paden aanwezig. 

Er loopt een onverharde weg met fietspad dwars over de Dwingeloose heide. In de directe om-

geving van dit pad bevinden zich geen broedparen van paapje en tapuit. De overige paden be-

vinden zich langs de randen van de heide, waar ook geen broedparen van paapje en tapuit 

aanwezig zijn. Door verdichting van het aantal recreanten op bestaande paden treedt derhalve 

geen verlies aan leefgebied of een significante verstoring van paapje en tapuit op. Significant 

negatieve effecten op beide soorten kunnen derhalve worden uitgesloten.   

  

Zwarte specht 

Van de zwarte specht zijn weinig gegevens bekend waaruit een verstoringsgevoeligheid kan 

worden afgeleid. Volgens Krijgsveld et al. (2004) is de gevoeligheid matig tot gemiddeld en is er 

mogelijk een beperking van de soort door recreatie, aangezien de soort vaak in oude lanen, die 

over het algemeen druk worden bezocht door recreanten, broeden. Op basis van soortkenmer-

ken wordt de soort door Henkens (1998) beschouwd als vrij gevoelig. In het Dwingelderveld zijn 

territoria van de zwarte specht verspreid over de bossen in het noorden van het park aanwezig 
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(Kleine, 2008). Het aantal broedparen van de zwarte specht in het Dwingelderveld schommelt 

rond het instandhoudingsdoel van 15 broedparen. In de bossen binnen het Dwingelderveld is 

een uitgebreide padenstructuur aanwezig. Nestbomen zullen met de huidige bezoekersaantal-

len niet in de directe omgeving van paden staan waar de recreatiedruk in de huidige situatie al 

hoog is. Een verdichting van het aantal recreanten op deze paden kan echter wel leiden tot ex-

tra verstoring van het leefgebied van zwarte spechten. Territoria van zwarte spechten zijn rela-

tief groot, de bosgebieden in het Dwingelderveld hebben naar verwachting een ruime opvang-

capaciteit voor zwarte spechten om verstoring te ontlopen. Het is derhalve niet aannemelijk dat 

een verdichting van recreanten op bestaande paden zal leiden tot verlies van aantallen broed-

paren van de zwarte specht. Significant negatieve effecten op de zwarte specht zijn derhalve 

niet aan de orde.   

 
6.3.4.3 Mogelijke mitigerende maatregelen 

Indien blijkt dat verdichting van recreanten op bestaande paden leidt tot verlies aan leefgebied 

of een significante verstoring van Vogelrichtlijnsoorten waarvoor het Dwingelderveld als Natura 

2000-gebied is aangewezen, dan kunnen bepaalde paden – als dan niet tijdens het broedsei-

zoen – voor betreding worden afgesloten.  

 
6.3.5 Samenvatting effecten recreatie 

De uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor recreatiebedrijven en klein-

schalige kampeerterreinen kunnen significant negatieve effecten hebben voor de Natura 2000-

gebieden vanwege verstoring van Vogelrichtlijnsoorten door een toename van het aantal recre-

anten in de Natura 2000-gebieden. Uitgangspunt ten aanzien van recreatie is dat er geen extra 

recreatiepaden binnen Natura 2000-gebieden worden aangelegd en dat recreanten uitsluitend 

op bestaande paden recreëren en honden aangelijnd dienen te zijn. Er kan dus alleen sprake 

zijn van extra verstoring door verdichting van recreanten op bestaande recreatiepaden.  

 

Uit recreatieonderzoek blijkt dat maar een klein deel (minder dan 15%) van de bezoekers van 

het Holtingerveld/Havelte-Oost afkomstig is van verblijfsrecreatieterreinen. Het merendeel zijn 

dagjesmensen uit de regio (Recreatieonderzoek Integraal Plan Havelte-Oost). Een zelfde ver-

deling kan verwacht worden voor het Drents-Friese Wold & Leggelderveld en het Dwingelder-

veld. Bovendien is de maximale afstand die mensen zullen afleggen vanaf een camping 2 kilo-

meter.
7
 Dit beperkt het aantal verblijfsrecreanten dat in de Natura 2000-gebieden zullen recreë-

ren, aangezien een deel van de verblijfsrecreatieterreinen op grotere afstand van de Natura 

2000-gebieden liggen.  

 

In onderstaande tabel wordt in samenvatting weergegeven of de uitbreidingsmogelijkheden die 

het bestemmingsplan beidt leiden tot significant negatieve effecten op Vogelrichtlijnsoorten 

waarvoor de Natura 2000-gebieden Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Holtinger-

veld/Havelte-Oost en het Dwingelderveld zijn aangewezen.   

 

Tabel 6.3-6: Samenvatting effecten verstoring door recreatie 

Beoordelingsaspect Beoordeling  

significantie 

Motivatie 

   

Drents-Friese Wold & 

Leggelderveld 

  

Boomleeuwerik Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Broedt niet direct langs wandel- en fietspaden en 

de aantallen liggen ver boven het instandhou-

dingsdoel.  

Dodaars Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Broedt niet direct langs wandel- en fietspaden en 

er is naar verwachting voldoende opvangcapaciteit 

in de vennen en plassen om verstoring te ontlo-

pen. 

Draaihals Mogelijk enige Broedt niet direct langs wandel- en fietspaden, 

                                                                  
7
 Arcadis, 2007. Natuurtoets Groei en Krimp. Eerste Groeitender. Toetsing aan de Natuurbeschermings-
wet 1998. Provincie Gelderland, 14-11-2007. 110302/NA7/0C2001513. 
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verstoring, niet 

significant 

verdichting van recreanten op bestaande paden 

leidt niet tot verstoring. 

Grauwe Klauwier Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Broedt niet direct langs wandel- en fietspaden en 

de aantallen liggen ver boven het instandhou-

dingsdoel. 

Paapje Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Broedt niet direct langs wandel- en fietspaden, 

verdichting van recreanten op bestaande paden 

leidt niet tot verstoring. 

Roodborsttapuit Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Broedt niet direct langs wandel- en fietspaden en 

de aantallen liggen ver boven het instandhou-

dingsdoel. 

Tapuit Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Broedt niet direct langs wandel- en fietspaden, 

verdichting van recreanten op bestaande paden 

leidt niet tot verstoring. 

Wespendief Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Broedt niet direct langs wandel- en fietspaden en 

het gebied heeft naar verwachting voldoende op-

vangcapaciteit voor de wespendief om verstoring 

te ontlopen. 

Zwarte Specht Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Broedt niet direct langs wandel- en fietspaden en 

het gebied heeft naar verwachting voldoende op-

vangcapaciteit voor zwarte spechten om verstoring 

te ontlopen. 

   

Holtingerveld/Havelte-

Oost 

  

Tapuit Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Wanneer conform het Natura 2000 Beheerplan 

bestaande paden in het leefgebied van de tapuit 

worden verdund, zal een verdichting van recrean-

ten op andere paden niet leiden tot verlies aan 

leefgebied of een significante verstoring. 

   

Dwingelderveld   

Boomleeuwerik Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Broedt niet direct langs wandel- en fietspaden en 

de aantallen liggen ver boven het instandhou-

dingsdoel. 

Dodaars Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Broedt niet direct langs wandel- en fietspaden en 

er is naar verwachting voldoende opvangcapaciteit 

in de vennen en plassen om verstoring te ontlo-

pen. 

Geoorde Fuut Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Broedt niet direct langs wandel- en fietspaden en 

er is naar verwachting voldoende opvangcapaciteit 

in de vennen en plassen om verstoring te ontlo-

pen. 

Paapje Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Broedt niet direct langs wandel- en fietspaden, 

verdichting van recreanten op bestaande paden 

leidt niet tot verstoring. 

Roodborsttapuit Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Broedt niet direct langs wandel- en fietspaden en 

de aantallen liggen ver boven het instandhou-

dingsdoel. 

Tapuit Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Broedt niet direct langs wandel- en fietspaden, 

verdichting van recreanten op bestaande paden 

leidt niet tot verstoring. 

Zwarte Specht Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Broedt niet direct langs wandel- en fietspaden en 

het gebied heeft naar verwachting voldoende op-

vangcapaciteit voor zwarte spechten om verstoring 

te ontlopen. 

Kleine Zwaan Mogelijk enige 

verstoring, niet 

Slaapplaatsen mogen niet tussen zonsondergang 

en zonsopkomst betreden worden en foerageer-
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significant gebieden buiten het Natura 2000-gebied zullen 

niet massaal betreden worden.    

Slobeend Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Slaapplaatsen mogen niet tussen zonsondergang 

en zonsopkomst betreden worden en foerageer-

gebieden buiten het Natura 2000-gebied zullen 

niet massaal betreden worden.    

Toendrarietgans Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Slaapplaatsen mogen niet tussen zonsondergang 

en zonsopkomst betreden worden en foerageer-

gebieden buiten het Natura 2000-gebied zullen 

niet massaal betreden worden.    

Wintertaling Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Slaapplaatsen mogen niet tussen zonsondergang 

en zonsopkomst betreden worden en foerageer-

gebieden buiten het Natura 2000-gebied zullen 

niet massaal betreden worden.    
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7 Conclusies 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de conclusies weergegeven die volgen uit de effectanalyse en de toet-

sing aan de Natuurbeschermingswet voor de in deze passende beoordeling beschouwde as-

pecten (zie paragraaf 5.1). 

 
7.2 Conclusies ten aanzien van stikstofdepositie 

 
7.2.1 Drents-Friese Wold & Leggelderveld 

Uit de effectanalyse blijkt ten aanzien van stikstofdepositie dat de uitbreidingsmogelijkheden 

voor agrarische bedrijven in het bestemmingsplan zonder nadere toetsing leiden tot een toena-

me van stikstofdepositie het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld. Dit kan 

leiden tot significant negatieve effecten op de voor stikstof gevoelige habitats in het gebied.  
Door voor de uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven een coördinatieregeling in 
het bestemmingsplan op te nemen, wordt geborgd dat iedere uitbreiding op individueel niveau 
(en cumulatief) getoetst wordt aan de bepalingen uit de Natuurbeschermingswet. Mede door 
opname van deze coördinatiebepaling in het bestemmingsplan, kan vaststelling van het be-
stemmingsplan niet leiden tot een significant negatief effect op natuurlijke habitats waarvoor het 
Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld is aangewezen.    
 
7.2.2 Holtingerveld/Havelte-Oost 

Uit de effectanalyse blijkt ten aanzien van stikstofdepositie dat de uitbreidingsmogelijkheden 

voor agrarische bedrijven in het bestemmingsplan zonder nadere toetsing leiden tot een toena-

me van stikstofdepositie het Natura 2000-gebied Holtingerveld/Havelte-Oost. Dit kan leiden tot 

significant negatieve effecten op de voor stikstof gevoelige habitats in het gebied.  
Door voor de uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven een coördinatieregeling in 
het bestemmingsplan op te nemen, wordt geborgd dat iedere uitbreiding op individueel niveau 
(en cumulatief) getoetst wordt aan de bepalingen uit de Natuurbeschermingswet. Mede door 
opname van deze coördinatiebepaling in het bestemmingsplan, kan vaststelling van het be-
stemmingsplan niet leiden tot een significant negatief effect op natuurlijke habitats waarvoor het 
Natura 2000-gebied Holtingerveld/Havelte-Oost is aangewezen.    
 
7.2.3 Dwingelderveld 

Uit de effectanalyse blijkt ten aanzien van stikstofdepositie dat de uitbreidingsmogelijkheden 

voor agrarische bedrijven in het bestemmingsplan zonder nadere toetsing leiden tot een toena-

me van stikstofdepositie het Natura 2000-gebied Dwingelderveld. Dit kan leiden tot significant 

negatieve effecten op de voor stikstof gevoelige habitats in het gebied.  

Door voor de uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven een coördinatieregeling in 

het bestemmingsplan op te nemen, wordt geborgd dat iedere uitbreiding op individueel niveau 

(en cumulatief) getoetst wordt aan de bepalingen uit de Natuurbeschermingswet. Mede door 

opname van deze coördinatiebepaling in het bestemmingsplan, kan vaststelling van het be-

stemmingsplan niet leiden tot een significant negatief effect op natuurlijke habitats waarvoor het 

Natura 2000-gebied Dwingelderveld is aangewezen.   

 
7.2.4 De Wieden 

Uit de effectanalyse blijkt ten aanzien van stikstofdepositie dat de uitbreidingsmogelijkheden 

voor agrarische bedrijven in het bestemmingsplan zonder nadere toetsing leiden tot een toena-

me van stikstofdepositie het Natura 2000-gebied De Wieden. Dit kan leiden tot significant nega-

tieve effecten op de voor stikstof gevoelige habitats in het gebied.  
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Door voor de uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven een coördinatieregeling in 
het bestemmingsplan op te nemen, wordt geborgd dat iedere uitbreiding op individueel niveau 
(en cumulatief) getoetst wordt aan de bepalingen uit de Natuurbeschermingswet. Mede door 
opname van deze coördinatiebepaling in het bestemmingsplan, kan vaststelling van het be-
stemmingsplan niet leiden tot een significant negatief effect op natuurlijke habitats waarvoor het 
Natura 2000-gebied De Wieden is aangewezen.   
 

Tabel 7.2: Samenvatting effectbeoordeling voor stikstofdepositie 

Beoordelingsaspect Beoordeling  

significantie 

Motivatie 

   

Drents-Friese Wold & 

Leggelderveld 

  

Diverse voor stikstof 

gevoelige habitats 

Niet significant Indien iedere uitbreiding waarbij sprake kan zijn 

van extra stikstofdepositie conform het bestem-

mingsplan individueel op vergunningniveau wordt 

getoetst aan de Natuurbeschermingswet.  

   

Holtingerveld/Havelte-

Oost 

  

Diverse voor stikstof 

gevoelige habitats 

Niet significant  Indien iedere uitbreiding waarbij sprake kan zijn 

van extra stikstofdepositie conform het bestem-

mingsplan individueel op vergunningniveau wordt 

getoetst aan de Natuurbeschermingswet. 

   

Dwingelderveld   

Diverse voor stikstof 

gevoelige habitats 

Niet significant Indien iedere uitbreiding waarbij sprake kan zijn 

van extra stikstofdepositie conform het bestem-

mingsplan individueel op vergunningniveau wordt 

getoetst aan de Natuurbeschermingswet. 

   

De Wieden   

Diverse voor stikstof 

gevoelige habitats 

Niet significant Indien iedere uitbreiding waarbij sprake kan zijn 

van extra stikstofdepositie conform het bestem-

mingsplan individueel op vergunningniveau wordt 

getoetst aan de Natuurbeschermingswet. 

  
7.3 Conclusies ten aanzien van recreatie 

 
7.3.1 Drents-Friese Wold & Leggelderveld 

Uit de effectanalyse blijkt ten aanzien van recreatie dat de ontwikkelmogelijkheden voor agrari-

sche bedrijven (kamperen bij de boer) en recreatieterreinen in het bestemmingsplan niet leiden 

tot significant negatieve effecten op Vogelrichtlijnsoorten waarvoor het Drents-Friese Wold & 

Leggelderveld als Natura 2000-gebied is aangewezen. Het bestemmingsplan biedt geen moge-

lijkheden voor het aanleggen van nieuwe wandel- of fietspaden in Natura 2000-gebieden. Terri-

toria van kwalificerende Vogelrichtlijnsoorten bevinden zich niet langs bestaande paden of het 

Natura 2000-gebied bevat voldoende opvangcapaciteit voor betreffende soorten om verstoring 

te ontlopen. Bovendien wordt vanuit het Natura 2000 Beheerplan voor het gebied de paden-

structuur in het voor de tapuit kwetsbare gebied Aekingerzand verdund, waardoor minder wan-

delaars in het leefgebied van de tapuit komen. Verdichting van recreanten op bestaande paden 

leidt niet tot verlies aan leefgebied of een significante verstoring van Vogelrichtlijnsoorten waar-

voor het Drents-Friese Wold als Natura 2000-gebied is aangewezen.           

 
7.3.2 Holtingerveld/Havelte-Oost 

Uit de effectanalyse blijkt ten aanzien van recreatie dat de ontwikkelmogelijkheden voor agrari-

sche bedrijven (kamperen bij de boer) en recreatieterreinen in het bestemmingsplan niet leiden 

tot significant negatieve effecten op Vogelrichtlijnsoort tapuit waarvoor het Holtinger-

veld/Havelte-Oost als Natura 2000-gebied is aangewezen. Het bestemmingsplan biedt geen 
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mogelijkheden voor het aanleggen van nieuwe wandel- of fietspaden in Natura 2000-gebieden. 

Vanuit het Natura 2000 Beheerplan voor het Holtingerveld/Havelte-Oost wordt momenteel het 

aantal paden in (potentieel) leefgebied voor de tapuit verminderd, om te voorkomen dat versto-

ring op de soort optreedt. Verdichting van recreanten op bestaande paden (die dus niet door 

leefgebied van de tapuit lopen) leidt niet tot verlies aan leefgebied of een significante verstoring 

van de tapuit.  

 
7.3.3 Dwingelderveld 

Uit de effectanalyse blijkt ten aanzien van recreatie dat de ontwikkelmogelijkheden voor agrari-

sche bedrijven (kamperen bij de boer) en recreatieterreinen in het bestemmingsplan niet leiden 

tot significant negatieve effecten op Vogelrichtlijnsoorten waarvoor het Dwingelderveld als Natu-

ra 2000-gebied is aangewezen. Het bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden voor het aan-

leggen van nieuwe wandel- of fietspaden in Natura 2000-gebieden. Territoria van kwalificerende 

Vogelrichtlijnsoorten bevinden zich niet langs bestaande paden of het Natura 2000-gebied be-

vat voldoende opvangcapaciteit voor betreffende soorten om verstoring te ontlopen. Verdichting 

van recreanten op bestaande paden leidt niet tot verlies aan leefgebied of een significante ver-

storing van Vogelrichtlijnsoorten waarvoor het Dwingelderveld als Natura 2000-gebied is aan-

gewezen.           
 

Tabel 7.3: Samenvatting effectbeoordeling voor recreatie 

Beoordelingsaspect Beoordeling  

significantie 

Motivatie 

   

Drents-Friese Wold & 

Leggelderveld 

  

Diverse voor recreatie 

gevoelige Vogelricht-

lijnsoorten 

Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Soorten broeden niet direct langs wandel- en 

fietspaden, er is naar verwachting voldoende op-

vangcapaciteit en/of de aantallen liggen ver boven 

het instandhoudingsdoel.  

   

Holtingerveld/Havelte-

Oost 

  

Tapuit Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Wanneer conform het Natura 2000 Beheerplan 

bestaande paden in het leefgebied van de tapuit 

worden verdund, zal een verdichting van recrean-

ten op andere paden niet leiden tot verlies aan 

leefgebied of een significante verstoring. 

   

Dwingelderveld   

Diverse voor recreatie 

gevoelige Vogelricht-

lijnsoorten 

Mogelijk enige 

verstoring, niet 

significant 

Soorten broeden niet direct langs wandel- en 

fietspaden, er is naar verwachting voldoende op-

vangcapaciteit en/of de aantallen liggen ver boven 

het instandhoudingsdoel.  
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Bijlage 1   

 
Natuurwaarden Drents-Friese Wold & Leggelderveld 
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Habitattypen 

 

Stuifzandheiden met struikhei 

Dit habitattype komt over een grote oppervlakte voor in het Aekingerzand buiten de gemeente-

grens, maar ook centraal in het gebied, in boswachterijen Smilde en  Appelscha, het Doldersu-

merveld, en in het Leggelderveld. Landelijk gezien is de staat van instandhouding zeer ongun-

stig en er is een verbeteropgave geformuleerd voor zowel de kwaliteit als de oppervlakte. 

Dit habitattype is leefgebied voor de kwalificerende soort tapuit. Het Drents-Friese Wold & Leg-

gelderveld levert voor deze soort, buiten de duinen, de grootste bijdrage in ons land.  

 

Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 

Volgens de habitattypenkaart komt dit lokaal voor het Wapserzand en, buiten de gemeente-

grens, in de Schaoperwaskerdobbe. De staat van instandhouding is matig ongunstig. Er geldt 

een behoudsopgave ten aanzien van de oppervlakte, maar de kwaliteit moet worden verbeterd. 

 

Zandverstuivingen 

Het type zandverstuivingen komt vooral voor in het Aekingerzand, en lokaal op kleine schaal 

nabij habitattype stuifzandheiden met struikhei. De staat van instandhouding is zeer ongunstig 

op landelijk niveau en er geldt dan ook een verbeteropgave. 

 

Zeer zwak gebufferde vennen 

Dit type komt in matig ontwikkelde vorm op zeer kleine schaal voor in de Ganzenpoel in de 

boswachterij Appelscha ten zuiden van het Aekingerzand. De landelijke staat van instandhou-

ding is zeer ongunstig. Voor het Drents Friese Wold is geldt een behoudsdoelstelling ten aan-

zien van de oppervlakte en een verbeteropgave voor de kwaliteit van het type. 

 

Zwakgebufferde vennen 

Verspreid in het gebied komen zwakgebufferde vennen voor, goed ontwikkelde vormen in het 

Aekingerbroek, het Koelingsveld (ten zuiden van het Doldersummerveld) en de Schaoperwas-

kerdobbe. Daar bevindt zich ook een groeiplaats van de kwalificerende en voor dit habitattype 

kenmerkende soort waterweegbree. 

 

Zure vennen 

Zure vennen komen in matige tot goed ontwikkelde vorm verspreid in het gebied voor. Een 

goed ontwikkelde vorm met drijvende egelskop is aanwezig in de grenspoel bij het Aekinger-

zand en bij het Aekingermeer 

Er geldt een behouddoelstelling met betrekking tot de oppervlakte en een verbeteropgave voor 

de kwaliteit. 

 

 

Beken en rivieren met waterplanten, type waterranonkels 

Het type komt met een geringe oppervlakte matig ontwikkeld voor in sloten langs de Vledder 

Aa, centraal in het Natura 2000 gebied. De staat van instandhouding is matig ongunstig en er 

geldt een verbeteropgave ten aanzien van de kwaliteit en oppervlakte.  

 

Vochtige heiden, subtype hogere zandgronden 

Vochtige heide komt met aanzienlijke oppervlakte en voor groot deel goed ontwikkeld voor in 

het Doldersummerveld en nabij het Wapserzand. Er is een verbeterdoelstelling geformuleerd 

voor de oppervlakte en kwaliteit. Dit wordt vooral voorzien in De Oude Willem dat voorheen een 

hoogveengebied was met slenken. Ontwikkeling van vochtige heiden met slenksystemen is hier 

volgens het aanwijzingsbesluit mogelijk bij herstel van het oospronkelijk reliëf en de hydrologie. 

  

Droge heiden 

Droge heiden komen met aanzienlijke oppervlakten voor in het zuiden van het gebied tussen 

het Wapserzand en Dieverveld. Er ligt een behoudsdoelstelling voor dit type. 

 

Jeneverbesstruwelen 
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Ten zuiden van Appelscha, in het noorden van het gebied komt een kleine oppervlakte jenever-

bestruweel voor. Er geldt een behoudsdoelstelling voor de oppervlakte en een verbeterdoelstel-

ling ten aanzien van de kwaliteit. 

 

*Heischrale graslanden 

Dit prioritaire habitattype komt op kleine oppervlakte met goede kwaliteit verspreid in het gebied 

voor, vooral in het centrale deel bij de Vledder Aa en het Wapserzand. Lokaal ook in het Leg-

gelderveld en de Schaopewaskerdobbe. 

Vanwege de zeer ongunstige staat van instandhouding ligt er een verbeteropgave.  

 

*Actieve hoogvenen, subtype heideveentjes 

Het type actieve hoogvenen (heideveentjes) komt in redelijk tot goede kwaliteit verspreid voor in 

het gebied bij het Wapserzand, het Doldersummerveld, ten westen van het Aekingerzand in het 

Koopmansveentje en het Leggelderveld. De belangrijkste groeiplaats  is ‘t Groote Veen in bos-

wachterij Appelscha.  

Landelijk gezien is de staat van instandhouding zeer ongunstig. Sommige veentjes in dit Natura 

2000-gebied behoren tot de best ontwikkelde voorbeelden van dit type. Er ligt een verbeterop-

gave.  

 

Pioniervegetaties met snavelbiezen 

Pioniervegetaties met snavelbiezen komen over aanzienlijke oppervlakten met een goede kwa-

liteit voor in het Doldersummerveld, bij de meeuwenplas tussen het Wapserzand en Dieverveld, 

en verder verspreid in het gebied veelal langs oeverzones van de zwak gebufferde en / of zure 

vennen. Landelijk is de staat van instandhouding matig ongunstig en er is dan ook een verbe-

teropgave geformuleerd. 

 

Oude eikenbossen 

Dit type wordt in goede kwaliteit maar op beperkte schaal gevonden aan de zuidelijke rand van 

het gebied Berkenheuvel (het Wapserzand) en in het Dieverzand. Lokaal ook in boswachterij 

Smilde. Er ligt een verbeteropgave. 
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Habitattypenkaart Drents-Friese Wold & Leggelderveld & Leggelderveld 

Bron: Regiebureau Natura 2000, november 2010 
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Habitatrichtlijnsoorten 

 

Kamsalamander 

Kamsalamander komt vooral voor in het zuiden van het gebied in poelen in  Berkenheuvel, ten 

zuiden van de Doldersummerweg in het Wapserveld verder in Vledderhof, Boschoord en Dol-

dersummerveld. Buiten de Natura-2000 begrenzing komt de soort ook veel voor in het buiten-

gebied van de gemeente Westerveld  

Het Drents-Friese Wold & Leggelderveld en omgeving levert één van de grootste bijdragen voor 

de kamsalamander en is daardoor één van de belangrijkste meta-populaties in Nederland. 

Er zijn uitbreidingsdoelen gesteld ten aanzien van de omvang en kwaliteit van het biotoop ten 

behoeve van uitbreiding van de populatie. 

 

Drijvende Waterweegbree 

Deze soort is kenmerkend voor zwak gebufferde vennen. In het Natura 2000-gebied komt hij 

behalve in de Schaopewaskerdobbe in het noorden van het gebied ook langs de Vledder Aa 

voor. Er ligt een behoudsdoelstelling. 

 

Vogelrichtlijnsoorten 

 

Dodaars 

Dodaars is een broedvogel van (heide)vennen en andere kleinschalige wateren. Hier is de soort 

te vinden in de grotere vennen. Over de jaren 2004-2008 liggen de aantallen rond het gestelde 

doel van 40 broedparen (SOVON zie bijlage) Voor het Natura 2000- gebied en landelijk is er 

over het geheel een stijgende lijn aanwezig 

 

Wespendief 

De wespendief broedt in hoge bomen verspreid in het bosgebied. De aantallen dalen de afgelo-

pen jaren licht van 10 in 2004 naar 7 in 2008, maar liggen nog rond het instandhoudingsdoel.  

 

Draaihals 

Draaihals is aangewezen op heidevelden op schrale bodem, is een soort van open bos met 

zandige bodem op de overgang naar droge heide en stuifzandgebieden. Van belang is de aan-

wezigheid van berken die veelal als nestbomen gebruikt worden (in holen van grote bonte 

specht). Dit Natura 2000-gebied biedt één van de weinig regelmatig bezette broedplaatsen van 

de draaihals in Nederland. De instandhoudingsdoelen zijn gesteld op 5 broedparen. 

In 2004 en in 2007 is draaihals hier met 1 broedpaar aanwezig geweest. In 2004 was dat in het 

in het Doldersummerveld. 

 

Zwarte specht 

Zwarte specht broedt verspreid over het bosgebied. De aantallen liggen de laatste jaren op 25 

broedpaartjes, maar blijven iets achter bij het instandhoudingsdoel dat op 30 is gesteld.   

 

Boomleeuwerik 

Boomleeuwerik is van oudsher een broedvogel van de Drentse heidevelden. Op de versprei-

dingskaarten in bijlage 1 is te zien dat de soort aanwezig is op de overgangen van bos naar 

open heide- en stuifzandterreinen van het Aekingerzand, het Doldersummerveld de Schaope-

waskerdobben en in het gebied tussen het Wapserveld en Dieverzand. 

De aantallen schommelen tussen de 120 in 2004 en 135 in 2008 en liggen iets boven het doel 

van 110 broedparen 

 

Paapje 

Paapje komt voor in vochtige tot natte terreinen met een structuurrijke vegetatie. Landelijk is er 

sprake van een dalende trend, in dit Natura 2000-gebiedblijven de aantallen min of meer stabiel 

rond de 12 broedparen. Dit ligt nog iets onder het doel van 18 broedparen.  

Paapje is aanwezig in het gebied langs de Vledder Aa en in de oude Willem. 

 

Roodborsttapuit 
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Roodborsttapuit broedt in het agrarisch gebied en op heidevelden. Zowel landelijk als in het  

Drents Friese Wold is sprake van een sterke toename van de aantallen. Over de afgelopen ja-

ren zijn die gegroeid van 145 in 2004 tot 180 in 2008. Dit ligt ver boven het instandhoudingsdoel 

van 100 paren 

 

Tapuit 

Tapuit is een broedvogel van de droge en zandige heidevelden. Landelijk zijn de aantallen sterk 

afgenomen, maar in het Drents-Friese Wold & Leggelderveld doet tapuit het redelijk goed. Het 

Drents-Friese Wold & Leggelderveld is van groot belang voor de landelijke instandhoudings-

doelstelling van deze soort.  

Tapuit is vooral aanwezig op in het open stuifzandgebied van Aekingerzand en in mindere mate 

in de Schaopewaskerdobben. De aantallen liggen de laatste jaren tegen de 40 broedparen (bij 

een doel van 60). 

 

Grauwe klauwier 

Het broedbiotoop van grauwe klauwier bestaat uit halfopen, structuurrijke landschappen met 

een rijk aanbod van grote insecten en kleine gewervelden. Behalve in duin- hoogveen en hei-

degebieden  nestelt de soort ook in kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. 

In het Drents-Friese Wold & Leggelderveld is grauwe klauwier in het Wapserzand aanwezig en 

nog zuidelijker in het recent aan het gebied toegevoegde deel van de Veenhuizerlanden (bij de 

Vledder Aa). 

 De aantallen zijn gegroeid van 13 in 2004 tot 37 in 2008 en liggen ruim boven het gestelde doel 

van 20. Landelijk is juist sprake van een ongunstige populatie ontwikkeling en het Drents-Friese 

Wold & Leggelderveld is dan ook een belangrijke broedplaats in Nederland 

 

Verspreidingsgegevens kwalificerende vogelsoorten  

Bron: Buro Vijn ism Altenburg en Wymenga, 2006. Recreatieroutes Drents-Friese Wold & Leg-

gelderveld. 
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Natura 2000 gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld & Leggelderveld (27)     

            

broedvogels            

Doel- Aantal Start Trend Trend 

soort  in  trend sinds sinds Soort  

 

Functie  

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 start 1999 

Boomleeuwerik x  b  paren  120 110 120 125 135 1990 + 0 

Dodaars x  b  paren  38 37 43 40 40 1990 + ? 

Draaihals x  b  paren  1 0 0 1 0 1990 ? - 

Grauwe Klauwier x  b  paren  13 19 29 31 37 1990 ++ ++ 

Paapje x  b  paren  11 15 12 11 12 1990 - - 

Roodborsttapuit x  b  paren  145 155 160 170 180 1990 ++ + 

Tapuit x  b  paren  40 27 35 39 41 1990 - ? 

Wespendief x  b  paren  10 9 9 9 7     

Zwarte Specht x  b  paren  25 - 25 - 25 1990 0 ? 

© Netwerk Ecologische Monitoring (SOVON, 

RWS, CBS)            

Toelichting:            

Functie: b broeden, f foerageren, s slapen (slaapplaats)          

Alle hier getoonde gegevens zijn ontleend aan het broedvogelmeetnet en het watervogelmeetnet dat door SOVON Vogelonderzoek Nederland in 

het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring wordt georganiseerd. 

Trends worden weergegeven voor de lange termijn (startjaar aangegeven) en voor de laatste tien jaar (broedvogels), resp. laatste tien seizoenen 

(winter- en trekvogels). 

Gebruikte trend-symbolen:            

++ significante sterke toename van >5% per jaar           

+ significante matige toename van < 5% per jaar           

0 stabiel, geen significante trend            

- matige significante afname van < 5% per jaar           

-- sterke significante afname van >5% per jaar           

? onzeker, geen betrouwbare trendindicatie mogelijk          
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Bijlage 2    

 
Natuurwaarden Holtingerveld 
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Habitattypen 

 

Stuifzandheiden met struikhei 

Het type stuifzanden met struikhei komt in matige kwaliteit voor in vooral het westelijk deel van 

het gebied in het Holtingerzand. Er is veel vergrast, maar de kwaliteit is relatief gemakkelijk te 

verbeteren. Landelijk is de staat van instandhouding zeer ongunstig 

 

Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 

Binnenlandse kraaiheidebegroeiingen komen over kleine oppervlakte goed ontwikkeld voor in 

het noorden en westen van het gebieder ligt een behoudsdoelstelling 

 

Zandverstuivingen 

Het type zandverstuiving komt in matig ontwikkelde vorm voor op het Holtingerzand, verspreid 

in het Westerzand en ten noorden van de startbaan. Landelijk is de staat van instandhouding 

zeer ongunstig. Er ldan ook een verbeteropgave voor zowel de oppervlakte als de kwaliteit. 

 

Zure vennen 

Er ligt een reeks van vennen met dit habitattype bij het Uffelterveen centraal in het gebied en 

ten noordoosten daarvan bij het Brandenveen en het Bosveen. De kwaliteit is deel goed, maar 

van een groot deel is de kwaliteit matig door verdroging. Er geldt een behouddoelstelling met 

betrekking tot de oppervlakte en een verbeteropgave voor de kwaliteit.  

 

Vochtige heiden, subtype hogere zandgronden 

Vochtige heide komt in matige kwaliteit verspreid voor in het Holtingerveld/Havelte-Oost, bij het 

Ufferterveen, de Havelterberg en het Uffelterbinnenzand. In de huidige situatie is op geschikte 

plaatsen veel vergraste heide aanwezig. Er geldt een verbeteropgave. 

 

Droge heiden 

Droge heiden komen met aanzienlijke oppervlakten voor in vooral het westen van het Natura 

2000-gebied, verder ook centraal en in het noorden in het Wittelterveld. Er ligt een behouds-

doelstelling voor de oppervlakte en een verbeteropgave ten aanzeien van de kwaliteit. 

 

 

*Heischrale graslanden 

Heischrale graslanden komen in matig tot goed ontwikkelde vom voor centraal in het gebied op 

de Havelterberg en op de kleine startbaan in het noordwesten. Deze laatse locatie is het be-

langrijkste terrein met één van de weinige overgebleven binnenlandse groeiplaatsen van rozen-

kransje. Vanwege de zeer ongunstige landelijke staat van instandhouding ligt er een verbeter-

opgave. Uitbreiding is ecologische het meest kansrijk op de bisschopsberg (buiten de Natura 

2000-begrenzing) en op de grote startbaan in het zuiden van het gebied.  

(Tapuit komt in dit habitattype voor de locatie Havelterberg)  

 

*Actieve hoogvenen, subtype heideveentjes 

Het type actieve hoogvenen (heideveentjes) komt in goede kwaliteit voor in het Uffelterveen en 

in Brandeveen op het Oosterzand.  Landelijk gezien is de staat van instandhouding zeer on-

gunstig. Er ligt een verbeteropgave ten aanzien van de kwaliteit en een behoudsdoelstelling ten 

aanzien van de oppervlakte.  

 

Pioniervegetaties met snavelbiezen 

Pioniervegetaties met snavelbiezen komen met matige kwaliteit lokaal voor op plagplekken en 

in natuurlijke laagtes ten noorden van het Holtingerzand Landelijk is de staat van instandhou-

ding matig ongunstig. Voor dit gebied is een behoudsopgave geformuleerd. 

 

Oude eikenbossen 

Dit type is in matig tot goede kwaliteit aanwezig in de vorm van strubbenbos in het zuidoosten 

van het gebied. Er ligt een behoudsopgave voor de oppervlakte en een verbeteropgave ten 

aanzien van de kwaliteit. 
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Habitattypenkaart Holtigerveld (Havelte-Oost) met verspreidingsgegevens kamsalamander en tapuit. 

Bron: Concept Beheerplan Natura 2000-gebied Havelte Oost, 2009 

 

Habitatrichtlijnsoorten 

 

Kamsalamander 

Kamsalamander komt voor in het zuidoostelijk deel van het gebied met een grote populatie in 

het Finse Meertje in het Uffelterzand. Ook op de Havelterberg, bij de grote starbaan, en in het 

Uffelterbinnenveld en in poelen  ten zuiden van het Oosterzand . Buiten de Natura-2000 be-

grenzing komt de soort ook veel voor in het buitengebied van de gemeente Westerveld, vooral 

rondom Uffelte en Havelte. Uit recente gevens van Buro Bakker (2008) blijkt dat de populatie 

omvangrijker is dan werd aangenomen ten tijde van het ontwerpaanwijzingsbesluit. Met de po-

pulatie in het Holtingerzand gaat het niet slecht 

 

Er zijn uitbreidingsdoelen gesteld ten aanzien van de omvang en kwaliteit van het biotoop ten 

behoeve van uitbreiding van de populatie. 

 

Vogelrichtlijnsoort 

 

Tapuit 

Tapuit is van oudsher een broedvogel in het gebied. In het verleden kwam de soort nog  jaar-

lijks met 4 tot 14 broedparen voor (1999-2003) daarvoor zelfs jaarlijks  gemiddeld met 13 

broedparen. De aantallen zijn in de periode 2004-2008 gedaald van 4 tot 1 broedpaar in 2008. 

De territoria van tapuit hebben zich vanaf 2000 in dit deel van het gebied geconcentreerd. 

De soort staat hier sterk onder druk. Dit is in lijn met de ontwikkelingen elders in Nederland.  

 

Natura 2000 gebied Havelte-Oost (29)            

            

broedvogels            

Soort  Doel- Functie  Aantal 2004 2005 2006 2007 2008 Start Trend Trend 
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  soort   in       trend sinds sinds 

           start 1999 

Tapuit x  b  paren  4 3 2 2 1 1990 -- -- 

© Netwerk Ecologische Monitoring (SOVON, RWS, 
CBS)            
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Bijlage 3    

 
Natuurwaarden Dwingelderveld 
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Habitattypen 

 

Stuifzandheiden met struikhei 

Stuifzandheide komt in matig tot goede kwaliteit voor op de stuifzanden op in het noordoostelijk deel 

van het Dwingelderveld (Lheebroekerzand en ten zuiden van Slichteveen). 

De landelijke staat van instandhouding is zeer ongunstig, hier geldt een verbeteropgave ten aanzien 

van de kwaliteit. 

 

Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 

Binnenlandse kraaiheidebegroeiingen komen in redelijk goede kwaliteit voor in vooral het westelijk 

deel van het heidegebied en lokaal op open plekken in het bosgebied (Lheebroekerzand) De staat van 

instandhouding is matig ongunstig. Er geldt een behoudsopgave ten aanzien van de oppervlakte, en 

een verbeterdoel voor de kwaliteit. Het Dwingelderveld levert één van de grootste bijdragen voor dit 

habitattype. 

 

Zandverstuivingen 

Het type zandverstuivingen komt vooral voor in het noordoostelijke bosgebied en lokaal bij de ijsbaan 

en camping de Noordster. De kwaliteit is matig.  Hoewel landelijk de staat van instandhouding zeer 

ongunstig is, geldt hier een behoudsdoelstelling. 

  

Zwakgebufferde vennen 

Het habitattype zwak gebufferde vennen komt in het noordoostelijk bosgebied lokaal met een kleine 

oppervlakte. Bij het Koelevaartsveen is waterlobelia als kensoort aanwezig. Er geldt een behouds-

doelstelling. Verwacht wordt dat er een ontwikkeling naar zure vennen zal plaatsvinden vanwege het 

ontbreken van een kwelstroom met kalkrijk water. 

 

Zure vennen 

Zure vennen komen in matige tot goed ontwikkelde vorm verspreid in het open heidegebied en in het 

bosgebied voor. In het Zandveen (in het bosgebied) komt de voor dit habitattype van belang zijn de 

soort ook brede geelrandwaterroofkever voor. 

Er geldt een behouddoelstelling met betrekking tot de oppervlakte en een verbeteropgave voor de 

kwaliteit. 

 

Vochtige heiden, subtype hogere zandgronden 

Vochtige heide komt met aanzienlijke oppervlakte en matig tot goed ontwikkeld voor in het open hei-

degebied. Dit Natura 2000-gebied levert de grootste bijdrage voor het habitattype. Er is een verbeter-

doelstelling geformuleerd voor de oppervlakte en kwaliteit.  

 

Droge heiden 

Droge heiden komen met aanzienlijke oppervlakten voor  in het open heidegebied in redelijk goede 

kwaliteit. Er ligt een behoudsdoelstelling met betrekking tot de oppervlakte en een verbeterdoel ten 

aanzien van de kwaliteit. 

 

Jeneverbesstruwelen 

Jeneverbesstruwelen komen over een relatief grote oppervlakte in redelijk goede kwaliteit voor in het 

noordoostelijke bosgebied. Het gebied levert één van de grootste bijdragen aan het habitattype. Er 

geldt een behoudsdoelstelling voor de oppervlakte en een verbeterdoelstelling ten aanzien van de 

kwaliteit.  

 

*Heischrale graslanden 

Dit prioritaire habitattype komt in matige kwaliteit in het open heidegebied voor p zowel relatief droge 

als vochtige standplaatsen. De droge vorm ligt vooral langs het voet- en fietspad die dwars door het 

gebied lopen. Er geldt een verbeteropgave.  

 

*Actieve hoogvenen, subtype hoogveenlandschap 
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Actief hoogveen is als complementair doel opgenomen. Het type met een actieve acrotelm komt niet 

voor in het Dwingelderveld, maar kan zich in het Holtveen  (in het oosten van het gebied) ontwikkelen 

vanuit het type herstellend hoogveen. Er ligt een verbeteropgave. 

 

*Actieve hoogvenen, subtype heideveentjes 

Het type actieve hoogvenen (heideveentjes) komt in redelijk tot goede kwaliteit over een aanzienlijke 

oppervlakte voor. Het zijn de beste voorbeelden van het subtype in ons. Er ligt een verbeteropgave.  

 

Herstellend hoogveen 

Herstellend Hoogeveen komt lokaal in het Holtveen in matig tot goede kwaliteit voor. 

Er geldt een behoudsdoelstelling ten aanzien van de oppervlakte en een verbeterdoel met betrekking 

tot de kwaliteit. 

 

Pioniervegetaties met snavelbiezen 

Pioniervegetaties met snavelbiezen komt in het open heidegebied voor in relatief goede kwaliteit. 

Landelijk is de staat van instandhouding matig ongunstig en er is dan ook een verbeteropgave gefor-

muleerd. 

 

Beuken-eikenbossen met hulst 

Beuken-eikenbossen komt op kleine schaal verspreid aan de randen van het gebied voor. Er ligt een 

behoudsopgave voor de oppervlakte en een uitbreidingsdoel ten aanzien van de kwaliteit. 

 

Oude eikenbossen 

Dit type wordt op heel kleine oppervlakte gevonden in het zuidoosten van het gebied. Er is een verbe-

teropgave geformuleerd. De kwaliteit is onbekend 

 

H

Habitattypenkaart Dwingelderveld 

Bron: Concept beheerplan Natura 2000, 2009 
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Habitatrichtlijnsoorten 

 

Kamsalamander 

Kamsalamander komt voor in verschillende poelen verspreid in het gebied. Voor kamsalamander geldt 

dat de omvang en kwaliteit van het biotoop moeten worden verbeterd ten behoeve van het behoud 

van de populatie.  

 

Vogelrichtlijnsoorten 

 

Dodaars 

Dodaars is een broedvogel van (heide)vennen en andere kleinschalige wateren. Hier is de soort te 

vinden in de vennen verspreid over het gehele gebied met een zwaartepunt in de vennen nabij de Da-

vidsplassen en het Holtveen. Over de jaren 2004-2008 zijn de aantallen gestegen van 60 – 86 en lig-

gen (ruim) boven het gestelde doel van 50. Er geldt een behoudsdoelstelling. 

 

Geoorde fuut 

Ook geoorde fuut heeft broedgebied in de vennen van het gebied, de maar de verspreiding is meer 

geconcentreerd rondom de Davidplassen, het Holtveen en lokaal in het Witteveen in het Noordooste-

lijke bosgebied. 

Van geoorde fuut dalen de aantallen van 22 in 2004 tot 16 in 2008 en liggen ver onder het instand-

houdingdoel van 40 broedparen. Dit is niet conform de landelijke trend die juist een stijgende lijn laat 

zien. Voor het Dwingelderveld ligt het doel op behoud. 

 

Zwarte specht 

Zwarte specht broedt verspreid over het bosgebied. De aantallen fluctueren de laatste jaren rondom 

het instandhoudingsdoel van 15 broedparen (16 in 2004 en 13 in 2008). Er geldt een behoudsdoelstel-

ling. 

 

Boomleeuwerik 

Boomleeuwerik is aanwezig aan de randen van het heidegebied, op de overgang naar het bos en in 

de hafopen delen van het noordoostelijke bosgebied. Tussen 2004 en 2008 zijn de aantallen broedpa-

ren gestegen van 33 tot 56 en liggen boven het gestelde (behouds)doel van 40 paren.   

 

Paapje 

Paapje komt voor in vochtige tot natte terreinen met een structuurrijke vegetatie. In het Dwingelder-

veld is paapje vooral aanwezig aan de randen van het centrale heidegebied. De landelijke trend is 

negatief, hier schommelen de aantallen de laatste jaren rond de 10 broedparen terwijl het instandhou-

dingsdoel op 20 ligt. Er geldt dan ook een verbeteropgave. 

 

Roodborsttapuit 

Roodborsttapuit is vrijwel overal op de drogere delen in het open heidegebied aanwezig en in de half-

open delen van het bos. De aantallen in het Dwingelderveld zijn gestegen van 110 in 2004 tot 138 in 

2008 en volgen daarmee de landelijke trend. Er geldt een behoudsdoelstelling voor 80 broedparen. 

 

Tapuit 

Het broedgebied van tapuit ligt geconcentreerd op de hoger gelegen kopjes in het heidegebied. Net 

als in de landelijke situatie zijn hier de aantallen sterk gedaald en liggen nu op 1- 3 broedparen(2008-

2004). Er ligt een verbeteropgave om tot 20 broedparen te komen.  

 

Kleine zwaan 

Kleine zwaan gebruikt het Natura 2000-gebied om te slapen, vooral op de Davidsplassen (Grontmij, 

2009). De seizoensmaxima fluctueren jaarlijks sterk maar overstijgen de laatste jaren  de gestelde 

doelen van 50 (beheerplan p. 77)  

Foerageergebied ligt vooral in de beekdalen van de Dwingelerstroom en Beilerstroom. (en ten noor-

den van Ansen) Er ligt een behoudsopgave. 
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Toendrarietgans 

Toendrarietgans is met grote aantallen jaarlijks aanwezig op de waterpartijen bij onder meer  de Da-

vidsplassen, Benderse plassen en  Hoornse slenk. Soms wordt het heidegebied ook gebruikt als 

slaapplaats. Jaarlijks fluctueren de aantallen,  maar de pieken overstijgen het gestelde doel van 5900. 

Foerageergebied ligt in beekdal van Beilerstroom en Dwingelerstroom. Er geldt een behoudsopgave. 

 

Wintertaling 

Wintertaling gebruikt het Dwingelderveld als pleister- en foerageergebied en is aanwezig in ondiep 

water met pioniersvegetaties op de overgangen van water naar land (onder meer bij bij het Holtveen, 

Drostenveen, Aardrijksveen, Davidsplassen) 

 De seizoensgemiddelden van Wintertaling fluctueren sterk en zijn de laatste jaren gedaald tot onder 

het instandhoudingsdoel van 130. Er ligt een behoudsopgave.  

 

Slobeend 

Slobeend pleistert en foerageert op de van de waterpartijen in het Dwingelderveld. De soort is vooral 

in aanwezig op de Davidsplassen, het Moordenaarsveen, de Benderse Plassen en het Holtveen 

(Grontmij, 2009)  In maart-april worden de hoogste aantallen gevonden, maar ook tijdens de slagpen-

rui in de late zomer is slobeend hier aanwezig.  

De seizoensgemiddelden zijn sterk fluctuerend, maar overschrijden wel het instandhoudingsdoel dat 

gesteld is op een gemiddelde van 7. 

 

Verspreidingsgegevens broedvogels Dwingelderveld  

Bron: Concept beheerplan Natura 2000 gebied Dwingelderveld, 2009 
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Foerageergebieden, slaapplaatsen en trekbewegingen wintervogels in zuidwest Drenthe in de 

periode 1964-2008.  

Bron: A.J. van Dijk & J. Kleine. In: Drentse Vogels 22 (2008) Geprojecteerd op de topografische kaart,  

Geprojecteerd op de topografische kaart, Grontmij, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donker: jaarlijks intensief gebruikte gebieden 

Licht onregelmatig en minder intensief benutte gebieden 

Zwarte blokjes: frequent gebruikte slaapplaatsen 

Lijnen : trekbewegingen 
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Natura 2000 gebied Dwingelderveld (30)          

            

broedvogels            

Doel- Aantal Start Trend Trend 

soort  in  trend sinds sinds Soort  

 

Functie  

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 start 1999 

Boomleeuwerik x  b  paren  33 47 49 54 56 1990 ++ ? 

Dodaars x  b  paren  60 65 69 78 86 1990 + + 

Geoorde Fuut x  b  paren  22 15 18 21 16 1990 + -- 

Paapje x  b  paren  10 13 15 13 10 1990 - ? 

Roodborsttapuit x  b  paren  110 100 103 130 134 1990 ++ + 

Tapuit x  b  paren  3 2 2 1 1 1990 -- -- 

Zwarte Specht x  b  paren  16 14 14 16 13 1990 - ? 

© Netwerk Ecologische Monitoring (SOVON, 

RWS, CBS)            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura 2000 gebied Dwingelderveld (30)         

            

winter- en trekvogels            

Doel- Aantal Start Trend Trend 

soort  in  trend  sinds sinds Soort  

 

Functie  

 

 03/04  04/05  05/06  06/07  07/08 

 start  98/99  

Kleine Zwaan x s seiz. max. - - - - -     

Slobeend x f seiz. gem. 5 10 8 5 4     

Toendrarietgans x s seiz. max. - - - - -     

Wintertaling x f seiz. gem. 50 72 72 108 73       

© Netwerk Ecologische Monitoring (SO-

VON, RWS, CBS)            
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Bijlage 4  

 
Verstoringsfactoren Effectenindicator EL&I 
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Drents-Friese Wold & Leggelderveld & Leggelderveld 

Storingsfactor  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Stuifzandheiden met struikhei                    

Binnenlandse kraaiheibegroeiingen                    

Zandverstuivingen                    

Zeer zwakgebufferde vennen                    

Zwakgebufferde vennen                    

Zure vennen                    

Beken en rivieren met waterplanten                    

Vochtige heiden                    

Droge heiden                    

Jeneverbesstruwelen                    

*Heischrale graslanden                    

*Actieve hoogvenen                    

Pioniervegetaties met snavelbiezen                    

Oude eikenbossen                    

Drijvende waterweegbree                    

Kamsalamander                    

Boomleeuwerik (broedvogel)                    

Dodaars (broedvogel)                    

Draaihals (broedvogel)                    

Grauwe Klauwier (broedvogel)                    

Paapje (broedvogel)                    

Roodborsttapuit (broedvogel)                    

Tapuit (broedvogel)                    

Wespendief (broedvogel)                    

Zwarte Specht (broedvogel)                    

 

 

Havelte-Oost/ Holtingerveld/Havelte-Oost 

Storingsfactor  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Stuifzandheiden met struikhei                    

Binnenlandse kraaiheibegroeiingen                    

Zandverstuivingen                    

Zure vennen                    

Vochtige heiden                    

Droge heiden                    

*Heischrale graslanden                    

*Actieve hoogvenen                    

Pioniervegetaties met snavelbiezen                    

Oude eikenbossen                    

Kamsalamander                    

Tapuit (broedvogel)                    

zeer gevoelig 
gevoelig 
niet gevoelig 
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n.v.t. 
onbekend 

Dwingelderveld 

Storingsfactor  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Stuifzandheiden met struikhei                    

Binnenlandse kraaiheibegroeiingen                    

Zandverstuivingen                    

Zwakgebufferde vennen                    

Zure vennen                    

Vochtige heiden                    

Droge heiden                    

Jeneverbesstruwelen                    

*Heischrale graslanden                    

*Actieve hoogvenen                    

Herstellende hoogvenen                    

Pioniervegetaties met snavelbiezen                    

Beuken-eikenbossen met hulst                    

Oude eikenbossen                    

Kamsalamander                    

Boomleeuwerik (broedvogel)                    

Dodaars (broedvogel)                    

Geoorde fuut (broedvogel)                    

Kleine Zwaan (niet-broedvogel)                    

Paapje (broedvogel)                    

Roodborsttapuit (broedvogel)                    

Slobeend (niet-broedvogel)                    

Tapuit (broedvogel)                    

Toendrarietgans (niet-broedvogel)                    

Wintertaling (niet-broedvogel)                    

Zwarte Specht (broedvogel)                    

zeer gevoelig 
gevoelig 
niet gevoelig 
n.v.t. 
onbekend 
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Toelichting op de storingsfactoren 

 
1. Oppervlakteverlies 

Kenmerk: afname beschikbaar oppervlak leefgebied soorten en/of habitattypen.  

Interactie andere factoren: verlies van oppervlakte leidt tot verkleining en in sommige gevallen ook tot versnippering van het 

leefgebied (zie aldaar). Een kleiner gebied heeft bovendien meer te leiden van randinvloeden: vaak is de kwaliteit van het leef-

milieu aan de rand minder goed dan in het centrum van het gebied. Op deze manier leidt verlies oppervlakte mogelijk ook tot 

een grotere gevoeligheid voor bijvoorbeeld verdroging, verzuring of vermesting.  

Werking: door afname van het beschikbare oppervlak neemt ook het aantal individuen van een soort af. Om duurzaam te kun-

nen voortbestaan moet elke soort uit een minimum aantal individuen bestaan; bij diersoorten wordt meestal van een minimum 

aantal paartjes (reproductieve eenheden) gesproken. Wanneer een populatie te klein wordt neemt de kans op uitsterven toe, 

zeker als deze populatie geen onderdeel uitmaakt van een samenhangend netwerk van leefgebieden. Bij een populatie die uit 

te weinig individuen bestaat, neemt ook de kans op inteelt toe en dus de genetische variatie af. Hierdoor wordt een populatie 

kwetsbaar voor veranderingen tengevolge van bijvoorbeeld predatie, extreme seizoensinvloeden of ziekten. Ook habitattypen 

kennen een ondergrens voor een duurzame oppervlakte.  

 
2. Versnippering 

Kenmerk: van versnippering is sprake bij het uiteenvallen van het leefgebied van soorten.  

Interactie andere factoren: treedt op ten gevolge van verlies leefgebied of verandering in abiotische condities van het leefge-

bied. Kan leiden tot verandering in populatiedynamiek.  

Gevolg: als het leefgebied niet meer voldoende groot is voor een populatie, of individuen van één populatie kunnen de verschil-

lende leefgebieden niet meer bereiken, neemt de duurzaamheid van de populatie af. Een gevolg kan zijn een verandering op in 

de soortensamenstelling en het ecosysteem. Soorten zijn in verschillende mate gevoelig voor de versnippering van hun leefge-

bied. Het meest gevoelig zijn soorten met een gering verspreidingsvermogen, soorten die zich over de grond bewegen en soor-

ten met een grote oppervlaktebehoefte.  

Versnippering door barrières zoals wegen en spoorlijnen leidt mogelijk ook tot sterfte van individuen en kan zo effect hebben op 

de populatiesamenstelling. Bij versnippering moet men altijd goed rekening houden met het schaalniveau van het populatienet-

werk.  

 
3. Verzuring 

Kenmerk: verzuring van bodem of water is een gevolg van de uitstoot (emissie) van vervuilende gassen door bijvoorbeeld fa-

brieken en (vracht)auto's. De uitstoot bevat onder andere zwaveldioxide (SO2), stikstofoxide (NOx), ammoniak (NH3) en vluch-

tige organische stoffen (VOS). Deze verzurende stoffen komen via lucht of water in de grond terecht en leiden aldus tot het 

zuurder worden van het biotische milieu. De belangrijkste bronnen van verzurende stoffen zijn de landbouw, het verkeer en de 

industrie.  

Interactie andere factoren: de effecten van verzurende stoffen zijn niet altijd te scheiden van die van vermestende stoffen, 

omdat een deel van de verzurende stoffen ook vermestend werkt (aanvoer van stikstof).  

Gevolg: verzuring leidt tot een directe of indirecte afname van de buffercapaciteit (het neutralisatievermogen) van bodem of 

water. Op termijn resulteert dit proces in een daling van de zuurgraad. Hierdoor zullen voor verzuring gevoelige soorten verdwij-

nen, wat kan resulteren in een verandering van het habitattype en daarmee mogelijk het verdwijnen van typische (dier)soorten.  

 
4. Vermesting 

Kenmerk: vermesting is de 'verrijking' van ecosystemen met name stikstof en fosfaat. Het kan gaan om aanvoer door de lucht 

(droge en natte neerslag van ammoniak en stikstofoxiden) of nitraat- en fosfaataanvoer door het oppervlaktewater.  

Interactie andere factoren: stoffen die leiden tot vermesting kunnen ook leiden tot verzuring. Vermesting (en verzuring) kun-

nen op hun beurt leiden tot verontreiniging van het oppervlakte- en grondwater.  

Gevolg: de groei in veel natuurlijke landecosystemen zoals bossen, vennen en heidevelden worden gelimiteerd door de be-

schikbaarheid van stikstof. Het gevolg van stikstof depositie is dat deze extra stikstof extra groei geeft. Daarbij is de beschik-

baarheid van stikstof bepalend voor de concurrentieverhoudingen tussen de plantensoorten. Als de stikstofdepositie boven een 

bepaald kritisch niveau komt, neemt een beperkt aantal plantensoorten sterk toe ten koste van meerdere andere. Hierdoor 

neemt de biodiversiteit af.  

 
5. Verzoeting 

Kenmerk: verzoeting treedt op als het chloridegehalte in het water afneemt, en niet meer geschikt is voor de beoogde zoute of 

brakke natuurtypen.  
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Interactie andere factoren: verzoeting treedt meestal op tengevolge van vernatting of, zoals in het Delta-gebied, door het af-

sluiten van zeearmen. In (voormalig) brakke of zoute wateren leidt verzoeting tot vermesting.  

Gevolg: het steeds zoeter worden van bijvoorbeeld het Oostvoornse meer heeft gevolgen voor de flora en fauna in het meer. 

Bepaalde soorten zullen verdwijnen terwijl nieuwe soorten zich zullen vestigen. Door de verzoeting zal de brakwatervegetatie 

verdwijnen. Dit heeft tot gevolg dat door het afsterven van algen en wieren een verslechtering van de waterkwaliteit kan optre-

den. Verder kan door verzoeting de gevoeligheid voor eutrofiëring sterk toenemen. Naast verandering van vegetatie zal bij een 

verdere verzoeting ook de macrofauna- en visstandsamenstelling veranderen.  

 
6. Verzilting 

Kenmerk: verzilting betreft de ophoping van oplosbare zouten (kalium, natrium, magnesium, calcium) in bodems en wateren. In 

wateren komt verzilting over het gehele spectrum tussen zoet (<200 mg Cl/l) en zeer zout (> 30.000 mg Cl/l) voor en is dus niet 

beperkt tot zoet en brak water.  

Interactie andere factoren: verzilting van bodems treedt vaak op tengevolge van verdroging.  

Gevolg: als gevolg van verzilting verandert de zoet-zout gradiënt en dit heeft gevolgen voor de grondwaterkwaliteit en dus de 

bodemvruchtbaarheid. Dit werk weer door in randvoorwaarden voor aanwezige plant- en diersoorten en leidt uiteindelijk tot een 

verandering in de soortensamenstelling.  

 

 

 
7. Verontreiniging 

Kenmerk: er is sprake van verontreiniging als er verhoogde concentraties van stoffen in een gebied voorkomen, welke stoffen 

onder natuurlijke omstandigheden niet of in zeer lage concentraties aanwezig zijn. Bij verontreiniging is sprake van een zeer 

brede groep van ecosysteem/gebiedsvreemde stoffen: organische verbindingen, zware metalen, schadelijke stoffen die ont-

staan door verbranding of productieprocessen, straling (radioactief en niet radioactief), geneesmiddelen, endocrien werkende 

stoffen etc. Deze stoffen werken in op de bodem, grondwater, lucht.  

Interactie andere factoren: geen directe interactie met andere factoren. Wel kan verontreiniging als gevolg van andere facto-

ren optreden.  

Gevolg: vrijwel alle soorten en habitattypen reageren op verontreiniging. De ecologische effecten uiten zich in het verdwijnen 

van soorten en/of het beïnvloeden van gevoelige ecologische processen. Deze beïnvloeding kan direct plaatsvinden maar ook 

indirect via een opeenvolging van ecologische interacties. Bovendien kan verontreiniging zich pas vele jaren/decennia later 

manifesteren. De gevolgen van verontreiniging zijn divers en complex. In het algemeen kan gesteld worden dat aquatische 

habitattypen en soorten gevoeliger zijn dan terrestrische systemen. Ook geldt dat soorten in de top van de voedselpiramide, als 

gevolg van accumulatie, van verontreinigingen gevoeliger zijn. Echter, afhankelijk van de concentratie en duur van de verontrei-

niging zijn alle habitattypen en soorten gevoelig en kan verontreiniging leiden tot verandering van de soortensamenstelling.  

 
8. Verdroging 

Kenmerk: verdroging uit zich in lagere grondwaterstanden en/of afnemende kwel. De actuele grondwaterstand is zo lager dan 

de gewenste/benodigde grondwaterstand.  

Interactie andere factoren: verdroging kan tevens leiden tot verzilting. Door verdroging neemt ook de doorluchting van de 

bodem toe waardoor meer organisch materiaal wordt afgebroken. Op deze wijze leidt verdroging tevens tot vermesting. Er zijn 

ook gebieden waar verdroging kan optreden zonder dat de grondwaterstand in de ondiepe bodem daalt. Het gaat daarbij om 

gebieden waar van oudsher grondwater omhoogkomt. Dit water heet kwelwater. Kwelwater is water dat elders in de bodem is 

geïnfiltreerd en dat naar het laagste punt in het landschap stroomt. Kwelwater heeft dikwijls een bijzondere samenstelling: het is 

rijk aan ijzer en calcium, arm aan voedingsstoffen en niet zuur, maar gebufferd. Schade aan de natuur die veroorzaakt wordt 

door een afname of het verdwijnen van kwelwater en het vervangen van dit type water met gebiedsvreemd water, noemen we 

ook verdroging.  

Gevolg: de verandering in grondwaterstand en soms ook kwaliteit van het grondwater leidt tot een verandering in de soorten-

samenstelling en op lange termijn van het habitattype.  

 
9. Vernatting 

Kenmerk: vernatting manifesteert zich in hogere grondwaterstanden en/of toenemende kwel veroorzaakt door menselijk hande-

len.  

Interactie andere factoren: vernatting kan leiden tot verzoeting en verandering van de waterkwaliteit, bijvoorbeeld als gevolg 

van inlaat van gebiedsvreemd water.  

Gevolg: vernatting is een storende factor voor vegetatietypen en soorten die van nature onder drogere omstandigheden voor-

komen. Vernatting grijpt in op de bodem- of watercondities. Bij verdergaande vernatting kan een gebied ongeschikt worden voor 

planten en dieren en zo leiden tot een verandering in de soortensamenstelling en uiteindelijk het habitattype.  

 
10. Verandering stroomsnelheid 
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Kenmerk: verandering van stroomsnelheid van beken en rivieren kan optreden door menselijke ingrepen zoals plaatsen van 

stuwen, kanaliseren of weer laten meanderen.  

Interactie andere factoren: geen? 

Gevolg: verschillen in stroomsnelheid (langzaam of snel) en dimensies (van bovenloop tot riviertje) leiden tot duidelijke verschil-

len in levensgemeenschappen en kenmerkende soorten hiervan. Door verandering in stroomsnelheid verdwijnen kenmerkende 

soorten en levensgemeenschappen.  

 
11. Verandering overstromingsfrequentie 

Kenmerk: de duur en/of frequentie van de overstroming van beken en rivieren verandert door menselijke activiteiten.  

Interactie met andere factoren: overstromingen zijn van invloed op de vochttoestand, de zuurgraad, de voedselrijkdom en het 

zoutgehalte van een gebied.  

Gevolg: voor een voedselarme vegetatie bijvoorbeeld leidt een toenemende overstroming met voedselrijk water tot vermesting: 

verrijking van de bodem en daardoor verruiging van de vegetatie. Bij boezemlanden die regelmatig worden overstroomd leidt 

een afname van de overstromingsfrequentie tot verzuring van de bodem, waardoor basenminnende plantensoorten kunnen 

verdwijnen. Langdurige overstroming kan leiden tot zuurstofgebrek in de wortels van planten waardoor planten kunnen afster-

ven. Uiteindelijk grijpt een verandering in de overstromingsdynamiek zo in op de soortensamenstelling.  

 
12. Verandering dynamiek substraat 

Kenmerk: er treedt een verandering op in de bodemdichtheid of bodemsamenstelling van terrestrische of aquatische systemen, 

bijvoorbeeld door aanslibbing of verstuiving.  

Interactie andere factoren: verandering overstromingsdynamiek, verandering mechanische effecten. 

Gevolg: verandering van dynamiek van het substraat kan leiden tot verandering van de abiotische randvoorwaarden waardoor 

levensgemeenschappen kunnen veranderen. Dynamiek van het substraat is bijvoorbeeld van belang voor droge pioniervegeta-

ties in de duinen en stuifzanden, of voor mosselbanken in de Waddenzee.  

 
13. Verstoring door geluid 

Kenmerk: verstoring door onnatuurlijke geluidsbronnen; permanent zoals geluid wegverkeer danwel tijdelijk zoals geluidsbelas-

ting bij evenementen. Geluid is een hoorbare trilling, gekenmerkt door geluidsdruk en frequentie.  

Interactie andere factoren: treedt vaak samen met visuele verstoring op door bijv. vlieg- en autoverkeer, manifestaties etc.  

Gevolg: logischerwijs zijn alleen diersoorten gevoelig voor direct effecten van geluid. Geluid sec is een belangrijke factor in de 

verstoring van fauna. De verstoring door geluid wordt beïnvloed door het achtergrondgeluid en de duur, frequentie en sterkte 

van de geluidsbron zelf. Geluidsbelasting kan leiden tot stress en/of vluchtgedrag van individuen. Dit kan vervolgens weer lei-

den tot het verlaten van het leefgebied of bijvoorbeeld een afname van het reproductieproces. In bepaalde gevallen kan ook 

gewenning optreden, in het bijzonder bij continu geluid. Voor zeezoogdieren en vogels is in bepaalde gevallen deze dosis-effect 

relatie goed gekwantificeerd.  

 
14. Verstoring door licht 

Kenmerk: verstoring door kunstmatige lichtbronnen, zoals licht uit woonwijken en industrieterreinen, glastuinbouw etc.  

Interactie andere factoren: geen?  

Gevolg: kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving kan tot verstoring van het normale gedrag van soorten leiden. 

Naar mogelijke effecten is nog vrij weinig onderzoek gedaan. Veel kennis gaat daarom nog niet verder dan het kwalitatief signa-

leren van risico’s. Met name schemer- en nachtactieve dieren kunnen last hebben van verstoring door licht, doordat zij juist 

aangetrokken worden of verdreven door de lichtbron. Hierdoor raakt bijvoorbeeld hun ritme ontregeld of verlichte delen van het 

leefgebied worden vermeden.  

 
15. Verstoring door trilling 

Kenmerk: er is sprake van trillingen in bodem en water als dergelijke trillingen door menselijke activiteiten veroorzaakt worden, 

zoals bij boren, heien, draaien van rotorbladen etc.  

Interactie andere factoren: kan vooral samen optreden met verstoring door geluid. 

Gevolg: trilling kan leiden tot verstoring van het natuurlijke gedrag van soorten. Individuen kunnen tijdelijk of permanent verdre-

ven worden uit hun leefgebied. Over het daadwerkelijke effect van trilling is nog zeer weinig bekend. Naar het effect op zee-

zoogdieren is wel onderzoek verricht.  

 
16. Optische verstoring 

Kenmerk: optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van mensen dan wel voorwerpen die niet 

thuishoren in het natuurlijke systeem.  

Interactie andere factoren: treedt vaak samen op met verstoring door geluid (in geval van recreatie) of trilling en licht (in geval 

van voertuigen, schepen).  

Gevolg: optische verstoring leidt vooral tot vluchtgedrag van dieren. De soort reageert bijvoorbeeld op beweging omdat een 
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potentiële vijand wordt verwacht. Andersom kan optische verstoring juist ook het uitzicht van soorten beperken waardoor zij 

potentiële vijanden niet zien naderen. De daadwerkelijke effecten zijn zeer soortspecifiek en hangen van de schuwheid van de 

soort en de mate waarin gewenning optreedt. Bovendien kunnen de effecten afhankelijk zijn van de periode van de levenscy-

clus van de soort: in de broedtijd zijn soorten over het algemeen schuwer en dus gevoeliger voor optische verstoring.  

 
17. Verstoring door mechanische effecten 

Kenmerk: onder mechanische effecten vallen verstoring door betreding, golfslag, luchtwervelingen etc. die optreden ten gevol-

ge van menselijke activiteiten. De oorzaken en gevolgen zijn bij deze storende factor zeer divers.  

Interactie andere factoren: verstoring kan samenvallen met verstoring door geluid, licht en trilling.  

Gevolg: deze storende factor kan leiden tot een verandering van het habitattype en/of verstoring of het doden van fauna-

individuen. Bij habitattypen treedt de verstoring/verandering vaak op ten gevolge van recreatie of bijvoorbeeld militaire activitei-

ten. Het effect is zeer afhankelijk van de kwetsbaarheid (gevoeligheid) van het habitattype. Waterrecreatie en scheepvaart lei-

den tot golfslag, hetgeen effect kan hebben op de oeverbegroeiing en waterfauna. Luchtwervelingen van bijvoorbeeld windmo-

lens kunnen leiden tot vogelsterfte.  

 
18. Verandering in populatiedynamiek 

Kenmerk: de storende factor verandering in populatiedynamiek treedt op indien er een direct effect is van een activiteit op de 

populatieopbouw en/of populatiegrootte. Er wordt hier vooral gedoeld of de situatie wanneer er sprake van sterfte van individu-

en door wegverkeer, windmolens, of door jacht of visserij.  

Interactie andere factoren: veel storende factoren leiden op hun beurt - dus indirect - tot een verandering in populatiedyna-

miek. Deze storende factor zit namelijk aan het einde van de effectketen. 

Gevolg: bewuste, menselijke ingrepen op populatieniveau kunnen leiden tot directe problemen en problemen in de toekomst. 

Een verandering in populatieomvang is een direct effect. Een verandering in populatieopbouw (verandering van de verhouding 

sterftereproductie) leidt in de toekomst tot effecten. Zowel minder organismen (een kleinere populatie) en zeker een verandering 

in samenstelling van de populatie (bijv. meer oude dieren) kunnen leiden tot een verandering in de geboorte/sterfte ratio. En 

daarmee kan er iets veranderen in de populatiedynamiek (het gedrag in de tijd). Dit kan uiteindelijk leiden tot het (tijdelijk) ver-

dwijnen van soorten, waardoor het evenwicht van het ecosysteem verschuift. De gevoeligheid is sterk afhankelijk van diverse 

populatiekenmerken zoals de generatietijd van een soort en de huidige grootte van populaties. Vooralsnog zijn alle soorten als 

gevoelig gescoord.  

 
19. Bewuste verandering soortensamenstelling 

Kenmerk: er is sprake van bewust ingrijpen in de natuur door herintroductie van soorten, introductie van exoten, uitzetten van 

vis, inzaaien van genetisch gemodificeerde organismen etc.  

Interactie andere factoren: heeft met name direct invloed op de factor ‘verandering in populatiedynamiek’.  

Gevolg: er treedt concurrentie op in voedselbeschikbaarheid, nestgelegenheid etc. Deze concurrentie kan leiden tot het ver-

dringen (opvullen van de niche) van de oorspronkelijke soorten. Ook kunnen soorten verdwijnen door predatie van de geïntro-

duceerde soort. Hierdoor kunnen relaties binnen het ecosysteem worden verstoord. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Westerveld wil voor het buitengebied een nieuw bestemmingsplan vaststellen. 

Ten behoeve van dit nieuwe bestemmingsplan is een milieueffectrapportage uitgevoerd. Dit 

heeft geleid tot het “Plan-MER Bestemmingsplan Buitengebied Westerveld” van 12 april 2011 

(hierna: MER). Dit MER is gepubliceerd. Er is de mogelijkheid geboden om zienswijzen in te 

dienen. Daarnaast is het MER voor advies voorgelegd aan de commissie m.e.r. 

 

De commissie m.e.r. heeft op 14 juli 2011 advies uitgebracht over het MER. De commissie 

m.e.r. is van oordeel dat essentiële informatie voor de besluitvorming in het MER niet aanwezig 

is. De commissie m.e.r. adviseert een aanvulling op het MER op te stellen. In het onderstaande 

wordt inhoudelijk op het advies van de commissie m.e.r. ingegaan. 

 

Het voorliggende document bevat de aanvulling waartoe de commissie m.e.r. adviseert. Deze 

aanvulling maakt integraal onderdeel uit van de MER van 12 april 2011. De aanvulling zal ter 

inzage worden gelegd, waarbij de mogelijkheid wordt geboden een zienswijze in te dienen. De 

aanvulling zal ook voor advies worden voorgelegd aan de commissie m.e.r..  

 
1.2 Hoofdpunten aanvulling 

Hieronder zijn de hoofdpunten uit het advies van de commissie m.e.r. opgenomen. In deze 

aanvulling zal op deze hoofdpunten worden ingegaan: 

 

• Nader toelichten van de alternatieven en de milieueffecten 

• Beter aansluiten op het detailniveau van het bestemmingsplan 

• De gehanteerde referentiesituatie en de afbakening van alternatieven beter onderbouwen 

• De kansen en knelpunten ten aanzien van landschap, cultuurhistorie en natuur beter tot uit-
drukking laten komen in de effectbeoordeling 

 
1.3 Leeswijzer 

Voor u ligt een aanvulling op het Plan-MER Bestemmingsplan Buitengebied Westerveld. 

Het betreft aanvullende informatie waarmee in het MER gemaakte keuzes en beoordelingen 

nader worden onderbouwd en toegelicht. 

 

Tijdens de mondelinge behandeling van het MER bij de commissie m.e.r. is naar voren geko-

men dat het wenselijk is een duidelijk beeld te schetsen van de specifieke kenmerken van het 

buitengebied en van de kaderstelling die gemeenteraad voorafgaande aan het opstellen van het 

bestemmingsplan heeft vastgesteld en van invloed is op de afbakening van alternatieven. 

In hoofdstukken 2 komt dit tot uitdrukking. In hoofdstuk 3, 4 en 5 wordt specifieker ingegaan op 

de aanvullingen die de commissie m.e.r. in haar advies vraagt. 
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2 Voorgeschiedenis 

2.1 Inleiding 

Bij de gemeentelijke herindeling in 1998 zijn de bestemmingsplannen buitengebied van de 

voormalige gemeenten Vledder, Havelte, Diever en Dwingeloo onder de nieuw gevormde ge-

meente Westerveld komen te vallen. De gemeente Westerveld heeft besloten voor het buiten-

gebied eerst vernieuwend ruimtelijk beleid op hoofdlijnen te ontwikkelen en de actualisering en 

samenvoeging van de verschillende bestemmingsplannen buitengebied daarna op te pakken. 

Vernieuwend in de zin van ontwikkelingsplanologie met het scheppen van randvoorwaarden, 

waarbij de kwaliteit van het landschap als waardevol kenmerk van het gehele buitengebied, als 

leidend is aangemerkt.  

 

Dit heeft geresulteerd in het opstellen van een kadernota (2006) op het niveau van een struc-

tuurvisie, in 2008 gevolgd door een nota van uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan 

buitengebied Westerveld. Deze beleidsnota’s zijn richtinggevend voor beleidskeuzes in het 

nieuwe bestemmingsplan en zijn daarmee ook bepalend voor keuzes in het kader van de MER. 

 

Onderscheidend voor het buitengebied van Westerveld is dat de landschappelijke kwaliteit zich 

over het gehele gebied sterk manifesteert in de vorm van grote natuurgebieden (nationaal 

park/Natura 2000), kleinschalig multifunctioneel gebied en vrij kleinschalige landbouwgebieden 

met veldontginningen, essen en beekdalen. De bijzondere omgevingskwaliteit vormt de grote 

(aantrekkings)kracht van het gebied, maar betekent ook dat concentratie van grootschalige of 

intensieve landbouw niet bij dit gebied past. 

 
2.2 Kadernota 

In de Kadernota is de landschappelijke kwaliteit van Westerveld het leidende principe.  

De functies die aanwezig zijn in en gebonden zijn aan het buitengebied (natuur, landbouw en 

recreatie), mogen zich ontwikkelen op voorwaarde dat de landschappelijke kwaliteiten behou-

den blijven en waar mogelijk worden versterkt. 

 

Ten aanzien van de ontwikkeling van (nieuwe) functies in het buitengebied is onderstaande 

overkoepelend beleidsdoelstelling geformuleerd: 

 

Randvoorwaarden ten aanzien van de (ontwikkelings)mogelijkheden voor de functies in het bui-

tengebied vloeien in belangrijke mate voort uit het landschap van Westerveld. Dit met het oog 

op de aanwezige waardevolle kenmerken en het in stand houden en versterken van de land-

schappelijke verscheidenheid. Met inachtneming van deze randvoorwaarden krijgen de 

landbouw en de natuur de ruimte zich verder te ontwikkelen. Tevens zal de recreatie, die in 

economisch opzicht een belangrijke plaats inneemt binnen de gemeente, de nodige ruimte krij-

gen. De ontwikkeling van de andere functies, zoals wonen, niet-agrarische bedrijvigheid, etc., 

mag niet ten koste gaan van de sturende functie landschap. 

 

Daarom wordt in het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied gekozen voor een plansystema-

tiek, waarbij de landschappelijke verscheidenheid de grondslag vormt. Een indeling in land-

schapstypen is weergegeven in figuur 2.1. Voor een verdere beschrijving van de landschapsty-

pen wordt verwezen naar par. 4.4 van het MER. 
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Figuur 2.1 Landschapstypen gemeente Westerveld (bron: Kadernota) 

 

Op basis van deze landschapstypen is in de Kadernota een verdere vertaling gemaakt naar drie 

ontwikkelingsgebieden. Deze ontwikkelingsgebieden zijn op basis van het bestaande grondge-

bruik en het vastgestelde beleid in grote eenheden globaal begrensd (zie figuur 2.2). Voor een 

onderbouwing van de begrenzing en voor een beschrijving van de gewenste ontwikkelrichting in 

de ontwikkelingsgebieden wordt verwezen naar de Kadernota.
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Figuur 2.2 Ontwikkelingsgebieden 

 

Bij de behandeling van de Kadernota heeft de raad van Westerveld besloten dat de bouw- en 

ontwikkelmogelijkheden in elke zone in principe gelijk moet zijn. Dit omdat in elke zone behoefte 

zal bestaan aan extra bouw- en ontwikkelruimte, waarbij eventueel gekozen kan worden voor 

verbrede landbouw (multifunctionele landbouw).  

 

In de zone “ontwikkeling landbouw en recreatie” is ontwikkelruimte nodig voor schaalvergroting 

binnen de landbouw (waarvoor meer of grotere gebouwen zijn vereist). Het aantal recreatiebe-

drijven in deze zone is zeer beperkt. Niettemin, als een dergelijk bedrijf wil uitbreiden en dit is 

verenigbaar met de belangen in de omgeving (natuur, landbouw, etc.) dan wil de gemeente dit 

faciliteren.  

 

In de zone “ontwikkeling landbouw natuur en recreatie” is schaalvergroting van de landbouw 

eveneens aan de orde, met name door overname van vrijkomende gronden bij bedrijfsbeëindi-

ging.  Daarnaast is in deze zone ook ontwikkelruimte nodig voor verbreding van landbouwbe-

drijven (bijv. door ontwikkeling van activiteiten in de zorg of recreatie). In deze zone bevinden 

zich een groot aantal recreatiebedrijven. Deze hebben eveneens ontwikkelruimte nodig.  

 

In de zone “natuur en recreatie” bevinden zich geen landbouwbedrijven. De ontwikkelruimte 

voor landbouwbedrijven hoeft hier dus niet gedifferentieerd te worden (omdat er geen bouw-

blokken zijn). Hier bevinden zich wel recreatiebedrijven, die zich moeten kunnen blijven ontwik-

kelen. Vestiging van agrarische bedrijven is in dit gebied uitgesloten.  
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2.2.1 Bestemmingsplan en flankerende instrumenten 

De beleidsdoelstellingen uit de Kadernota zijn verankerd in het bestemmingsplan en flankeren-

de instrumenten. 

 

Bestemmingen 

In het bestemmingsplan zelf stuurt de gemeente op bouw- en gebruiksmogelijkheden van gron-

den. Voortbordurend op de indeling in ontwikkelingsgebieden in de Kadernota is in het be-

stemmingsplan een onderverdeling gemaakt in de agrarische bestemmingen. De zone “Ontwik-

keling landbouw en recreatie” komt overeen met de bestemming Agrarisch 1 en de zone “Ont-

wikkeling landbouw, natuur en recreatie” komt overeen met de bestemming Agrarisch 2. Agra-

risch 2 kent meer landschappelijke, cultuurhistorische- en natuurlijke waarden. Aan ontwikke-

lingsmogelijkheden voor economische activiteiten worden in beide agrarische bestemmingen 

voorwaarden gesteld. Deze zijn bij de bestemming Agrarisch 2, vanwege de voorkomende 

waarden, iets strenger dan bij de bestemming Agrarisch 1. 

 

Natuurgebieden hebben een natuurbestemming gekregen. Dit geldt niet alleen voor de groot-

schalige bos- en natuurgebieden, maar ook voor de kleine ‘natuurparels’ in het agrarische ge-

bied. Daarnaast is een zorgvuldige analyse uitgevoerd naar de natuurwaarden in het agrarische 

gebied en is op basis hiervan de zonering aangepast (zie Altenburg & Wymenga, Toetsing Ka-

dernota gemeente Westerveld aan POPII, januari 2010). 

 

Aanduidingen 

Naast de bovengenoemde regelingen, zijn in het bestemmingsplan diverse aanduidingen opge-

nomen ter bescherming van specifieke waarden. In de onderstaande tabel zijn de aanduidingen 

weergegeven. Hierbij is ook aangegeven welke waarde met de aanduiding wordt beschermd, 

en door middel van welke criteria deze  bescherming wordt geëffectueerd. 

 

Aanduiding Ter bescherming van Aanvullende criteria  

Beschermd dorps-

gezicht 

Cultuurhistorische en ruimtelijke 

waarde van beschermde dorpsge-

zichten 

Voor o.a. bodemingrepen, 

aanbrengen en rooien beplan-

ting, oppervlakteverharding 

 

Cultuurhistorie Archeologische en cultuurhisto-

risch waardevolle essen 

Voor o.a. bouwen, veranderin-

gen in reliëf, bodemingrepen  

Landschap 1 23 specifiek aangewezen elemen-

ten met landschappelijke en/of 

cultuurhistorische waarde, zoals 

oude begraafplaatsen, waterlopen 

en veentjes 

Voor o.a. bouwen, veranderin-

gen van de waarde, aanplan-

ten bomen 

Landschap 2 Landschappelijk waardevolle 

beekdalen 

Voor o.a. bouwen, opvullen 

laagtes 

 

Flexibiliteitsbepalingen 

In het bestemmingsplan zijn voorts nadere toets- en afwegingsmomenten ingebouwd. Activitei-

ten met gevolgen voor het milieu of de omgeving kunnen door B&W nader worden afwogen in 

het kader van wijzigingsbevoegheden en afwijkingsbesluiten/omgevingsvergunningen. In alge-

mene zin is het systeem zo opgebouwd, dat de afweging zwaarder wordt naarmate de potentië-

le milieugevolgen groter zijn (door de omvang van de ingreep en/of gevoeligheid van de omge-

ving). In de onderstaande kaders worden voorbeelden gegeven van de werking van de wijzi-

gingsbevoegdheid en het afwijkingsbesluit. Hieruit blijkt dat milieuvoorwaarden een sturende rol 

in de afweging spelen. 
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Kader: vergroting agrarisch bouwblok  

 

Een melkveehouderij wil zijn bouwblok vergroten. Het bedrijf ligt in de bestemming Agrarisch 2. Voor de uitbreiding 

moeten B&W van Westerveld een wijzigingsplan vaststellen. Dit wijzigingsplan wordt gepubliceerd en is vatbaar voor 

beroep door belanghebbenden. Voordat zij het wijzigingsplan kunnen vaststellen moeten B&W toetsen of wordt voldaan 

aan de volgende criteria:  

 

1. Is uitbreidingsplan voldoende onderbouwd (er zicht op langdurige vergroting productieomvang of op verbreding van 

de activiteiten)? 

2. Is er binnen de bestaande agrarische bedrijfskavel geen ruimte? 

3. Is er sprake van goede inpassing in het landschap overeenkomstig het Beeldkwaliteitsplan? 

4. Wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke waarden, de archeologische waarden, 

de woonsituatie, het bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden? 

5. Is de waterbeheerder om advies gevraagd over wateraspecten 

 

Uit deze toetsingscriteria blijkt duidelijk dat de uitbreiding niet ‘zonder slag of stoot’ zal kunnen plaatsvinden. Indien de 

landschappelijke inpassing onvoldoende is, wordt niet voldaan aan criterium genoemd bij punt 3 (en eventueel punt 4). 

Indien de uitbreiding er toe leidt dat significante effecten niet kunnen worden uitgesloten (door bijvoorbeeld stikstofde-

positie), zal niet worden voldaan aan het criterium bij punt 4. Als het terrein voor de beoogde uitbreiding archeologische 

waarden kan bevatten en er is onvoldoende onderzoek gedaan, wordt niet voldaan aan criterium bij punt 4.  

 

Als niet wordt voldaan aan alle criteria, zal het wijzigingsplan niet worden vastgesteld en kan de uitbreiding van het 

bouwblok niet plaatsvinden. 

 

 

Kader: afwijking ten behoeve van mestvergisting 

 

Een veehouderij wil op zijn bedrijf mest gaan vergisten. Voor deze activiteit moeten B&W een afwijkingsbesluit nemen 

(al dan niet door middel van een omgevingsvergunning). Dit afwijkingsbesluit (of omgevingsvergunning) wordt gepubli-

ceerd en er staat bezwaar en beroep tegen open. Voordat B&W het afwijkingsbesluit kunnen nemen, moeten zij toetsen 

of aan de volgende milieucriteria wordt voldaan (daarnaast gelden nog enkele andere eisen en randvoorwaarden die 

hier kortheidshalve niet behandeld worden):  

 

1. Is het bedrijf gelegen aan een weg die berekend is op zwaar verkeer? 

2. Is er sprake van goede inpassing in het landschap overeenkomstig het Beeldkwaliteitsplan? 

3. Wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke waarden, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden? 

 

Ook hier is sprake van een gedegen toetsing vooraf. Indien de mestvergisting ertoe leidt dat significante effecten niet 

kunnen worden uitgesloten (door bijvoorbeeld stikstofdepositie), zal niet worden voldaan aan het criterium bij punt 3.  

 

Als niet wordt voldaan aan alle criteria, zal het afwijkingsbesluit niet worden vastgesteld en kan de mestvergisting niet 

plaatsvinden. 
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Flankerend beleid 

Om een optimale doorwerking van de Kadernota te bereiken, heeft de gemeente naast het be-

stemmingsplan enkele flankerende instrumenten ontwikkeld: 

 

• Beeldkwaliteitsplan: toetsing op landschappelijke kwaliteit  

• Beleidsadvieskaart archeologie: toetsing bodemingrepen i.v.m. archeologisch bodemarchief 

• Cultuurhistorische waardenkaart (in ontwikkeling) 
 

Hieronder worden deze instrumenten kort toegelicht. 

 

Beeldkwaliteitsplan 

Door parallel aan het bestemmingsplan een Beeldkwaliteitsplan op te stellen is geborgd dat 

landschappelijke kwaliteiten op een transparante manier worden gewogen bij de toepassing van 

het bestemmingsplan. Het beeldkwaliteitsplan is van toepassing op alle activiteiten die gevolgen 

hebben voor de kernkwaliteiten van het omringende landschap. Het omringende landschap be-

paalt daarmee welke ontwikkelingen passend zijn. Een initiatief kan een bijdrage leveren aan 

landschapsherstel. Samen met de welstandstoetsing draagt het beeldkwaliteitsplan ook bij aan 

een goede landschappelijke inpassing op het eigen erf. Indien door een bouwplan landschappe-

lijke kwaliteiten worden aangetast, kan de omgevingsvergunning wegens strijdigheid met het 

bestemmingsplan worden geweigerd. 

 

Archeologie en cultuurhistorie 

De gemeente heeft invulling gevend aan het nieuwe archeologische monumentenwetgeving 

een beleid ontwikkeld voor de omgang met archeologische waarden. Kernpunt in het gemeen-

telijk beleid is behoud van waardevolle vindplaatsen in situ (oftewel: op de locatie zelf). De be-

kende waardevolle vindplaatsen staan op de archeologische beleidsadvieskaart, dus daar kan 

direct rekening mee worden gehouden. Voor onbekende vindplaatsen is dit niet mogelijk. Om te 

borgen dat hier geen waardevolle vindplaatsen verloren gaan, is een onderzoeksverplichting 

opgenomen voor bodemingrepen. Indien uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een behou-

denswaardige vindplaats, zal de gemeente de initiatiefnemer vragen zijn plannen aan te pas-

sen. Indien dit niet mogelijk is of door de gemeente niet nodig wordt geacht, kunnen de archeo-

logische resten worden behouden ex situ (in een depot). Beleid voor cultuurhistorische waarden 

is in voorbereiding. Deze waarden worden vastgelegd op een cultuurhistorische waardenkaart. 

Deze kaart vormt eveneens flankerend beleid bij het bestemmingsplan.  

 

 

Conclusie 

Uit het voorgaande blijkt dat de gemeente de ambities uit de Kadernota om het landschap lei-

dend te laten zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen, concreet heeft vertaald in het bestemmings-

plan en diverse flankerende instrumenten. 

 

Naast de gemeentelijke sturingsinstrumenten gelden nog tal van specifieke milieueisen via sec-

torale milieuwetgeving. Het bestemmingsplan neemt niet de positie van deze sectorale milieu-

wetgeving over. Deze wetgeving heeft een eigen werking, ook naar initiatiefnemers van activi-

teiten.  
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3 Uitwerking detailniveau MER 

3.1 Inleiding 

De commissie m.e.r. adviseert om in het MER met een hoger detailniveau te werken, en nader 

in te gaan op de gehanteerde referentiesituatie en alternatieven. In onderstaand kader is de 

tekst uit het advies opgenomen. 

 

De Commissie adviseert om in een aanvulling op het MER: 

• de afbakening van alternatieven nader te onderbouwen en aan te geven op welke wijze het 
milieubelang daarbij is meegewogen (ad. § 2.2.1); 

• aan te geven hoe de aanwezigheid van verschillende natuurgebieden en de grote verschei-
denheid aan landschappelijke en cultuurhistorische waarden wordt vertaald naar criteria 
en/of voorwaarden voor het toestaan van ontwikkelingen in het buitengebied (ad. § 2.2.2); 

• de huidige situatie en autonome ontwikkeling in absolute termen te beschrijven, rekening 
houdend met bovenstaande, en de aannames daarin te onderbouwen. Mogelijk dat deze in-
formatie aanwezig is in achterliggende documenten. Ook de informatie in § 5.3 van het MER 
kan hiervoor benut worden (ad. § 2.2.3); 

• op basis van kwantitatieve informatie inzicht te geven in de maximale mogelijkheden van het 
bestemmingsplan en deze informatie te betrekken bij de effectbeoordeling (ad. § 2.2.4). 

 

In het vorige hoofdstuk is de voorgeschiedenis van het bestemmingsplan geschetst, inclusief de 

in dit traject gemaakte beleidskeuzes. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bovenstaande vier 

punten uit het advies van de commissie m.e.r. 

 
3.2 Afbakening alternatieven  

De commissie adviseert om de afbakening van alternatieven nader te onderbouwen en aan te 

geven op welke wijze het milieubelang daarbij is meegewogen.  

 

In het vorige hoofdstuk is de voorgeschiedenis van het bestemmingsplan beschreven. In dit 

voortraject zijn een aantal expliciete bestuurlijke keuzes gemaakt die kaderstellend waren voor 

de alternatievenontwikkeling in het MER. Twee duidelijk kaderstellende gemeentelijke beleids-

keuzes zijn: 

 

• Geen differentiatie ontwikkelmogelijkheden per zone  

• Aansluiten bij vigerende planologische rechten  
 

De commissie vraagt om aan te geven op basis van welke argumenten deze keuzes zijn ge-

maakt en om aan te duiden hoe het milieubelang is (vooral natuur, landschap en cultuurhistorie) 

hierin is meegewogen.  

 

Geen differentiatie per zone 

In het voorgaande hoofdstuk is de voorgeschiedenis toegelicht. Hierin is ook de keuze om niet 

te differentiëren per zone behandeld: in elke zone kan een behoefte kan bestaan aan extra 

bouw- en ontwikkelruimte. De gemeente differentieert dus niet per zone, maar hanteert in elke 

zone een hoge kwaliteitsstandaard. In elke zone worden belangrijke waarden beschermd door 

aanduidingen, en zijn bij wijzigings- en afwijkingsmogelijkheden criteria opgenomen ter be-

scherming van milieuwaarden. Daarnaast wordt er via het bestemmingsplan en flankerend be-

leid ook in alle zones gestuurd op behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden. Voor 
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het thema natuur zorgt de gemeente ervoor dat ruimtelijke ontwikkelingen met mogelijke nega-

tieve invloeden worden getoetst. Ook dit geldt voor alle zones. 

 

De keuze om niet te differentiëren per zone is ten slotte ook ingegeven door het belang om ook 

in agrarische gebieden met landschapswaarden nog wel agrarische bedrijven te behouden voor 

het beheer van het landschap en agrarisch natuurbeheer.  

 

Aansluiten bij bestaande planologische rechten 

Uitgangspunt is dat bestaande planologische rechten worden gerespecteerd. Voor het bepalen 

van een passende bestemming is gekeken naar de juridisch geldende bestemming en de wer-

kelijke situatie. Daar waar bedrijven levensvatbaar zijn en hebben aangegeven hun bestaande 

planologische rechten alsnog te gaan benutten in de planperiode van het nieuwe bestemmings-

plan, zijn deze bestaande rechten gehandhaafd. Overigens zou het wegbestemmen van deze 

bestaande rechten ook kunnen leiden tot claims om planschade te betalen. 

 
3.3 Milieugebruiksruimte 

De commissie adviseert om in het MER aan te geven hoe de aanwezigheid van verschillende 

natuurgebieden en de grote verscheidenheid aan landschappelijke en cultuurhistorische waar-

den wordt vertaald in criteria en/of voorwaarden voor het toestaan van ontwikkelingen in het 

buitengebied. Hiervoor hier wordt terugverwezen naar hoofdstuk 2 van deze Aanvulling. In dit 

hoofdstuk is reeds uitvoerig ingegaan op het systeem van criteria en voorwaarden waarmee de 

gemeente kan en zal sturen ter bescherming van milieuwaarden. 

 
3.4 Referentiesituatie 

De commissie adviseert om de globale beschrijving van de autonome ontwikkeling van de land-

bouwsector verder uit te werken. Verder adviseert de commissie om de huidige situatie en de 

autonome ontwikkeling niet alleen te beschrijven als basis voor de effectbeschrijvingen, maar 

ook in absolute termen.  

 

In de MER-systematiek wordt met de referentiesituatie bedoeld de situatie waarmee de alterna-

tieven worden vergeleken. De referentiesituatie wordt gevormd door de huidige situatie en de 

autonome ontwikkeling. In het MER is de referentiesituatie beschreven in hoofdstuk 4. 

 
3.4.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling agrarische sector 

 

Kenmerken landbouwsector Westerveld 

Kenmerkend voor Westerveld is dat er vrijwel uitsluitend nog grondgebonden landbouw plaats 

vindt. Intensieve veehouderij is de afgelopen decennia sterk afgenomen (er zijn nog <10 hoofd-

takken intensieve veehouderij en <5 neventakken intensieve veehouderij). De commissie vraagt 

naar absolute aantallen. In het MER zijn stikstofdepositieberekeningen uitgevoerd op basis van 

meitellinggegevens. Deze gegevens zijn echter vertrouwelijk, zodat hiermee geen kaartbeelden 

kunnen worden gemaakt. Om die reden is in het kader van deze Aanvulling een analyse ge-

maakt van milieuvergunninggegevens (stand 2011). Omdat de melkveehouderij met afstand de 

belangrijkste sector is, is een beeld gegeven van het aantal dieren per rundveehouderij en de 

ligging van deze bedrijven. Zie onderstaande tabel. De aantallen dieren komen overeen met de 

bouwblokgrootte die is aangehouden in de stikstofdepositieberekeningen (zie bijlage 4 bij het 

MER). In de onderstaande figuur is de ruimtelijke spreiding van de rundveebedrijven weergege-

ven. Hieruit blijkt dat zich veel kleinere bedrijven rondom natuurgebieden en dorpen bevinden. 

De grootste bedrijven liggen in de meer grootschalige gebieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal stuks rundvee (incl. jongvee) 
o.b.v. milieuvergunninggegevens 2011 

Aantal bedrijven huidige 
situatie 2011 

<= 167 183 

168 – 250 30 

251 – 333 17 

334 – 500 16 

> 500 13 
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Autonome ontwikkeling landbouwsector Westerveld 

De voortzetting met schaalvergroting van het melkrundveebedrijf of met schaalverbreding is 

afhankelijk van de ligging ten opzichte van gevoelige functies (natuur, wonen), maar wordt ook 

sterk beïnvloed door het al dan niet aanwezig zijn van een bedrijfsopvolger binnen de familie. 

Het aantal agrarische bedrijven neemt nog steeds af. De gemiddelde bedrijfsomvang neemt 

toe, maar blijft vaak beperkt tot een bedrijfsvoering die nog door het eigen gezin of in familie-

verband (maatschap) kan worden bewerkt.  

 

De autonome ontwikkeling van de landbouw in de gemeente Westerveld is de doorontwikkeling 

op grond van de vigerende bestemmingsplannen. De ontwikkelruimte die in de huidige be-

stemmingsplannen is opgenomen, zal in de praktijk niet overal worden benut. De daadwerkelij-

ke benutting is afhankelijk van (m.n. bedrijfseconomische) ontwikkelingen in de landbouw. Deze 

ontwikkelingen zijn afhankelijk van diverse factoren zoals de wereldmarkt, overheidsregulering 

(melkquotum, natuur- en milieuwetgeving, dierenwelzijn).  

 

Om een beeld te krijgen van het daadwerkelijk benutten van de bestemmingsplanmogelijkhe-

den, is het in Nederland gangbaar om te kijken naar de huidige bedrijfsgrootte uitgedrukt in 

NGE’s (Nederlandse Grootte Eenheid). Zie paragraaf 4.2.2 van het MER. Er zijn NGE’s ontwik-

keld voor diverse typen landbouwbedrijven. Bij het maken van prognoses op basis van NGE’s is 

de aanname dat landbouwbedrijven die nu al relatief groot zijn (>70 NGE) in het algemeen een 

goede uitgangspositie hebben om in de toekomst verder door te groeien. Een tweede aanname 

is dat bedrijven die nu relatief klein zijn (<40 NGE) de stap naar schaalvergroting niet zullen 

kunnen maken en uiteindelijk zullen stoppen.
1
 De derde aanname volgt uit de eerste twee: de 

veebezetting op bedrijven tussen de 40 en 70 NGE zal gemiddeld op dezelfde omvang blijven 

als nu.  

 

Nota bene: de prognose op basis van NGE is in het MER en de Passende beoordeling alléén 

gebruikt voor de stikstofdepositieberekeningen. In de overige beoordelingen (zoals landschap 

en archeologie) is uitgegaan van maximale bouwblokomvang op alle locaties. 

 

In het kader van deze Aanvulling is voor de bestaande rundveebedrijven (milieuvergunningge-

gevens 2011) een analyse gemaakt op basis van bovenstaande indeling in NGE. Van de be-

staande bedrijven blijkt een groot aandeel (ca 66%) groter dan 70 NGE, 18% tussen de 40 en 

70 NGE en 16% kleiner dan 40 NGE. De groeiers kunnen in de autonome ontwikkeling conform 

de vigerende bestemmingsplannen doorgroeien tot maximaal een dieraantal dat overeenkomt 

met 1,5 ha bouwblok.  

 

Op basis van dit gegeven is een beeld gemaakt van de ruimtelijke spreiding van de rundveebe-

drijven in de autonome ontwikkeling. Uit dit kaartbeeld blijkt dat in de randzones bij natuurge-

bieden en dorpen veel bedrijven stoppen of niet doorgroeien. In de overige gebieden, en vooral 

in de primaire landbouwgebieden (gelegen in de grootschalige beekdalen, het heideontgin-

ningslandschap en het wegdorpenlandschap) bevinden zich veel groeiers. 

 

 

  

 

                                                                  
1
 In par. 2.2.3 van het advies verwijst de commissie naar par. 4.1 van het MER, waar staat dat het stoppen van kleinere 

bedrijven niet is meegenomen. Het MER (par. 4.1.) doelt hier op bedrijven die de afgelopen jaren  gestopt zijn, maar in 

het geldende bestemmingsplan nog wel een bouwblok hebben. In het MER worden deze bedrijven niet meegenomen in 

de referentiesituatie omdat zij niet meer actief zijn en dus geen milieubelasting meer veroorzaken.  

Aantal stuks rundvee (incl. jongvee) 
o.b.v. milieuvergunninggegevens 2011 Aantal bedrijven 

Gestopt 41 

<= 167 46 

168 – 250 126 

251 – 333 17 

334 – 500 16 

> 500 13 
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3.4.2 Huidige situatie en autonome ontwikkeling in absolute termen 

In een MER worden de effecten van de alternatieven vergeleken met de referentiesituatie. De 

inhoud van de referentiesituatie was ook al beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau: 

doorontwikkeling conform de vigerende bestemmingsplannen. 

 

De betekenis van de toegekende scores zijn toegelicht in paragraaf 6.1 van het MER. Om hel-

der te maken hoe de beoordeling van de alternatieven moet worden gelezen, is in de tabellen 

met de samenvattingen van de scores telkens aangegeven dat de autonome ontwikkeling het 

ijkpunt is (AO is 0). De beoordeling is gebaseerd is op de in de alternatieven geboden ontwikke-

lingsruimte.  

 

Hiermee is niet gezegd dat er in de autonome ontwikkeling ten opzichte van de huidige situatie 

geen effecten zouden optreden. Dat is wel het geval indien in de autonome ontwikkeling activi-

teiten met milieugevolgen kunnen plaatsvinden die in de huidige situatie nog niet plaatsvinden. 

Dat wil zeggen: als de vigerende bestemmingsplannen ontwikkelingsmogelijkheden bieden die 

nog niet zijn benut.  

 

Aangezien de vigerende bestemmingsplannen geen ontwikkelingsruimte bevatten voor kam-

peerterreinen en natuurontwikkeling, kan voor deze onderdelen gesteld worden dat de autono-

me ontwikkeling gelijk is aan de huidige situatie.  

 

Bij de landbouw ligt dit anders. Hier bevatten de vigerende plannen nog niet benutte ontwikke-

lingsruimte. Dit betreft enerzijds de mogelijkheid tot uitbreiding van agrarische bouwblokken, 

anderzijds de mogelijkheid tot nieuwvestiging van agrarische bouwblokken. Door het benutten 

van deze mogelijkheden kunnen er ten opzichte van de huidige situatie effecten optreden.  

 

Om inzichtelijk te maken in welke mate dit het geval is, is per criterium een beoordeling uitge-

voerd ten opzichte van de huidige situatie. Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage bij deze 

Aanvulling. In de onderstaande tabel zijn voor alle criteria de effectbeoordelingen zowel ten op-

zichte van de AO als ten opzichte van de HS samengevat.  

 

Uit deze tabel blijkt dat de beoordeling ten opzichte van de huidige situatie minder gunstig is 

dan ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Met de sturingsmechanismen zoals beschre-

ven in hoofdstuk 2 van deze Aanvulling gaat de gemeente bij de toepassing van het bestem-

mingsplan sturen op het voorkomen en beperken van deze mogelijke negatieve effecten.  

 
3.5 Worst case situatie 

De commissie verzoekt om met kwantitatieve informatie inzicht te geven in de maximale moge-

lijkheden van het bestemmingsplan (en deze informatie te betrekken bij de effectbeoordeling). 

 

De maximale ontwikkelingsruimte van een bestemmingsplan is alles wat bij recht of via binnen-

planse procedures (wijziging en afwijking) wordt mogelijk gemaakt. Deze maximale ontwikke-

lingsruimte is de basis geweest voor de effectbeoordeling in het MER en de Passende Beoor-

deling. De maximale ontwikkelingsruimte is voor de voorgenomen activiteit beschreven in para-

graaf 2.2 van het MER (hier worden ook zaken genoemd die alleen via ontheffing of wijziging 

mogelijk worden gemaakt). De ontwikkelingsruimte per alternatief is beschreven in paragraaf 

5.5 van het MER.  

 

Overigens is het goed hier te benadrukken dat de beoordeling in het MER afwijkt van de beoor-

deling in de Passende Beoordeling. In het MER wordt de (maximale) ruimte in het voorontwerp-

bestemmingsplan beoordeeld. Op basis van de beoordeling in het MER is een voorkeursalter-

natief ontwikkeld, zie hoofdstuk 7 van het MER. De maximale ruimte in dit voorkeursalternatief 

is aanzienlijk beperkter dan de maximale ruimte in het voorontwerp (o.a. beperking oppervlakte 

bebouwing, beperking oppervlakte kampeerterreinen). De maximale ruimte in het voorkeursal-

ternatief is beoordeeld in de Passende Beoordeling, zie hoofdstuk 4 van deze Aanvulling. 
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De commissie m.e.r. vraagt om kwantitatieve informatie. Het betreft de volgende aantallen 

 

Agrarische bedrijven: 230 agrarische bedrijfskavel (bouwblok). In de beoordeling van de mili-

euthema’s is uitgegaan van maximale doorgroei op deze 230 locaties (3 ha bouwblok in alterna-

tief 1, 1,5 ha bouwblok in alternatief 2; de bijbehorende dieraantallen zijn weergegeven in bijla-

ge 4 bij het MER). Daarnaast is een mogelijkheid voor nieuwvestiging van agrarische bedrijven 

opgenomen. Ook dit is meegenomen in de effectbeoordeling. Voor de berekeningen van stik-

stofdepositie door agrarische bedrijven is een nadere invulling van de ontwikkelingsruimte ge-

geven door middel van de indeling in NGE’s.  

 

Kampeerterreinen: ca 35 stuks. De beoordeling in het MER is gebaseerd op maximale door-

groei op deze locaties. Daarnaast nieuwvestigingsmogelijkheid (bij wijziging) in de bestemmin-

gen agrarisch 1 en 2. 

 

Mestvergistingsinstallaties: via afwijkingsvergunning mogelijk op een agrarische bedrijfskavel 

(bouwblok). Voor de meeste milieuthema’s is de oprichting van een mestvergistingsinstallatie 

niet onderscheidend ten opzichte van andere agrarische bebouwing/installaties. Wel leiden 

mestvergistingsinstallaties tot extra stikstofemissie, maar in vergelijking tot uitbreidingen van 

veehouderij is dit relatief gezien zeer gering. Op dit moment is een mestverwerkingsinstallatie in 

de gemeente Westerveld een uitzondering. Een aanname van een sterke toename van mest-

verwerkingsinstallaties in de gemeente Westerveld is niet realistisch. Indien een initiatief wordt 

ondernomen, zal voorafgaand een Natura 2000 toetsing moeten plaatsvinden (zie voorbeeld in 

paragraaf 2.2.1). 
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4 Effectbepaling en –beoordeling 

4.1 Landschap en cultuurhistorie 

De commissie m.e.r. adviseert om de effectbeoordeling voor landschap en cultuurhistorie aan te 

vullen. In onderstaand kader is de tekst uit het advies opgenomen. 

 

De Commissie adviseert in een aanvulling op het MER de effectbeoordeling ten aanzien van 

landschap en cultuurhistorie nader uit te werken en te onderbouwen, met aandacht voor de vol-

gende aspecten: 

• Maak in de effectbeoordeling zichtbaar hoe ingrepen per landschapstype bijdragen aan de 
totaalbeoordeling voor het aspect landschap. 

• Maak bij de effectbeoordeling gebruik van de in bijlage 6 opgenomen kaart van de gaafheid, 
om te komen tot onderscheidende effecten per landschapstype.  

• Houdt rekening met eventuele effecten op aardkundige waarden (reliëf) en visueel-
ruimtelijke kenmerken 

 

In deze paragraaf is de gevraagde aanvulling opgenomen. Eerst wordt ingegaan op het laatste 

bolletje uit het advies van de commissie m.e.r.: de aardkundige waarden in Westerveld. Vervol-

gens wordt de effectbeoordeling landschap en cultuurhistorie uitgewerkt.  

 
4.1.1 Aardkundige waarden en visueel-ruimtelijke kenmerken 

 

Aardkundige waarden 

In figuur 4.1 is de aardkundige waardenkaart van de provincie Drenthe opgenomen. Deze 

waarden worden hieronder kort toegelicht, waarbij tevens wordt ingegaan op het reliëf.  

 

De aardkundige waarden bevinden zich vooral in de drie grote natuurcomplexen (Dwingelder-

veld, Drentse-Friese Wold en Holtingerveld). Hier bevinden zich dekzandwelvingen en stuif-

zandgebieden. Zandduinen zorgen voor het nodige reliëf.  

 

Alle in de gemeente aanwezige escomplexen zijn als aardkundig waardevol aangemerkt. Enke-

le essen liggen op het dekzand (o.a. excomplexen bij Wapse). Enkele andere essen liggen op 

een keileemplateau (o.a Diever, Wittelte). De essen bij Uffelte en Havelte liggen op de stuwwal 

van Havelte. Deze laatste essen kennen relatief veel hoogteverschil. De essen op dekzand en 

op keileemplateaus hebben minder reliëf, maar ook hier is de kenmerkende bolling wel waar-

neembaar.  

 

Ten slotte zijn de beekdalen van de Vledder Aa en Wapserveense Aa aangemerkt als aardkun-

dig waardevol. Deze dalen zijn vrij vlak, er is zeer weinig hoogteverschil tussen de flanken en 

de beek. Opmerkelijk is dat in dit dal, op de gemeentegrens met Steenwijkerland, een keileem-

plateau in het beekdal ligt.  

 

De genoemde aardkundige waarden zijn nauw verbonden aan de landschapstypen. Zo zijn de 

essen juist daar ontstaan waar de hiervoor gunstige aardkundige omstandigheden (droge plek-

ken) aanwezig waren. Aantasting van de landschappelijke waarde leidt ook tot aantasting van 

de aardkundige waarde. Omgekeerd leidt het behoud van de landschappelijke waarde ook tot 

behoud van de aardkundige waarde. De aardkundige worden om die reden geïntegreerd in de 

beoordeling op het criterium “historisch landschap”.  



Effectbepaling en –beoordeling 

 

 

 

, revisie 2 

Pagina 19 van 38 

 
Figuur 4.1: Aardkundige waardenkaart westerveld 

 

Visueel-ruimtelijke kenmerken 

De commissie m.e.r. mist visueel-ruimtelijke kenmerken bij de effectanalyse op het criterium 

“historisch landschap”. Hiermee wordt gedoeld op de huidige verschijningsvorm van het land-

schap, ongeacht de historische waarde ervan.  

 

Belangrijke visueel-ruimtelijk kenmerken zijn openheid en beslotenheid. Deze begrippen zijn in 

verschillende landschapstypen relevant. Als voorbeeld: karakteristiek voor een es is de open-

heid in het midden en randbeplanting (=dichtheid) aan de randen. Ander voorbeeld: beekdalen 

kunnen in de bovenlopen vrij besloten zijn (hoge dichtheid aan houtwallen haaks op de beek) 

terwijl ze meer benedenstrooms een meer open karakter krijgen.  

 

De verschillende landschapstypen hebben dus elk hun eigen visueel-ruimtelijke kenmerken. Dit 

is op hoofdlijnen beschreven in paragraaf 4.4 van het MER. In de uitgewerkte effectbeoordeling 

in deze Aanvulling zal bij het criterium “historisch landschap” meer expliciet worden ingegaan 

op de visueel-ruimtelijke kenmerken.  

 
4.1.2 Aanvulling effectbeoordeling “historisch landschap” 

De effectbeschrijving voor het criterium historisch landschap is opgenomen in paragraaf 6.3.1 

van het MER. Deze effectanalyse heeft geleid tot de volgende effectbeoordeling:
2
 

 

Criterium: historisch 

landschap 

AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Agrarische bouwblokken 0 0/-  0/+ 

Kampeerterreinen 0 -  0 

Natuurontwikkeling 0 0 + 

Totaal 0 -  + 

 

                                                                  
2
 In de tabel op p. 59 van het MER is per abuis bij natuurontwikkeling 0/- opgenomen bij Alternatief 1. zoals ook in de 

tekst van het MER is benoemd, is het effect van alternatief 1 gelijk aan de autonome ontwikkeling en is de beoordeling 

dus 0 (neutraal). 
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In de navolgende paragrafen wordt ingegaan op de effectbeoordeling voor agrarische bouw-

blokken en kampeerterreinen. Eerst wordt toegelicht welke landschapstypen wel en niet rele-

vant zijn voor de effectanalyse.  

 

De effectbeoordeling in het MER is gebaseerd op de effecten die optreden in de landschapsty-

pen essen, beekdalen, wegdorpen en heideontginningen. Ten aanzien van de andere land-

schapstypen geldt het volgende: 

 

Veldgronden  

Op het overgrote deel van de veldgronden in de gemeente Westerveld bevinden zich groot-

schalige bos- en natuurgebieden (Drents-Friese Wold, Dwingelderveld en Holtingerveld). In dit 

landschapstype zijn vrijwel geen agrarische bedrijven aanwezig. Wel zijn enkele kampeerterrei-

nen aanwezig, die in het bestemmingsplan uitbreidingsmogelijkheden krijgen. Deze kampeer-

terreinen betreffen een in relatie tot het landschapstype beperkte oppervlakte en zijn bovendien 

nauwelijks zichtbaar doordat ze in beboste gebieden liggen. Het landschapstype veldgronden is 

daarom niet meegenomen in beoordeling van effecten op historisch landschap. 

 

Ontginningskolonie  

In dit landschapstype zijn wel historische landschapswaarden aanwezig. De kolonie bij Frede-

riksoord valt echter buiten de plangrenzen van het bestemmingsplan buitengebied. De kolonie 

bij Zorgvlied bestaat grotendeels uit bos. Hier liggen geen agrarische bedrijven en de wel (in het 

bos) aanwezige kampeerterreinen hebben geen invloed hebben op het landschapstype. Het 

landschapstype ontginningskolonie is daarom niet meegenomen in beoordeling van effecten op 

historisch landschap. 

 
4.1.2.1 Effecten door agrarische bedrijfskavels (bouwblokken) 

In deze paragraaf worden de effecten door ontwikkeling van agrarische bedrijfskavels op het 

historisch landschap nadere toegelicht. De ligging van de 230 bedrijfskavels van bestaande 

agrarische bedrijven en de nieuwvestigingsmogelijkheden zijn weergegeven op drie themakaar-

ten behorend bij het MER.
3
 Nieuwvestiging is alleen toegestaan binnen de bestemming Agra-

risch 1 en zal in verband met het grondgebonden karakter van de bedrijven voornamelijk plaats 

vinden ten behoeve van bedrijfsverplaatsing. In de effectbeoordeling wordt aandacht besteed 

aan de mate waarin aangesloten wordt bij het historische bebouwingspatronen en aan effecten 

op openheid van het landschap en reliëf in het landschap. 

 

Essen 

Hieronder is een nadere analyse opgenomen naar effecten van agrarische ontwikkelingsmoge-

lijkheden op escomplexen. 

Escomplex Bouwblokken 

Es (hoge gaafheid) ten noorden van Vledder 1 bestaand bouwblok 

Essen (hoge gaafheid) rondom Wapse; ten 

zuiden van Wapse is sprake van kransesdorp 

4 bestaande bouwblokken + beperkte 

nieuwvestigingsmogelijkheden 

Es (hoge gaafheid) ten zuidwesten van Die-

ver 

1 bestaand bouwblok  

Es (hoge gaafheid) ten noorden van Wittelte 2 bestaande bouwblokken (waarvan 1 IV)  

Essen (hoge gaafheid) rondom Eemster en 

Leggeloo 

2 bestaande bouwblokken op de rand + 

beperkte nieuwvestigingsmogelijkheden 

Es (hoge gaafheid) ten zuiden van Dwingeloo 2 bestaande bouwblokken 

Es (middelmatige gaafheid) ten zuiden van 

Dwingeloo 

2 bestaande bouwblokken waarvan 1 IV 

Es (hoge gaafheid) ten noorden van Uffelte 2 bestaande bouwblokken 

Es (hoge gaafheid) tussen Havelte en Darp; 

dit betreft kransesdorp 

6 bestaande bouwblokken waarvan 1 IV 

                                                                  
3
 De themakaarten voor landschap waren ook opgenomen in het MER. Op de kaart “Agrarische bedrijven - landschaps-

typen” bij het MER waren nieuwvestigingsmogelijkheden op essen niet juist weergegeven. Essen zijn voor het overgrote 

deel gevrijwaard van nieuwvestiging. De kaart bij deze Aanvulling vervangt dan ook de kaart bij het MER. 
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Uit de bovenstaande tabel volgt dat het aantal bestaande agrarische bedrijven beperkt is, en 

dat er zeer beperkte nieuwvestigingsmogelijkheden zijn. In het landschapstype essen zijn rela-

tief veel stoppers en relatief weinig groeiers aanwezig zijn (zie tabel p. 38 MER).  

 

Kenmerkend voor essen is de openheid in het midden en de beplanting aan de rand. Bij de 

kransesdorpen (ten zuiden van Wapse, en tussen Havelte en Darp) is aan de esrand ook histo-

rische agrarische bebouwing aanwezig. Bij kernesdorpen bevond zich alleen bebouwing op de 

overgang tussen het dorp en de es, en niet verspreid langs de es. Het landschapstype essen is 

zeer gevoelig; toename van grootschalige en moderne bebouwing kan al snel leiden tot aantas-

ting van de kwaliteit van de es. De kenmerkende openheid kan verloren gaan en de karakteris-

tieke bolling kan aan het zicht worden onttrokken.  

 

De bestaande bedrijven zijn bij alle genoemde essen aanwezig aan de rand van de es. Uitbrei-

ding van dergelijke bedrijven is bij de twee kransesdorpen passend bij het historische patroon, 

bij de kernesdorpen echter niet. In alternatief 1 is er daarnaast ook sprake van enkele beperkte 

nieuwvestigingsmogelijkheden op essen. Dit is aan de orde bij de essen ten noorden van Wap-

se en bij Eemster/Leggeloo. Dergelijke nieuwvestiging wijkt af van het historische patroon en 

tast de openheid aan. Dit leidt tot negatieve effecten. 

 

 
Es ten noordsoosten van Wapse  

 

Concluderend: essen zijn als landschapstype gevoelig voor toename van agrarische bebou-

wing. Negatieve effecten kunnen optreden door uitbreiding van bestaande agrarische bedrijven 

en door nieuwvestiging. 
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Beekdalen 

Hieronder is een nadere analyse opgenomen naar effecten van agrarische ontwikkelingsmoge-

lijkheden in het beekdallandschap. 

 

Beekdal Bouwblokken 

Vledder Aa (hoge gaafheid) tussen Dolder-

summer veld en Frederiksoord 

7 bestaande bouwblokken, waarvan 6 op 

westelijke flank en 1 op oostelijke 

Wapserveense Aa (hoge gaafheid) tot sa-

menvloeiing met Vledder Aa  

3 bestaande bouwblokken en nieuwvesti-

gingsmogelijkheid 

Vledder Aa/Wapserveense Aa (lage gaaf-

heid) tussen Wapserveen en Frederiksoord 

5 bestaande bouwblokken waarvan 1 IV + 

nieuwvestigingsmogelijkheid 

Drentse Hoofdvaart (hoge gaafheid) tussen 

Geeuwenbrug en Havelte  

7 bestaande bouwblokken + deels nieuw-

vestigingsmogelijkheid 

Drentse Hoofdvaart (lage, middelmatige en 

hoge gaafheid) tussen Geeuwenbrug en 

Havelte 

30 bestaande bouwblokken waarvan 4 IV + 

nieuwvestigingsmogelijkheid 

Oude Vaart (lage gaafheid) ten oosten van 

Havelte  

2 bestaande bouwblokken + nieuwvesti-

gingsmogelijkheid 

Dwingelderstroom (lage gaafheid) rondom 

Lheebroek 

17 bestaande bouwblokken + nieuwvesti-

gingsmogelijkheid 

 

Uit dit overzicht volgt dat er in het landschapstype beekdal vrij veel agrarische bedrijven aanwe-

zig zijn en dat er bovendien in beekdal ruime nieuwvestigingsmogelijkheden zijn voorzien (in de 

autonome ontwikkeling en alternatief 1). In het landschapstype beekdal bevinden zich boven-

dien relatief weinig stoppers en relatief veel groeiers (zie tabel p. 38 MER).  

 

Bij de kenmerken van beekdalen moet onderscheid worden gemaakt tussen de meer besloten 

bovenlopen (waar de dalvorm vaak nog zichtbaar is), en de meer open benedenlopen (met 

overwegend zeer weinig hoogteverschil). Pas vrij recent zijn er aan de randen van de groot-

schaliger beekdalen agrarische bouwkavels ontstaan (na ca 1960, in het kader van de ruilver-

kaveling). In de beekdalen zelf is van oudsher nooit gebouwd (percelen waren/zijn daarvoor ook 

te nat). 

 

De bestaande bedrijven liggen over het algemeen aan de randen van de wat grootschaliger 

beekdalen. Uitbreiding van deze bedrijven is inpasbaar. De nieuwvestigingsmogelijkheden (in 

de autonome ontwikkeling en alternatief 1) hebben betrekking op de gehele beekdalen. Nieuw-

vestiging aan de rand van grootschalige dalen is inpasbaar, maar nieuwbouw midden in het 

beekdal wijkt af van het historische patroon en tast de openheid aan.  

 

 
Beekdal bij Wittelte (bovenloop Wapserveense Aa) 
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Concluderend: beekdalen bieden mogelijkheden voor een verantwoorde toename van agrari-

sche bebouwing. Daar tegenover staat dat zich in het landschapstypen beekdalen al veel be-

drijven aanwezig zijn (niet alleen aan de randen) en de groeipotentie hier relatief groot is. De 

kans op negatieve effecten op het landschapstype beekdal wordt primair veroorzaakt door de 

ruime nieuwvestigingsmogelijkheden die zijn opgenomen in alternatief 1 (en in de autonome 

ontwikkeling). De nieuwvestigingsmogelijkheden zijn niet opgenomen in alternatief 2. 

 

Bij beekdalen die door ingrepen in het verleden landschappelijke kwaliteit hebben verloren, lig-

gen er kansen op herstel van het beekdallandschap door toepassing van het Beeldkwaliteits-

plan. Dergelijke kansen liggen er vooral in de beekdalen die nu een lage gaafheidsgraad heb-

ben. Het betreft hier gebieden ten noorden van Lheebroek, ten oosten van Havelte en ten wes-

ten van Wapserveen. 

 

Wegdorpenlandschap 

Hieronder is een nadere analyse opgenomen naar effecten van agrarische ontwikkelingsmoge-

lijkheden in het wegdorpenlandschap. 

 

Wegdorpenlandschap Bouwblokken 

Wapserveen 25 bestaande bouwblokken + nieuwvesti-

gingsmogelijkheid 

Veendijk 15 bestaande bouwblokken waarvan 1 IV + 

nieuwvestigingsmogelijkheid 

 

Het aantal bestaande agrarische bedrijven is gemiddeld. Deze liggen voor een groot deel in het 

lint van het wegdorp. De nieuwvestigingsmogelijkheden in dit landschapstype zijn ruim. In Wap-

serveen is nieuwvestiging direct achter het lint mogelijk (vooral in Midden en Oosteinde). In 

Veendijk is ook nieuwvestiging in het wegdorpenlint zelf mogelijk. Zowel bij Wapserveen als bij 

Veendijk zijn er ook nieuwvestigingsmogelijkheden in het open agrarische land achter de linten. 

In dit landschapstype zijn gemiddeld iets meer stoppers dan groeiers aanwezig. 

 

Kenmerkend voor het landschapstype is het contrast tussen het dichte lint met bebouwing en 

zware beplanting, en het open agrarische grasland erachter. In dit landschapstype is vrijwel 

geen reliëf waarneembaar.  

 

Uitbreiding van bestaande bedrijven in de linten is inpasbaar mits voldaan wordt aan het Beeld-

kwaliteitsplan (o.a. nokrichting, doorzichten naar open landschap achter lint). Ook nieuwvesti-

ging in de linten is mogelijk zonder aantasting van kwaliteiten. Nieuwvestiging buiten het lint 

wijkt af van het historische patroon, en leidt tot aantasting van het waardevolle contrast tussen 

het dichte lint en het open landschap. 

 

  
Moderne bebouwing achter historische bebouwing (wegdorp Wapserveen) 
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Concluderend: wegdorpen bieden binnen het lint mogelijkheden voor een verantwoorde toena-

me van agrarische bebouwing. De kans op negatieve effecten wordt primair veroorzaakt door 

de nieuwvestigingsmogelijkheden achter de linten.  

 

Heideontginningen  

Hieronder is een nadere analyse opgenomen naar effecten van agrarische ontwikkelingsmoge-

lijkheden in het wegdorpenlandschap. 

 

Heideontginningen Bouwblokken 

Zorgvlied (middelmatige gaafheid) 6 bestaande bouwblokken waarvan 2 IV  

Oude Willem (hoge gaafheid) 2 bestaande bouwblokken  

Doldersum-Vledder (hoge gaafheid) 5 bestaande bouwblokken waarvan 1 IV + 

nieuwvestigingsmogelijkheid 

Vledderveen (middelmatige gaafheid) 12 bestaande bouwblokken + nieuwvesti-

gingsmogelijkheid 

Wilhelminaoord (hoge gaafheid) 5 bouwblokken waarvan 2 IV  

Wapse (hoge gaafheid) 18 bestaande bouwblokken + deels nieuw-

vestigingsmogelijkheid 

Diever (hoge gaafheid) 3 bestaande bouwblokken + nieuwvesti-

gingsmogelijkheid 

Wittelte (hoge gaafheid) 12 bestaande bouwblokken waarvan 2 IV + 

nieuwvestigingsmogelijkheid 

Geeuwenbrug/Eemster/Leggeloo (hoge 

gaafheid) 

18 bestaande bouwblokken waarvan 1 IV + 

nieuwvestigingsmogelijkheid 

Lhee (middelmatige gaafheid) 1 bestaand bouwblok + zeer beperkte 

nieuwvestigingsmogelijkheid 

Tussen Dwingeloo en Uffelte (middelmatige 

gaafheid) 

8 bestaande bouwblokken waarvan 1 IV + 

nieuwvestigingsmogelijkheid 

Rondom Havelte en Uffelte (hoge gaafheid) 10 bestaande bouwblokken + deels nieuw-

vestigingsmogelijkheid 

 

Uit dit overzicht volgt dat er in dit landschapstype vrij veel agrarische bedrijven aanwezig zijn en 

dat er bovendien diverse nieuwvestigingsmogelijkheden zijn voorzien (in de autonome ontwik-

keling en alternatief 1). In dit landschapstype zijn ongeveer evenveel stoppers als groeiers aan-

wezig (zie tabel p. 38 MER).  

 

Het heideontginningslandschap betreft een vrij nieuw landschap (grotendeels na 1900), met 

een grootschalig en rationeel karakter. De verkaveling is blokvormig en langs de wegen zijn 

bomenrijen aangeplant. Het landschap heeft daardoor een halfopen karakter. Er is weinig reliëf 

aanwezig. 

 

Uitbreiding van bestaand bedrijven en nieuwvestiging van bedrijven zijn in dit landschapstype 

over het algemeen goed in te passen. Aantasting van openheid en/of reliëf is veel minder aan 

de orde dan bij de essen, beekdalen of wegdorpen.  

 

Concluderend: het landschapstype leent zich voor uitbreiding en nieuwvestiging van agrarische 

bedrijven. 
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Samenvattend agrarische bouwblokken 

 

Essen:  

Alternatief 1 ongunstiger dan autonome ontwikkeling door ruimere mogelijkheden bestaande 

bedrijven; beoordeling 0/- 

Alternatief 2 gunstiger dan autonome ontwikkeling doordat alternatief 2 geen nieuwvestigings-

mogelijkheden kent; beoordeling 0/+ 

 

Beekdalen:  

Alternatief 1 ongunstiger dan autonome ontwikkeling door ruimere mogelijkheden bestaande 

bedrijven; beoordeling 0/- 

Alternatief 2 gunstiger dan autonome ontwikkeling doordat alternatief 2 geen nieuwvestigings-

mogelijkheden kent; beoordeling 0/+ 

 

Wegdorpen:  

Alternatief 1 ongunstiger dan autonome ontwikkeling door ruimere mogelijkheden bestaande 

bedrijven; beoordeling 0/- 

Alternatief 2 gunstiger dan autonome ontwikkeling doordat alternatief 2 geen nieuwvestigings-

mogelijkheden kent; beoordeling 0/+ 

 

Heideontginningen: 

Alternatief 1 ruimere mogelijkheden bestaande bedrijven dan in autonome ontwikkeling maar 

geen negatieve effecten; beoordeling 0 

Alternatief 2 minder mogelijkheden nieuwvestiging dan in autonome ontwikkeling; maar geen 

positieve effecten; beoordeling 0 

 

Totaal effecten historisch landschap door agrarische bouwblokken 

Alternatief 1: 0/- 

Alternatief 2: 0/+ 

 

 

 
4.1.2.2 Effecten door kampeerterreinen 

 

Essen 

Zoals ook in het MER is vermeld, bevinden zich met uitzondering van 1 bedrijf op de es ten zui-

den van Dwingeloo (es middelmatige gaafheid) geen kampeerterreinen in het landschapstype 

essen. Uitbreidingen van bestaande bedrijven hebben dus op de schaal van de gehele ge-

meente geen invloed op het landschapstype essen. 

 

Wel geldt in alternatief 1 voor kampeerterreinen een ruime nieuwvestigingsmogelijkheid voor 

het gehele agrarische gebied van Westerveld (via toepassing van een wijzigingsbevoegdheid). 

Aangezien essen in agrarisch gebruik zijn en dus een agrarische bestemming hebben, geldt de 

nieuwvestigingsmogelijkheid voor alle essen en escomplexen in de gemeente. De nieuwvesti-

gingsmogelijkheid geldt bovendien niet alleen voor de randen van de essen maar ook voor de 

gronden midden op de es.  

 

Vestiging aan de rand of midden op de es, doet afbreuk aan de landschappelijke kwaliteiten van 

de es. Niet-agrarische functies hebben geen historische relatie met de es. Een grootschalig ca-

ravanterrein is daarom niet passend bij een es; een kleinschalig kampeerterreinen met agrari-

sche bebouwing en erfachtige inrichting kan wel passend zijn (zie onderstaande afbeelding). 

Een belangrijk kenmerk van essen is voorts de openheid en de bolling. Een kampeerterrein zal 

in verband met privacy en bescherming tegen wind worden omzoomd met beplanting, en moge-

lijk wordt er bebouwing opgericht voor faciliteiten. Hierdoor gaat de openheid verloren gaat en 

kan de bolling minder zichtbaar worden.  
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Kleinschalig kampeerterrein in esdorpenlandschap (Lemele, Overijssel) 

 

Beekdalen 

Er bevinden zich drie bestaande kampeerterreinen in beekdalen. Deze liggen alledrie in het dal 

van de Drentse Hoofdvaart (zie themakaart kampeerbestemmingen-landschapstypen behorend 

bij het MER). Het betreft een terrein aan de Hoofdvaart ten oosten van Havelte (beekdal hoge 

gaafheid), een terrein in de Ootmaanlanden ten noorden van Uffelte (beekdal hoge gaafheid) en 

een terrein direct aan de Hoofdvaart ten oosten van Wittelte (beekdal middelmatige gaafheid). 

Uitbreiding van deze terreinen kan een negatieve invloed hebben op het landschapstype. Aan-

gezien het echter een beperkt aantal terreinen betreft is dit negatieve effect op de schaal van 

het gehele gemeente beperkt van omvang. 

 

Wel geldt in alternatief 1 voor kampeerterreinen een ruime nieuwvestigingsmogelijkheid voor 

het gehele agrarische gebied van Westerveld (via toepassing van een wijzigingsbevoegdheid). 

Zeer grote delen van de beekdalen hebben een agrarische bestemming, zodat de nieuwvesti-

gingsmogelijkheid hier van toepassing is. Evenals bij de essen geldt deze nieuwvestigingsmo-

gelijkheid niet alleen voor de randen, maar voor de gehele beekdalen, inclusief de gronden vlak 

langs de beek zelf. Hoewel nieuwvestiging op natte percelen omringd door agrarisch gebruik 

niet op grote schaal te verwachten is, worden de planologische mogelijkheden wel geboden. 

Dergelijke vestigingen, met name in de open delen midden in het beekdal, leiden tot verdichting 

van het landschap en derhalve tot negatieve effecten op het landschapstype. 

 

Bij beekdalen die door ingrepen in het verleden landschappelijke kwaliteit hebben verloren, lig-

gen er kansen op herstel van het beekdallandschap door toepassing van het Beeldkwaliteits-

plan. Dergelijke kansen liggen er vooral in de beekdalen die nu een lage gaafheidsgraad heb-

ben. Het betreft hier gebieden ten noorden van Lheebroek, ten oosten van Havelte en ten wes-

ten van Wapserveen. 
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Wegdorpen 

Er liggen in de huidige situatie geen kampeerterreinen in dit landschapstype. Uitbreiding van 

bestaande bedrijven leidt dus ook niet tot effecten. 

 

Wel geldt in alternatief 1 voor kampeerterreinen een ruime nieuwvestigingsmogelijkheid voor 

het gehele agrarische gebied van Westerveld (via toepassing van een wijzigingsbevoegdheid). 

Zeer grote delen van het wegdorpenlandschap hebben een agrarische bestemming, zodat de 

nieuwvestigingsmogelijkheid hier van toepassing is. Dit geldt zowel voor de linten (deels) als 

voor het achterliggende open agrarische gebied. Waar een nieuwvestiging in de linten goed 

ingepast kan worden, kan een nieuwvestiging in het achterliggende open agrarische gebieden 

de openheid van het landschap aantasten. Doorzichten vanuit het lint kunnen dan onderbroken 

door het kampeerterrein (met afschermende beplanting en eventuele bebouwing).  

 

Heideontginningen  

Er bevinden zich verspreid over de gemeente 6 kampeerbedrijven in dit landschapstype. Ge-

zien het grootschalige en rationele karakter van dit landschapstype, is uitbreiding van deze be-

drijven niet leiden tot belangrijke negatieve effecten. 

 

Wel geldt in alternatief 1 voor kampeerterreinen een ruime nieuwvestigingsmogelijkheid voor 

het gehele agrarische gebied van Westerveld (via toepassing van een wijzigingsbevoegdheid). 

Zeer grote delen van het heideontginningslandschap hebben een agrarische bestemming, zo-

dat de nieuwvestigingsmogelijkheid hier van toepassing is. Het betreft echter een vrij nieuw, 

grootschalig en rationeel landschapstype waar economische activiteiten (zoals recreatie) goed 

in te passen zijn. 

 

 

Samenvattend kampeerterreinen 

 

Essen:  

Alternatief 1 ongunstiger dan autonome ontwikkeling door ruime uitbreidings- en nieuwvesti-

gingsmogelijkheden; beoordeling - 

Alternatief 2 gelijk aan autonome ontwikkeling, beide kennen geen nieuwvestigingsmogelijkhe-

den kent; beoordeling 0 

 

Beekdalen:  

Alternatief 1 ongunstiger dan autonome ontwikkeling door ruime uitbreidings- en nieuwvesti-

gingsmogelijkheden; beoordeling - 

Alternatief 2 gelijk aan autonome ontwikkeling, beide kennen geen nieuwvestigingsmogelijkhe-

den kent; beoordeling 0 

 

Wegdorpen:  

Alternatief 1 ongunstiger dan autonome ontwikkeling door ruime uitbreidings- en nieuwvesti-

gingsmogelijkheden; beoordeling - 

Alternatief 2 gelijk aan autonome ontwikkeling, beide kennen geen nieuwvestigingsmogelijkhe-

den kent; beoordeling 0 

 

Heideontginningen: 

Alternatief 1 ruimere mogelijkheden bestaande bedrijven en nieuwvestiging dan in autonome 

ontwikkeling maar geen negatieve effecten; beoordeling 0 

Alternatief 2 gelijk aan autonome ontwikkeling, beide kennen geen nieuwvestigingsmogelijkhe-

den; beoordeling 0 

 

Totaal effecten historisch landschap door kampeerterreinen 

Alternatief 1: - 

Alternatief 2: 0 
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4.1.2.3 Effecten door natuurontwikkeling 

 

Essen 

Op enkele essen is een beperkte natuurontwikkelingsopgave voorzien. Het betreft hier essen bij 

Doldersum, Wapse, Diever, Lhee, Dwingeloo Uffelte en Havelte. De natuurdoeltypen die wor-

den nagestreefd zijn passend bij het landschapstype. Op de essen zelf wordt (via natuurbeheer 

of agrarisch natuurbeheer) het beheer gericht op versterking van akkernatuur (bijv. N12.05 krui-

den- en faunarijke akker). Aan de randen zijn op enkele locaties natuurdoeltypen toegekend ter 

versterking van reeds bestaande bosjes of veentjes. De natuurontwikkelingsopgave zal het 

landschapstype essen versterken, dus er is sprake van positieve effecten.  

 

Beekdalen 

Een groot deel van de natuurontwikkelingsopgave in de gemeente Westerveld is voorzien in de 

beekdalen. Het betreft hier het beekdal van de Vledder Aa (tussen Doldersum en Vledder) en 

het beekdal van de Oude Vaart (tussen Uffelte en Ruinen). Voor de Vledder Aa is het natuur-

doeltype dotterbloemgraslanden van beekdalen/nat schraalgrasland tussen Doldersum en 

Vledder. Tussen Wapserveen en Frederiksoord is ook dit natuurdoeltype voorzien, en daar-

naast bloemrijk grasland en beperkte oppervlakten moeras. Voor beekdal Oude Vaart is de na-

tuurontwikkeling (nabij Uffelte) gericht op natuurdoeltype bloemrijk grasland. De genoemde na-

tuurontwikkeling met bijbehorende natuurdoeltypen passen goed in het landschappelijke beeld 

van de beekdalen. Natuurontwikkeling heeft daarom een positief effect.  

 

Wegdorpen 

In het wegdorpenlandschap ten zuiden van Wapserveen wordt ruimte geboden voor natuuront-

wikkeling. Dit betreft gronden direct ten noorden van het bestaande natuurgebied Holtingerveld. 

De te ontwikkelen natuurdoeltypen (zoals bijv. N.12.02 ”kruiden- en faunarijk grasland”) passen 

bij het landschapstype wegdorpenlandschap en zullen de landschappelijke waarden kunnen 

versterken.  
 

Heideontginningen  

In dit landschapstype wordt op diverse plekken een natuurontwikkelingsopgave voorzien (o.a. 

Oude Willem, Doldersum, Vledderveen, Wilhelminaoord en Havelte). Deze natuurontwikkeling 

vindt plaats in of aansluitend aan bestaande natuurgebieden, en leidt er in de meest gevallen 

toe dat het landschap wordt hersteld naar de situatie van voor de ontginning. Dit is een positief 

effect. 
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Samenvattend wegdorpenlandschap 

 

Essen:  

Alternatief 1 gelijk aan autonome ontwikkeling (beide zeer beperkte mogelijkheden tot natuur-

ontwikkeling); beoordeling 0 

Alternatief 2 is gunstiger dan autonome ontwikkeling door mogelijkheden natuurontwikkeling; 

beoordeling 0/+ 

 

Beekdalen:  

Alternatief 1 gelijk aan autonome ontwikkeling (beide zeer beperkte mogelijkheden tot natuur-

ontwikkeling); beoordeling 0 

Alternatief 2 is gunstiger dan autonome ontwikkeling door ruime mogelijkheden natuurontwikke-

ling. Beoordeling ++ 

 

Wegdorpen:  

Alternatief 1 gelijk aan autonome ontwikkeling (beide zeer beperkte mogelijkheden tot natuur-

ontwikkeling); beoordeling 0 

Alternatief 2 is gunstiger dan autonome ontwikkeling door mogelijkheden natuurontwikkeling; 

beoordeling 0/+. 

 

Heideontginningen: 

Alternatief 1 gelijk aan autonome ontwikkeling (beide zeer beperkte mogelijkheden tot natuur-

ontwikkeling); beoordeling 0 

Alternatief 2 is gunstiger dan autonome ontwikkeling door mogelijkheden natuurontwikkeling; 

beoordeling 0/+. 

 

Totaal effecten historisch landschap door natuurontwikkeling 

Alternatief 1: 0 

Alternatief 2: + 
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4.2 Natuur 

De commissie m.e.r. adviseert om de effectbeoordeling voor natuur aan te vullen. In onder-

staand kader is de tekst uit het advies opgenomen. 

 

De Commissie adviseert om in een aanvulling op het MER de effectbeoordeling voor natuur 

nader uit te werken en te onderbouwen. Het MER zal aan waarde winnen als daarbij tevens 

aandacht wordt besteed aan kansen, problemen en mogelijke oplossingen voor soorten die 

zwaar beschermd zijn op grond van de Flora- en faunawet. 

 

 
4.2.1 Toetsingscriterium Natura 2000 

In het MER zijn de beide alternatieven beoordeeld op het criterium “Natura 2000”. Hier is inge-

gaan op effecten vanuit de landbouw (stikstofdepositie, foerageergebieden), kampeerterreinen 

(m.n. verstoring door recreatie) en natuurontwikkeling (m.n. positieve effecten). Een meer gede-

tailleerde beoordeling is opgenomen in de Passende Beoordeling.  

 
4.2.2 Toetsingscriterium EHS en Weidevogelgebieden 

In het MER zijn beide alternatieven beoordeeld op hun effecten op de volgende drie categorie-

ën van gebieden:  

 

• EHS-kerngebieden  

• Robuuste en ecologische verbindingszones 

• Weidevogelgebieden  
 

Deze categorieën gebieden beslaan een oppervlak van dusdanig omvang dat het zinvol is om 

effecten van het bestemmingsplan buitengebied op deze gebieden te beoordelen. In de effect-

analyse is ingegaan op stikstofdepositie, ruimtebeslag, verstoring door recreatie en natuuront-

wikkeling.  

 

De commissie mist in het MER informatie over bijzondere gevoeligheid van (typen) gebieden 

voor stikstofdepositie of verstoring door recreatie.  

 
4.2.2.1 EHS-gebieden buiten Natura 2000 

Uit de themakaart “Natuurontwikkeling – EHS/Natura 2000” in bijlage 6 bij het MER volgt welke 

gebieden behoren tot de bestaande EHS, maar geen Natura 2000-status hebben.  

 

Het betreft hier de volgende gebieden: 

 

• Diverse gebieden bij Vledder, Wilhelminaoord en Frederiksoord (deel buiten plangebied) 

• Natuurreservaat langs Wapserveense Aa 

• Gebied ten zuidwesten van Diever (Witteveen) 

• Gebieden bij Dwingeloo-Westeinde (Broekenlaar) 

• Landgoed Rheebruggen bij Uffelte 

• Diverse gebiedjes rondom Havelte (Eursinge, Bisschopsberg, Het Schier) 
 

Met uitzondering van de gebieden bij Dwingeloo-Westeinde, zijn deze gebieden ook opgeno-

men op de Wav-kaart (Wet ammoniak en veehouderij). Deze gebieden zijn op de Wav-kaart 

aangeduid als “zeer kwetsbaar”. Dit houdt in dat hier vegetaties aanwezig zijn die (zeer) gevoe-

lig zijn voor verzuring. Deze verzuring wordt o.a. veroorzaakt door stikstofdepositie vanuit de 

Westerveldse landbouwbedrijven. Rondom deze gebieden ligt een Wav-zone van 250 meter. 

Hier mogen zich geen nieuwe bedrijven vestigen.  

 

Een toename van stikstofdepositie kan leiden tot negatieve effecten in deze relatief kleine ge-

bieden. Door hun beperkte omvang zijn ze gevoeliger voor stikstofdepositie dan grotere en ro-

buustere gebieden.  
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Figuur 4.2: Wav-kaart (provincie Drenthe) 

 

Kleine geïsoleerde natuurgebieden zijn in beginsel ook gevoeliger voor verstoring door recrea-

tie. Bij de hier behandelde EHS-gebieden worden echter geen bijzondere effecten verwacht. 

Aangenomen kan worden dat recreanten op de paden blijven en dat rondom deze paden reeds 

een verstoringsafstand aanwezig is. Het aantal natuurgebieden in de omgeving is bovendien 

groot, zodat de recreanten zich kunnen spreiden.  

 
4.2.2.2 Natuurparels en verspreide natuurwaarden 

Naast de genoemde typen gebieden (EHS-kerngebieden, Robuuste en ecologische verbin-

dingszones, Weidevogelgebieden) liggen in Westerveld nog zogenoemde ‘natuurparels’ en di-

verse geïsoleerde bosgebiedjes (kleiner dan 2 ha) verspreid over de gemeente.
4
 Deze ver-

spreid in het landschap liggende EHS-gebiedjes zijn in veel gevallen het resultaat van bijzonde-

re geomorfologische en bodemkundige omstandigheden. Zij vervullen vaak ook een rol als 

permanent of tijdelijk refugium (wijkplaats) voor bijzondere planten en dieren. Het waarborgen 

van de mogelijkheid voor uitwisseling van soorten tussen de grote en kleine EHS-gebieden is 

van groot belang om de (genetische) kwaliteit en biodiversiteit in de gemeente te kunnen waar-

borgen.  

 

In het kader van deze Aanvulling is alsnog geanalyseerd of de natuurparels en verspreide bos-

gebiedjes effecten kunnen ondervinden van de ontwikkelingen die het bestemmingsplan moge-

lijk maakt. Hierbij is in het bijzonder gekeken naar beschermde soorten (tabel 2 en 3 Flora- en 

Faunawet) die in deze gebiedjes voorkomen. De beschermde en bedreigde soorten gebruiken 

de natuur- en/of agrarische gebieden om er permanent of tijdelijk te verblijven. Hun individuele 

mobiliteit bepaald mede de gevoeligheid voor activiteiten in hun leefgebied of omgeving. 

 

 

 

 

 

 

                                                                  
4
 Een inventarisatie van deze waarden is opgenomen in: Altenburg & Wymenga, Toetsing Kadernota gemeente Wes-

terveld aan POPII, januari 2010).  
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Natuurparels 

Dit zijn bijvoorbeeld houtwallen, beekdalen, heideterreintjes, ecologisch waardevolle wateren of 

botanisch belangrijke percelen in het agrarisch landschap (buiten de EHS). Het gaat in totaal 18 

gebieden (14 groter dan 2 ha, 4 kleiner dan 2 ha). Deze krijgen in het bestemmingsplan een 

natuurbestemming. De ligging van de natuurparels is weergegeven in figuur 4.3. Voorbeelden 

van soorten die voorkomen op tabel 2 en 3 van de Flora en Faunawet en die zijn aangetroffen 

in natuurparels zijn: Das, vleermuizen, Kamsalamander, Ringslang, Hazelworm (voor meer in-

formatie wordt verwezen naar het rapport van Altenburg & Wymenga).  

 

 

 
 

Figuur 4.3 Ligging natuurparels 

 

Verspreide bosgebiedjes/landschapselementen 

Hetzelfde geldt voor de natuurwaarden in geïsoleerde bosgebiedjes en landschapselementen 

(kleiner dan 2 ha) die verspreid over de gemeente voorkomen. Door het relatief grote aantal van 

dit soort gebiedjes/elementen en de onderlinge verbindingen, kunnen ook hier natuurwaarden 

voorkomen (o.a. Das, diverse vleermuizensoorten). Waar poelen in de omgeving van de bosjes 

liggen, kunnen amfibieën en reptielen aanwezig zijn (bijv. Kamsalamander, Boomkikker, Ring-

slang).  

 

Daarnaast komen in de gemeente Westerveld enkele (gekanaliseerde) beken voor. Dit zijn 

leefgebieden voor watergebonden organismen. De Wapserveense Aa, de Oude Vaart en de 

benedenloop van de Vledder Aa zijn onder andere van belang voor de beschermde vissoort 

Kleine Modderkruiper. 
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Effecten door alternatieven 1 en 2 

De genoemde natuurwaarden kunnen negatieve effecten ondervinden van agrarische activitei-

ten in de nabijheid. Effecten kunnen lokaal ontstaan door toename van bebouwing of andere 

menselijke activiteiten waardoor door dieren gebruikte routes of foerageergebied (bijv. vleer-

muizen) verloren kunnen gaan. Daarnaast kan uitbreiding van agrarische of recreatieve activi-

teiten leiden tot extra licht- of geluidhinder. Ook kan toename van agrarische of recreatief ver-

keer leiden tot een toename van verkeersslachtoffers (bijv. Dassen, amfibieën, reptielen).  

 

De genoemde effecten treden zeer lokaal op en zullen dus ook individueel getoetst moeten 

worden indien een uitbreidings- of nieuwvestigingsplan aan de orde is. Niettemin kan wel ge-

steld worden dat alternatief 1, met meer ontwikkelingsruimte voor zowel agrarische bedrijven 

als voor kampeerterreinen, ongunstiger scoort dan alternatief 2. 

 

In het MER is reeds ingegaan op mogelijke mitigerende maatregelen waarmee effecten op na-

tuur kunnen worden beperkt. Deze maatregelen zijn toegesneden op het niveau van een be-

stemmingsplan. In hoofdstuk 7 van het MER (Voorkeursalternatief) is toegelicht welke mitige-

rende maatregelen de gemeente overneemt en welke niet. 



 

 

 

, revisie 2 

Pagina 34 van 38 

5 Aanvulling Passende Beoordeling 

 
5.1 Inleiding 

De commissie m.e.r. heeft ook geadviseerd om de Passende Beoordeling (die onderdeel uit-

maakt van het MER, en waarin het Voorkeursalternatief wordt getoetst), aan te vullen. De tekst 

uit het advies is in onderstaand kader opgenomen. 

 

De Commissie adviseert om in een aanvulling op het MER/de Passende beoordeling: 

• de informatie met betrekking tot stikstofdepositie te verduidelijken, te onderbouwen en bere-
keningsresultaten toe te voegen. Besteed daarbij aandacht aan alle relevante stikstofbron-
nen, waaronder mestvergisting; 

• de (maximale) effecten van kampeerterreinen op vogels nader te onderbouwen; 

• mogelijke (generieke) maatregelen te benoemen die de ruimte voor de gewenste ontwikke-
lingen vergroten. 

• op grond hiervan de conclusies aan te passen en te onderbouwen. 

 
5.2 Stikstofdepositie 

 
5.2.1 Uitgangspunten berekeningen 
De uitgangspunten voor de stikstofdepositieberekeningen zijn opgenomen in Bijlage 4 bij het 
MER. De rekenresultaten voor alternatief 1 en 2 zijn opgenomen in het MER. In de PB is het 
rekenresultaat voor het Voorkeursalternatief (VKA, alternatief 3) opgenomen.  
 
De inhoud van het Voorkeursalternatief (alternatief 3) is dat op agrarische bouwblokken tot 
maximaal 10.000 m2 bebouwing kan worden opgericht. Dit is worst case, want het is de maxi-
male ruimte die het bestemmingsplan (incl. wijzigingsbevoegheden, vrijstellingen e.d.) biedt. 
 
In bijlage 4 bij het MER is omgerekend hoeveel dieren er maximaal gehouden kunnen worden 
in 10.000 m2 bebouwing. Ook dit is worst case, want dit is het maximum aantal dieren dat in 
10.000 m2 bebouwing gehuisvest kan worden.

5
  

 

In de berekeningen is geen rekening gehouden met mestvergistingsinstallaties (zie ook para-

graaf 2.6 van deze aanvulling) en nieuwvestigingen van agrarische bedrijven in Westerveld. 

Mestvergistingsinstallaties komen in Westerveld momenteel nog zeer weinig voor. Nieuwvesti-

gingen zullen in Westerveld vrijwel altijd verplaatsingen zijn naar een bestaand bouwblok bin-

nen de gemeente. Mestvergistingsactiviteiten en nieuwvestigingen zouden in beginsel een extra 

bijdrage kunnen leveren aan de stikstofdepositie, waardoor de voor alternatief 3 berekende 

stikstofdepositie nog hoger zou worden. Het heeft echter geen toevoegde waarde om hiervoor 

nog extra berekeningen uit te voeren. De uitkomsten van dergelijke berekeningen staan op 

                                                                  
5
 De in paragraaf 6.2.1. van het MER genoemde “realistische bouwblokinvulling” gaat over alternatief 1 en 2, niet over 

het voorkeursalternatief/alternatief 3. De alternatieven 1 en 2 bestaan uit een bouwblokmaat van resp. 3 ha voor alter-

natief  en 1,5 ha voor alternatief 1).  Bij de omrekening van deze bouwblokmaat (zie bijlage 4 MER) naar dieraantallen, 

is uitgegaan van een realistische bouwblokinvulling en niet van een onrealistische ‘worst case’ situatie waarin het volle-

dige bouwblok zou worden volgezet met bebouwing (en de theoretische emissie en depositie van alternatief 1 en 2 nog 

hoger zou zijn). Alternatief 3 bestaat niet uit een bouwblokmaat, maar uit een maximum hoeveelheid bebouwing. Met dit 

maximum bebouwing is de overige bouwblokinvulling niet relevant, omdat het maximum aan bebouwing het maximum 

aantal dieren bepaalt.  
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voorhand vast (nl. nog iets grotere toename dan nu al is berekend) en de conclusies van de 

Passende Beoordeling zouden hierdoor ook niet wijzigen. 

 

Cumulatie door andere activiteiten is in de Passende Beoordeling meegenomen door de ach-

tergrondbelasting van stikstofdepositie mee te nemen in de effectbeoordeling. Deze achter-

gronddepositie wordt voornamelijk veroorzaakt door andere bronnen dan de landbouwbedrijven 

in Westerveld. De (hoge) achtergronddepositie leidt ertoe dat voor bepaalde habitats de kriti-

sche depositiewaarde wordt overschreden. Bij het bepalen van de effecten van het bestem-

mingplan buitengebied Westerveld is met dit gegeven rekening gehouden.  
 
Het rekenresultaat van Voorkeursalternatief (alternatief 3) is opgenomen in de Passende Be-
oordeling. 
 

 
Figuur 5.1 Stikstofdepositie Voorkeursalternatief  

 
5.2.2 Maatregelen stikstofdepositie 
Indien agrarische bedrijven willen uitbreiden zal dit voornamelijk emissieneutraal moeten 
plaatsvinden, omdat anders sprake kan zijn van een significant negatief effect op een Natura 
2000-gebied. Er zijn maatregelen denkbaar die een emissiereducerend effect hebben. Hieron-
der wordt aangegeven welke maatregelen mogelijk zijn en wat het effect van deze maatregelen 
is. De verwachting is dat in de toekomst deze toepassingen algemener gaan worden wanneer 
blijkt dat ze een bijdrage kunnen leveren in het kader van bedrijfsontwikkeling. 
 
1. Gebruik van luchtwassers 
Luchtwassers hebben een hoog rendement en kunnen afhankelijk van het type 70-95% van de 
ammoniak afvangen (Ellen & Aarnink 2008). Luchtwassers kunnen echter alleen gebruikt wor-
den bij een stal en niet bij een mestopslag. In de studie naar effecten van ammoniakdepositie 
op Natura 2000-gebieden in de Peel (Gies & Bleeker 2008) wordt er van uitgegaan dat alle gro-
te intensieve veehouderijen (>100 NGE) luchtwassers gaan gebruiken voor de gehele inrichting.  
Gebruik van deze luchtwassers geeft een gemiddelde ‘extra’ emissiereductie van 65% ten op-
zichte van de AMvB Huisvesting. 
 
2. Toepassing van eiwitarm voer 
Deze maatregel is gericht op het verminderen van de uitscheiding (via mest) en emissie van 
stikstof door het stikstofgehalte in het veevoer (m.n. gras) te verlagen en het aandeel maïs in 
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het dieet te verhogen ten koste van gras. Op deze wijze is de totale stikstofuitscheiding van 
rundvee te verlagen met 18% (Gies et al. 2008). Het stikstofgehalte in gras kan verlaagd wor-
den door: 
 

• een lagere mestgift en het gebruik van maïs resulteert in een verlaging van het eiwitgehalte 
in ruwvoer; 

• een lager eiwitgehalte in ruwvoer zorgt voor een verlaging van het minerale N-gehalte in 
dierlijke mest. 

 
3. Aanscherpen van mestaanwending 
Het gebruik van kunstmest draagt landelijk bij aan 10% van de ammoniakemissie vanuit de 
landbouw. Het terugdringen of stopzetten van gebruik van kunstmest kan zodoende bijdragen 
aan een afname van de ammoniakemissie. 
 

4. Bedrijfsbeëindiging en bedrijfsverplaatsing nieuwe natuur 

In de EHS zijn gebieden aangewezen waar nieuwe natuur gerealiseerd moet worden. Deze ge-

bieden zijn op perceelsniveau begrensd. Binnen deze gebieden wordt op termijn (op vrijwillige 

basis) landbouwgronden omgezet naar natuur en worden agrarische bedrijven verplaatst of be-

eindigd. Het beëindigen van agrarische bedrijven kan zodoende bijdragen aan een afname van 

de ammoniakemissie. Het bestemmingsplan buitengebied Westerveld biedt ruimte aan dergelij-

ke plannen voor omzetting van de landbouwfunctie in een natuurfunctie.  

 

5. Saldering 

Door te salderen wordt een door een bedrijf veroorzaakte toename van depositie op een stik-

stofgevoelig habitat vereffend met de afname van de stikstofdepositie op hetzelfde habitat als 

gevolg van het geheel of gedeeltelijk beëindigen van andere bedrijven.  

 
5.3 Kampeerterreinen 

Evenals bij agrarische bedrijven is ook bij kampeerterreinen uitgegaan van de maximale ruimte 

die het voorkeursalternatief (=ontwerp-bestemmingsplan) biedt. In paragraaf 3.2.3 van de PB is 

deze ontwikkelingsruimte beschreven. Hier wordt ook de nieuwvestiging van kampeerterreinen 

genoemd. Deze nieuwvestigingsmogelijkheid is ook meegenomen in de effectbeoordeling in de 

PB. 

 

Nieuwvestiging vindt alleen plaats op agrarische terreinen en dus buiten leefgebieden van kwa-

lificerende vogelsoorten. Deze leefgebieden bevinden zich voornamelijk op heideterreinen, in 

bossen en in stuifzandterreinen. Ook uitbreiding van bestaande kampeerterreinen leidt niet tot 

significante effecten op vogelsoorten waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen omdat 

voor verstoring gevoelige vogelsoorten niet in de directe omgeving van bestaande kampeerter-

reinen voorkomen.  

 

Effecten van kampeerterreinen doen zich dan ook met name voor als gevolg van een toename 

van recreatie in omliggende Natura 2000-gebieden. Deze effecten zijn in de passende beoorde-

ling uitvoerig getoetst (paragraaf 6.3 PB). Voor recreatie gevoelige vogelsoorten komen veelal 

niet in de buurt van bestaande wandel- en fietspaden voor. Er worden geen nieuwe paden in 

Natura 2000 aangelegd. Dat betekent dat alleen sprake is van verdichting van het aantal recre-

anten op bestaande paden. Uit de PB blijkt dat dit niet leidt tot een significante verstoring van 

vogelsoorten waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen.  

 

Er zijn geen andere in procedure zijnde plannen of projecten bekend waarvoor een Natuurbe-

schermingswetvergunning is aangevraagd vanwege verstoring door recreatie in de betreffende 

Natura 2000-gebieden. Van eventuele cumulatieve effecten is voor wat betreft het aspect ver-

storing door recreatie derhalve geen sprake.  

 

Overigens is nieuwvestiging alleen mogelijk via een wijzigingplan. Dit houdt in dat B&W een 

wijzigingsplan opstellen, waarbij getoetst moet worden aan diverse milieuthema’s. Hierbij is na-

tuur specifiek genoemd. In het kader van deze toetsing zal dus beoordeeld worden of er (signi-
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ficante) effecten op Natura 2000-optreden, waarbij ook naar cumulatie met andere relevante 

projecten zal worden gekeken.  

 
5.3.1 Mitigerende maatregelen 

Voor het thema kampeerterreinen zijn de volgende mitigerende maatregelen mogelijk 

 

1. Beperken nieuwvestigingsmogelijkheid kampeerterreinen. 

Om effecten op vogelsoorten in Natura 2000 zo veel mogelijk te voorkomen wordt als mitige-

rende maatregel voorgesteld om nieuwvestiging van kampeerterreinen binnen het plangebied 

niet toe te staan.  

 

2. Maatregelen in het kader van Beheerplannen 

Vanuit de Natura 2000 Beheerplannen worden maatregelen genomen om verstoring op kwalifi-

cerende vogelsoorten tegen te gaan. Zo worden gericht paden afgesloten of omgelegd wanneer 

deze binnen de invloedsfeer liggen van broedgebieden van gevoelige soorten.  
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Bijlage 1    

 
Beoordelingen tov huidige situatie 



1. Toelichting 

De effectbeoordeling in het MER is uitgevoerd ten opzichte van de Autonome Ontwikkeling (AO), 

waarbij de AO op 0 is gezet. In het onderstaande zijn de beoordelingstabellen uit het MER 

opgenomen. Om inzichtelijk te maken wat de effecten zijn ten opzichte van de Huidige Situatie (HS) 

zijn twee kolommen toegevoegd (“Alternatief 1 t..o.v. HS” en “Alternatief 2 t.o.v. HS”).  

 

In deze kolommen zijn alleen de beoordelingen voor landbouw anders, omdat daar sprake is van nog 

niet benutte ruimte in vigerende plannen waardoor effecten kunnen optreden (vakje geel gemarkeerd). 

De niet benutte ruimte betreft uitbreidingsruimte voor bestaande agrarische bedrijven en 

nieuwvestigingsmogelijkheden. Voor kampeerterreinen en natuurontwikkeling komen de HS en AO 

met elkaar overeen. 

 

De gewijzigde score voor landbouw kan ook leiden tot andere totaalscore voor het criterium (eveneens 

geel gemarkeerd).  

 

Voor de duidelijkheid is hieronder uitgelegd op welke wijze de gemiddelde scores zijn bepaald (geldt 

zowel voor de bestaande als voor de nieuw toegevoegde scores). 

 

3 of meer is zeer positief (++) 

1,5 tot 3 is positief (+) 

0,5 tot 1,5 is beperkt positief (0/+) 

0 is neutraal 

-0,5 tot -1,5 is beperkt negatief (0/-) 

-1,5 tot -3 is negatief (-) 

-3 of meer is zeer negatief (- -) 

 

 

2. Alternatieven 1 en 2 

Hieronder worden per criterium de beoordelingen voor alternatieven 1 en 2 behandeld. 

 

 

Criterium: Natura 

2000  

Alternatief 1 

t.o.v. HS 

Alternatief 1 

t.o.v. AO 

Alternatief 2 

t.a.v. HS 

Alternatief 2 

t.o.v. AO 

Agrarische 

bouwblokken 

- - - - - 0/+ 

Kampeerterreinen - -  0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 + + 

Totaal - - - - 0 0/+  

 

Toelichting bij score t.o.v. HS 

Ten opzichte van HS zijn de effecten negatiever. Anders dan in de AO is in de HS geen sprake van 

uitgebreide bouwblokken en nieuwvestigingen van bouwblokken. In alternatief 1 is sprake van 

uitgebreide bouwblokken tot 3 ha en nieuwvestigingen; door beide typen ontwikkelingsruimte kunnen 

negatieve effecten optreden door toename van stikstofdepositie. De score voor alternatief 1 is zeer 

negatief (--)
1
. In alternatief 2 is sprake van uitgebreide bouwblokken tot 1,5 ha; nieuwvestiging is in 

alternatief 2 uitgesloten. Uitbreiding van bouwblokken leidt tot negatieve effecten door 

stikstofdepositie. De score voor alternatief 2 is negatief (-).  

 

 

                                                      
1
 Bij alternatief 1 is de verandering van score niet zichtbaar omdat de score binnen de gehanteerde schaal reeds de uiterste 

waarde van “zeer negatief” (- -) had bereikt.  
 



 

Criterium: EHS en 

weidevogelgebieden 

Alternatief 1 

t.o.v. HS 

Alternatief 1 

t.o.v. AO 

Alternatief 2 

t.o.v. HS 

Alternatief 2 

t.o.v. AO 

Agrarische 

bouwblokken 

- - - - 0/+ 

Kampeerterreinen - -  0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 + + 

Totaal - - -  0 +  

 

Toelichting bij score t.o.v. HS 

Ten opzichte van HS zijn de effecten negatiever. Anders dan in de AO is in de HS geen sprake van 

uitgebreide bouwblokken en nieuwvestigingen van bouwblokken. In alternatief 1 is sprake van 

uitgebreide bouwblokken tot 3 ha en nieuwvestigingen. Door beide typen ontwikkelingsruimte kunnen 

negatieve effecten optreden door toename van stikstofdepositie op EHS-gebieden, en nieuwvestiging 

kan leiden tot ruimtebeslag voor EHS en weidevogelgebieden. De score voor alternatief 1 is zeer 

negatief (--). In alternatief 2 is sprake van uitgebreide bouwblokken tot 1,5 ha; nieuwvestiging is in 

alternatief 2 uitgesloten. Uitbreiding van bouwblokken leidt tot negatieve effecten door stikstofdepositie 

op EHS-gebieden. De score voor alternatief 2 is negatief (-).  

 

 

Criterium: historisch 

landschap 

Alternatief 1 

t.o.v. HS 

Alternatief 1 

t.o.v. AO 

Alternatief 2 

t.o.v. HS 

Alternatief 2 

t.o.v. AO 

Agrarische 

bouwblokken 

-  0/-  0/- 0/+ 

Kampeerterreinen - -  0 0 

Natuurontwikkeling 0/- 0/- + + 

Totaal - -  0/+ + 

 

Toelichting bij score t.o.v. HS 

Ten opzichte van HS zijn de effecten negatiever. Anders dan in de AO is in de HS geen sprake van 

uitgebreide bouwblokken en nieuwvestigingen van bouwblokken. In alternatief 1 is sprake van 

uitgebreide bouwblokken tot 3 ha en nieuwvestigingen. Door beide typen ontwikkelingsruimte kunnen 

negatieve effecten optreden door toename van bebouwing in kwetsbare landschapstypen. De score 

voor alternatief 1 is negatief (-). In alternatief 2 is sprake van uitgebreide bouwblokken tot 1,5 ha; 

nieuwvestiging is in alternatief 2 uitgesloten. De effecten op historisch landschap treden in sterkere 

mate op door nieuwvestigingsmogelijkheden dan door uitbreiding van bestaande bedrijven. De score 

voor alternatief 2 is beperkt negatief (0/-).  

 

Criterium: historische 

bouwkunde 

Alternatief 1 

t.o.v. HS 

Alternatief 1 

t.o.v. AO 

Alternatief 2 

t.o.v. HS 

Alternatief 2 

Agrarische 

bouwblokken 

- 0/- 0/- 0 

Kampeerterreinen 0/- 0/- 0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 0 0 

Totaal - 0/- 0/- 0 

 

Toelichting bij score t.o.v. HS 

Ten opzichte van HS zijn de effecten negatiever. Anders dan in de AO is in de HS geen sprake van 

uitgebreide bouwblokken en nieuwvestigingen van bouwblokken. In alternatief 1 is sprake van 

uitgebreide bouwblokken tot 3 ha en nieuwvestigingen. Door beide typen ontwikkelingsruimte kunnen 

negatieve effecten optreden door toename van bebouwing nabij bouwkundige monumenten of 

beschermde dorpsgezichten. De score voor alternatief 1 is negatief (-). In alternatief 2 is sprake van 

uitgebreide bouwblokken tot 1,5 ha; nieuwvestiging is in alternatief 2 uitgesloten. De effecten op 

historische bouwkunde treden in sterkere mate op door nieuwvestigingsmogelijkheden dan door 

uitbreiding van bestaande bedrijven. De score voor alternatief 2 is beperkt negatief (0/-).  

 

 



Effect op 

archeologische 

waarden 

Alternatief 1 

t.o.v. HS 

Alternatief 1 

t.o.v. AO 

Alternatief 2 

t.o.v. HS 

Alternatief 2 

t.o.v. AO 

Agrarische 

bouwblokken 

- - - 0/- 0 

Verblijfsrecreatie 0/- 0/- 0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 0/- 0/- 

Totaal - - 0/- 0/- 

 

Toelichting bij score t.o.v. HS 

Ten opzichte van HS zijn de effecten negatiever. Anders dan in de AO is in de HS geen sprake van 

uitgebreide bouwblokken en nieuwvestigingen van bouwblokken. In alternatief 1 is sprake van 

uitgebreide bouwblokken tot 3 ha en nieuwvestigingen. Door beide typen ontwikkelingsruimte kunnen 

negatieve effecten optreden door bouwactiviteiten en de daarmee gepaard gaande bodemingrepen. 

De score voor alternatief 1 is zeer negatief (--). In alternatief 2 is sprake van uitgebreide bouwblokken 

tot 1,5 ha; nieuwvestiging is in alternatief 2 uitgesloten. De effecten op archeologie treden in sterkere 

mate op door nieuwvestigingsmogelijkheden dan door uitbreiding van bestaande bedrijven. De score 

voor alternatief 2 is beperkt negatief (0/-).  

 

Milieuaspect water Alternatief 1 

t.o.v. HS 

Alternatief 1 

t.o.v. AO 

Alternatief 2 

t.o.v. HS 

Alternatief 2 

t.o.v. AO 

Agrarische 

bouwblokken 

0 0 0 0 

Verblijfsrecreatie 0 0 0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 0/+ 0/+ 

Totaal 0 0 0/+ 0/+ 

 

Toelichting bij score t.o.v. HS 

Anders dan in de AO is in de HS geen sprake van uitgebreide bouwblokken en nieuwvestigingen van 

bouwblokken. In alternatief 1 is sprake van uitgebreide bouwblokken tot 3 ha en nieuwvestigingen. Bij 

beide typen ontwikkelingsruimte zal echter toename verhard oppervlak gecompenseerd moeten 

worden en treden dus geen effecten op het oppervlaktewater op. De score voor alternatief 1 en 2 is 

neutraal (0).  

 

Milieuaspect verkeer Alternatief 1 

t.o.v. HS 

Alternatief 1 

t.o.v. AO 

Alternatief 2 

t.o.v. HS 

Alternatief 2 

t.o.v. AO 

Agrarische 

bouwblokken 

- 0/- 0/- 0 

Kampeerterreinen 0 0 0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 0 0 

Totaal 0/- 0/- 0/- 0 

 

Toelichting bij score t.o.v. HS 

Ten opzichte van HS zijn de effecten negatiever. Anders dan in de AO is in de HS geen sprake van 

uitgebreide bouwblokken en nieuwvestigingen van bouwblokken. In alternatief 1 is sprake van 

uitgebreide bouwblokken tot 3 ha en nieuwvestigingen. Door deze extra ontwikkelingsruimte kan de 

verkeersintensiteit op plattelandswegen toenemen. De score voor alternatief 1 is negatief (-). In 

alternatief 2 is sprake van uitgebreide bouwblokken tot 1,5 ha; nieuwvestiging is in alternatief 2 

uitgesloten. De score voor alternatief 2 is beperkt negatief (0/-).  

 

Milieuaspect geluid Alternatief 1 

t.o.v. HS 

Alternatief 1 

t.o.v. AO 

Alternatief 2 

t.o.v. HS 

Alternatief 2 

t.o.v. AO 

Agrarische 

bouwblokken 

- 0/- 0/- 0 

Kampeerterreinen 0 0 0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 0 0 

Totaal 0/- 0/- 0/- 0 



Toelichting bij score t.o.v. HS 

Ten opzichte van HS zijn de effecten negatiever. Anders dan in de AO is in de HS geen sprake van 

uitgebreide bouwblokken en nieuwvestigingen van bouwblokken. In alternatief 1 is sprake van 

uitgebreide bouwblokken tot 3 ha en nieuwvestigingen. Door deze extra ontwikkelingsruimte kan de 

geluidbelasting (door installaties in stallen en toenemende verkeersintensiteit) toenemen. De score 

voor alternatief 1 is negatief (-). In alternatief 2 is sprake van uitgebreide bouwblokken tot 1,5 ha; 

nieuwvestiging is in alternatief 2 uitgesloten. De score voor alternatief 2 is beperkt negatief (0/-).  

 

 

Milieuaspect 

luchtkwaliteit 

Alternatief 1 

t.o.v. HS 

Alternatief 1 

t.o.v. AO 

Alternatief 2 

t.o.v. HS 

Alternatief 2 

t.o.v. AO 

Agrarische 

bouwblokken 

- 0/- 0/- 0 

Verblijfsrecreatie 0 0 0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 0 0 

Totaal 0/- 0/- 0/- 0 

 

Toelichting bij score t.o.v. HS 

Anders dan in de AO is in de HS geen sprake van uitgebreide bouwblokken en nieuwvestigingen van 

bouwblokken. In alternatief 1 is sprake van uitgebreide bouwblokken tot 3 ha en nieuwvestigingen. 

Door deze extra ontwikkelingsruimte kan de luchtkwaliteit verslechteren (door emissies uit stallen en 

door wegverkeer). Het effect van alternatief 1 wordt aangemerkt als beperkt negatief (0/-). In 

alternatief 2 is sprake van uitgebreide bouwblokken tot 1,5 ha; nieuwvestiging is in alternatief 2 

uitgesloten. De score voor alternatief 2 is beperkt negatief (0/-).  

 

Milieuaspect geur Alternatief 1 

t.o.v. HS 

Alternatief 1 

t.o.v. AO 

Alternatief 2 

t.o.v. HS 

Alternatief 2 

t.o.v. AO 

Agrarische 

bouwblokken 

- 0/- 0/- 0 

Verblijfsrecreatie 0 0 0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 0 0 

Totaal 0/- 0/- 0/- 0 

 

Toelichting bij score t.o.v. HS 

Ten opzichte van HS zijn de effecten negatiever. Anders dan in de AO is in de HS geen sprake van 

uitgebreide bouwblokken en nieuwvestigingen van bouwblokken. In alternatief 1 is sprake van 

uitgebreide bouwblokken tot 3 ha en nieuwvestigingen. Door deze extra ontwikkelingsruimte kan de 

geurhinder vanuit stallen toenemen. De score voor alternatief 1 is negatief (-). In alternatief 2 is sprake 

van uitgebreide bouwblokken tot 1,5 ha; nieuwvestiging is in alternatief 2 uitgesloten. De score voor 

alternatief 2 is beperkt negatief (0/-).  



Samenvatting beoordelingen alternatieven 1 en 2 

In de onderstaande tabel zijn alle effectbeoordelingen (zowel ten opzichte van de AO als ten opzichte 

van de HS) samengevat.  

 

 

Aspect 

 

Criterium Alternatief 1 

t.o.v. HS 

Alternatief 

1 t.o.v. AO 

Alternatief 

2 t.o.v. HS 

Alternatief 2 

t.o.v. AO 

Effect op Natura 

2000  

 

- - - - 0 0/+ Natuur 

Effect op EHS en 

weidevogelgebieden  

 

- - - 0 + 

Historisch landschap 

 

- -  0/+ + Landsch

ap en 

cultuurhis

torie 
Historische 

bouwkunde 

 

- 0/- 0/- 0 

Archeolo

gie 

Aantasting 

archeologische 

waarden 

 

- - 0/- 0/- 

Water Oppervlaktewater en 

grondwater  

 

0 0 

 

0/+ 0/+ 

 

Verkeer (inclusief 

verkeersveiligheid) 

 

0/- 0/- 0/- 0 

Geluid 

 

0/- 0/- 0/- 0 

Luchtkwaliteit 

 

0/- 0/- 0/- 0 

Woon- 

en 

leefmilieu 

Geur 

 

0/- 0/- 0/- 0 

 



3. Voorkeursalternatief 

In hoofdstuk 7 van het MER is de beoordeling van het Voorkeursalternatief ten opzichte van de AO 

opgenomen. In het kader van deze Aanvulling wordt ook deze beoordeling aangevuld met een 

beoordeling ten opzichte van de HS. Ook hier geldt in algemene zin dat de scores alleen door 

landbouw veranderen, omdat voor kampeerterreinen en natuurontwikkeling de HS en AO met elkaar 

overeen komen.  

 

Criterium Natura 2000 VKA t.o.v. HS VKA t.o.v. AO 

Agrarische bouwblokken 0/- 0 

Kampeerterreinen 0/- 0/- 

Natuurontwikkeling + + 

Totaal 0 0/+ 

 

Toelichting bij score t.o.v. HS 

In het kader van deze Aanvulling is de Passende Beoordeling herzien. Naar aanleiding daarvan zijn 

de MER-beoordelingen van het VKA ten opzichte van de AO herzien. Omdat in de Passende 

Beoordeling sprake is van niet-significante effecten vanwege kampeerterreinen is de beoordeling t.o.v. 

de autonome ontwikkeling nu aangemerkt als beperkt negatief (0/-). Dit leidt ook tot andere totaalscore 

nl. 0/+ in plaats van 0. Omdat voor kampeerterreinen de HS hetzelfde is als de AO is de score hier 

hetzelfde als voor de AO.  

 

Voor landbouw geldt dat ten opzichte van HS de effecten negatiever zijn dan t.o.v. de AO. Anders dan 

in de AO is in de HS geen sprake van uitgebreide bouwblokken en nieuwvestigingen van 

bouwblokken. In het Voorkeursalternatief is sprake van uitgebreide bouwblokken tot 10.000 m2 ha en 

nieuwvestigingen; door beide typen ontwikkelingsruimte kunnen negatieve effecten optreden op 

Natura 2000. Uit de Passende Beoordeling blijkt dat deze effecten niet significant zijn, dus het effect 

wordt aangemerkt als beperkt negatief (0/-). De totaalscore voor het Voorkeursalternatief komt uit op 

neutraal (0).  

 

 

Criterium EHS en weidevogelgebieden VKA t.o.v. HS VKA t.o.v. AO 

Agrarische bouwblokken - 0 

Kampeerterreinen - - 

Natuurontwikkeling + + 

Totaal 0/- 0 

 

Criterium historisch landschap VKA t.o.v. HS VKA t.o.v. AO 

Agrarische bouwblokken - 0 

Kampeerterreinen - - 

Natuurontwikkeling + + 

Totaal 0/- 0 

 

Toelichting bij score t.o.v. HS 

Ten opzichte van HS zijn de effecten negatiever. Anders dan in de AO is in de HS geen sprake van 

uitgebreide bouwblokken en nieuwvestigingen van bouwblokken. In het Voorkeursalternatief is sprake 

van uitgebreide bouwblokken tot 10.000 m2 ha en nieuwvestigingen; door beide typen 

ontwikkelingsruimte kunnen negatieve effecten optreden op genoemde criteria. De totaalscore voor 

het Voorkeursalternatief komt uit op beperkt negatief (0/-).  

 

Criterium historische bouwkunde VKA t.o.v. HS VKA t.o.v. AO 

Agrarische bouwblokken 0/- 0 

Kampeerterreinen 0/- 0/- 

Natuurontwikkeling 0 0 

Totaal 0/- 0/- 

 

 

 



Toelichting bij score t.o.v. HS 

Ten opzichte van HS zijn de effecten negatiever. Anders dan in de AO is in de HS geen sprake van 

uitgebreide bouwblokken en nieuwvestigingen van bouwblokken. In het Voorkeursalternatief is sprake 

van uitgebreide bouwblokken tot 10.000 m2 ha en nieuwvestigingen; door beide typen 

ontwikkelingsruimte kunnen enige negatieve effecten optreden op historische bebouwing. De 

totaalscore voor het Voorkeursalternatief komt uit op beperkt negatief (0/-).  

 

Criterium archeologie VKA t.o.v. HS VKA t.o.v. AO 

Agrarische bouwblokken - 0 

Kampeerterreinen 0/- 0/- 

Natuurontwikkeling 0/- 0/- 

Totaal - 0/- 

 

Toelichting bij score t.o.v. HS 

Ten opzichte van HS zijn de effecten negatiever. Anders dan in de AO is in de HS geen sprake van 

uitgebreide bouwblokken en nieuwvestigingen van bouwblokken. In het Voorkeursalternatief is sprake 

van uitgebreide bouwblokken tot 10.000 m2 ha en nieuwvestigingen; door beide typen 

ontwikkelingsruimte kunnen negatieve effecten optreden op archeologie. De totaalscore voor het 

Voorkeursalternatief komt uit op negatief (-).  

 

Criterium water VKA t.o.v. HS VKA t.o.v. AO 

Agrarische bouwblokken 0 0 

Kampeerterreinen 0 0 

Natuurontwikkeling 0/+ 0/+ 

Totaal 0/+ 0/+ 

 

Toelichting bij score t.o.v. HS 

Anders dan in de AO is in de HS geen sprake van uitgebreide bouwblokken en nieuwvestigingen van 

bouwblokken. In het Voorkeursalternatief is sprake van uitgebreide bouwblokken tot 10.000 m2 en 

nieuwvestigingen. Bij beide typen ontwikkelingsruimte zal echter toename verhard oppervlak 

gecompenseerd moeten worden en treden dus geen effecten op het oppervlaktewater op. De score 

voor het Voorkeursalternatief is beperkt positief (0/+).  

 

Criterium verkeer VKA t.o.v. HS VKA t.o.v. AO 

Agrarische bouwblokken - 0 

Kampeerterreinen 0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 

Totaal 0/- 0 

 

Criterium geluid VKA t.o.v. HS VKA t.o.v. AO 

Agrarische bouwblokken - 0 

Kampeerterreinen 0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 

Totaal 0/- 0 

 

Criterium lucht VKA t.o.v. HS VKA t.o.v. AO 

Agrarische bouwblokken - 0 

Kampeerterreinen 0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 

Totaal 0/- 0 

 

Criterium geur VKA t.o.v. HS VKA t.o.v. AO 

Agrarische bouwblokken - 0 

Kampeerterreinen 0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 

Totaal 0/- 0 



 

Toelichting bij score t.o.v. HS 

Ten opzichte van HS zijn de effecten negatiever. Anders dan in de AO is in de HS geen sprake van 

uitgebreide bouwblokken en nieuwvestigingen van bouwblokken. In het Voorkeursalternatief is sprake 

van uitgebreide bouwblokken tot 10.000 m2 ha en nieuwvestigingen; door beide typen 

ontwikkelingsruimte kunnen op deze criteria negatieve effecten optreden. De totaalscore voor deze 

criteria komt uit op beperkt negatief (0/-).  

 

Samenvatting beoordelingen Voorkeursalternatief 

In de onderstaande tabel zijn alle effectbeoordelingen (zowel ten opzichte van de AO als ten opzichte 

van de HS) samengevat.  

 

Aspect 

 

Criterium Voorkeursalternatief 

t.o.v. HS 

Voorkeursalternatief 

t.o.v. AO  

Effect op Natura 2000  

 

0 0/+ Natuur 

Effect op EHS en 

weidevogelgebieden  

 

0/- 0 

Historisch landschap 

 

0/- 0  Landsch

ap en 

cultuurhis

torie 
Historische bouwkunde 

 

0/- 0/- 

Archeolo

gie 

Aantasting archeologische 

waarden 

 

- 0/- 

Water Oppervlaktewater en 

grondwater  

 

0/+ 0/+ 

 

Verkeer (inclusief 

verkeersveiligheid) 

 

0/- 0 

Geluid 

 

0/- 0 

Luchtkwaliteit 

 

0/- 0 

Woon- 

en 

leefmilieu 

Geur 

 

0/- 0 

 

Uit deze tabel blijkt dat de beoordelingen ten opzichte van de huidige situatie minder gunstig is dan 

ten opzichte van de autonome ontwikkeling. De effecten ten opzichte van de HS zijn overwegend 

beperkt negatief. Met de sturingsmechanismen zoals beschreven in hoofdstuk 2 van deze Aanvulling 

gaat de gemeente bij de toepassing van het bestemmingsplan sturen op het voorkomen en beperken 

van deze mogelijke negatieve effecten.  

  



Bijlage 1 : Beoordelingen tov huidige situatie 
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Kaart landschapstypen 
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#* Intensieve veehouderij
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bebouwing

Beekdal, hoge gaafheid

Beekdal, middelmatige gaafheid

Beekdal, lage gaafheid

Es, hoge gaafheid

Es, middelmatige gaafheid

Heideontginning, hoge gaafheid

Heideontginning, middelmatige geefheid

Ontginningskolonie, hoge gaafheid

Veldgronden, hoge gaafheid

Veldgronden, middelmatige gaafheid

Wegdorp, hoge gaafheid
Lheebroek

Dwingeloo
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1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop 
De gemeente Westerveld heeft het voornemen om een nieuw bestemmingsplan voor het bui-
tengebied vast te stellen. Het bestemmingsplan biedt onder andere ruimte aan (intensieve) 
veehouderij en recreatieve activiteiten (kampeerterreinen). Ten behoeve van de besluitvor-
ming wordt de procedure van milieueffectrapportage voor plannen (plan-m.e.r.) doorlopen. 
De gemeenteraad van Westerveld is het bevoegd gezag in deze procedure.1 
 
De Commissie voor de m.e.r. (verder: de Commissie) constateerde bij toetsing van het MER 
dat daarin informatie ontbrak die naar haar oordeel essentieel is voor de besluitvorming over 
het bestemmingsplan. Daarop is een aanvulling op het MER opgesteld, die de Commissie 
heeft betrokken bij haar oordeel. In de aanvulling is nadere informatie opgenomen over de 
voorgeschiedenis, de alternatievenontwikkeling en de effectbepaling. Verder is een aanvulling 
op de Passende beoordeling opgenomen en zijn de effecten van de alternatieven vergeleken 
met de huidige situatie. 
 
De Commissie is van oordeel dat ook in het MER en de aanvulling tezamen essentiële infor-
matie ontbreekt om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming. 
Er ontbreekt een volledig worst-case-scenario waarin de maximale gevolgen van het be-
stemmingsplan in beeld worden gebracht. Daardoor geeft het MER geen inzicht in de maxi-
male omvang van de effecten van nieuwvestiging van kampeerterreinen en stikstofdepositie 
door veehouderijen. Aanvulling van het MER op dit aspect zal de conclusies echter niet we-
zenlijk veranderen. Uit het MER en de Passende beoordeling blijkt dat in alle onderzochte 
alternatieven de depositie van verzurende en vermestende stoffen op Natura 2000-gebieden 
toeneemt ten opzichte van de huidige feitelijke situatie. Omdat de depositie van deze stoffen 
in de natuurgebieden al hoger dan de kritische depositiewaarde is, is aantasting van de na-
tuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden niet uit te sluiten. 
 
De Passende beoordeling concludeert dat significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden 
uitgesloten kunnen worden omdat in het bestemmingsplan een “vangnetconstructie” is opge-
nomen. Hoewel deze constructie op projectniveau een extra waarborg kan vormen, kan 
daarmee op planniveau aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet 
worden uitgesloten. 
 
Het MER en de aanvulling geven voor de veehouderij- en recreatiesector op hoofdlijnen in-
zicht in de huidige situatie, scenario’s (alternatieven) voor de te verwachten ontwikkelingen 
daarin en de milieueffecten van deze alternatieven. Aangezien in het bestemmingsplan geen 
zonering of differentiatie per deelgebied wordt toegepast is het in principe logisch dat de 
effectbeoordeling in het MER globaal is. De effectbeoordeling is vooral voor de aspecten 
landschap en cultuurhistorie niet goed onderbouwd en weinig navolgbaar. Er is veel informa-
tie over de landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het plangebied, maar deze 

                                                           

1  Voor de samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens, zie 
bijlage 1 bij dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden via 
commissiemer.nl onder ‘Advisering’ of door in het zoekvak het projectnummer in te geven. 
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wordt slechts zeer beperkt gebruikt om de effecten op specifieke waarden te beoordelen. Dat 
betekent dat de werkelijke effecten zullen afhangen van de daadwerkelijke invulling van de 
ontwikkelingsruimte die het bestemmingsplan biedt. De waarborgen vanuit landschap en 
cultuurhistorie, inclusief archeologie, zijn in het ontwerp-bestemmingsplan wel duidelijk 
ingevuld via het beeldkwaliteitsplan respectievelijk de (aanstaande) cultuurhistorische waar-
denkaart. 
 
Het MER heeft tot gevolg gehad dat ontwikkelingen in het buitengebied in het ontwerp be-
stemmingsplan sterker begrensd zijn dan in het voorontwerp bestemmingsplan. Ook de ef-
fecten van het “voorkeursalternatief” zijn echter nog onzeker en sterk afhankelijk van de na-
dere invulling door middel van individuele initiatieven. Voor de beoordeling van de aanvaard-
baarheid van deze initiatieven op grond van milieuaspecten biedt het MER weinig houvast.  
 
In hoofdstuk 2 geeft de Commissie een toelichting op haar oordeel. 

2. Toelichting op het oordeel  

2.1 Algemeen 
In het voorlopig toetsingsadvies over het MER2 heeft de Commissie toegelicht op welke on-
derdelen het MER naar haar oordeel onvoldoende informatie bevatte en waarom deze infor-
matie essentieel is voor de besluitvorming. Deze toelichting wordt hier niet herhaald, maar 
slechts aangehaald als daar aanleiding toe is. 

2.2 Alternatieven en milieugebruiksruimte 
Uit het MER en de aanvulling blijkt dat de ‘scope’ voor alternatievenontwikkeling voorafgaand 
aan het opstellen van het MER al is ingeperkt. Belangrijke principiële keuzes die vooraf ge-
maakt zijn, zijn: 
• er wordt geen zonering van ontwikkelingsruimte voor agrarische en recreatieve bestem-

mingen toegepast; 
• bestaande planologische ruimte (in vigerende bestemmingsplannen) wordt gerespec-

teerd, behalve waar agrarische bedrijven gestopt zijn. 
 
Dit zijn normaalgesproken juist elementen waarop alternatieven kunnen worden ontwikkeld. 
Uit het MER en de aanvulling is niet duidelijk hoe het milieubelang is meegewogen bij deze 
inperking van alternatieven. Als gevolg van de genoemde uitgangspunten is in de in het MER 
gehanteerde referentiesituatie al veel ontwikkelruimte opgenomen.3 Deze ontwikkelruimte is 

                                                           

2  Rapportnummer 2393-67; beschikbaar via www.commissiemer.nl. 
3  Dat er een groot verschil bestaat tussen de feitelijke situatie en de gehanteerde referentiesituatie kan worden afgeleid 

uit vergelijking van figuur 4.2 en figuur 5.2 in het MER. Figuur 4.2. geeft de stikstofdepositie van bedrijven binnen de 
gemeente in de huidige feitelijke situatie weer, figuur 5.2 de depositie van alternatief 2, die volgens het MER gelijk is 
aan de depositie door de autonome ontwikkeling. 
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daarmee ook onderdeel van de alternatieven. Het MER en de Passende beoordeling maken 
echter duidelijk dat de milieugebruiksruimte in het plangebied zeer beperkt is.  
 
Referentiesituatie 
De referentiesituatie bestaat uit de huidige situatie en autonome ontwikkeling. De referentie-
situatie zoals gehanteerd in het MER en de aanvulling is formeel niet juist: 
• De huidige situatie is mede gebaseerd op het vergunningenbestand van de veehouderij-

sector. De omvang van de veehouderijsector in de huidige situatie wordt daarmee waar-
schijnlijk overschat, aangezien de vergunde situatie niet altijd overeen komt met de fei-
telijke situatie.4  

• De autonome ontwikkeling van de veehouderijsector is overschat doordat is uitgegaan 
van het respecteren van bestaande planologische rechten (dat wil zeggen: ontwikkel-
ruimte volgens vigerende bestemmingsplannen). Deze planologische ruimte behoort 
echter tot het voornemen, aangezien hierover in het nieuwe bestemmingsplan opnieuw 
beslist wordt. Berekeningen van stikstofdepositie5 afkomstig uit het plangebied maken 
duidelijk dat ontwikkelruimte voor veehouderijen die in het MER wordt gezien als ‘auto-
nome ontwikkeling’ al kan leiden tot significante negatieve gevolgen voor Natura 2000—
gebieden (zie verder § 2.4.). 

 
In de bijlage van de aanvulling zijn de alternatieven zowel vergeleken met de huidige (ver-
gunde) situatie als met de genoemde referentiesituatie. De werkelijke referentiesituatie zal 
hier tussenin liggen. Door de vergelijking met beide situaties geeft de aanvulling in dit geval 
voldoende inzicht in de bandbreedte van mogelijke effecten6.  
 
Worst case situatie 
Om het plan te kunnen toetsen aan wettelijke normen en beleid dient het MER de effecten te 
beschrijven van de activiteiten die het bestemmingsplan maximaal mogelijk maakt, inclusief 
mogelijke wijzigingsbevoegdheden, ontheffingen en vrijstellingen. Het ontwerp-
bestemmingsplan biedt ruimte voor groei. Ook wordt uitbreiding van veehouderijen en kam-
peerterreinen (ook direct tegen EHS en Natura 2000-gebieden aan) en oprichting van mest-
vergistingsinstallaties mogelijk gemaakt via diverse wijzigingsbevoegdheden.  
 
Voor de stikstofberekeningen is gebruik gemaakt van aannames. Daarbij wordt gesteld dat 
kleine en middelgrote veehouderijbedrijven zullen stoppen danwel gelijk blijven in omvang. 
Het bestemmingsplan biedt echter – via wijzigingsbevoegdheid – voor elke agrarische be-
stemming ruimte om het bouwblok maximaal te benutten en er zijn mogelijkheden voor 
mestvergisting. Het gehanteerde scenario lijkt, gezien de langlopende trends van ontwikke-
ling van de veehouderij in dit gebied, een realistisch worst case-scenario, maar het bestem-
mingsplan maakt meer mogelijk.7 Bij maximale invulling van de mogelijkheden zullen de 
stikstofdeposities nog hoger zijn dan de nu gehanteerde hoeveelheden. Aanvulling van het 
MER en de Passende beoordeling met een scenario, waarin van een nog sterkere groei wordt 
                                                           

4  In de aanvulling is aangegeven dat de stikstofberekeningen in de Passende beoordeling wel zijn gebaseerd op de 
feitelijke situatie (meitellingen). 

5  Zie figuur 4.2 en figuur 5.2 in het MER. 
6  Afgezien van het feit dat de maximale mogelijkheden niet beschreven zijn. 
7  Het MER moet volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn gebaseerd 

op de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan.  
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uitgegaan, zal niet tot andere conclusies over de gevolgen voor Natura 2000-gebieden lei-
den. 
 
De maximale effecten van nieuwvestiging van kampeerterreinen worden niet volledig in beeld 
gebracht. De effecten op bijvoorbeeld op graslanden foeragerende (weide)vogels en de effec-
ten van geluid, licht en uitloop en meer intensief gebruik van paden in aangrenzende natuur-
gebieden worden mogelijk onderschat. 

2.3 Effectbepaling en –beoordeling 
De beschrijving van de milieueffecten van de alternatieven is zeer globaal. De effectbeoorde-
ling is voornamelijk gebaseerd op expert judgement, waarbij aannames niet altijd zijn onder-
bouwd. Door het globale detailniveau van de alternatieven en effectbeschrijving is de effect-
beoordeling zeer algemeen.  
 
Vanwege de beperkte milieugebruiksruimte heeft de gemeente de intentie om strenge voor-
waarden te stellen aan ontwikkelingen in het buitengebied. Juist omdat gekozen is om geen 
zonering van ontwikkelingsruimte toe te passen is het van belang dat criteria en/of voor-
waarden op basis waarvan ontwikkelingen wel of niet worden toegestaan helder zijn. Bij be-
sluitvorming over individuele initiatieven zullen de milieueffecten (vooral op natuurgebieden 
en landschappelijke en cultuurhistorische waarden) dan een belangrijke rol kunnen spelen.  
 
Landschap en cultuurhistorie 
Zoals in het voorlopig toetsingsadvies is aangegeven, wordt informatie over landschappelijke 
en cultuurhistorische waarden in het MER onvoldoende gebruikt om de effecten van alterna-
tieven te beoordelen, terwijl behoud van landschappelijke kwaliteiten juist als centraal uit-
gangspunt voor het bestemmingsplan wordt gezien.8  
 
In de aanvulling is de effectbeoordeling nader toegelicht. Omdat de waarde van de voorko-
mende landschappen niet, of niet voldoende herleidbaar, is betrokken in de effectbeoorde-
ling is de vergelijking van alternatieven op deze aspecten nog altijd nauwelijks navolgbaar.  
 
Hoewel de effectbeoordeling naar het oordeel van de Commissie onvoldoende is onder-
bouwd, zal aanvulling op dit punt niet tot andere conclusies leiden. De werkelijke effecten op 
landschappelijke waarden zullen immers afhangen van de daadwerkelijke invulling van de 
ontwikkelingsruimte die het bestemmingsplan biedt. De waarborgen vanuit landschap en 
cultuurhistorie, inclusief archeologie, zijn in het ontwerpbestemmingsplan wel voldoende 
ingevuld, via het beeldkwaliteitsplan respectievelijk de (aanstaande) cultuurhistorische waar-
denkaart. Afhankelijk van de waarde zijn extra gebiedsspecifieke verplichtingen opgenomen 
in de voorschriften en wordt getoetst aan genoemde kaders. 

                                                           

8  Deze ambities blijken onder andere uit de Kadernota buitengebied Westerveld (2006) en het Beeldkwaliteitsplan (2010). 
Ook in enkele zienswijzen wordt aangegeven dat de landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het ontwerp 
bestemmingsplan te weinig worden meegewogen. 
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Natuur 
Zoals in het voorlopig toetsingsadvies is aangegeven, zijn ook de effecten op natuur in het 
MER zeer globaal beschreven en beoordeeld. De aanvulling biedt meer informatie over de 
aanwezige natuurgebieden en (globaal) de mogelijke effecten daarop, met name over de EHS 
buiten de Natura 2000-gebieden, Natuurparels en verspreide natuurwaarden buiten de EHS. 
De werkelijke effecten op natuurwaarden zullen echter afhangen van de daadwerkelijke in-
vulling van de ontwikkelingsruimte die het bestemmingsplan biedt. 

2.4 Passende beoordeling 
In het voorlopig toetsingsadvies is aangegeven dat de uitgangspunten voor de berekeningen 
van stikstofdepositie deels onduidelijk en niet onderbouwd zijn. De uitgangspunten ten aan-
zien van ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw waren niet navolgbaar. Ook was 
onduidelijk hoe is omgegaan met mogelijkheden voor nieuwvestiging van veehouderijbedrij-
ven en kampeerterreinen en wijzigingsbevoegdheden (waaronder bijvoorbeeld ook mogelijk-
heden voor mestvergisting).  
 
De aanvulling op de Passende beoordeling biedt beperkt aanvullende informatie. Er is een 
beschouwing van mogelijke mitigerende maatregelen die ingezet kunnen worden bij indivi-
duele initiatieven. Deze maatregelen hebben geen rechtstreekse invloed op de mogelijke 
effecten van het bestemmingsplan.  
 
Zoals in § 2.2 van dit advies is aangegeven, is in de Passende beoordeling niet uitgegaan van 
de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan.9  
 
Omdat volgens de Passende beoordeling significant negatieve gevolgen niet zijn uit te sluiten 
is een “vangnetconstructie” in het bestemmingsplan opgenomen. Deze houdt in dat alle initi-
atieven individueel getoetst moeten worden aan de Natuurbeschermingswet. Op grond hier-
van wordt in de Passende beoordeling geconcludeerd dat significante gevolgen voor Natura 
2000-gebieden kunnen worden uitgesloten. De Commissie deelt deze conclusie niet. De 
maximale omvang van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden is niet duidelijk en de in de 
aanvulling genoemde mitigerende maatregelen zullen niet met zekerheid leiden tot gelijk 
blijven of afname van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden.10 Daarmee is niet aan-
nemelijk gemaakt dat door de vaststelling van het plan de natuurlijke kenmerken van de  
Natura 2000-gebieden niet worden aangetast.11 
 

                                                           

9  Verder is gerekend met een gemiddelde depositie per Natura 2000-gebied. Ook dit kan leiden tot onderschatting van 
de deposities op voor stikstof gevoelige habitattypen. 

10  Bij toetsing op planniveau moet worden uitgegaan van de maximale mogelijkheden, inclusief invulling van de 
wijzigingsbevoegheden of ontheffingsmogelijkheden. Dat voor aanwending van de wijzigings- of ontheffingsbevoegd-
heid als vereiste geldt dat een Natuurbeschermingswetvergunning verleend moet zijn, moet slechts worden beschouwd 
als een extra waarborg op projectniveau. 

11  Volgens artikel 19j, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998, dient het bevoegd gezag bij het besluit tot 
vaststelling van het plan rekening te houden met de gevolgen die het plan kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Het 
besluit kan pas worden genomen als aan alle voorwaarden van artikel 19g en 19h is voldaan. Dat betekent dat, wanneer 
aantasting van natuurlijke kenmerken niet valt uit te sluiten, de ADC-toets doorlopen dient te worden.  



 

 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld 
 
Bevoegd gezag: Gemeenteraad van de gemeente Westerveld 
 
Besluit: vaststellen van het bestemmingsplan voor het buitengebied  
 
Categorie Besluit m.e.r. (voor april 2011):  
plan-m.e.r. vanwege kaderstelling voor categorie C9/D9, C10.1/D10.1 en C14/D14;  
plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling 
 
Activiteit:  Het bestemmingsplan biedt onder andere ruimte aan uitbreiding en nieuwvesti-
ging van veehouderij en recreatieve activiteiten (kampeerterreinen). 
 
Procedurele gegevens: 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 15 februari 2010 
advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 23 april 2010 
kennisgeving MER in de Staatscourant van: 27 april 2011 
ter inzage legging MER: 28 april tot en met 9 juni 2011 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 16 mei 2011 
voorlopig toetsingsadvies uitgebracht: 14 juli 
aanvulling op het MER: 7 november 2011 
toetsingsadvies uitgebracht: 22 december 2011 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamenstelling bij het onderhavige pro-
ject is als volgt: 
drs. D.J.F. Bel 
dr. ir. G. Blom (voorzitter) 
drs. P.J. Jongejans (werkgroepsecretaris) 
drs. Y.J. van Manen 
ing. R.H. Schokker 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om 
het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming. De Commissie gaat 
bij het toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in 
artikel 7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer en de eventuele documenten over de reik-
wijdte en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, 
beoordeelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake, als 
aanvullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die 
gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, 
alvorens het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in 
het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt 



 

 

tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies 
dus op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuisthe-
den of onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl op de 
pagina Commissie m.e.r. 
 
Betrokken documenten:  
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering:  
• Plan-MER Bestemmingsplan Buitengebied Westerveld, 12 april 2011; 
• Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Westerveld; 
• Plankaart Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Westerveld; 
• Plan-MER bestemmingsplan buitengebied Westerveld, Aanvulling, 4 november 2011. 

 
De Commissie heeft kennis genomen van 23 zienswijzen en adviezen, die zij tot en met 16 
juni 2011 van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Zij heeft deze, voor zover relevant voor 
m.e.r., in haar advies verwerkt. 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1:  Begrippen 
In deze regels wordt verstaan onder: 

1. het plan: 
het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Westerveld; 

2. het bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1701.0000BP000000000509-0004 met de bijbehorende regels en bij-
lagen; 

3. aan-huis-verbonden beroep: 
een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juri-
disch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te 
stellen gebied, uitgezonderd prostitutie, dat in of bij een woonhuis wordt uitgeoe-
fend door gebruiker, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie 
behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woon-
functie in overeenstemming is; 

4. aanbouw: 
een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw 
waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw door de vorm onderschei-
den kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht onder-
geschikt is aan het hoofdgebouw. Functionele ondergeschiktheid is niet vereist; 

5. aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 
bebouwen van deze gronden; 

6. aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

7. agrarisch bedrijf: 
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het 
telen van gewassen en/of het houden van dieren; 

8. agrarische bedrijfskavel: 
een op de verbeelding weergegeven aaneengesloten stuk grond, waarop inge-
volge de regels zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing ten behoeve van 
een agrarisch bedrijf is toegelaten; 

9. agrarisch loonbedrijf: 
een bedrijf waarbinnen uitsluitend of overwegend arbeid wordt verricht ter pro-
ductie of levering van goederen of diensten ten behoeve van agrarische bedrij-
ven, al dan niet in combinatie met grondverzetwerkzaamheden; 

10. agrarische wasplaats: 
een plaats waar agrarische vervoermiddelen worden gereinigd en ontsmet;  
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11. archeologisch monument: 
terreinen welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken als hun 
schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde 
en die daarom op grond van de Monumentenwet worden beschermd; 

12. archeologische waarden: 
waarden die aan een gebied zijn toegekend vanwege de kennis en wetenschap 
van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of 
activiteiten uit het verleden. Bij toetsing aan de archeologische waarden zal tel-
kens de Archeologische beleidsadvieskaart Gemeente Westerveld RAAP-rapport 
2021 toetsingskader zijn;  

13. bassin: 
een mest- of waterbak voor de opslag van mest of water ten behoeve van agra-
rische en glastuinbouwactiviteiten; 

14. bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

15. bed and breakfast: 
het bieden van de, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijk-
heid tot recreatief nachtverblijf en ontbijt aan personen die hun hoofdverblijf el-
ders hebben; 

16. bedrijf: 
het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, installeren en/of her-
stellen van goederen; 

17. bedrijfsgebouw: 
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

18. bedrijfsmatige exploitatie: 
het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een zodanig 
complexmatig beheer/exploitatie, dat in de logiesverblijven - permanent wisse-
lende - recreatieve (nacht-) verblijfsmogelijkheden geboden worden; 

19. bedrijfsvloeroppervlakte: 
de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt 
voor een bedrijf, een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsma-
tige activiteit, inclusief opslag- en administratieruimten; 

20. bedrijfswoning: 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor 
(het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestem-
ming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is; 
 agrarische bedrijfswoning: een bedrijfswoning waarin tevens (naast de agra-

riër) de rustende boer en familieleden tot de tweede graad woonachtig mogen 
zijn; 

21. beeldkwaliteitsplan gemeente Westerveld, vastgesteld 21-09-2010: 
Plan dat eisen en aanbevelingen bevat: 
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a. met betrekking tot inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot de 
karakteristieken en kwaliteiten van een gebied; en 

b. met betrekking tot stedenbouwkundige en architectonische vorm, massa en 
(wegen-)structuur van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen; 

met het oogmerk de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen te waarborgen als-
mede de wijze waarop deze in hun omgeving worden ingepast, en dat juridisch 
onderdeel uitmaakt van het ruimtelijk plan waarop het betrekking heeft; 

22. bestaand: 
ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet of Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht aanwezige of vergunde bouwwerken en de werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, en het overige gebruik: 
 bestaand of vergund ten tijde van het inwerkingtreden van het bestemmings-

plan; 

23. bestaande veestapel: 
ten aanzien van het gebruik van gebouwen en overkappingen ten behoeve van 
het houden van vee bestaand ten tijde van de peildatum genoemd in de Natuur-
beschermingswet 1998; 

24. bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak; 

25. bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

26. bijgebouw: 
een opzichzelfstaand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onder-
scheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht on-
dergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

27. boerderijpand: 
het gebouw behorende tot het voormalige agrarische bedrijf, waarin oorspronke-
lijk het woongedeelte en de stal was ondergebracht en dat oorspronkelijk als het 
hoofdgebouw van het agrarisch bedrijf is gebouwd; 

28. boomteelt: 
de teelt van boomkwekerijgewassen; 

29. boomkwekerijbedrijf: 
een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die specifiek is gericht op het te-
len van bomen, struiken en aanverwante gewassen; 

30. bosbouw: 
het geheel van bedrijfsmatig handelen en van activiteiten gericht op de instand-
houding en ontwikkeling van bestaande respectievelijk nieuwe bossen ten be-
hoeve van (de functies) natuur, houtproductie, landschap, milieu en recreatie; 

31. bouwblok: 
een aaneengesloten gebied binnen een agrarische bedrijfskavel waarbinnen 
bouwwerken ten behoeve van een agrarisch bedrijf geconcentreerd worden op-
gericht; 
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32. bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en 
het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, 
vernieuwen of veranderen van een standplaats; 

33. bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak; 

34. bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij 
elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

35. bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 

36. bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 
de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toe-
gelaten; 

37. bouwwerk: 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, 
welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is hetzij direct of indirect 
steun vindt in of op de grond; 

38. chalet: 
een bouwwerk, bestaande uit hout of kunststof en zonder vaste verankering in de 
grond, dat naar de aard en de inrichting is bedoeld voor recreatieve bewoning 
en/of verblijf, waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben; 

39. cultuurgrond: 
grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, die hobbymatig in gebruik zijn en niet 
worden gebruikt ten behoeve van een agrarische bedrijfsvoering; 

40. cultuurhistorische waarden: 
de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het 
beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiede-
nis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt; 

41. detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten ver-
koop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen 
kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van 
een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 
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42. erotisch getinte vermaaksfunctie:
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van 
voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen 
een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal;

43. evenement:
elke voor publiek buiten de daartoe ingerichte inrichtingen toegankelijke festiviteit, 
grootschalige sportwedstrijd, auto- of motorcrosswedstrijd, optocht, 
georganiseerd vuurwerk en alle overige tot vermaak en recreatie bedoelde 
activiteiten, met uitzondering van markten als bedoeld in de Gemeentewet, 
kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen en betogingen, 
samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

44. (extensief) dagrecreatief medegebruik:
een (extensief) dagrecreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan 
de functie van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, 
zoals wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën, de aanleg van een vissteiger of een 
picknickplaats of een naar de aard daarmee gelijk te stellen medegebruik;

45. fruitteelt:
de teelt of het kweken van fruit aan houtige gewassen;

46. gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

47. gebruiksgerichte paardenhouderij:
een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het africhten, het opleiden en het trainen, 
alsmede het opvangen en stallen van paarden en/of pony's in de vorm van een 
paardenpension, al dan niet in combinatie met elkaar;

48. geluidsbelasting:
de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg;

49. geluidsgevoelige objecten:
gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen, 
zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;

50. geluidsgevoelige functies:
in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken dat een gebouw of 
een terrein als geluidsgevoelig object wordt aangemerkt;

51. geluidszoneringsplichtige inrichting:
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van 
vestiging in een bestemmingsplan een geluidszone moet worden vastgesteld;

52. geomorfologische waarden:
de waarden van de gronden vanwege de ontstaansgeschiedenis van de vormen 
van het aardoppervlak, welke waarden worden bepaald door de herkenbaarheid 
van de vormen;
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53. glastuinbouwbedrijf:
een in hoofdzaak niet-grondgebonden agrarisch bedrijf dat is gericht op het telen 
van gewassen, waarbij de productie in kassen plaatsvindt;

54. groepsaccommodatie:
een groepsverblijf met meer dan tien slaapplaatsen, niet zijnde mobiele 
kampeeronderkomens of stacaravans, in hoofdzaak bestemd voor en gebezigd 
door groepen als kort verblijf, inclusief lichte en ondergeschikte horeca;

55. grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:
een agrarische bedrijfsvoering die al dan niet met beweiding hoofdzakelijk niet in 
gebouwen plaatsvindt, waarbij het gebruik van agrarische gronden noodzakelijk is 
voor het functioneren van het bedrijf, zoals een melkrundveehouderijbedrijf, een 
akkerbouwbedrijf, een productiegerichte paardenhouderij, biologische bedrijven, 
waarbij dieren worden gehouden overeenkomstig de regels die krachtens artikel 2 
van de bestaande Landbouwkwaliteitswet zijn gesteld ten aanzien van de 
biologische productiemethoden, en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
agrarische bedrijven;

56. kleinschalig houden van vee:
het houden van ten hoogste 25 groothoevige dieren (zoals paarden/runderen) of 
50 kleinhoevige dieren (zoals schapen/geiten) dan wel een combinatie daarvan 
waarbij nooit meer dan 50 hoevige dieren aanwezig zijn;

57. hogere grenswaarde:
een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de 
geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de 
voorkeurgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op 
grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;

58. hoofdgebouw:
een gebouw, dat gelet op de bestemming, als belangrijkste bouwwerk valt aan te 
merken;

59. horecabedrijf en/of -instelling:
een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse 
worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander 
al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een 
erotisch getinte vermaaksfunctie;

60. houtteelt:
de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie op gronden 
die in principe hiervoor tijdelijk worden gebruikt en waarvoor daartoe ontheffing is 
verleend van de meldings- en herplantplicht ex artikel 2 en 3 van de Boswet, 
zoals die gold op het moment van onherroepelijk worden van dit 
bestemmingsplan;
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61. huishouden:
een zelfstandig(e) dan wel samenwonend persoon of groep van personen die 
binnen een complex van ruimten gebruik maken van dezelfde voorzieningen 
zoals een keuken, sanitaire voorzieningen en de entree;

62. intensief kwekerijbedrijf:
een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak niet-grondgebonden agrarische 
bedrijfsvoering in de vorm van het telen van gewassen, zoals een 
paddenstoelenkwekerij, een wormen- en/of madenkwekerij, een viskwekerij, een 
witlofkwekerij of een combinatie van deze bedrijfsvormen, alsmede naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen met (nagenoeg) geen gebruik van 
daglicht;

63. intensief veehouderijbedrijf:
een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak niet-grondgebonden agrarische 
bedrijfsvoering in de vorm van het houden van dieren, zoals een rundveemesterij 
(exclusief vetweiderij), een varkens-, vleeskalver-, pluimvee- of pelsdierhouderij, 
of een combinatie van deze bedrijfsvormen, alsmede naar de aard daarmee gelijk 
te stellen bedrijfsvormen met (nagenoeg) geen weidegang;

64. kampeermiddel:
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan 
wel enig ander daarmee vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten 
dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief 
nachtverblijf;

65. kampeerterrein:
een terrein ter beschikking gesteld voor het plaatsen dan wel geplaatst houden 
van kampeermiddelen;

66. kantine:
een ruimte waarin de bedrijfsuitoefening is gericht op het tegen vergoeding 
verstrekken van maaltijden, eenvoudige etenswaren en dranken;

67. kap:
een dak met een zekere helling;

68. karakteristiek bijgebouw:
een bijgebouw dat in samenhang met het hoofdgebouw een belangrijke, 
cultuurhistorisch ensemble vormt, zoals nader omschreven in paragraaf 6.5.1. 
van de toelichting;

69. kas:
een bouwwerk, niet zijnde een tunnelkas of een naar de aard daarmee 
vergelijkbaar bouwwerk, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels 
bestaan uit glas of ander licht doorlatend materiaal, dienend tot het kweken van 
groente, vruchten, bloemen, bomen, struiken of planten;
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70. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten:
het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van bedrijfsmatige 
activiteiten, geen detailhandel zijnde en prostitutie, zoals genoemd in bijlage 6 bij 
deze regels;

71. kleinschalige duurzame energiewinning:
energie die gewonnen wordt uit kleinschalige perceelsgebonden bronnen, niet 
zijnde windturbines, waarbij weinig tot geen schadelijke milieueffecten optreden 
bij winning en omzetting en die in onuitputtelijke hoeveelheden beschikbaar is, 
zoals zon, wind, water, biomassa, aard- en omgevingswarmte;

72. kunstveld:
locatie waar kunstobjecten worden geschapen en geëxposeerd;

73. kwekerijbedrijf:
een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die specifiek is gericht op het telen 
van bomen, struiken, (tuin)planten en aanverwante gewassen, zoals een 
boomkwekerijbedrijf, een sierteeltbedrijf, een fruitteeltbedrijf en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bedrijven; 

74. kwetsbaar object:
een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een 
grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is 
bepaald, die in acht genomen moet worden;

75. landgoed:
geheel of gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden bezette onroerende 
zaak - daaronder begrepen die waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter 
van het landgoed passende opstallen voorkomen - voorzover het blijven 
voortbestaan van die onroerende zaak in zijn karakteristieke verschijningsvorm 
voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is;

76. landschappelijke waarden:
de cultuurhistorische en de visuele waarden van het landschap. Bij de afweging 
van het begrip landschappelijke waarden zal het Beeldkwaliteitsplan Gemeente 
Westerveld steeds onderdeel van het toetsingskader zijn;

77. lawaaisporten:
schietsporten, auto- en motorcross, modelvliegen, en naar de aard en de invloed 
op de omgeving daarmee gelijk te stellen sporten;

78. maatschappelijke voorzieningen:
educatieve, medische en sociaal-medische voorzieningen, voorzieningen ten 
behoeve van opvang van mensen en dieren én voorzieningen ten behoeve van 
openbare dienstverlening;
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79. manege-activiteiten:
bedrijfsactiviteiten met een publieksgericht karakter, die zijn gericht op het bieden 
van gelegenheid tot het berijden en verzorgen van paarden en pony's (waaronder 
het lesgeven, de verhuur of het organiseren van wedstrijden en/of andere 
hippische evenementen);

80. mest- en/of organische (bij)productvergisting:
het onder gecontroleerde omstandigheden (volledig afgesloten van lucht) 
afbreken van organische verbindingen door bacteriën waarbij methaangas 
vrijkomt;

81. mestopslag:
een werk of een bouwwerk ten behoeve van de opslag van mest;

82. molenbeschermingszone:
aangewezen gebied waarbinnen het zicht op de molen en de vrije windtoetreding 
beschermd worden;

83. natuurlijke waarden:
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, 
bodemkundige en biologische elementen voorkomende in dat gebied (bij de 
afweging van het begrip natuurlijke waarden zullen de Natuurbeschermingswet en 
de Flora- en faunawet steeds onderdeel van het toetsingskader zijn);

84. niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:
een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk in gebouwen plaatsvindt, en die 
als zodanig niet afhankelijk is van agrarische gronden als productiemiddel, zoals 
een intensief kwekerijbedrijf of een intensief veehouderijbedrijf;

85. normaal agrarisch gebruik:
het regulier gebruik, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor 
het agrarisch gebruik van de gronden;

86. normaal bosbeheer:
het onderhoud en beheer, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is 
voor een goede instandhouding van de cultuurhistorische, natuurlijke en 
landschappelijke waarden van de bosgebieden;

87. normaal natuurbeheer:
het onderhoud en beheer, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is 
voor een goede instandhouding van de natuurlijke, landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden van de natuurgebieden;

88. normaal onderhoud:
het onderhoud, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een 
goed beheer en gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende 
bestemming behoren;
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89. ondergeschikte lichte horeca:
horeca die ondergeschikt en gerelateerd is aan de bestemming en tot doel heeft 
het verstrekken van kleine etenswaren en dranken, niet zijnde alcoholische 
dranken. Tot ondergeschikte horeca worden mede gerekend mobiele 
horecastands, drankautomaten, en dergelijke;

90. opgaande meerjarige teelt:
de meerjarige teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken, het 
kweken van fruit aan houtige gewassen en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
vormen van opgaande teelt van meerjarige gewassen;

91. overkapping:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder 
wanden dan wel met ten hoogste één wand;

92. peil:
a. indien op het land wordt gebouwd:

1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan 
de weg grenst:

de bouwhoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct 

aan de weg grenst:
de bouwhoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij 
voltooiing van de bouw;

93. productiegebonden detailhandel:
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd 
en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie 
ondergeschikt is aan de productiefunctie al dan niet in combinatie met de verkoop 
van streekeigen goederen;

94. productiegerichte paardenhouderij:
een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die is gericht op het voortbrengen 
van producten door middel van het houden van paarden, waarbij al dan niet in 
ondergeschikte mate het africhten en de handel van paarden plaatsvindt;

95. prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of 
met een ander tegen vergoeding;

96. prostitutiebedrijf:
een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of 
gedeeltelijk bestemd, dan wel in gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie;

97. recreatieappartement:
het geheel van bijbehorende vertrekken als afzonderlijk gemeubileerde 
woongelegenheid, bedoeld voor verblijfsrecreatie, als onderdeel van een (andere) 
hoofdfunctie;
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98. recreatieve bewoning:
de bewoning die plaatsvindt in het kader van de weekend- en/of verblijfsrecreatie;

99. recreatiewoning:
een gebouw dat naar de aard en de inrichting is bedoeld voor recreatieve 
bewoning en waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben.

100. relatie:
een figuur dat twee afzonderlijk weergegeven delen van een agrarische 
bedrijfskavel of een bestemmingsvlak met elkaar verbindt, zodanig dat voor 
toepassing van de regels sprake is van één agrarische bedrijfskavel of 
bestemmingsvlak;

101. risicogevoelig bouwwerk cq. object
een bouwwerk c.q. object, waaronder terreinen, die bestemd zijn voor het 
regelmatig verblijf van mensen, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag;

102. risicovolle inrichting:
een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een 
grenswaarde, een richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet 
worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of 
beperkt kwetsbare objecten;

103. schuilstalling:
een vrij in het open veld staande stalling, die wordt gebruikt voor het bieden van 
schuilgelegenheid voor vee, waarbij in geringe mate opslag van agrarische 
producten plaatsvindt;

104. seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie wordt verricht. Onder een 
seksinrichting worden in elk geval verstaan: een erotische-massagesalon, een 
seksbioscoop, een sekstheater, een seksautomatenhal, of een parenclub, of een 
daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;

105. sierteelt:
de teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken;

106. silo:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van opslagdoeleinden;

107. tenthuisje:
een demontabele, lichte constructie met lichte materialen, waaronder tentdoek, 
voor vier tot zes personen met slaap-, kook- en zitgelegenheid, niet bedoeld voor 
de huisvesting van groepen;

108. trekkershut:
een houten blokhut voor vier tot zes personen met slaap-, kook- en zitgelegenheid 
ten behoeve van een kortstondig recreatief nachtverblijf voor passanten, niet 
bedoeld voor de huisvesting van groepen;
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109. tunnelkas:
elke constructie van hout, metaal of ander materiaal, welke met plastic of in 
gebruik daarmee overeenstemmend materiaal is afgedekt en dient als 
teeltondersteuning voor bedekte teelten;

110. uitbouw:
een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een 
hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het 
hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het 
hoofdgebouw. Functionele ondergeschiktheid is niet vereist;

111. vollegronds tuinbouwbedrijf:
een grondgebonden agrarisch bedrijf dat overwegend of uitsluitend is gericht op 
het telen van tuinbouwgewassen in de volle grond;

112. voorgevel:
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft 
met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de 
situatie ter plaatse en/of de feitelijke indeling van het gebouw als voorgevel moet 
worden aangemerkt;

113. voorkeurgrenswaarde:
de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de 
geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan 
worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;

114. vuurwerkbedrijf:
een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op de vervaardiging of assemblage of de 
handel in vuurwerk, c.q. de opslag van vuurwerk en/of de daarvoor benodigde 
stoffen;

115. windmolen:
een bouwwerk ten behoeve van de opwekking van windenergie;

116. woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één 
afzonderlijk huishouden;

117. woonhuis:
een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of 
geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke 
verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;

118. zorgboerderij:
een zorgfunctie als hoofdtak waarbij de sociaal-medische opvang van personen, 
al dan niet in de vorm van het ter plaatse woonachtig zijn, gecombineerd wordt 
met agrarische activiteiten, in die zin dat de personen behulpzaam zijn bij de 
agrarische of natuurbeherende activiteiten.
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Artikel 2:  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

1. de dakhelling
langst het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2. de goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of 
een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

3. de inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels 
(en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en 
dakkapellen;

4. de bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, 
geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, 
zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwonderdelen;

5. de oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte 
bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. Bij de toepassing hiervan zal gebruik 
worden gemaakt van NEN 2580;

6. de afstand tot de (bouw)perceelgrens
tussen de grenzen van een agrarische bedrijfskavel en een bepaald punt van het 
op dat agrarische bedrijfskavel voorkomend (hoofd)gebouw, waar die afstand het 
kortst is;

7. de bouwhoogte van een molen
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de molen;

8. bedrijfsvloeroppervlak
de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven, met inbegrip van de 
daartoe behorende magazijnen, trappenhuizen, gangen en overige dienstruimten;

9. de onderlinge afstand
de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot enig punt van een ander 
gebouw;

10. bouwen op de erf- of perceelgrens
bij bouwen op de erf- of perceelgrens wordt een bouwwerk gemeten aan de kant 
waar het aansluitend afgewerkt terrein het hoogste is.
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HOOFDSTUK 2  BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3:  Agrarisch - 1

3.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het agrarisch grondgebruik;
b. de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische 

bedrijfsvoering, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - 
agrarische bedrijfskavel grondgebonden bedrijf”;

c. de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische 
bedrijfsvoering, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - 
agrarische bedrijfskavel grondgebonden bedrijf” in combinatie met een 
museum, ter plaatse van de aanduiding “museum”;

d. de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een niet-grondgebonden 
agrarische bedrijfsvoering, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van 
agrarisch - agrarische bedrijfskavel niet-grondgebonden bedrijf”;

e. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden 
agrarische bedrijfsvoering in combinatie met een niet-grondgebonden 
agrarische bedrijfsvoering, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van 
agrarisch - agrarische bedrijfskavel grondgebonden bedrijf met 
ondergeschikte intensieve tak”;

f. de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische 
bedrijfsvoering, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - 
agrarische bedrijfskavel kwekerijbedrijf”;

g. de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische 
bedrijfsvoering in combinatie met een zorgfunctie, ter plaatse van de 
aanduiding "zorgboerderij"; 

h. het wonen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering ter plaatse van een 
agrarische bedrijfskavel;

i. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;
waarbij, indien de gronden op de verbeelding zijn voorzien van de aanduiding 
"karakteristiek", de instandhouding van de bestaande karakteristieke hoofdvorm 
wordt nagestreefd;
j. een werkschuur ten behoeve van agrarische werkzaamheden, ter plaatse van 

de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - gebouwen";
k. een schuur, ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - 

schuur";

en mede bestemd voor:
l. het tegengaan van te hoge bebouwing vanwege een straalpad, ter plaatse van 

de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - straalpad”;
m. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
“vrijwaringszone - laagvlieggebied”;

n. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
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laagvliegroute, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone 
- laagvliegroute”;

o. het beschermen van het doelmatig en veilig functioneren van de weg, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - weg”;

p. het beschermen van het doelmatig en veilig functioneren van de vaarweg, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - vaarweg”;

q. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

r. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de 
drinkwaterdistributie en de grondwaterkwaliteit van een 
grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene 
aanduidingregel “milieuzone - waterwingebied en 
grondwaterbeschermingsgebied”;

s. de bescherming van de functie van de in het aanliggende gebied gesitueerde 
molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - molenbiotoop”;

met daaraan ondergeschikt:
t. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, 

natuurlijke, geomorfologische en cultuurhistorische waarden;
u. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van kleine natuur- en 

landschapselementen;
v. doeleinden van natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer;
w. cultuurgrond;
x. nutsvoorzieningen;
y. kleinschalige duurzame energiewinning;
z. extensief dagrecreatief medegebruik van bestaande infrastructuur en 

voorzieningen;
aa. wegen, paden en overige oppervlakteverhardingen;
ab. beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of 

-partijen al dan niet mede bestemd voor waterberging;
ac. terreinen voor evenementen;
ad. agrarische wasplaatsen, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van 

agrarisch - wasplaats”;

met de daarbijbehorende:
ae. bedrijfsgebouwen en overkappingen; 
af. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij 

bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een 
aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of 
kinderopvang;

ag. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
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3.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

3.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. er zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van de ter 

plaatse gevestigde agrarische bedrijvigheid worden gebouwd, waarbij deze 
bouwregels eveneens van toepassing zijn voor functies die na afwijken van de 
gebruiksregels aan de agrarische bedrijven zijn toegevoegd, tenzij de gronden 
zijn voorzien van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding uitgesloten - 
gebouwen”, in welk geval geen gebouwen en overkappingen gebouwd zullen 
worden;

b. er mogen geen kassen, torensilo's en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken worden gebouwd;

c. per gebied, ter plaatse van een agrarische bedrijfskavel, mogen binnen een 
aaneengesloten bouwblok van ten hoogste 1,5 hectare uitsluitend gebouwen 
en overkappingen ten behoeve van het ter plaatse gevestigde agrarisch bedrijf 
worden gebouwd;

d. de gezamenlijke oppervlakte van bedrijfsgebouwen en overkappingen ten 
behoeve van de niet-grondgebonden ondergeschikte tweede tak in de vorm 
van het houden van dieren of het telen van gewassen, zal per bedrijf ten 
hoogste 2000 m² bedragen, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm 
van agrarisch - agrarische bedrijfskavel grondgebonden bedrijf met 
ondergeschikte intensieve tak”;

e. de gevellengte van een bedrijfsgebouw zal ten hoogste 100 m bedragen;
f. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per agrarische bedrijfskavel 

bedragen, tenzij de gronden ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding 
“specifieke vorm van wonen - tweede bedrijfswoning” of “bedrijfswoning 
uitgesloten”;

g. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten minste de 
bestaande afstand bedragen;

h. de bedrijfsgebouwen en overkappingen en de aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m 
achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan 
worden gebouwd, tenzij de bestaande afstand minder bedraagt dan wel de 
gebouwen vóór de voorgevel van een bedrijfswoning zijn gebouwd, in welk 
geval de bestaande afstand dan wel de bestaande situering ten opzichte van 
de voorgevel van de bedrijfswoning geldt;

i. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan 
de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 

bouwwerk

Maximale oppervlakte Goothoog- 

te in m

Dakhelling in ° Hoogte in m
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per gebouw 

of 

overkapping 

gezamenlijk max. min. max. max.

Bedrijfsgebouw, 

waaronder een 

overkapping

500 m² 10.000 m²* 4,50 20 60 12,00

Bedrijfswoning 150 m²* - 3,50 25 60 9,00

Aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen bij de 

bedrijfswoning

- 100 m² 3,50 - 60 -**

Tunnelkassen en 

blaastunnels

- - - - - 1,50

Werkschuur 100 m² - 3,00 - 60 6,00

Schuur ter plaatse van 

de aanduiding 

"specifieke 

bouwaanduiding - 

schuur"

bestaand - bestaand - 60 bestaand

* tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
(gezamenlijke) oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen of 
een bedrijfswoning ten hoogste de bestaande (gezamenlijke) oppervlakte 
zal bedragen
** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal 
ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning

3.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. silo's, platen en bassins zullen uitsluitend worden gebouwd binnen het 

bouwblok achter de naar de weg gekeerde gevel van het dichtst bij de weg 
staande gebouw dan wel het verlengde daarvan;

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 
bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de 
bedrijfswoning(en) en/of bedrijfsgebouwen binnen de bouwblokken ten 
hoogste 2,00 m zal bedragen; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal binnen 
het bouwblok ten hoogste 10,00 m bedragen;

d. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;

e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal buiten 
het bouwblok ten hoogste 2,00 m bedragen.
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3.3.  Specifieke nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van 
bouwwerken en de vormgeving van een aaneengesloten bouwblok ten behoeve 
van een goede aansluiting bij de landschappelijke karakteristiek en/of de 
landschappelijke hoofdstructuur, de bebouwingsstructuur, de woonsituatie en de 
natuurwaarden, waarbij telkens het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld 
toetsingskader zal zijn.

3.4.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 3.2.1 onder b in die zin dat er kassen worden gebouwd, 
mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de kassen per aaneengesloten bouwblok 

ten hoogste 500 m² zal bedragen, tenzij de gronden zijn voorzien van de 
aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfskavel 
kwekerijbedrijf”, in welk geval de gezamenlijke oppervlakte van de kassen 
per aaneengesloten bouwblok ten hoogste 2.500 m² zal bedragen;

2. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 
ten hoogste 10.000 m² zal bedragen;

3. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

b. het bepaalde in lid 3.2.1 onder c in die zin dat het aaneengesloten bouwblok, 
uitsluitend ten behoeve van grondgebonden bedrijfsmatige activiteiten ter 
plaatse van de aanduiding van een agrarische bedrijfskavel met een minimale 
omvang van 2 hectare, wordt vergroot, mits:
1. deze vergunning uitsluitend wordt verleend ter plaatse van de 

aanduidingen “specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfskavel 
grondgebonden bedrijf” en “specifieke vorm van agrarisch - agrarische 
bedrijfskavel grondgebonden bedrijf met ondergeschikte intensieve tak”;

2. de oppervlakte van het aaneengesloten bouwblok wordt vergroot tot ten 
hoogste 2 hectare ter plaatse van de aanduiding voor een agrarische 
bedrijfskavel;

3. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 
ten hoogste 10.000 m² zal bedragen; 

4. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
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wordt ingepast;
5. er zicht is op een langdurige vergroting van de productieomvang als 

gevolg van schaalvergroting of extensivering/verbreding van de 
bedrijfsactiviteiten en de noodzakelijkheid van de bedrijfsuitbreiding is 
aangetoond;

6. er binnen het bestaande aaneengesloten bouwblok geen ruimte meer is 
voor de benodigde uitbreiding;

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische en 
archeologische waarden, de woonsituatie, het bebouwingsbeeld en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

8. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de 
waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm;

c. het bepaalde in lid 3.2.1 onder c in die zin dat gebouwen en overkappingen ter 
plaatse van een agrarische bedrijfskavel buiten het aaneengesloten bouwblok 
worden gebouwd, mits:
1. deze gebouwen of overkappingen uitsluitend in de functie van schuilstallen 

voor het hobbymatig houden van vee worden gebouwd;
2. deze vergunning niet wordt verleend indien de gronden binnen een afstand 

van 250 m van het bouwperceel van de houder van het vee zijn gelegen;
3. er ten hoogste één gebouw of overkapping per houder van hobbymatig 

vee wordt gebouwd;
4. de goothoogte van een gebouw of een overkapping ten hoogste 2,50 m 

zal bedragen;
5. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping ten hoogste 3,50 m 

zal bedragen;
6. de oppervlakte van een gebouw of een overkapping ten hoogste:

25 m² zal bedragen indien de houder van het vee beschikt over een 
oppervlakte van 1 tot 2 hectare cultuurgrond;
50 m² zal bedragen indien de houder van het vee beschikt over een 
oppervlakte van 2 hectare of meer cultuurgrond;

7. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

8. als voorwaarde wordt gesteld dat bij beëindiging van het gebruik van een 
gebouw of een overkapping als schuilstal voor het houden van vee het 
gebouw wordt verwijderd en het agrarisch gebruik van de gronden wordt 
hersteld;

9. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke waarden, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden;

d. het bepaalde in lid 3.2.1 onder d in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van een ondergeschikte 
intensieve tak, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - 
agrarische bedrijfskavel grondgebonden bedrijf met ondergeschikte intensieve 
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tak”, wordt vergroot tot ten hoogste 3000 m², mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 10.000 m² zal bedragen; 
2. de noodzaak tot vergroting voortvloeit uit het realiseren van een 

volwaardige neventak dan wel uit gewijzigde wet- en regelgeving;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid 3.2.1 onder i in die zin dat een bedrijfsgebouw wordt 
gebouwd met een oppervlakte groter dan 500 m², mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 10.000 m² zal bedragen;
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden;

f. het bepaalde in lid 3.2.1 onder i in die zin dat de goot- en/of bouwhoogte van 
bedrijfsgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 5,50 m respectievelijk 14,00 
m, mits:
1. deze omgevingsvergunning uitsluitend wordt verleend als gevolg van 

milieumaatregelen en/of ten behoeve van het verbeteren van het 
dierenwelzijn;

2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden;

g. het bepaalde in lid 3.2.1 onder i in die zin dat bedrijfsgebouwen worden 
gebouwd in de vorm van serrestallen of naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bedrijfsgebouwen, mits:
1. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden;

h. het bepaalde in lid 3.2.2 onder a in die zin dat mestsilo's, -bassins of platen 
buiten het aaneengesloten bouwblok worden gebouwd, mits:
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1. de diameter van een mestsilo ten hoogste 25,00 m zal bedragen;
2. de oppervlakte van een mestbassin of plaat, inclusief opstaande randen, 

ten hoogste 750 m² zal bedragen;
3. de bouwhoogte van een mestsilo ten hoogste 4,00 m, exclusief afdekking, 

zal bedragen;
4. de bouwhoogte van de opstaande randen van een mestbassin of plaat ten 

hoogste 2,00 m zal bedragen;
5. tevens de in lid 3.6 onder c genoemde vergunning is verleend;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden.

3.5.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van mestvergisting en 

naar de aard daarmee gelijk te stellen activiteiten anders dan waarvoor in het 
verleden planologische medewerking is verleend;

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid, 
anders dan bij het wonen toegestane beroepen en bedrijven , tenzij de 
gronden daarvoor specifiek zijn aangeduid dan wel anders dan waarvoor in 
het verleden planologische medewerking is verleend;

c. het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten buiten het 
aaneengesloten bouwblok, met uitzondering van tijdelijke opslag van 
landbouwproducten (maximaal zes maanden per jaar), tenzij in de bestaande 
situatie opslag buiten een aaneengesloten bouwblok is gesitueerd, in welk 
geval de opslag van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten op de 
bestaande locatie is toegestaan;

d. het opslaan van agrarische producten binnen de agrarische bedrijfskavel voor 
zover het gronden betreft die gelegen zijn voor (het verlengde van) de naar de 
weg gekeerde gevel(s) van het dichtst bij de weg gelegen gebouw, tenzij in de 
bestaande situatie opslag voor (het verlengde van) de naar de weg gekeerde 
gevel(s) van het dichtst bij de weg gelegen gebouw is gesitueerd, in welk 
geval de opslag op de bestaande locatie is toegestaan;

e. het opslaan van niet-agrarische producten, auto's, caravans en boten anders 
dan in gebouwen;

f. het gebruik van spoelplaatsen ten behoeve van de bollenteelt buiten de 
aaneengesloten bouwblokken;

g. het gebruik van gronden als agrarische wasplaats buiten de gronden die zijn 
voorzien van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - wasplaats";

h. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en 
paden anders dan ten behoeve van het agrarisch gebruik (buiten het 
bouwblok) of de bereikbaarheid van bebouwde agrarische percelen;

i. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
niet-grondgebonden agrarische bedrijfsactiviteiten, tenzij de gronden zijn 
voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - agrarische 
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bedrijfskavel niet-grondgebonden bedrijf” of de aanduiding “specifieke vorm 
van agrarisch - agrarische bedrijfskavel grondgebonden bedrijf met 
ondergeschikte intensieve tak”;

j. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één 
bedrijfswoning ontstaat, tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding 
“specifieke vorm van wonen - twee woningen” in welk geval twee 
bedrijswoningen zijn toegestaan;

k. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel anders 
dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend;

l. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend;

m. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, aan- of uitbouw of 
aangebouwd bijgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van de bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 100 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

n. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
o. het gebruik van een bedrijfswoning voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
p. het gebruik van gronden ten behoeve van de sierteelt, fruitteelt, boomteelt, 

houtteelt, of overige opgaande meerjarige teeltvormen hoger dan 1,50 m,  
anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend;

q. het diepploegen, mengwoelen of anderszins onomkeerbaar wijzigen van de 
bodemstructuur, ter plaatse van de aanduiding "Wro-zone - wijzigingsgebied 
2";

r. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met 
de daarbijbehorende bouwwerken, anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend;

s. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt anders dan bij een 
boomteeltbedrijf, voorzover:
1. de gronden niet aansluitend zijn gelegen aan het aaneengesloten 

bouwblok van het betreffende boomteeltbedrijf met de aanduiding 
“specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfskavel kwekerijbedrijf”;

2. de oppervlakte van de gronden ten behoeve van de containerteelt per 
boomteeltbedrijf meer bedraagt dan 1.5 hectare;

t. het gebruik van een tweede bouwlaag of meer voor het houden van dieren ten 
behoeve van een niet-grondgebonden bedrijfsvoering;

u. het gebruik van gebouwen en overkappingen ten behoeve van de uitbreiding 
van de bestaande veestapel waarbij een toename plaatsvindt van de 
ammoniakemissie vanaf het betreffende agrarische bedrijf, als de kwaliteit 
van de natuurlijke habitat en habitatsoorten bij gevolg kan verslechteren of er 
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een significant effect kan zijn op de kwalificerende soorten van een Natura 
2000-gebied.

3.6.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 3.5 onder a in die zin dat de uitoefening van een agrarisch 
bedrijf, al dan niet in samenhang met bouwactiviteiten, wordt gecombineerd 
met het vergisten van mest en het verhandelen van de daarbij vrijkomende 
energie, indien sprake is van één van de volgende wijzen van mestvergisting:

a. het bedrijf verwerkt in hoofdzaak eigen geproduceerde mest en voegt 
eigen en/of van derden afkomstige co-substraten toe; de co-vergiste 
mest wordt op de tot het bedrijf behorende gronden gebruikt en naar 
derden afgevoerd;

b. het bedrijf verwerkt aangevoerde mest geproduceerd door derden en 
voegt eigen en/of van derden afkomstige co-substraten toe; de 
co-vergiste mest wordt op de tot het bedrijf behorende gronden 
gebruikt,

mits:
1. de gronden ter plaatse zijn voorzien van een aanduiding voor een 

agrarische bedrijfskavel;
2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

3. de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken ten behoeve van de 
(bedrijfseigen) mest- en/of organische (bij)productvergisting ten hoogste 
2500 m² zal bedragen en de bouwwerken worden gebouwd binnen het 
aaneengesloten bouwblok;

4. de capaciteit van de vergisting ten hoogste 100 ton per dag bedraagt;
5. de bouwhoogte van een mest- en/of organische 

(bij)productvergistingsinstallatie ten hoogste 10,00 m zal bedragen;
6. er sprake is van een agrarische bedrijfskavel, gelegen aan een weg, die 

berekend is op zwaar verkeer;
7. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke waarden, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden;

a. het bepaalde in lid 3.5 onder b en m in die zin dat de uitoefening van een 
agrarisch bedrijf, al dan niet in samenhang met inpandige bouwactiviteiten, 
wordt gecombineerd met een ondergeschikte tweede tak of een deeltijdfunctie 
in de vorm van de in bijlage 1 opgenomen bedrijvigheid, mits:
1. de gronden ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding voor een 
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agrarische bedrijfskavel;
2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

3. de gezamenlijke oppervlakte die wordt gebruikt ten behoeve van de 
ondergeschikte tweede tak of de deeltijdfunctie ten hoogste 350 m² 
bedraagt, tenzij er sprake is van een paardenhouderij in welk geval de 
gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 500 m² zal bedragen; 

4. er sprake is van een ligging aan een weg, die geschikt is voor een 
eventuele toename van (zwaar) verkeer;

5. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, natuurlijke 
en landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 3.5 onder c in die zin dat gronden en bouwwerken buiten 
het aaneengesloten bouwblok al dan niet binnen de agrarische bedrijfskavel 
worden gebruikt voor het opslaan van mest, mits;
1. dit om bedrijfseconomische, ontsluitings- of milieuredenen, bijvoorbeeld 

vanwege de nabijheid van woningen, noodzakelijk is;
2. de opslag van mest binnen de agrarische bedrijfskavel dan wel direct 

aansluitend op de agrarische bedrijfskavel wordt gesitueerd;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

landschappelijk en natuurlijke waarden, de geomorfologische, de 
archeologische en cultuurhistorische waarden, de verkeersveiligheid en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

c. het bepaalde in lid 3.5 onder f in die zin dat spoelplaatsen ten behoeve van de 
bollenteelt buiten een aaneengesloten bouwblok of de specifieke aangeduide 
wasplaatsen al dan niet binnen de agrarische bedrijfskavel worden aangelegd, 
mits:
1. deze vergunning eveneens niet wordt verleend op gronden die zijn 

voorzien van de dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' of 'Waarde 
- Landschap 1';

2. er sprake is van een goede en veilige verkeersontsluiting van het perceel;
3. er sprake is van een goede inpassing in het landschap overeenkomstig 

het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

natuurlijke en landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

d. het bepaalde in lid 3.5 onder j in die zin dat een bestaande bedrijfswoning, al 
dan niet in samenhang met inpandige bouwactiviteiten, wordt gebruikt voor de 
huisvesting van meer dan één huishouden, mits:
1. deze vergunning uitsluitend wordt verleend ten behoeve van de 
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huisvesting van een tweede (huishouden van een) persoon;
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er niet meer dan twee 

bedrijfswoningen worden gevestigd;
3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid 3.5 onder p in die zin dat de gronden ten behoeve van de 
agrarische bedrijfsvoering worden gebruikt voor sierteelt, fruitteelt, boomteelt, 
houtteelt of overige opgaande meerjarige teeltvormen, mits:
1. deze vergunning uitsluitend wordt verleend indien de gronden aansluiten  

op bestaande opgaande landschapselementen;
2. deze vergunning niet wordt verleend op gronden die ter plaatse zijn 

voorzien van de dubbelbestemmingen 'Waarde - Beschermd 
dorpsgezicht', 'Waarde - Cultuurhistorie', 'Waarde - Landschap 1' en 
'Waarde - Landschap 2';

3. een minimale afstand van 10,00 m wordt aangehouden tot aangrenzende 
agrarische productiegronden en woonbestemmingsgrenzen in verband 
met schaduwwerking;

4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan landschappelijke, 
natuurlijke, geomorfologische en cultuurhistorische waarden, de 
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

f. het bepaalde in lid 3.5 onder r in die zin dat gronden worden gebruikt voor de 
aanleg van een paardrijbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik 
met de daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. de paardrijbak zoveel mogelijk binnen een agrarische bedrijfskavel dan 

wel daaraan grenzend, dan wel direct grenzend aan een 
bestemmingsvlak met bebouwing, ten hoogste 30 m vanaf de 
bestemmingsgrens of de grens van de agrarische bedrijfskavel, wordt 
gesitueerd;

2. bij beëindiging van het gebruik van de paardrijbak het agrarisch gebruik 
wordt hersteld; 

3. er vanwege een paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht 
en stof) wordt veroorzaakt voor de nabijgelegen woonhuizen of woningen 
van derden;

4. de afstand tot een woonhuis van derden ten minste 15,00 m bedraagt;
5. de oppervlakte van de paardrijbak ten hoogste 800 m2 bedraagt;
6. een omheining uitsluitend transparant wordt toegepast met een maximale 

bouwhoogte van 1,80 m;
7. de paardrijbak niet wordt voorzien van bestrating of andere verharding;
8. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
9. er ten hoogste 4 lichtmasten worden geplaatst;
10. de bouwhoogte van lichtmasten ten hoogste 5,00 m bedraagt en de 

lichtmasten direct grenzend aan de paardrijbak worden geplaatst, waarbij 
de lichtuitstraling gericht is op de paardrijbak;
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11. er sprake is van een goede inpassing in het landschap overeenkomstig 
het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;

12. een paardrijbak niet aangelegd wordt achter een naburig perceel;
13. er ten hoogste één paardrijbak per perceel wordt toegestaan;
14. er geen bomen en/of houtgewassen worden gekapt, gerooid of geveld ten 

behoeve van de aanleg van de paardrijbak;
15. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet worden 

beperkt;

g. het bepaalde in lid 3.5 onder u in die zin dat bij een uitbreiding van de 
veestapel op een agrarisch bedrijf of een paardenhouderijbedrijf de 
ammoniakemissie toeneemt, mits:
1. bij gebruik van nieuwe stalruimte het in aanmerking komende beste 

beschikbare stalsysteem wordt toegepast om emissie van ammoniak te 
beperken èn de toename van de ammoniakemissie wordt 
gecompenseerd door middel van mitigerende maatregelen, of anderszins 
wordt aangetoond dat de kwaliteit van de natuurlijke habitat en 
habitatsoorten bij gevolg niet zal verslechteren en er geen significant 
verstorend effect zal zijn op de kwalificerende soorten van een Natura 
2000-gebied. Onder een mitigerende maatregel als hiervoor bedoeld 
wordt mede begrepen:

compensatie door middel van een minimaal gelijkwaardige afname 
van de bestaande depositie op hetzelfde kwetsbare gebied, afkomstig 
van één of meer andere agrarische bedrijven; 
compensatie door middel van het realiseren van een minimaal 
gelijkwaardige vermindering van de kwetsbaarheid van de betreffende 
habitat, door het (doen) treffen van inrichting- en beheermaatregelen. 

3.7.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

3.7.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het kappen en/of rooien en/of vellen van bomen en/of houtgewas, niet zijnde 

bomen en/of houtgewas onderdeel uitmakend van een grondgebonden 
agrarische teelt, en voorzover niet geregeld volgens de Boswet of krachtens 
een op grond van de Boswet vastgestelde verordening;

b. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van bosaanplant tot 
een aaneengesloten oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare;

c. het afgraven en/of ophogen van gronden;
d. het dempen en/of graven van sloten, poelen (diameter > 10 m) en/of andere 

watergangen en/of -partijen;
e. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief 

medegebruik en/of het educatief medegebruik;
f. het aanleggen en/of verharden van paden of parkeergelegenheden en het 
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aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, met uitzondering van het 
aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting van agrarische percelen, 
kuilvoerplaten en sleufsilo's;

g. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of 
telecommunicatiekabels en/of -leidingen;

h. het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke gebouwen, voor zover 
voorzien van de aanduiding "karakteristiek";

i. het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen. 

3.7.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 3.7.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

3.7.3. Toetsingscriteria a t/m g

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke waarden en de geomorfologische, 
cultuurhistorische en archeologische waarden, het Beeldkwaliteitsplan Gemeente 
Westerveld. De in lid 3.7.1 onder a, voorzover het houtwallen betreft, en d, 
voorzover het betreft het dempen, genoemde vergunningen, kunnen voorts 
slechts worden verleend indien er zódanige compensatie plaatsvindt dat de 
landschappelijke structuur niet onevenredig wordt geschaad.

3.7.4. Toetsingscriteria h en i

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

3.8.  Omgevingsvergunning voor het verwijderen van een bouwwerk

3.8.1. Vergunningplichte werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke gebouwen, voor zover 

voorzien van de aanduiding "karakteristiek";
b. het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.
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3.8.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 3.8.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

3.8.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

3.9.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

Vergroten intensieve neventak

a. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen en overkappingen voor een 
ondergeschikte intensieve tak, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm 
van agrarisch - agrarische bedrijfskavel grondgebonden bedrijf met 
ondergeschikte intensieve tak”, al dan niet met inbegrip van het daarbinnen 
gelegen aaneengesloten bouwblok, wordt vergroot tot ten hoogste 4000 m², 
mits:
1. de noodzaak tot vergroting voortvloeit uit het realiseren van een 

volwaardige neventak dan wel uit gewijzigde wet- en regelgeving;
2. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 10.000 m² zal bedragen; 
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden;

Vergroten agrarische bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf

b. een agrarische bedrijfskavel voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van 
agrarisch - agrarische bedrijfskavel grondgebonden bedrijf” of de aanduiding 
“specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfskavel grondgebonden 
bedrijf met ondergeschikte intensieve tak”, ten behoeve van de 
grondgebonden agrarische bedrijfsvoering met inbegrip van het daarbinnen 
gelegen aaneengesloten bouwblok wordt vergroot, mits:
1. de oppervlakte van de agrarische bedrijfskavel met inbegrip van het 

daarbinnen gelegen aaneengesloten bouwblok wordt vergroot tot ten 
hoogste 3 hectare, dan wel indien de agrarische bedrijfskavel reeds een 
omvang heeft van 3 hectare, het bouwblok wordt vergroot tot ten hoogste 
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3 hectare;
2. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 10.000 m² zal bedragen; 
3. er zicht is op een langdurige vergroting van de productieomvang als 

gevolg van schaalvergroting of extensivering/verbreding van de 
bedrijfsactiviteiten en de noodzakelijkheid van de bedrijfsuitbreiding is 
aangetoond;

4. er binnen de bestaande agrarische bedrijfskavel geen ruimte meer is voor 
de benodigde uitbreiding;

5. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bedrijfskavel 
en de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de 
bestaande bebouwing wordt ingepast; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke waarden, de archeologische waarden, de woonsituatie, het 
bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

7. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de 
waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm;

Vergroten agrarische bedrijfskavel kwekerijbedrijf 

c. een agrarische bedrijfskavel voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van 
agrarisch - agrarische bedrijfskavel kwekerijbedrijf” met inbegrip van het 
daarbinnen gelegen aaneengesloten bouwblok wordt vergroot, mits:
1. de oppervlakte van de agrarische bedrijfskavel met inbegrip van het 

daarbinnen gelegen aaneengesloten bouwblok wordt vergroot tot ten 
hoogste 1,50 hectare;

2. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 
ten hoogste 10.000 m² zal bedragen; 

3. er zicht is op een langdurige vergroting van de productieomvang als 
gevolg van schaalvergroting of extensivering/verbreding van de 
bedrijfsactiviteiten en de noodzakelijkheid van de bedrijfsuitbreiding is 
aangetoond;

4. er binnen de bestaande agrarische bedrijfskavel geen ruimte meer is voor 
de benodigde uitbreiding;

5. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bedrijfskavel 
en de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de 
bestaande bebouwing wordt ingepast; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke waarden, de archeologische waarden, de woonsituatie, het 
bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

7. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de 
waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm;

Vergroten agrarische bedrijfskavel niet-grondgebonden bedrijf
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d. een agrarische bedrijfskavel voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van 
agrarisch - agrarische bedrijfskavel niet-grondgebonden bedrijf” met inbegrip 
van het daarbinnen gelegen aaneengesloten bouwblok wordt vergroot, mits:
1. de oppervlakte van de agrarische bedrijfskavel met inbegrip van het 

daarbinnen gelegen aaneengesloten bouwblok wordt vergroot tot ten 
hoogste 3 hectare;

2. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 
ten hoogste 12.000 m² zal bedragen; 

3. er zicht is op een langdurige vergroting van de productieomvang als 
gevolg van schaalvergroting of extensivering/verbreding van de 
bedrijfsactiviteiten en/of de vergroting voortvloeit uit aanpassingen als 
gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving en de noodzakelijkheid van de 
bedrijfsuitbreiding is aangetoond;

4. er binnen de bestaande agrarische bedrijfskavel geen ruimte meer is voor 
de benodigde uitbreiding;

5. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bedrijfskavel 
en de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de 
bestaande bebouwing wordt ingepast; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke waarden, de archeologische waarden, de woonsituatie, het 
bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

7. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de 
waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm;

Nieuw agrarische bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf

e. de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfskavel 
grondgebonden bedrijf” ter plaatse wordt aangebracht, mits:
1. de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfskavel 

niet-grondgebonden agrarisch bedrijf”, “specifieke vorm van agrarisch - 
agrarische bedrijfskavel kwekerijbedrijf” of “specifieke vorm van agrarisch 
- agrarische bedrijfskavel grondgebonden bedrijf met ondergeschikte 
intensieve tak” ter plaatse wordt verwijderd, indien de bedrijfsactiviteiten 
van het betreffende bedrijf op de bestaande agrarische bedrijfskavel zijn 
beëindigd, dan wel vestiging op een bestaande agrarische bedrijfskavel 
niet mogelijk is, in welk geval een nieuwe aanduiding wordt gelegd;

2. deze wijziging niet wordt toegepast op gronden ter plaatse van de 
dubbelbestemmingen 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht', 'Waarde - 
Cultuurhistorie' en 'Waarde - Landschap 1';

3. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 
ten hoogste 10.000 m² zal bedragen; 

4. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bedrijfskavel 
en de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de 
bestaande bebouwing wordt ingepast; 

5. er een zodanige bedrijfsopzet is dat het bedrijf ook op langere termijn 
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perspectief biedt als zelfstandig bedrijf;
6. de omvang van de agrarische bedrijfskavel met inbegrip van het 

daarbinnen gelegen aaneengesloten bouwblok maximaal 3 hectare zal 
bedragen;

7. de mest-, natuur- en milieuwetgeving het nieuwe bedrijf mogelijk maken; 
8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

natuurlijke waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische en 
archeologische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden;

9. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de 
waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm;

Nieuw agrarische bedrijfskavel kwekerijbedrijf

f. de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfskavel 
kwekerijbedrijf” ter plaatse wordt aangebracht, mits:
1. de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfskavel 

grondgebonden bedrijf” of de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - 
agrarische bedrijfskavel grondgebonden bedrijf met ondergeschikte 
intensieve tak” ter plaatse wordt verwijderd, indien de bedrijfsactiviteiten 
van het betreffende bedrijf op de bestaande agrarische bedrijfskavel zijn 
beëindigd;

2. deze wijziging niet wordt toegepast op gronden ter plaatse van de 
dubbelbestemmingen 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht', 'Waarde - 
Cultuurhistorie', 'Waarde - Landschap 1' en 'Waarde - Landschap 2';

3. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 
ten hoogste 10.000 m² zal bedragen; 

4. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bedrijfskavel 
en de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de 
bestaande bebouwing wordt ingepast; 

5. er een zodanige bedrijfsopzet is dat het bedrijf ook op langere termijn 
perspectief biedt als zelfstandig bedrijf;

6. de omvang van de agrarische bedrijfskavel met inbegrip van het 
daarbinnen gelegen aaneengesloten bouwblok maximaal 1,5 hectare zal 
bedragen;

7. de mest-, natuur- en milieuwetgeving het nieuwe bedrijf mogelijk maken; 
8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

natuurlijke waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische en 
archeologische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden;

9. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de 
waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm;

Algemene wijziging naar bos of natuur

g. de bestemming 'Agrarisch - 1' wordt gewijzigd in de bestemming 'Bos - 1', 
'Bos - 2' en/of 'Natuur', mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 12, 
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13 of 33 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

3. de wijziging past binnen het beleid met betrekking tot de Ecologische 
Hoofdstructuur dan wel betrekking heeft op particulier natuurbeheer;

4. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de 
betreffende gronden in zijn geheel voor de daadwerkelijke 
natuurontwikkeling zijn verworven of aangewezen;

5. rekening wordt gehouden met voorzienbare nieuwe infrastructuur, 
dorpsuitbreidingen en (uitbreiding van) bedrijventerreinen;

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 
landschappelijke waarden, de geomorfologische, de archeologische en 
cultuurhistorische waarden en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden;

Functiewijziging agrarische bedrijfskavel naar wonen

h. de bestemming 'Agrarisch - 1', uitsluitend voorzover ter plaatse voorzien van 
een agrarische bedrijfskavel, wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' of 
'Wonen - Voormalige boerderijpanden' ten behoeve van een 
functieverandering van een agrarische bedrijfskavel, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 54 of 

56 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de agrarische bedrijfskavel ter plaatse wordt verwijderd;
3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

4. de voormalige bedrijfsgebouwen, die landschapsontsierend zijn, worden 
gesaneerd ten behoeve van de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;

5. de woonfunctie ondergebracht wordt in de voormalige bedrijfswoning;
6. het voormalige boerderijpand of andere beeldbepalende bouwvormen als 

landschappelijk waardevolle verschijningsvorm worden gehandhaafd;
7. de omvang van het bestemmingsvlak ten behoeve van het wonen ten 

hoogste 2.000 m² zal bedragen; 
8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

Wijziging Ruimte-voor-Ruimte-Regeling

i. de bestemming 'Agrarisch - 1', uitsluitend voorzover ter plaatse voorzien van 
een agrarische bedrijfskavel, wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' of 
'Wonen - Voormalige boerderijpanden' ten behoeve van compensatie, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 54 of 

56 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de agrarische bedrijfsfunctie ter plaatse is beëindigd en de agrarische 

bedrijfskavel ter plaatse wordt verwijderd;
3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
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ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
4. op de betreffende voormalige agrarische bedrijfskavel ten minste 750 m² 

aan voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, niet zijnde cultuurhistorisch 
waardevolle en/of karakteristieke gebouwen, wordt gesloopt, ten behoeve 
van de bouw van maximaal één woonhuis;

5. bij toepassing van de sloop alle bouwwerken, niet zijnde de 
cultuurhistorisch waardevolle en/of karakteristieke gebouwen, van het 
perceel worden verwijderd, zodanig dat volledige sloop plaatsvindt en het 
perceel op een kwalitatief goed wijze, passend in het landschap, wordt 
ingericht overeenkomstig het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan 
Gemeente Westerveld; 

6. het ter compensatie van de sloop nieuw te bouwen woonhuis direct achter 
of naast het voormalig boerderijpand wordt gebouwd;

7. de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn 
dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen 
hogere waarde;

8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische en 
archeologische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden;

Vergroten bestemmingsvlakken wonen

j. de bestemming 'Agrarisch - 1' wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' of 
'Wonen - Voormalige boerderijpanden' ten behoeve van het vergroten van 
bestemmingsvlakken, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 54 of 

56 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de oppervlakte van het betreffende bestemmingsvlak voor het wonen na 

toepassing van de wijzigingsbevoegdheid ten hoogste 2.000 m² zal 
bedragen;

3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

4. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat het 
bestemmingsvlak en de bebouwing op een goede wijze in het landschap 
en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 

5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke waarden, de 
archeologische waarden en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden;

Verplaatsen bestemmingsvlakken wonen

k. de bestemming 'Agrarisch - 1' wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' of 
'Wonen - Voormalige boerderijpanden' ten behoeve van het verplaatsen van 
bestemmingsvlakken, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 54 of 

56 van overeenkomstige toepassing zijn;
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2. het voormalige (deel van het) bestemmingsvlak ter plaatse wordt 
verwijderd en de betreffende gronden worden voorzien van de 
bestemming 'Agrarisch - 1';

3. de huidige ligging van het bestemmingsvlak belemmeringen oplevert voor 
de omgeving dan wel voor de bewoners zelf en er met een gewijzigde 
situering een verbetering kan worden bewerkstelligd;

4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat het 
bestemmingsvlak en de bebouwing op een goede wijze in het landschap 
en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke waarden en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

Functieverandering agrarische bedrijfskavel naar niet-agrarische 

bedrijvigheid

l. de bestemming 'Agrarisch - 1' uitsluitend voorzover ter plaatse voorzien van 
een agrarische bedrijfskavel, wordt gewijzigd in de bestemming 'Bedrijf', 
'Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf', 'Agrarisch - Paardenhouderij', 'Maatschappelijk 
- Zorgboerderij' of 'Sport - Manege' ten behoeve van een functieverandering 
van een agrarische bedrijfskavel, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid respectievelijk de regels 

van de artikelen 7, 8, 6, 32 of 45 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de agrarische bedrijfskavel ter plaatse wordt verwijderd;
3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

4. de functie ondergebracht wordt in de bestaande, voormalig agrarisch 
gebruikte gebouwen, die aanwezig zijn op het moment van toepassing 
van deze wijziging en die ten minste drie jaar ten behoeve van het 
agrarisch gebruik in gebruik zijn geweest;

5. de wijzigingsbevoegdheid naar 'Sport - Manege' uitsluitend wordt 
toegepast, indien de vestiging plaatsvindt aansluitend aan de kleine kernen 
en het perceel op een goede wijze landschappelijk kan worden ingepast;

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de externe veiligheid. Voor 
het beoordelen van de externe veiligheid wordt de regionale brandweer om 
advies gevraagd, in geval de functiewijziging betrekking heeft op een 
agrarische bedrijfskavel of een deel daarvan dat zich binnen 200 m van 
een risicobrond bevindt;

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden;

Nieuwe kampeerterreinen en uitbreiding van bestaande kampeerterreinen

m. de bestemming 'Agrarisch - 1' wordt gewijzigd in de bestemming 'Recreatie - 
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1' of 'Recreatie - 2' ten behoeve van de uitbreiding van een bestaand 
kampeerterrein dan wel de aanleg van een nieuw kampeerterrein, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 of 

37 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. bij uitbreiding van een bestaand kampeerterrein de totale 

terreinoppervlakte van het kampeerterrein ten hoogste 10 hectare zal 
bedragen, indien het kampeerterrein is gelegen binnen 500 m vanaf de 
grenzen van een groot natuurgebied;

3. bij nieuwvestiging van een kampeerterrein de terreinoppervlakte van het 
kampeerterrein ten hoogste 10 hectare zal bedragen, indien het 
kampeerterrein wordt aangelegd binnen 500 m vanaf de grenzen van een 
groot natuurgebied;

4. bij toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van het 
compensatiebeginsel de spelregels EHS worden toegepast;

5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. rekening wordt gehouden met voorzienbare nieuwe infrastructuur, 
dorpsuitbreidingen en (uitbreiding van) bedrijventerreinen;

7. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de terreinen en de 
bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de 
bestaande bebouwing wordt ingepast; 

8. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de 
waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm;

9. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de externe veiligheid. Voor 
het beoordelen van de externe veiligheid wordt de regionale brandweer om 
advies gevraagd, in geval de functiewijziging betrekking heeft op een 
agrarische bedrijfskavel of een deel daarvan dat zich binnen 200 m van 
een risicobron bevindt; 

10. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke waarden, de 
geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 4:  Agrarisch - 2

4.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het agrarisch grondgebruik;
b. de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische 

bedrijfsvoering, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - 
agrarische bedrijfskavel grondgebonden bedrijf”;

c. de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een niet-grondgebonden 
agrarische bedrijfsvoering, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van 
agrarisch - agrarische bedrijfskavel niet-grondgebonden bedrijf”;

d. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden 
agrarische bedrijfsvoering in combinatie met een niet-grondgebonden 
agrarische bedrijfsvoering, ter plaatse van de aanduiding aanduiding 
“specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfskavel grondgebonden 
bedrijf met ondergeschikte intensieve tak”;

e. de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische 
bedrijfsvoering, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - 
agrarische bedrijfskavel kwekerijbedrijf”;

f. de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische 
bedrijfsvoering in combinatie met een zorgfunctie, ter plaatse van de 
aanduiding "zorgboerderij";

g. het wonen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering ter plaatse van een 
agrarische bedrijfskavel;

h. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, 
natuurlijke, geomorfologische en cultuurhistorische waarden;

i. doeleinden van natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer;
j. extensief dagrecreatief medegebruik van bestaande infrastructuur en 

voorzieningen;
k. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;
waarbij, indien de gronden op de verbeelding zijn voorzien van de aanduiding 
"karakteristiek", de instandhouding van de bestaande karakteristieke hoofdvorm 
wordt nagestreefd;
l. een vulpunt voor lpg, ter plaatse van de aanduiding “vulpunt lpg”;
m. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van kleine natuur- en 

landschapselementen;
n. vijf stacaravans, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie 

- vijf stacaravans";
o. een schuur, ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - 

schuur";
p. een werkschuur ten behoeve van agrarische werkzaamheden, ter plaatse van 

de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - gebouwen";

en mede bestemd voor:
q. het tegengaan van te hoge bebouwing vanwege een straalpad, ter plaatse van 

de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - straalpad”;
r. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
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laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
“vrijwaringszone - laagvlieggebied”;

s. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
laagvliegroute, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone 
- laagvliegroute”;

t. het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt 
kwetsbare objecten vanwege een LPG-installatie, ter plaatse van de 
algemene aanduidingregel “veiligheidszone - lpg”;

u. het tegengaan van de bouw van risicogevoelige bouwwerken en objecten, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel “veiligheidszone - munitieopslag A 
en B;

v. het beschermen van het doelmatig en veilig functioneren van de weg, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - weg”;

w. het beschermen van het doelmatig en veilig functioneren van de vaarweg, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - vaarweg”;

x. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

y. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de 
drinkwaterdistributie en de grondwaterkwaliteit van een 
grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene 
aanduidingregel “milieuzone - waterwingebied en 
grondwaterbeschermingsgebied”;

z. de bescherming van de functie van de in het aanliggende gebied gesitueerde 
molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - molenbiotoop”;

met daaraan ondergeschikt:
aa. cultuurgrond;
ab. nutsvoorzieningen;
ac. kleinschalige duurzame energiewinning;
ad. wegen, paden en overige oppervlakteverhardingen;
ae. beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of 

-partijen al dan niet mede bestemd voor waterberging;
af. terreinen voor evenementen;
ag. terreinen voor tijdelijk kamperen, ter plaatse van de aanduiding “specifieke 

vorm van recreatie - tijdelijk kampeerterrein”;
ah. een parkeerterrein, ter plaatse van de aanduiding “parkeerterrein”;
ai. defensiedoeleinden, ter plaatse van de aanduiding “militair oefenterrein”, 

waarbij de gronden worden gebruikt voor lichte militaire oefeningen in 
samenhang met het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke 
en landschappelijke waarden;

aj. een kunstveld, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van cultuur en 
ontspanning - kunstveld";

met de daarbijbehorende:
ak. bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen; 
al. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij 
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bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een 
aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of 
kinderopvang;

am.bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

4.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. er zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van de ter 

plaatse gevestigde agrarische bedrijvigheid worden gebouwd, waarbij deze 
bouwregels eveneens van toepassing zijn voor functies die na afwijken van de 
gebruiksregels aan de agrarische bedrijven zijn toegevoegd, tenzij de gronden 
zijn voorzien van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding uitgesloten - 
gebouwen”, in welk geval geen gebouwen en overkappingen gebouwd zullen 
worden; 

b. er mogen geen kassen, tunnelkassen, blaastunnels, torensilo's en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bouwwerken worden gebouwd;

c. per gebied, ter plaatse van een agrarische bedrijfskavel, mogen binnen een 
aaneengesloten bouwblok van ten hoogste 1,5 hectare uitsluitend gebouwen 
en overkappingen ten behoeve van het ter plaatse gevestigde agrarisch bedrijf 
worden gebouwd;

d. de gezamenlijke oppervlakte van bedrijfsgebouwen en overkappingen ten 
behoeve van de niet-grondgebonden ondergeschikte tweede tak in de vorm 
van het houden van dieren of het telen van gewassen, zal per bedrijf ten 
hoogste de bestaande staloppervlakte, zoals weergegeven in bijlage 4, 
bedragen, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - 
agrarische bedrijfskavel grondgebonden bedrijf met ondergeschikte intensieve 
tak”;

e. de gevellengte van een bedrijfsgebouw zal ten hoogste 100 m bedragen;
f. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per agrarisch agrarische 

bedrijfskavel bedragen, tenzij de gronden ter plaatse zijn voorzien van de 
aanduiding “specifieke vorm van wonen - tweede bedrijfswoning” of 
“bedrijfswoning uitgesloten”;

g. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten minste de 
bestaande afstand bedragen;

h. de bedrijfsgebouwen en overkappingen en de aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m 
achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan 
worden gebouwd, tenzij de bestaande afstand minder bedraagt dan wel de 
gebouwen vóór de voorgevel van een bedrijfswoning zijn gebouwd, in welk 
geval de bestaande afstand dan wel de bestaande situering ten opzichte van 
de voorgevel van de bedrijfswoning geldt;

i. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan 
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de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 

bouwwerk

Maximale 

oppervlakte

Goothoogte 

in m

Dakhelling in ° Hoogte in 

m

per 

gebouw of 

overkapping 

gezamen

lijk

max. min. max. max.

Bedrijfsgebouw, 

waaronder een 

overkapping 

500 m² 10.000 

m²*

4,50 20 60 12,00

Bedrijfswoning 150 m²* - 3,50 25 60 9,00

Aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen bij de 

bedrijfswoning

- 100 m² 3,50 - 60 -**

Werkschuur 100 m² - 3,00 - 60 6,00

Schuur ter plaatse van 

de aanduiding 

"specifieke 

bouwaanduiding - 

schuur"

bestaand - bestaand - 60 bestaand

* tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
(gezamenlijke) oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen of 
een bedrijfswoning ten hoogste de bestaande (gezamenlijke) oppervlakte 
zal bedragen
** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal 
ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning

4.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. silo's, platen en bassins zullen uitsluitend worden gebouwd binnen het 

bouwblok achter de naar de weg gekeerde gevel van het dichtst bij de weg 
staande gebouw dan wel het verlengde daarvan;

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 
bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de 
bedrijfswoning(en) en/of bedrijfsgebouw(en) binnen de bouwblokken ten 
hoogste 2,00 m zal bedragen; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal binnen 
het bouwblok ten hoogste 10,00 m bedragen;

d. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal buiten 
het bouwblok ten hoogste 2,00 m bedragen.
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4.3.  Specifieke nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van 
bouwwerken en de vormgeving van een aaneengesloten bouwblok ten behoeve 
van een goede aansluiting bij het landschappelijk karakteristiek en/of de 
landschappelijke hoofdstructuur, de woonsituatie en de natuurwaarden, waarbij 
telkens het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld toetsingskader zal zijn.

4.4.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 4.2.1 onder c in die zin dat het aaneengesloten bouwblok, 
uitsluitend ten behoeve van grondgebonden bedrijfsmatige activiteiten, ter 
plaatse van de aanduiding van een agrarische bedrijfskavel met een minimale 
omvang van 2 hectare, wordt vergroot, mits:
1. deze vergunning uitsluitend wordt verleend ter plaatse van de 

aanduidingen “specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfskavel 
grondgebonden bedrijf” en “specifieke vorm van agrarisch - agrarische 
bedrijfskavel grondgebonden bedrijf met ondergeschikte intensieve tak”;

2. de oppervlakte van het aaneengesloten bouwblok wordt vergroot tot ten 
hoogste 2 hectare ter plaatse van de aanduiding voor een agrarische 
bedrijfskavel;

3. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 
ten hoogste 10.000 m² zal bedragen; 

4. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

5. er zicht is op een langdurige vergroting van de productieomvang als 
gevolg van schaalvergroting of extensivering/verbreding van de 
bedrijfsactiviteiten en de noodzakelijkheid van de bedrijfsuitbreiding is 
aangetoond;

6. er binnen het bestaande aaneengesloten bouwblok geen ruimte meer is 
voor de benodigde uitbreiding;

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische en 
archeologische waarden, de woonsituatie, het bebouwingsbeeld en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

8. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de 
waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm;

b. het bepaalde in lid 4.2.1 onder c in die zin dat gebouwen en overkappingen ter 
plaatse van een agrarische bedrijfskavel buiten het aaneengesloten bouwblok 
worden gebouwd, mits:
1. deze gebouwen of overkappingen uitsluitend in de functie van schuilstallen 
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voor het hobbymatig houden van vee worden gebouwd;
2. deze vergunning niet wordt verleend indien de gronden binnen een afstand 

van 250 m van het bouwperceel van de houder van het vee zijn gelegen;
3. er ten hoogste één gebouw of overkapping per hobbymatig houder van het 

vee wordt gebouwd;
4. de goothoogte van een gebouw of een overkapping ten hoogste 2,50 m 

zal bedragen;
5. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping ten hoogste 3,50 m 

zal bedragen;
6. de oppervlakte van een gebouw of een overkapping ten hoogste:

25 m² zal bedragen indien de houder van het vee beschikt over een 
oppervlakte van 1 tot 2 hectare cultuurgrond;
50 m² zal bedragen indien de houder van het vee beschikt over een 
oppervlakte van 2 hectare of meer cultuurgrond;

7. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

8. als voorwaarde wordt gesteld dat bij beëindiging van het gebruik van een 
gebouw of een overkapping als schuilstal voor het houden van vee het 
gebouw wordt verwijderd en het agrarisch gebruik van de gronden wordt 
hersteld; 

9. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke waarden, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden;

c. het bepaalde in lid 4.2.1 onder d in die zin dat de gezamenlijke staloppervlakte 
van gebouwen en overkappingen voor een ondergeschikte intensieve tak, ter 
plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - agrarische 
bedrijfskavel grondgebonden bedrijf met ondergeschikte intensieve tak”, wordt 
vergroot, waarbij het bestaande aantal stuks dieren met ten hoogste 25% 
mag worden uitgebreid, mits:
1. deze vergunning uitsluitend wordt verleend ten behoeve van de 

verbetering van het dierenwelzijn en/of het verbeteren van de 
milieusituatie;

2. de uitbreiding van het aantal stuks dieren vanuit bedrijfseconomisch 
perspectief noodzakelijk is om de aanpassingen c.q. vergroting van de 
bebouwing ten behoeve van de verbetering van het dierenwelzijn en/of de 
milieusituatie te kunnen bekostigen;

3. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 
ten hoogste 10.000 m² zal bedragen; 

4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden;

d. het bepaalde in lid 4.2.1 onder i in die zin dat een bedrijfsgebouw wordt 
gebouwd met een oppervlakte groter dan 500 m², mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 
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ten hoogste 10.000 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid 4.2.1 onder i in die zin dat de goot- en/of bouwhoogte van 
bedrijfsgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 5,50 m respectievelijk 14,00 
m, mits:
1. deze omgevingsvergunning uitsluitend wordt verleend als gevolg van 

milieumaatregelen en/of ten behoeve van het verbeteren van het 
dierenwelzijn;

2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden;

f. het bepaalde in lid 4.2.1 onder i in die zin dat bedrijfsgebouwen worden 
gebouwd in de vorm van serrestallen of naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bedrijfsgebouwen, mits:
1. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden;

g. het bepaalde in lid 4.2.2 onder a in die zin dat mestsilo's, -bassins of platen 
buiten het aaneengesloten bouwblok worden gebouwd, mits:
1. de diameter van een mestsilo ten hoogste 25,00 m zal bedragen;
2. de oppervlakte van een mestbassin of plaat, inclusief opstaande randen, 

ten hoogste 750 m² zal bedragen;
3. de bouwhoogte van een mestsilo ten hoogste 4,00 m, exclusief afdekking, 

zal bedragen;
4. de bouwhoogte van de opstaande randen van een mestbassin of plaat ten 

hoogste 2,00 m zal bedragen;
5. tevens de in lid 4.6 onder c genoemde vergunning is verleend;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden.
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4.5.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van mestvergisting en 

naar de aard daarmee gelijk te stellen activiteiten anders dan waarvoor in het 
verleden planologische medewerking is verleend;

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid, 
anders dan bij het wonen toegestane beroepen en bedrijven tenzij de gronden 
daarvoor specifiek zijn aangeduid dan wel waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend;

c. het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten buiten het 
aaneengesloten bouwblok, met uitzondering van tijdelijke opslag van 
landbouwproducten (maximaal zes maanden per jaar), tenzij in de bestaande 
situatie opslag buiten een aaneengesloten bouwblok is gesitueerd, in welk 
geval de opslag van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten op de 
bestaande locatie is toegestaan;

d. het opslaan van agrarische producten binnen de agrarische bedrijfskavel voor 
zover het gronden betreft die gelegen zijn voor (het verlengde van) de naar de 
weg gekeerde gevel(s) van het dichtst bij de weg gelegen bedrijfsgebouw, 
tenzij in de bestaande situatie opslag voor (het verlengde van) de naar de weg 
gekeerde gevel(s) van het dichtst bij de weg gelegen gebouw is gesitueerd, in 
welk geval de opslag op de bestaande locatie is toegestaan;

e. het opslaan van niet-agrarische producten, auto's, caravans en boten anders 
dan in gebouwen;

f. het gebruik van spoelplaatsen ten behoeve van de bollenteelt buiten de 
aaneengesloten bouwblokken;

g. het plaatsen van tunnelkassen, blaastunnels, en naar de aard daarmee gelijk 
te stellen objecten anders dan bedoeld in lid 4.2.1 onder b;

h. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en 
paden anders dan ten behoeve van het agrarisch gebruik (buiten het 
bouwblok) of de bereikbaarheid van bebouwde agrarische percelen;

i. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
niet-grondgebonden agrarische bedrijfsactiviteiten, tenzij de gronden ter 
plaatse zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - 
agrarische bedrijfskavel niet-grondgebonden bedrijf” of de aanduiding 
“specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfskavel grondgebonden 
bedrijf met ondergeschikte intensieve tak”;

j. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één 
bedrijfswoning ontstaat, tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding 
“specifieke vorm van wonen - twee woningen” in welk geval twee 
bedrijswoningen zijn toegestaan;

k. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel anders 
dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend;

l. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend dan wel tijdelijk kamperen indien de 
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gronden ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van 
recreatie - tijdelijk kampeerterrein” of de plaatsing van vijf stacaravsn ter 
plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - vijf stacaravans";

m. het gebruik van een tijdelijk kampeerterrein ten behoeve van het plaatsen van 
kampeermiddelen in de periode 1 november tot en met 14 maart;

n. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, een aan- of uitbouw of een 
aangebouwd bijgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van de bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 100 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

o. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
p. het gebruik van een bedrijfswoning voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
q. het gebruik van gronden ten behoeve van de sierteelt, fruitteelt, boomteelt, 

houtteelt, of overige opgaande meerjarige teeltvormen hoger dan 1,50 m, 
anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend;

r. het diepploegen, mengwoelen of anderszins onomkeerbaar wijzigen van de 
bodemstructuur, ter plaatse van de aanduiding "Wro-zone - wijzigingsgebied 
2";

s. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met 
de daarbijbehorende bouwwerken, anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend;

t. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt anders dan bij een 
boomteeltbedrijf, voorzover:
1. de gronden niet aansluitend zijn gelegen aan het aaneengesloten 

bouwblok van het betreffende boomteeltbedrijf met de aanduiding 
“specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfskavel kwekerijbedrijf”;

2. de oppervlakte van de gronden ten behoeve van de containerteelt per 
boomkwekerijbedrijf meer bedraagt dan 1.5 hectare;

u. het gebruik van een tweede bouwlaag of meer voor het houden van dieren ten 
behoeve van een niet-grondgebonden bedrijfsvoering;

v. het gebruik van gebouwen en overkappingen ten behoeve van de uitbreiding 
van de bestaande veestapel waarbij een toename plaatsvindt van de 
ammoniakemissie vanaf het betreffende agrarische bedrijf, als de kwaliteit 
van de natuurlijke habitat en habitatsoorten bij gevolg kan verslechteren of er 
een significant effect kan zijn op de kwalificerende soorten van een Natura 
2000-gebied.

4.6.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
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a. het bepaalde in lid 4.5. onder a in die zin dat de uitoefening van een agrarisch 
bedrijf, al dan niet in samenhang met bouwactiviteiten, wordt gecombineerd 
met het vergisten van mest en het verhandelen van de daarbij vrijkomende 
energie, indien sprake is van één van de volgende wijzen van mestvergisting:

a. het bedrijf verwerkt in hoofdzaak eigen geproduceerde mest en voegt 
eigen en/of van derden afkomstige co-substraten toe; de co-vergiste 
mest wordt op de tot het bedrijf behorende gronden gebruikt en naar 
derden afgevoerd;

b. het bedrijf verwerkt aangevoerde mest geproduceerd door derden en 
voegt eigen en/of van derden afkomstige co-substraten toe; de 
co-vergiste mest wordt op de tot het bedrijf behorende gronden 
gebruikt,

      mits:
1. de gronden ter plaatse zijn voorzien van een aanduiding voor een 

agrarische bedrijfskavel;
2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

3. de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken ten behoeve van de 
(bedrijfseigen) mest- en/of organische (bij)-productvergisting ten hoogste 
2500 m² zal bedragen en de bouwwerken worden gebouwd binnen het 
aaneengesloten bouwblok;

4. de capaciteit van de vergisting ten hoogste 100 ton per dag bedraagt;
5. de bouwhoogte van een mest- en/of organische 

(bij)productvergistingsinstallatie ten hoogste 10,00 m zal bedragen;
6. er sprake is van een agrarische bedrijfskavel, gelegen aan een weg, die 

berekend is op zwaar verkeer;
7. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke waarden, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 4.5 onder b en m in die zin dat de uitoefening van een 
agrarisch bedrijf, al dan niet in samenhang met inpandige bouwactiviteiten, 
wordt gecombineerd met een ondergeschikte tweede tak of een deeltijdfunctie 
in de vorm van de in bijlage 1 opgenomen bedrijvigheid, mits:
1. de gronden ter plaatse zijn voorzien van een aanduiding voor een 

agrarische bedrijfskavel;
2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

3. de gezamenlijke oppervlakte die wordt gebruikt ten behoeve van de 
ondergeschikte tweede tak of de deeltijdfunctie ten hoogste 350 m² 
bedraagt, tenzij er sprake is van een paardenhouderij in welk geval de 
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gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 500 m² zal bedragen; 
4. er sprake is van een ligging aan een weg, die geschikt is voor een 

eventuele toename van (zwaar) verkeer;
5. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

c. het bepaalde in lid 4.5 onder c in die zin dat gronden en bouwwerken buiten 
het aaneengesloten bouwblok al dan niet binnen de agrarische bedrijfskavel 
worden gebruikt voor het opslaan van mest, mits:
1. dit om bedrijfseconomische, ontsluitings- of milieuredenen, bijvoorbeeld 

vanwege de nabijheid van woningen, noodzakelijk is;
2. de opslag van mest binnen de agrarische bedrijfskavel dan wel direct 

aansluitend op de agrarische bedrijfskavel wordt gesitueerd; 
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

landschappelijk en natuurlijke waarden, de geomorfologische, de 
archeologische en cultuurhistorische waarden, de verkeersveiligheid en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

d. het bepaalde in lid 4.5 onder f in die zin dat spoelplaatsen ten behoeve van de 
bollenteelt buiten een aaneengesloten bouwblok al dan niet binnen de 
agrarische bedrijfskavel worden aangelegd, mits:
1. deze vergunning niet wordt verleend op gronden die zijn voorzien van de 

dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' of 'Waarde - Landschap 1';
2. er sprake is van een goede en veilige verkeersontsluiting van het perceel;
3. er sprake is van een goede inpassing in het landschap overeenkomstig 

het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

natuurlijke en landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid 4.5 onder j in die zin dat een bestaande bedrijfswoning, al 
dan niet in samenhang met inpandige bouwactiviteiten, wordt gebruikt voor de 
huisvesting van meer dan één huishouden, mits:
1. deze vergunning uitsluitend wordt verleend ten behoeve van de 

huisvesting van een tweede (huishouden van een) persoon;
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er niet meer dan twee 

bedrijfswoningen worden gevestigd;
3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden;
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f. het bepaalde in lid 4.5 onder q in die zin dat de gronden ten behoeve van de 
agrarische bedrijfsvoering worden gebruikt voor sierteelt, fruitteelt, boomteelt, 
houtteelt of overige opgaande meerjarige teeltvormen, mits:
1. deze vergunning uitsluitend wordt verleend indien de gronden aansluiten 

op bestaande opgaande landschapselementen;
2. deze vergunning niet wordt verleend op gronden die ter plaatse zijn 

voorzien van de dubbelbestemmingen 'Waarde - Beschermd 
dorpsgezicht', 'Waarde - Cultuurhistorie', 'Waarde - Landschap 1' en 
'Waarde - Landschap 2';

3. een minimale afstand van 10,00 m wordt aangehouden tot aangrenzende 
agrarische productiegronden en woonbestemmingsgrenzen in verband 
met schaduwwerking;

4. er sprake is van een goede inpassing in het landschap overeenkomstig 
het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;

5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan landschappelijke, 
natuurlijke, geomorfologische en cultuurhistorische waarden, de 
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

g. het bepaalde in lid 4.5 onder s in die zin dat gronden worden gebruikt voor de 
aanleg van een paardrijbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik 
met de daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. de paardrijbak zoveel mogelijk binnen een agrarische bedrijfskavel dan 

wel daaraan grenzend, dan wel direct grenzend aan een 
bestemmingsvlak met bebouwing, ten hoogste 30 m vanaf de 
bestemmingsgrens of de grens van de agrarische bedrijfskavel, wordt 
gesitueerd;

2. bij beëindiging van het gebruik van de paardrijbak het agrarisch gebruik 
wordt hersteld; 

3. er vanwege een paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht 
en stof) wordt veroorzaakt voor de nabijgelegen woonhuizen of woningen 
van derden;

4. de afstand tot een woonhuis van derden ten minste 15,00 m bedraagt;
5. de oppervlakte van de paardrijbak ten hoogste 800 m2 bedraagt;
6. een omheining uitsluitend transparant wordt toegepast met een maximale 

bouwhoogte van 1,80 m;
7. de paardrijbak niet wordt voorzien van bestrating of andere verharding;
8. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
9. er ten hoogste 4 lichtmasten worden geplaatst;
10. de bouwhoogte van lichtmasten ten hoogste 5,00 m bedraagt en de 

lichtmasten direct grenzend aan de paardrijbak worden geplaatst, waarbij 
de lichtuitstraling gericht is op de paardrijbak;

11. er sprake is van een goede inpassing in het landschap overeenkomstig 
het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;

12. een paardrijbak niet aangelegd wordt achter een naburig perceel;
13. er ten hoogste één paardrijbak per perceel wordt toegestaan;
14. er geen bomen en/of houtgewassen worden gekapt, gerooid of geveld ten 

behoeve van de aanleg van de paardrijbak;
15. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet worden 
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beperkt;

h. het bepaalde in lid 4.5 onder v in die zin dat bij een uitbreiding van de 
veestapel op een agrarisch bedrijf of een paardenhouderijbedrijf de 
ammoniakemissie toeneemt, mits:
1. bij gebruik van nieuwe stalruimte het in aanmerking komende beste 

beschikbare stalsysteem wordt toegepast om emissie van ammoniak te 
beperken èn de toename van de ammoniakemissie wordt 
gecompenseerd door middel van mitigerende maatregelen, of anderszins 
wordt aangetoond dat de kwaliteit van de natuurlijke habitat en 
habitatsoorten bij gevolg niet zal verslechteren en er geen significant 
verstorend effect zal zijn op de kwalificerende soorten van een Natura 
2000-gebied. Onder een mitigerende maatregel als hiervoor bedoeld 
wordt mede begrepen:

compensatie door middel van een minimaal gelijkwaardige afname 
van de bestaande depositie op hetzelfde kwetsbare gebied, afkomstig 
van één of meer andere agrarische bedrijven; 
compensatie door middel van het realiseren van een minimaal 
gelijkwaardige vermindering van de kwetsbaarheid van de betreffende 
habitat, door het (doen) treffen van inrichting- en beheermaatregelen.  

4.7.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

4.7.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het kappen en/of rooien en/of vellen van bomen en/of houtgewas, niet zijnde 

bomen en/of houtgewas onderdeel uitmakend van een grondgebonden 
agrarische teelt, en voorzover niet geregeld volgens de Boswet of krachtens 
een op grond van de Boswet vastgestelde verordening;

b. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van bosaanplant tot 
een aaneengesloten oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare;

c. het afgraven en/of ophogen van gronden;
d. het dempen en/of graven van sloten, poelen (diameter > 10 m) en/of andere 

watergangen en/of -partijen;
e. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief 

medegebruik en/of het educatief medegebruik;
f. het aanleggen en/of verharden van paden of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, met uitzondering van het 
aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting van agrarische percelen, 
kuilvoerplaten en sleufsilo's;

g. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of 
telecommunicatiekabels en/of -leidingen;

h. het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke gebouwen; voor zover 
voorzien van de aanduiding "karakteristiek";

i. het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.
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4.7.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 4.7.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

4.7.3. Toetsingscriteria a t/m g

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke waarden en de geomorfologische, 
cultuurhistorische en archeologische waarden, het Beeldkwaliteitsplan Gemeente 
Westerveld. De in lid 4.7.1 onder a, voorzover het houtwallen betreft, en d, 
voorzover het betreft het dempen, genoemde vergunningen, kunnen voorts 
slechts worden verleend indien er zódanige compensatie plaatsvindt dat de 
landschappelijke structuur niet onevenredig wordt geschaad.
4.8.3. Toetsingscriteria

4.7.4. Toetsingscriteria h

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

4.8.  Omgevingsvergunning voor het verwijderen van een bouwwerk

4.8.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:

het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.

4.8.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 4.8.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

4.8.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
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b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 
karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

4.9.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

Vergroten agrarische bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf

a. een agrarische bedrijfskavel voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van 
agrarisch - agrarische bedrijfskavel grondgebonden bedrijf” of de aanduiding 
“specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfskavel grondgebonden 
bedrijf met ondergeschikte intensieve tak” ten behoeve van de grondgebonden 
agrarische bedrijfsvoering met inbegrip van het daarbinnen gelegen 
aaneengesloten bouwblok wordt vergroot, mits:
1. de oppervlakte van de agrarische bedrijfskavel met inbegrip van het 

daarbinnen gelegen aaneengesloten bouwblok wordt vergroot tot ten 
hoogste 3,00 hectare;

2. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 
ten hoogste 10.000 m² zal bedragen; 

3. er zicht is op een langdurige vergroting van de productieomvang als 
gevolg van schaalvergroting of extensivering/verbreding van de 
bedrijfsactiviteiten en de noodzakelijkheid van de bedrijfsuitbreiding is 
aangetoond;

4. er binnen de bestaande agrarische bedrijfskavel geen ruimte meer is voor 
de benodigde uitbreiding;

5. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bedrijfskavel 
en de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de 
bestaande bebouwing wordt ingepast; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke waarden, de archeologische waarden, de woonsituatie, het 
bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

7. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de 
waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm;

Vergroten agrarische bedrijfskavel kwekerijbedrijf 

b. een agrarische bedrijfskavel voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van 
agrarisch - agrarische bedrijfskavel kwekerijbedrijf” met inbegrip van het 
daarbinnen gelegen aaneengesloten bouwblok wordt vergroot, mits:
1. de oppervlakte van de agrarische bedrijfskavel met inbegrip van het 

daarbinnen gelegen aaneengesloten bouwblok wordt vergroot tot ten 
hoogste 1,50 hectare;

2. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 
ten hoogste 10.000 m² zal bedragen; 

3. er zicht is op een langdurige vergroting van de productieomvang als 
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gevolg van schaalvergroting of extensivering/verbreding van de 
bedrijfsactiviteiten en de noodzakelijkheid van de bedrijfsuitbreiding is 
aangetoond;

4. er binnen het bestaande aaneengesloten bouwblok geen ruimte meer is 
voor de benodigde uitbreiding;

5. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bedrijfskavel 
en de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de 
bestaande bebouwing wordt ingepast; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke waarden, de archeologische waarden, de woonsituatie, het 
bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

7. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de 
waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm;

Vergroten agrarische bedrijfskavel niet-grondgebonden bedrijf

c. een agrarische bedrijfskavel voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van 
agrarisch - agrarische bedrijfskavel niet-grondgebonden bedrijf”, al dan niet 
met inbegrip van het daarbinnen gelegen aaneengesloten bouwblok, wordt 
vergroot ten behoeve van het realiseren van extra staloppervlakte of de 
extensivering/verbreding van de bedrijfsactiviteiten, mits:
1. de oppervlakte van de agrarische bedrijfskavel met inbegrip van het 

daarbinnen gelegen aaneengesloten bouwblok wordt vergroot tot ten 
hoogste 125% van de omvang van het aaneengesloten bouwblok bij een 
gelijk blijvend aantal dieren, waarbij de omvang van de agrarische 
bedrijfskavel en het aaneengesloten bouwblok ten hoogste 2 hectare mag 
bedragen;

2. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 
ten hoogste 10.000 m² zal bedragen; 

3. de noodzaak tot vergroting voor de bedrijfsgebouwen voortvloeit uit 
gewijzigde wet- en regelgeving op het gebied van het dierenwelzijn of de 
extensivering/verbreding van de bedrijfsactiviteiten;

4. er binnen de bestaande agrarische bedrijfskavel geen ruimte meer is voor 
de benodigde uitbreiding;

5. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bedrijfskavel 
en de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de 
bestaande bebouwing wordt ingepast; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke waarden, de archeologische waarden, de woonsituatie, het 
bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

7. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de 
waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm;

Algemene wijziging naar bos en natuur
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d. de bestemming 'Agrarisch - 2' wordt gewijzigd in de bestemming 'Bos - 1', 
'Bos - 2' en/of 'Natuur', mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 12, 

13 of 33 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

3. de wijziging past binnen het beleid met betrekking tot de Ecologische 
Hoofdstructuur dan wel betrekking heeft op particulier natuurbeheer;

4. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de 
betreffende gronden in zijn geheel voor de daadwerkelijke 
natuurontwikkeling zijn verworven of aangewezen;

5. rekening wordt gehouden met voorzienbare nieuwe infrastructuur, 
dorpsuitbreidingen en (uitbreiding van) bedrijventerreinen;

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 
landschappelijke waarden, de geomorfologische, de archeologische en 
cultuurhistorische waarden en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden;

7. de wijziging uitsluitend wordt toegepast op basis van een inrichtingsplan 
dat in elk geval inzicht geeft in de bodemingrepen, de gevolgen voor de 
waterhuishouding en het toekomstig landschapsbeeld. De omzetting en 
inrichting van de in het wijzigingsplan begrepen gronden moet in 
overeenstemming met het bij het wijzigingsplan behorende en 
gewaarmerkte inrichtingsplan plaats vinden;

8. er voor het toepassing geven aan de wijzigingsbevoegdheid een 
planschade overeenkomst is gesloten;

Functiewijziging agrarische bedrijfskavel naar wonen

e. de bestemming 'Agrarisch - 2', uitsluitend voorzover ter plaatse voorzien van 
een agrarische bedrijfskavel, wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' of 
'Wonen - Voormalige boerderijpanden' ten behoeve van een 
functieverandering van een agrarische bedrijfskavel, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 54 of 

56 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de agrarische bedrijfskavel ter plaatse wordt verwijderd;
3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

4. de voormalige bedrijfsgebouwen, die landschapsontsierend zijn, worden 
gesaneerd ten behoeve van de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;

5. de woonfunctie ondergebracht wordt in de voormalige bedrijfswoning;
6. het voormalige boerderijpand of andere beeldbepalende bouwvormen als 

landschappelijk waardevolle verschijningsvorm worden gehandhaafd;
7. de omvang van het bestemmingsvlak ten behoeve van het wonen ten 

hoogste 2.000 m² zal bedragen;
8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
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Wijziging Ruimte-voor-Ruimte-Regeling

f. de bestemming 'Agrarisch - 2', uitsluitend voorzover ter plaatse voorzien van 
een agrarische bedrijfskavel, wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' of 
'Wonen - Voormalige boerderijpanden' ten behoeve van compensatie, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 54 of 

56 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de agrarische bedrijfsfunctie ter plaatse is beëindigd en de agrarische 

bedrijfskavel ter plaatse wordt verwijderd;
3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

4. op de betreffende voormalige agrarische bedrijfskavel ten minste 750 m² 
aan voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, niet zijnde cultuurhistorisch 
waardevolle en/of karakteristieke gebouwen, wordt gesloopt, ten behoeve 
van de bouw van maximaal één woonhuis;

5. bij toepassing van de sloop alle bouwwerken, niet zijnde de 
cultuurhistorisch waardevolle en/of karakteristieke gebouwen, van het 
perceel worden verwijderd, zodanig dat volledige sloop plaatsvindt en het 
perceel op een kwalitatief goed wijze, passend in het landschap, wordt 
ingericht overeenkomstig het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan 
Gemeente Westerveld; 

6. het ter compensatie van de sloop nieuw te bouwen woonhuis direct achter 
of naast het voormalig boerderijpand wordt gebouwd;

7. de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn 
dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen 
hogere waarde;

8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische en 
archeologische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden;

Vergroten bestemmingsvlakken wonen

g. de bestemming 'Agrarisch - 2' wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' of 
'Wonen - Voormalige boerderijpanden' ten behoeve van het vergroten van 
bestemmingsvlakken, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 54 of 

56 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de oppervlakte van het betreffende bestemmingsvlak voor het wonen na 

toepassing van de wijzigingsbevoegdheid ten hoogste 2.000 m² zal 
bedragen;

3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

4. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat het 
bestemmingsvlak en de bebouwing op een goede wijze in het landschap 
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en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de archeologische waarden en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

Verplaatsen bestemmingsvlakken wonen

h. de bestemming 'Agrarisch - 2' wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' of 
'Wonen - Voormalige boerderijpanden' ten behoeve van het verplaatsen van 
bestemmingsvlakken, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 54 of 

56 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. het voormalige bestemmingsvlak ter plaatse wordt verwijderd en de 

betreffende gronden worden voorzien van de bestemming 'Agrarisch - 2';
3. de huidige ligging van het bestemmingsvlak belemmeringen oplevert voor 

de omgeving dan wel voor de bewoners zelf en er met een gewijzigde 
situering een verbetering kan worden bewerkstelligd;

4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat het 
bestemmingsvlak en de bebouwing op een goede wijze in het landschap 
en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 
landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden;

Functieverandering agrarische bedrijfskavel naar niet-agrarische 

bedrijvigheid

i. de bestemming 'Agrarisch - 2' uitsluitend voorzover ter plaatse voorzien van 
een agrarische bedrijfskavel, wordt gewijzigd in de bestemming 'Bedrijf', 
'Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf', 'Agrarisch - Paardenhouderij', 'Maatschappelijk 
- Zorgboerderij' of 'Sport - Manege' ten behoeve van een functieverandering 
van een agrarische bedrijfskavel, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid respectievelijk de regels 

van de artikelen 7, 8, 6, 32 of 45 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de agrarische bedrijfskavel ter plaatse wordt verwijderd;
3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

4. de functie ondergebracht wordt in de bestaande, voormalig agrarisch 
gebruikte gebouwen, die aanwezig zijn op het moment van toepassing 
van deze wijziging en die ten minste drie jaar ten behoeve van het 
agrarisch gebruik in gebruik zijn geweest;

5. de wijzigingsbevoegdheid naar 'Sport - Manege' uitsluitend wordt 
toegepast, indien de vestiging plaatsvindt aansluitend aan de kernen en 
het perceel op een goede wijze landschappelijk kan worden ingepast;
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6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de externe veiligheid. Voor 
het beoordelen van de externe veiligheid wordt de regionale brandweer om 
advies gevraagd, in geval de functiewijziging betrekking heeft op een 
agrarische bedrijfskavel of een deel daarvan dat zich binnen 200 m van 
een risicobrond bevindt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden;

Nieuwe kampeerterreinen en uitbreiding van bestaande kampeerterreinen

j. de bestemming 'Agrarisch - 2' wordt gewijzigd in de bestemming 'Recreatie - 
1' of 'Recreatie - 2' ten behoeve van de uitbreiding van een bestaand 
kampeerterrein dan wel de aanleg van een nieuw kampeerterrein, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 of 

37 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. bij uitbreiding van een bestaand kampeerterrein de totale 

terreinoppervlakte van het kampeerterrein ten hoogste 10 hectare zal 
bedragen, indien het kampeerterrein is gelegen binnen 500 m vanaf de 
grenzen van een groot natuurgebied;

3. bij nieuwvestiging van een kampeerterrein de terreinoppervlakte van het 
kampeerterrein ten hoogste 10 hectare zal bedragen, indien het 
kampeerterrein wordt aangelegd binnen 500 m vanaf de grenzen van een 
groot natuurgebied;

4. bij toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van het 
compensatiebeginsel de spelregels EHS worden toegepast; 

5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. rekening wordt gehouden met voorzienbare nieuwe infrastructuur, 
dorpsuitbreidingen en (uitbreiding van) bedrijventerreinen;

7. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de terreinen en de 
bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de 
bestaande bebouwing wordt ingepast; 

8. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de 
waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm;

9. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de externe veiligheid. Voor 
het beoordelen van de externe veiligheid wordt de regionale brandweer om 
advies gevraagd, in geval de functiewijziging betrekking heeft op een 
agrarische bedrijfskavel of een deel daarvan dat zich binnen 200 m van 
een risicobrond bevindt; 

10. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke waarden, de 
geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

Uitbreiding bestaand parkeerterrein

a. de aanduiding "parkeerterrein" wordt aangebracht, mits:
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1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van 
de uitbreiding van een bestaand parkeerterrein, ter plaatse van de 
aanduiding "wro-zone - wijzigingsgebied 5";

2. er sprake is van een goede inpassing in het landschap overeenkomstig 
het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 
landschappelijke waarden, de archeologische waarden, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden.
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Artikel 5:  Agrarisch - Opslag

De voor 'Agrarisch - Opslag' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de opslag van agrarische landbouwproducten;

met de daarbijbehorende:
b. verharding;
c. sloten en bermen;
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.1.  Bouwregels

5.1.1. Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden 
gebouwd.

5.1.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:

de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 2,00 m bedragen.

5.2.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:

het opslaan van mest.
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Artikel 6:  Agrarisch - Paardenhouderij

6.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - Paardenhouderij' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van gebruiksgerichte 

paardenhouderijen, al dan niet in combinatie met een grondgebonden 
agrarische bedrijfsvoering of ondergeschikte manegeactiviteiten;

b. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van een gebruiksgerichte 
paardenhouderij in combinatie met een manege, al dan niet in combinatie met 
een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, ter plaatse van de aanduiding 
“manege”;

c. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van een gebruiksgerichte 
paardenhouderij in combinatie met huifkarverhuur en een 
groepsaccommodatie met ondergeschikte lichte horeca, ter plaatse van de 
aanduidingen "specifieke vorm van bedrijf - huifkarverhuur" en “specifieke 
vorm van recreatie - groepsaccommodatie”;

d. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een 
bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met ruimten voor een 
aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of 
kinderopvang;

e. standplaatsen voor kampeermiddelen, ter plaatse van de aanduiding 
"maximum aantal standplaatsen voor kampeermiddelen"; 

f. vijf stacaravans, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie 
- vijf stacaravans";

g. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;
waarbij, indien de gronden op de verbeelding zijn voorzien van de aanduiding 
"karakteristiek", de instandhouding van de bestaande karakteristieke hoofdvorm 
wordt nagestreefd;

en mede bestemd voor:
h. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
“vrijwaringszone - laagvlieggebied”;

i. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
laagvliegroute, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone 
- laagvliegroute”;

j. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

met daaraan ondergeschikt:
k. kleinschalige duurzame energiewinning;
l. wegen en paden;
m. water;

met de daarbijbehorende:
n. tuinen, erven en terreinen;
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o. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder paardrijbakken, tredmolens 
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde.

6.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

6.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 6.1 onder a t/m e genoemde gebouwen en 
overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van de ter plaatse gevestigde paardenhouderij worden gebouwd, 
waarbij deze bouwregels eveneens van toepassing zijn voor functies die na 
afwijken van de gebruiksregels aan de paardenhouderij zijn toegevoegd;

b. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bestemmingsvlak 
bedragen;

c. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal 
niet meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak;

d. de gevellengte van een bedrijfsgebouw zal ten hoogste 100 m bedragen;
e. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten minste de 

bestaande afstand bedragen;
f. de bedrijfsgebouwen en overkappingen en de aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m 
achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan 
worden gebouwd;

g. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voldoen aan de eisen 
die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 

bouwwerk

Maximale 

oppervlakte

Goothoogte in 

m

Dakhelling in ° Hoogte in 

m

per 

gebouw of 

overkapping 

gezamenlijk max. min. max. max.

Bedrijfsgebouw, 

waaronder een 

overkapping 

500 m² 2500 m²* 4,50 20 60 12,00

bedrijfswoning 150 m²* - 3,50 25 60 9,00

aan- en 

uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen bij 

de bedrijfswoning

- 100 m² 3,50 - 60 -**

* tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
(gezamenlijke) oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen of 
een bedrijfswoning ten hoogste de bestaande (gezamenlijke) oppervlakte 
zal bedragen
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** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal 
ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning

6.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of 
bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 10,00 m bedragen;

c. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;

d. de bouwhoogte van lichtmasten zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

6.2.3. Stacaravans

Voor het plaatsen van stacaravans gelden de volgende regels:
a. de stacaravans zullen uitsluitend worden geplaatst ter plaatse van de 

aanduiding "specifieke vorm van recreatie - vijf stacaravans"
b. er zullen ten hoogste vijf stacaravans worden geplaatst;
c. de oppervlakte en bouwhoogte van de stacaravans zal ten hoogste de 

bestaande oppervlakte en bouwhoogte bedragen.

6.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 6.2.1 onder c in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van de bedrijfsgebouwen en overkappingen ten hoogste 75% van de 
oppervlakte van het bestemmingsvlak zal bedragen, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

b. het bepaalde in lid 6.2.1 onder g in die zin dat een bedrijfsgebouw wordt 
gebouwd met een oppervlakte groter dan 500 m², mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;
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c. het bepaalde in lid 6.2.1 onder g in die zin dat de goot- en/of bouwhoogte van 
bedrijfsgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 5,50 m respectievelijk 14,00 
m, mits:
1. de vergroting noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden.

6.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, een aan- of uitbouw of een 

aangebouwd bijgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van de bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 100 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
c. het gebruik van een bedrijfswoning voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
d. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning 

ontstaat;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie;
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van ondergeschikte 

manegeactiviteiten, indien gedurende de paardrijlessen gebruik wordt 
gemaakt van meer dan vijf paarden of pony's;

g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend;

h. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, 
anders dan productiegebonden detailhandel;

i. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid 
anders dan gebruiksgerichte paardenhouderijen en bij het wonen toegestane 
beroepen en bedrijven, tenzij de gronden daarvoor specifiek zijn aangeduid 
dan wel anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is 
verleend;
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j. het gebruik van gebouwen en overkappingen ten behoeve van de uitbreiding 
van de bestaande veestapel waarbij een toename plaatsvindt van de 
ammoniakemissie vanaf het betreffende agrarische bedrijf, als de kwaliteit 
van de natuurlijke habitat en habitatsoorten bij gevolg kan verslechteren of er 
een significant effect kan zijn op de kwalificerende soorten van een Natura 
2000-gebied;

k. het gebruik van gronden voor meer standplaatsen voor kampeermiddelen dan 
het op de verbeelding per bestemmingsvlak aangegeven maximum aantal 
standplaatsen, voorzover ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal 
standplaatsen voor kampeermiddelen";

l. het gebruik van de gronden voor meer dan vijf stacaravans, ter plaatse van de 
aanduiding "specifieke vorm van recreatie - vijf stacaravans".

6.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 6.4 onder b en g in die zin dat de gronden en bouwwerken 
in combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning al dan niet in karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 6.4 onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
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6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

c. het bepaalde in lid 6.4 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken, al 
dan niet in samenhang met inpandige bouwactiviteiten, worden gebruikt ten 
behoeve van een zorgfunctie, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 6.4 onder g in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen,  zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid 6.4 onder j in die zin dat bij een uitbreiding van de veestapel 
op een agrarisch bedrijf of een paardenhouderijbedrijf de ammoniakemissie 
toeneemt, mits:
1. bij gebruik van nieuwe stalruimte het in aanmerking komende beste 

beschikbare stalsysteem wordt toegepast om emissie van ammoniak te 
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beperken èn de toename van de ammoniakemissie wordt 
gecompenseerd door middel van mitigerende maatregelen, of anderszins 
wordt aangetoond dat de kwaliteit van de natuurlijke habitat en 
habitatsoorten bij gevolg niet zal verslechteren en er geen significant 
verstorend effect zal zijn op de kwalificerende soorten van een Natura 
2000-gebied. Onder een mitigerende maatregel als hiervoor bedoeld 
wordt mede begrepen:

compensatie door middel van een minimaal gelijkwaardige afname 
van de bestaande depositie op hetzelfde kwetsbare gebied, afkomstig 
van één of meer andere agrarische bedrijven; 
compensatie door middel van het realiseren van een minimaal 
gelijkwaardige vermindering van de kwetsbaarheid van de betreffende 
habitat, door het (doen) treffen van inrichting- en beheermaatregelen. 

6.6.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

6.6.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke gebouwen, voor zover 

voorzien van de aanduiding "karakteristiek"; 
b. het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.

6.6.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 6.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht wor-den van het plan.

6.6.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

6.7.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

a. de bestemming 'Agrarisch - Paardenhouderij' wordt gewijzigd in de 
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bestemming 'Wonen' al dan niet in combinatie met een gedeeltelijke wijziging 
in de bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2', mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 54 

en/of artikel 3 of 4 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. het bestemmingsvlak 'Wonen' wordt afgestemd op de feitelijke situatie en 

eventueel buiten het bestemmingsvlak 'Wonen' liggende gronden worden 
voorzien van de bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2';

3. de bedrijfsactiviteiten van de paardenhouderij ter plaatse zijn beëindigd;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de woonfunctie ondergebracht wordt in de voormalige bedrijfswoning;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. de bestemming 'Agrarisch - Paardenhouderij' wordt gewijzigd in de 
bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2', mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de artikel 3 

of 4 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfskavel 

grondgebonden bedrijf” ter plaatse wordt aangebracht;
3. vestiging op een bestaand agrarisch bouwblok niet mogelijk is;
4. deze wijziging niet wordt toegepast op gronden ter plaatse van de 

dubbelbestemmingen 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht', 'Waarde - 
Cultuurhistorie', 'Waarde - Landschap 1' en 'Waarde - Landschap 2';

5. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bedrijfskavel 
en de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de 
bestaande bebouwing wordt ingepast; 

6. er een zodanige bedrijfsopzet is dat het bedrijf ook op langere termijn 
perspectief biedt als zelfstandig bedrijf, een en ander aangetoond met een 
bedrijfsplan;

7. de omvang van de agrarische bedrijfskavel maximaal 3,00 hectare zal 
bedragen;

8. de mest-, natuur- en milieuwetgeving het nieuwe bedrijf mogelijk maken; 
9. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

natuurlijke en landschappelijke waarden, de cultuurhistorische en 
archeologische waarden, de woonsituatie, de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden;

10. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de 
waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm.
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Artikel 7:  Bedrijf

7.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van bedrijven, welke zijn 
genoemd in bijlage 2  onder de categorieën 1 en 2, alsmede bedrijven, welke 
per adres zijn genoemd in bijlage 3, niet zijnde geluidzoneringsplichtige 
inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;
bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van bedrijven, welke zijn 
genoemd in bijlage 2 onder de categorieën 1 en 2, alsmede bedrijven, welke 
per adres zijn genoemd in bijlage 3, niet zijnde geluidzoneringsplichtige 
inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven in combinatie met 
detailhandel, ter plaatse van de aanduiding “detailhandel”;

c. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij 
bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een 
aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of 
kinderopvang;

d. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;
e. een opslag voor lpg, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van 

bedrijf - opslag lpg";
waarbij, indien de gronden op de verbeelding zijn voorzien van de aanduiding 
"karakteristiek", de instandhouding van de bestaande karakteristieke hoofdvorm 
wordt nagestreefd;

en mede bestemd voor:
f. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
“vrijwaringszone - laagvlieggebied”;

g. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
laagvliegroute, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone 
- laagvliegroute”;

h. het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt 
kwetsbare objecten vanwege een LPG-installatie, ter plaatse van de 
algemene aanduidingregel “veiligheidszone - lpg”;

i. het beschermen van het doelmatig en veilig functioneren van de vaarweg, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - vaarweg”;

j. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

k. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de 
drinkwaterdistributie en de grondwaterkwaliteit van een 
grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene 
aanduidingregel “milieuzone - waterwingebied en 
grondwaterbeschermingsgebied”;

l. de bescherming van de functie van de in het aanliggende gebied gesitueerde 
molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - molenbiotoop”;
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met daaraan ondergeschikt:
m. kleinschalige duurzame energiewinning;
n. wegen en paden;
o. water;
p. met de daarbijbehorende:
q. tuinen, erven en terreinen;
r. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

7.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

7.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 7.1 onder a t/m d genoemde gebouwen en 
overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van het ter plaatse gevestigde bedrijf worden gebouwd, waarbij deze 
bouwregels eveneens van toepassing zijn voor functies die na afwijken van de 
gebruiksregels aan de bedrijven zijn toegevoegd, tenzij de gronden zijn 
voorzien van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding uitgesloten - 
gebouwen”;

b. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bestemmingsvlak 
bedragen, tenzij de gronden ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding 
“bedrijfswoning uitgesloten”;

c. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal 
niet meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak, 
tenzij ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding uitgesloten - 
uitbreiding", in welk geval de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste de 
bestaande gezamenlijke oppervlakte zal bedragen;

d. de gevellengte van een bedrijfsgebouw zal ten hoogste 100 m bedragen;
e. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten minste de 

bestaande afstand bedragen;
f. de bedrijfsgebouwen en overkappingen en de aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m 
achter de naar de weg(en) gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning of het 
bedrijfsgebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;

g. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan 
de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 

bouwwerk

Maximale 

oppervlakte

Goothoogte in 

m

Dakhelling in ° Hoogte 

in m

per 

gebouw of 

overkapping 

gezamenlijk max. min. max. max.
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bedrijfsgebouw, 

waaronder een 

overkapping

500 m² 2500 m²* 4,50 20 60 12,00

bedrijfswoning 150 m²* - 3,50 25 60 9,00

aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen bij 

de bedrijfswoning

- 100 m² 3,50 - 60 -**

* tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
(gezamenlijke) oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen of 
een bedrijfswoning ten hoogste de bestaande (gezamenlijke) oppervlakte 
zal bedragen
** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal 
ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning

7.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning of de 
bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen.

7.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 7.2.1 onder c in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van de bedrijfsgebouwen en overkappingen ten hoogste 75% van de 
oppervlakte van het bestemmingsvlak zal bedragen, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

b. het bepaalde in lid 7.2.1 onder g in die zin dat een bedrijfsgebouw wordt 
gebouwd met een oppervlakte groter dan 500 m², mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;
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c. het bepaalde in lid 7.2.1 onder g in die zin dat de goot- en/of bouwhoogte van 
bedrijfsgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 5,50 m respectievelijk 14,00 
m, mits:
1. de vergroting noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden.

7.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bedrijvigheid anders dan 

genoemd in lid 7.1.;
b. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, een aan- of uitbouw of een 

aangebouwd bijgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van de bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 100 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
d. het gebruik van een bedrijfswoning voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
e. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning 

ontstaat;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie;
g. het opslaan van producten, materialen, en naar de aard daarmee gelijk te 

stellen zaken en/of het stallen van auto's, caravans en boten anders dan in 
gebouwen;

h. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend;

i. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, 
anders dan productiegebonden detailhandel dan wel detailhandel, ter plaatse 
van de aanduiding “detailhandel”;

j. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met 
de daarbijbehorende bouwwerken, anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend.
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7.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 7.4 onder a in die zin dat de gronden en bouwwerken, al 
dan niet in samenhang met inpandige bouwactiviteiten, worden gebruikt voor 
bedrijven, welke naar de aard en de invloed op de omgeving vergelijkbaar zijn 
met de in lid 7.1 onder a genoemde bedrijven, mits:
1. het niet betreft detailhandelsbedrijven, geluidzoneringsplichtige 

inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;
2. zwaar verkeer of veel verkeer aantrekkende bedrijvigheid uitsluitend aan 

wegen, die daarop zijn berekend, gevestigd wordt;
3. de aanwezige woonfunctie bij het bedrijf wordt gehandhaafd, tenzij de 

gronden zijn voorzien van de aanduiding “bedrijfswoning uitgesloten”;
4. de bedrijfsvestiging plaatsvindt binnen de bestaande oppervlakte aan 

gebouwen, waaronder overkappingen, tenzij de gronden zijn voorzien van 
de aanduiding “specifieke bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen”;

5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 7.4 onder c en h in die zin dat de gronden en bouwwerken 
in combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning in karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

c. het bepaalde in lid 7.4 onder d in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
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ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 

verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 7.4 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt ten behoeve van een zorgfunctie, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

e. het bepaalde in lid 7.4 onder h in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen,  zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

f. het bepaalde in lid 7.4 onder j in die zin dat gronden, voorzover gelegen 
binnen het bestemmingsvlak met bebouwing, worden gebruikt voor de aanleg 
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van een paardrijbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik met de 
daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. er vanwege een paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht 

en stof) wordt veroorzaakt voor de nabijgelegen woonhuizen of woningen 
van derden;

2. de afstand tot een woonhuis van derden ten minste 15,00 m bedraagt;
3. de oppervlakte van de paardrijbak ten hoogste 800 m2 bedraagt;
4. een omheining uitsluitend transparant wordt toegepast met een maximale 

bouwhoogte van 1,80 m;
5. de paardrijbak niet wordt voorzien van bestrating of andere verharding;
6. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
7. er ten hoogste 4 lichtmasten worden geplaatst;
8. de bouwhoogte van lichtmasten ten hoogste 5,00 m bedraagt en de 

lichtmasten direct grenzend aan de paardrijbak worden geplaatst, waarbij 
de lichtuitstraling gericht is op de paardrijbak;

9. er sprake is van een goede inpassing in het landschap overeenkomstig 
het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;

10. een paardrijbak niet aangelegd wordt achter een naburig perceel;
11. er ten hoogste één paardrijbak per perceel wordt toegestaan;
12. er geen bomen en/of houtgewassen worden gekapt, gerooid of geveld ten 

behoeve van de aanleg van de paardrijbak;
13. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet worden 

beperkt.

7.6.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

7.6.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke gebouwen, voor zover 

voorzien van de aanduiding "karakteristiek".
b. het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.

7.6.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 7.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

7.6.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 
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redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

7.7.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

de bestemming 'Bedrijf', behoudens de gronden ter plaatse van de aanduiding 
“bedrijfswoning uitgesloten”, met uitzondering van de gronden die tevens zijn 
voorzien van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - uitbreiding 
uitgesloten", wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' al dan niet in 
combinatie met een gedeeltelijke wijziging in de bestemming 'Agrarisch - 1' of 
'Agrarisch - 2', mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 54 

en/of artikel 3 of 4 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. het bestemmingsvlak 'Wonen' wordt afgestemd op de feitelijke situatie en 

eventueel buiten het bestemmingsvlak 'Wonen' liggende gronden worden 
voorzien van de bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2';

3. de bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzen de 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de woonfunctie ondergebracht wordt in de voormalige bedrijfswoning;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
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Artikel 8:  Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf

8.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van een agrarisch 

loonbedrijf, al dan niet in combinatie met een grondgebonden agrarische 
bedrijfsvoering;

b. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een 
bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met ruimten voor een 
aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of 
konderopvang;

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;

en mede bestemd voor:
d. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
“vrijwaringszone - laagvlieggebied”;

e. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

f. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de 
drinkwaterdistributie en de grondwaterkwaliteit van een 
grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene 
aanduidingregel “milieuzone - waterwingebied en 
grondwaterbeschermingsgebied”;

g. de bescherming van de functie van de in het aanliggende gebied gesitueerde 
molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - molenbiotoop”;

met daaraan ondergeschikt:
h. kleinschalige duurzame energiewinning;
i. wegen en paden; 
j. water;

met de daarbijbehorende:
k. tuinen, erven en terreinen; 
l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

8.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

8.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 8.1 onder a t/m c genoemde gebouwen en 
overkappingen gelden de volgende regels:
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a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 
behoeve van het ter plaatse gevestigde agrarisch loonbedrijf worden 
gebouwd, waarbij deze bouwregels eveneens van toepassing zijn voor 
functies die na afwijken van de gebruiksregels aan het bedrijf zijn toegevoegd;

b. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bestemmingsvlak 
bedragen, tenzij de gronden ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding 
"specifieke vorm van wonen - tweede bedrijfswoning" of “specifieke vorm van 
wonen - derde bedrijfswoning”;

c. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal 
niet meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak;

d. de gevellengte van een bedrijfsgebouw zal ten hoogste 100 m bedragen;
e. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten minste de 

bestaande afstand bedragen;
f. de bedrijfsgebouwen en overkappingen en de aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m 
achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan 
worden gebouwd;

g. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan 
de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 

bouwwerk

Maximale oppervlakte Goothoogte 

in m

Dakhelling in ° Hoogte in 

m

per gebouw of 

overkapping 

gezamen

lijk

max. min. max. max.

Bedrijfsgebouw, 

waaronder een 

overkapping

500 m² 4000 m²* 4,50 20 60 12,00

bedrijfswoning 150 m²* - 3,50 25 60 9,00

aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen bij 

de bedrijfswoning

- 100 m² 3,50 - 60 -**

* tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
(gezamenlijke) oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen of 
een bedrijfswoning ten hoogste de bestaande (gezamenlijke) oppervlakte 
zal bedragen
** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal 
ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning

8.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of 
bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 10,00 m bedragen;
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c. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

8.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 8.2.1 onder c in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van de bedrijfsgebouwen en overkappingen ten hoogste 75% van de 
oppervlakte van het bestemmingsvlak zal bedragen, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 3.000 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

b. het bepaalde in lid 8.2.1 onder g in die zin dat een bedrijfsgebouw wordt 
gebouwd met een oppervlakte groter dan 500 m², mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 4.000 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

c. het bepaalde in lid 8.2.1 onder g in die zin dat de goot- en/of bouwhoogte van 
bedrijfsgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 5,50 m respectievelijk 14,00 
m, mits:
1. de vergroting noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden.

8.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, een aan- of uitbouw of een 

aangebouwd bijgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
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mag zijn;
2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 

oppervlakte van de bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 100 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
c. het gebruik van een bedrijfswoning voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
d. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning 

ontstaat; 
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie;
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

verblijfsrecreatieve doeleinden waarvoor in het verleden planologische 
medewerking is verleend;

g. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met 
de daarbijbehorende bouwwerken, anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend;

h. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, 
anders dan productiegebonden detailhandel.

8.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 8.4 onder b en f in die zin dat de gronden en bouwwerken 
in combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning in karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 8.4 onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 

bestemmingsplan Buitengebied  
Buro Vijn B.V.  Status: vastgesteld / 21-03-2012



068402   blz 1065

of een aangebouwd bijgebouw;
3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

c. het bepaalde in lid 8.4 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt ten behoeve van een zorgfunctie, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 8.4 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen,  zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
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gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid 8.4 onder g in die zin dat gronden, voorzover gelegen 
binnen het bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een 
paardrijbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik met de 
daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. er vanwege een paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht 

en stof) wordt veroorzaakt voor de nabijgelegen woonhuizen of woningen 
van derden;

2. de afstand tot een woonhuis van derden ten minste 15,00 m bedraagt;
3. de oppervlakte van de paardrijbak ten hoogste 800 m2 bedraagt;
4. een omheining uitsluitend transparant wordt toegepast met een maximale 

bouwhoogte van 1,80 m;
5. de paardrijbak niet wordt voorzien van bestrating of andere verharding;
6. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
7. er ten hoogste 4 lichtmasten worden geplaatst;
8. de bouwhoogte van lichtmasten ten hoogste 5,00 m bedraagt en de 

lichtmasten direct grenzend aan de paardrijbak worden geplaatst, waarbij 
de lichtuitstraling gericht is op de paardrijbak;

9. er sprake is van een goede inpassing in het landschap overeenkomstig 
het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;

10. een paardrijbak niet aangelegd wordt achter een naburig perceel;
11. er ten hoogste één paardrijbak per perceel wordt toegestaan;
12. er geen bomen en/of houtgewassen worden gekapt, gerooid of geveld ten 

behoeve van de aanleg van de paardrijbak;
13. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet worden 

beperkt.

8.6.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

8.6.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:

het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.

8.6.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 8.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht wor-den van het plan.
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8.6.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

8.7.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

de bestemming 'Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf' wordt gewijzigd in de 
bestemming 'Wonen' al dan niet in combinatie met een gedeeltelijke wijziging 
in de bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2', mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 54 

en/of artikel 3 of 4 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. het bestemmingsvlak 'Wonen' wordt afgestemd op de feitelijke situatie en 

eventueel buiten het bestemmingsvlak 'Wonen' liggende gronden worden 
voorzien van de bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2';

3. de agrarische loonbedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de woonfunctie ondergebracht wordt in de voormalige bedrijfswoning;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 9:  Bedrijf - Nutsvoorziening

9.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. terreinen ten behoeve van de energievoorziening, waterregulering, en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen nutsvoorzieningen, niet zijnde 
geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of 
vuurwerkbedrijven;

en mede bestemd voor:
b. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

c. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
laagvliegroute, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone 
- laagvliegroute”;

d. het beschermen van het doelmatig en veilig functioneren van de vaarweg, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - vaarweg';

e. de bescherming van de functie van de in het aanliggende gebied gesitueerde 
molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - molenbiotoop';

f. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de 
drinkwaterdistributie en de grondwaterkwaliteit van een 
grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene 
aanduidingregel “milieuzone - waterwingebied en 
grondwaterbeschermingsgebied”;

met daaraan ondergeschikt:
g. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:
h. gebouwen en overkappingen;
i. wegen en paden;
j. beplanting en bebossing;
k. sloten en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen;
l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder sluizen.

9.2.  Bouwregels

9.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal 

niet meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak;
b. de bouwhoogte van de gebouwen of de overkappingen zal ten hoogste 4,00 m 

bedragen.
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9.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende regel:
a. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 5,00 m bedragen.
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Artikel 10:  Bedrijf - Rioolwaterzuivering

10.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Rioolwaterzuivering' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. terreinen ten behoeve van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, niet zijnde een 

geluidzoneringsplichtige, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;

met daaraan ondergeschikt:
b. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:
c. gebouwen en overkappingen;
d. wegen en paden;
e. beplanting en bebossing;
f. sloten en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen;
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

10.2.  Bouwregels

10.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal ten 

hoogste 300 m² bedragen;
b. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 6,00 m 

bedragen.

10.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 10,00 m bedragen;
b. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

10.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

het bepaalde in lid 10.2.1 onder b in die zin dat de bouwhoogte van een 
gebouw of een overkapping wordt vergroot tot ten hoogste 12,00 m, mits:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 

bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden.
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Artikel 11:  Bedrijf - Zandwinning en -opslag

11.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Zandwinning en -opslag' aangewezen gronden zijn bestemd 
voor:
a. de winning en de opslag van zand, met uitzondering van 

geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of 
vuurwerkbedrijven;

b. water;

en mede bestemd voor:
c. het tegengaan van te hoge bebouwing vanwege een straalpad, ter plaatse van 

de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - straalpad';
d. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
“vrijwaringszone - laagvlieggebied”;

e. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
laagvliegroute, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone 
- laagvliegroute”;

met daaraan ondergeschikt:
f. kleinschalige duurzame energiewinning;
g. voorzieningen ten behoeve van dagrecreatief medegebruik;

met de daarbijbehorende:
h. taluds;
i. wegen en paden;
j. parkeervoorzieningen;
k. sloten, plassen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen en 

-partijen;
l. beplanting en bebossing;
m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

11.2.  Bouwregels

11.2.1. Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden 
gebouwd.

11.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende regel:
a. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 15,00 m bedragen;
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b. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. 

11.3.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:

het gebruik van de gronden ten behoeve van de opslag van baggerspecie en 
puin.
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Artikel 12:  Bos - 1

12.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bosbeheer en houtproductie;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, 

natuurlijke en de landschappelijke waarden van de bosgebieden en de 
structuurbepalende boombeplanting;

c. beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of 
-partijen al dan niet mede bestemd voor waterberging;

d. defensiedoeleinden, ter plaatse van de aanduiding “militair oefenterrein”, 
waarbij de gronden worden gebruikt voor lichte militaire oefeningen in 
samenhang met het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke 
en landschappelijke waarden;

e. een werkschuur ten behoeve van het bosbeheer, ter plaatse van de 
aanduiding "specifieke vorm van bos - werkschuur";

f. gebouwen ten behoeve van een scoutingterrein, ter plaatse van de aanduiding 
"specifieke bouwaanduiding - gebouwen";

g. de winning van organisch materiaal ten behoeve van biobrandstof en/of 
compostering;

en mede bestemd voor:
h. het tegengaan van te hoge bebouwing vanwege een straalpad, ter plaatse van 

de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - straalpad”;
i. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

j. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
laagvliegroute, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone 
- laagvliegroute”;

k. het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt 
kwetsbare objecten vanwege een LPG-installatie, ter plaatse van de 
algemene aanduidingregel “veiligheidszone - lpg”;

l. het beschermen van het doelmatig en veilig functioneren van de weg, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - weg';

m. het beschermen van het doelmatig en veilig functioneren van de vaarweg, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - vaarweg';

n. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

o. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de 
drinkwaterdistributie en de grondwaterkwaliteit van een 
grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene 
aanduidingregel 'milieuzone - waterwingebied en 
grondwaterbeschermingsgebied';

met daaraan ondergeschikt:
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p. het extensief dagrecreatief medegebruik en educatief medegebruik van 
bestaande infrastructuur en voorzieningen;

q. wegen en paden;
r. parkeervoorzieningen;
s. nutsvoorzieningen; 
t. kleinschalige duurzame energiewinning;
u. terreinen voor tijdelijk kamperen en de scouting, ter plaatse van de aanduiding 

“specifieke vorm van recreatie - tijdelijk kampeerterrein”;
v. een parkeerterrein, ter plaatse van de aanduiding “parkeerterrein”;
w. een tennisbaan, ter plaatse van de aanduiding "tennisbaan";
x. de winning van organisch materiaal ten behoeve van biobrandstof en/of 

compostering;

met de daarbijbehorende:
y. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

12.2.  Bouwregels

12.2.1. Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden 
gebouwd, met uitzondering van een werkschuur ter plaatse van de aanduiding 
"specifieke vorm van bos - werkschuur" en gebouwen ten behoeve van een 
scoutingterrein, ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - 
gebouwen".

12.2.2. Werkschuur

Voor het bouwen van een werkschuur gelden de volgende regels:
a. een werkschuur zal uitsluitend worden gebouwd, ter plaatse van de 

aanduiding "specifieke vorm van bos - werkschuur";
b. de oppervlakte van een werkschuur zal ten hoogste 150 m² bedragen;
c. de goothoogte van een werkschuur zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
d. de dakhelling van een werkschuur zal ten hoogste 60° bedragen;
e. de bouwhoogte van een werkschuur zal ten hoogste 6,00 m bedragen.

12.2.3. Gebouwen ten behoeve van een scoutingterrein

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van een scoutingterrein gelden de 
volgende regels:
a. de gebouwen zullen uitsluitend worden gebouwd, ter plaatse van de 

aanduiding "specifieke bouwaanduiding - gebouwen";
b. er zullen ten hoogste twee gebouwen worden gebouwd;
c. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste 150 m² 
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bedragen;
d. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
e. de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 60° bedragen;
f. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 6,00 m bedragen.

12.2.4. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van overige bouwwerken ten behoeve van natuurobservatie of 

de jacht zal ten hoogste 15,00 m bedragen;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 2,00 m bedragen.

12.3.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten;
b. het scheuren, het omzetten en/of anderszins ingrijpend wijzigen van gronden 

ten behoeve van een permanent ander gebruik;
c. het dempen van beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere 

watergangen en/of -partijen;
d. het gebruik van een als zodanig aangeduid tijdelijk kampeerterrein ten 

behoeve van het plaatsen van kampeermiddelen in de periode 1 november tot 
en met 14 maart. Dit verbod is niet van toepassing op het bivakkeren 
gedurende militaire oefeningen binnen het militair oefengebied;

e. het geheel of gedeeltelijk verharden van zandwegen en/of zandpaden;
f. het inrichten van gronden zodanig dat de bestaande landschappelijke 

kenmerken wezenlijk worden veranderd en/of de waterhuishouding buiten de 
betreffende natuurgronden onevenredig wordt geschaad.

12.4.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

12.4.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het af- en/of vergraven, egaliseren en/of ophogen van gronden;
b. het verwijderen van bomen en/of houtgewas;
c. het graven, baggeren en/of verbreden van beken, plassen, poelen, vennen, 

sloten en/of andere watergangen en/of -partijen;
d. het wijzigen en/of aanbrengen van kunstwerken, zoals stuwen, dammen en/of 

duikers;
e. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen al dan niet ten behoeve van 

parkeervoorzieningen;
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f. het verwijderen en/of verleggen van bestaande zand-, fiets- en voetpaden ten 
behoeve van de verbetering van de natuurwaarden vanuit beheerinrichting;

g. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief 
medegebruik en/of het educatief medegebruik;

h. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of 
communicatiele idingen.

12.4.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 12.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud, het normale bos- en/of natuurbeheer en/of de kap ten 

gevolge van de houtproductie betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. worden uitgevoerd ten behoeve van het gebruik als militair 

oefenterrein, ter plaatse van de aanduiding “militair oefenterrein”;
d. worden uitgevoerd in overeenstemming met het beheer- en inrichtingsplan, 

mits dit plan door middel van een openbare planologische procedure als een 
algemeen verbindend voorschrift is vastgelegd.

12.4.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische, natuurlijke waarden, het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, met dien verstande dat geen 
omgevingsvergunning wordt verleend voor inrichtingsmaatregelen die de 
landschappelijke kenmerken wezenlijk doen veranderen of die gevolgen hebben 
voor de waterhuishouding buiten het natuurgebied. 
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Artikel 13:  Bos - 2

13.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bosbeheer en houtproductie;
b. het dagrecreatief en educatief medegebruik;
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, 

natuurlijke en de landschappelijke waarden van de bosgebieden;
d. beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of 

-partijen al dan niet mede bestemd voor waterberging;
e. de winning van organisch materiaal ten behoeve van biobrandstof en/of 

compostering;

en mede bestemd voor:
f. het tegengaan van te hoge bebouwing vanwege een straalpad, ter plaatse van 

de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - straalpad';
g. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

h. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
laagvliegroute, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone 
- laagvliegroute”;

i. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de 
drinkwaterdistributie en de grondwaterkwaliteit van een 
grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene 
aanduidingregel 'milieuzone - waterwingebied en 
grondwaterbeschermingsgebied';

met daaraan ondergeschikt:
j. wegen en paden;
k. parkeervoorzieningen;
l. nutsvoorzieningen; 
m. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:
n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

13.2.  Bouwregels

13.2.1. Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden 
gebouwd.
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13.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van overige bouwwerken ten behoeve van natuurobservatie of 

de jacht zal ten hoogste 15,00 m bedragen;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 2,00 m bedragen.

13.3.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten;
b. het scheuren, het omzetten en/of anderszins ingrijpend wijzigen van gronden 

ten behoeve van een permanent ander gebruik;
c. het dempen van beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere 

watergangen en/of -partijen;
d. het geheel of gedeeltelijk verharden van zandwegen en/of zandpaden. 

13.4.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

13.4.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het af- en/of vergraven, egaliseren en/of ophogen van gronden;
b. het verwijderen van bomen en/of houtgewas;
c. het graven, baggeren en/of verbreden van beken, plassen, poelen, vennen, 

sloten en/of andere watergangen en/of -partijen;
d. het wijzigen en/of aanbrengen van kunstwerken, zoals stuwen, dammen en/of 

duikers;
e. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen al dan niet ten behoeve van 

parkeervoorzieningen;
f. het verwijderen en/of verleggen van bestaande zand-, fiets- en voetpaden ten 

behoeve van de verbetering van de natuurwaarden vanuit beheerinrichting;
g. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het dagrecreatief 

medegebruik en/of het educatief medegebruik;
h. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of 

communicatieleidingen.

13.4.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 13.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
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a. het normale onderhoud, het normale bos- en/of natuurbeheer en/of de kap ten 
gevolge van de houtproductie betreffen;

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

13.4.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische, natuurlijke waarden en het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld. 

13.5.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

a. de bestemming 'Bos - 2' wordt gewijzigd in de bestemming 'Recreatie - 1' of 
'Recreatie - 2' ten behoeve van de uitbreiding van een bestaand 
kampeerterrein, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 of 

37 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. bij vermindering van het bosareaal compensatie plaatsvindt door het 

aanplanten van nieuw bos binnen of aansluitend aan het betreffende 
bestaande kampeerterrein;

3. bij uitbreiding van een bestaand kampeerterrein de totale 
terreinoppervlakte van het kampeerterrein ten hoogste 10 hectare zal 
bedragen, indien het kampeerterrein is gelegen binnen 500 vanaf de 
grenzen van een groot natuurgebied;

4. er sprake is van een goede inpassing in het landschap overeenkomstig 
het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;

5. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de 
waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm;

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke waarden, de 
geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 14:  Cultuur en ontspanning - Informatiecentrum

14.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning - Informatiecentrum' aangewezen gronden zijn 
bestemd voor:
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van een informatiecentrum al dan 

niet in combinatie met onderhoud en beheer van de bos- en natuurgebieden, 
dagrecreatieve voorzieningen, fietsenverhuur en ondergeschikte lichte 
horeca;

en mede bestemd voor:
b. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

c. het beschermen van het doelmatig en veilig functioneren van de vaarweg, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - vaarweg”; 

d. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

met daaraan ondergeschikt:
e. kleinschalige duurzame energiewinning;
f. wegen en paden;

met de daarbijbehorende:
g. terreinen;
h. parkeerterreinen;
i. beplanting en bebossing;
j. sloten en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen;
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

14.2.  Bouwregels

14.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 14.1 onder a genoemde gebouwen en 
overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van het ter plaatse gevestigde informatiecentrum al dan niet in 
combinatie met onderhoud en beheer van de bos- en natuurgebieden, 
dagrecreatieve voorzieningen, fietsenverhuur en ondergeschikte lichte horeca 
worden gebouwd;

b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal niet 
meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak, met 
een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 2500 m²;

c. de oppervlakte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 500 m² 
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bedragen;
d. de gevellengte van een gebouw zal ten hoogste 100 m bedragen;
e. de goothoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 3,50 m 

bedragen;
f. de dakhelling van een gebouw of een overkapping zal ten minste 25º en ten 

hoogste 60º bedragen;
g. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 9,00 m bedragen.

14.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende regel:
a. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 5,00 m bedragen.

14.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 14.2.1 onder b in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van de gebouwen en overkappingen ten hoogste 75% van de oppervlakte van 
het bestemmingsvlak zal bedragen, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

BeeldkwaliteitsplanGemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

b. het bepaalde in lid 14.2.1 onder c in die zin dat een gebouw wordt gebouwd 
met een oppervlakte groter dan 500 m², mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

c. het bepaalde in lid 14.2.1 onder g in die zin dat de goothoogte van gebouwen 
wordt vergroot tot ten hoogste 5,50 m, mits:
1. de vergroting noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
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de aangrenzende gronden.

14.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gebouwen voor bewoning;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca anders 

dan ondergeschikte lichte horeca;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel 

anders dan productiegebonden detailhandel.   
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Artikel 15:  Cultuur en ontspanning - Kalkovens

15.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning - Kalkovens' aangewezen gronden zijn bestemd 
voor:
a. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van een museaal terrein met 

kalkovens;

met de daarbijbehorende:
b. paden;
c. parkeervoorzieningen;
d. beplanting en bebossing;
e. sloten en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen;
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

15.2.  Bouwregels

15.2.1. Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen anders dan 
kalkovens worden gebouwd.

15.2.2. Kalkovens

Voor het bouwen van kalkovens geldt de volgende regel:
de bouwhoogte van een kalkoven zal ten hoogste 12,00 m bedragen.

15.2.3. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende regel:

de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 2,00 m bedragen.

15.3.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

15.3.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het graven en dempen van sloten;
b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
c. het ontgronden, egaliseren en/of afgraven van gronden;
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d. het aanplanten, kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas.

15.3.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 15.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

15.3.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan natuurlijke en landschappelijke waarden en de 
landschappelijke inpassing van het terrein.
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Artikel 16:  Cultuur en ontspanning - Museum

16.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning - Museum' aangewezen gronden zijn bestemd 
voor:
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van een museum al dan niet in 

combinatie met ondergeschikte lichte horeca;
b. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij 

bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een 
aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of 
kinderopvang;

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;

met daaraan ondergeschikt:
d. kleinschalige duurzame energiewinning;
e. wegen en paden;
f. water;

met de daarbijbehorende:
g. tuinen, erven en terreinen;
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

16.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

16.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 16.1 onder a t/m c genoemde gebouwen en 
overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van het ter plaatse gevestigde museum worden gebouwd;
b. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bestemmingsvlak 

bedragen;
c. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal niet 

meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak;
d. de gevellengte van een gebouw zal ten hoogste 100 m bedragen;
e. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten minste de 

bestaande afstand bedragen;
f. de gebouwen en overkappingen en de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m achter de 
voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan worden 
gebouwd;

g. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan 
de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:
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Functie van een 

bouwwerk

Maximale 

oppervlakte

Goothoogte 

in m

Dakhelling in ° Hoogte in 

m

per 

gebouw of 

overkapping 

gezamenlijk max. min. max. max.

gebouw, 

waaronder een 

overkapping 

500 m² 2500 m²* 4,50 20 60 12,00

bedrijfswoning 150 m²* - 3,50 25 60 9,00

aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen bij 

de bedrijfswoning

- 75 m² 3,50 - 60 -**

* tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
(gezamenlijke) oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen of een 
bedrijfswoning ten hoogste de bestaande (gezamenlijke) oppervlakte zal 
bedragen
** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten 
minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning

16.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of 
gebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 10,00 m bedragen;

c. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

16.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 16.2.1 onder c in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van de gebouwen en overkappingen ten hoogste 75% van de oppervlakte van 
het bestemmingsvlak zal bedragen, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

b. het bepaalde in lid 16.2.1 onder g in die zin dat een bedrijfsgebouw wordt 
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gebouwd met een oppervlakte groter dan 500 m², mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

c. het bepaalde in lid 16.2.1 onder g in die zin dat de goothoogte van gebouwen 
wordt vergroot tot ten hoogste 5,50 m, mits:
1. de vergroting noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden.

16.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, een aan- of uitbouw of een 

aangebouwd bijgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van de bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 100 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

b. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning 
ontstaat;

c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
d. het gebruik van een bedrijfswoning voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie;
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

verblijfsrecreatieve doeleinden;
g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, 

anders dan productiegebonden detailhandel;
h. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

horecadoeleinden anders dan ondergeschikte lichte horeca. 
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16.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 16.4 onder c en f in die zin dat de gronden en bouwwerken 
in combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning in karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 16.4 onder d in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

c. het bepaalde in lid 16.4 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt ten behoeve van een zorgfunctie, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
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(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 16.4 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen,  zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

16.6.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

16.6.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:

het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.

16.6.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 16.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
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16.6.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

16.7.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

de bestemming 'Cultuur en ontspanning - Museum' wordt gewijzigd in de 
bestemming 'Wonen', ten behoeve van een functieverandering, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de artikel 54 

van overeenkomstige toepassing zijn;
2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

3. de functie ondergebracht wordt in de bestaande gebouwen, zoals die 
aanwezig zijn op het moment van toepassing van deze wijziging;

4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden.   
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Artikel 17:  Cultuur en ontspanning - Openluchttheater

17.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning - Openluchttheater' aangewezen gronden zijn 
bestemd voor:
a. een openluchttheater, al dan niet in combinatie met ondergeschikte lichte 

horeca ten tijde van de ter plaatse opgevoerde voorstellingen en/of concerten;

met daaraan ondergeschikt:
b. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:
c. gebouwen en overkappingen;
d. terreinen;
e. wegen en paden;
f. parkeervoorzieningen;
g. beplanting en bebossing;
h. sloten en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen;
i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

17.2.  Bouwregels

17.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen en overkappingen zal ten hoogste 

50 m² bedragen, tenzij ter plaatse van de aanduiding "specifieke 
bouwaanduiding - specifieke regeling", in welk geval de gezamenlijke 
oppervlakte van gebouwen en overkappingen ten hoogste 1.000 m² zal 
bedragen;

b. de goothoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 3,50 m 
bedragen;

c. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 8,00 m 
bedragen.

17.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 5,00 m bedragen.
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17.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

het bepaalde in 17.2.1. onder b in die zin dat ten behoeve van de bouw van 
een globetheater, ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - 
specifieke regeling" geen bepaling ten aanzien van de goothoogte geldt, mits:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

17.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:

het gebruik van de gronden en bouwwerken voor horecadoeleinden, anders 
dan ondergeschikte lichte horeca ten tijde van de ter plaatse opgevoerde 
voorstellingen en/of concerten.
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Artikel 18:  Detailhandel

18.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van detailhandelsbedrijven, 

welke per adres zijn genoemd in bijlage 3;
b. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij 

bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een 
aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of 
kinderopvang;

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;

en mede bestemd voor:
d. het tegengaan van te hoge bebouwing vanwege een straalpad, ter plaatse van 

de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - straalpad';
e. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 

storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

f. de bescherming van de functie van de in het aanliggende gebied gesitueerde 
molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - molenbiotoop';

met daaraan ondergeschikt:
g. kleinschalige duurzame energiewinning;
h. wegen en paden;
i. water;

met de daarbijbehorende:
j. tuinen, erven en terreinen;
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

18.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

18.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 18.1 onder a t/m c genoemde gebouwen en 
overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van het ter plaatse gevestigde detailhandelsbedrijf worden gebouwd, 
waarbij deze bouwregels eveneens van toepassing zijn voor functies die na 
afwijken van de gebruiksregels aan het detailhandelsbedrijf zijn toegevoegd;

b. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bestemmingsvlak 
bedragen;

c. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal niet 
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meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak;
d. de gevellengte van een gebouw zal ten hoogste 100 m bedragen;
e. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten minste de 

bestaande afstand bedragen;
f. de bedrijfsgebouwen en overkappingen en de aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m 
achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan 
worden gebouwd;

g. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan 
de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 

bouwwerk

Maximale 

oppervlakte

Goothoogte in 

m

Dakhelling in ° Hoogte in 

m

per 

gebouw of 

overkapping 

gezamenlijk max. min. max. max.

bedrijfsgebouw, 

waaronder een 

overkapping

500 m² 2500 m²* 4,50 20 60 12,00

bedrijfswoning 150 m²* - 3,50 25 60 9,00

aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen bij 

de bedrijfswoning

- 100 m² 3,50 - 60 -**

* tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
(gezamenlijke) oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen of een 
bedrijfswoning ten hoogste de bestaande (gezamenlijke) oppervlakte zal 
bedragen
** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten 
minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning

18.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of 
bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 10,00 m bedragen;

c. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

18.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
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a. het bepaalde in lid 18.2.1 onder c in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van de bedrijfsgebouwen en overkappingen ten hoogste 75% van de 
oppervlakte van het bestemmingsvlak zal bedragen, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

b. het bepaalde in lid 18.2.1 onder g in die zin dat een bedrijfsgebouw wordt 
gebouwd met een oppervlakte groter dan 500 m², mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

c. het bepaalde in lid 18.2.1 onder g in die zin dat de goothoogte van 
bedrijfsgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 5,50 m, mits:
1. de vergroting noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden.

18.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, een aan- of uitbouw of een 

aangebouwd bijgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van de bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 100 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
c. het gebruik van een bedrijfswoning voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
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d. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning 
ontstaat;

e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie;
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend;

g. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met 
de daarbijbehorende bouwwerken, anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend.

18.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 18.4 onder b en f in die zin dat de gronden en bouwwerken 
in combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning in karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 18.4 onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

bestemmingsplan Buitengebied  
Status: vastgesteld / 21-03-2012  Buro Vijn B.V.



blz 1098  068402 

c. het bepaalde in lid 18.4 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt ten behoeve van een zorgfunctie, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 18.4 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen,  zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid 18.4 onder g in die zin dat gronden, voorzover gelegen 
binnen het bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een 
paardrijbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik met de 
daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. er vanwege een paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht 

en stof) wordt veroorzaakt voor de nabijgelegen woonhuizen of woningen 
van derden;

2. de afstand tot een woonhuis van derden ten minste 15,00 m bedraagt;
3. de oppervlakte van de paardrijbak ten hoogste 800 m2 bedraagt;
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4. een omheining uitsluitend transparant wordt toegepast met een maximale 
bouwhoogte van 1,80 m;

5. de paardrijbak niet wordt voorzien van bestrating of andere verharding;
6. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
7. er ten hoogste 4 lichtmasten worden geplaatst;
8. de bouwhoogte van lichtmasten ten hoogste 5,00 m bedraagt en de 

lichtmasten direct grenzend aan de paardrijbak worden geplaatst, waarbij 
de lichtuitstraling gericht is op de paardrijbak;

9. er sprake is van een goede inpassing in het landschap overeenkomstig 
het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;

10. een paardrijbak niet aangelegd wordt achter een naburig perceel;
11. er ten hoogste één paardrijbak per perceel wordt toegestaan;
12. er geen bomen en/of houtgewassen worden gekapt, gerooid of geveld ten 

behoeve van de aanleg van de paardrijbak;
13. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet worden 

beperkt.

18.6.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

18.6.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:

het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.

18.6.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 18.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

18.6.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

18.7.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

a. de bestemming 'Detailhandel' wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' al 
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dan niet in combinatie met een gedeeltelijke wijziging in de bestemming 
'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2', mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 54 

en/of artikel 3 of 4 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. het bestemmingsvlak 'Wonen' wordt afgestemd op de feitelijke situatie en 

eventueel buiten het bestemmingsvlak 'Wonen' liggende gronden worden 
voorzien van de bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2';

3. de bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de woonfunctie ondergebracht wordt in de voormalige bedrijfswoning;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 19:  Detailhandel - Tuincentrum

19.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel - Tuincentrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen en kassen, ten behoeve van een 

tuincentrum annex hoveniersbedrijf, al dan niet in combinatie met detailhandel 
in planten, struiken, bomen en andere tuinbenodigdheden, tuinwaren en naar 
de aard daarmee gelijk te stellen zaken, ten behoeve van de inrichting van 
tuinen en bouwwerken;

b. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij 
bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een 
aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of 
kinderopvang;

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;

met daaraan ondergeschikt:
d. kleinschalige duurzame energiewinning;
e. wegen en paden:
f. water;

met de daarbijbehorende:
g. tuinen, erven en terreinen;
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

19.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

19.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 19.1 onder a t/m c genoemde gebouwen en 
overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten behoeve van het ter plaatse gevestigde tuincentrum worden gebouwd, 
waarbij deze bouwregels eveneens van toepassing zijn voor functies die na 
afwijken van de gebruiksregels aan het tuincentrum zijn toegevoegd;

b. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bestemmingsvlak 
bedragen;

c. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal niet 
meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak;

d. de gevellengte van een gebouw zal ten hoogste 100 m bedragen;
e. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten minste de 

bestaande afstand bedragen;
f. de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen en kassen, en de aan- en 

uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten 
minste 3,00 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het 
verlengde daarvan worden gebouwd;
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g. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan 
de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 

bouwwerk

Maximale 

oppervlakte

Goothoogte in 

m

Dakhelling 

in °

Hoogte in m

per gebouw of 

overkapping 

gezamenlijk max. min. max. max.

bedrijfsgebouw, 

waaronder een 

overkapping 

500 m² 2500 m²* 4,50 20 60 12,00

bedrijfswoning 150 m²* - 3,50 25 60 9,00

aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen bij 

de bedrijfswoning

- 100 m² 3,50 - 60 -**

* tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
(gezamenlijke) oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen of 
een bedrijfswoning ten hoogste de bestaande (gezamenlijke) oppervlakte 
zal bedragen
** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal 
ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning

19.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of 
bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 10,00 m bedragen;

c. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

19.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 19.2.1 onder c in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van de bedrijfsgebouwen en overkappingen ten hoogste 75% van de 
oppervlakte van het bestemmingsvlak zal bedragen, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;
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b. het bepaalde in lid 19.2.1 onder g in die zin dat een bedrijfsgebouw wordt 
gebouwd met een oppervlakte groter dan 500 m², mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

c. het bepaalde in lid 19.2.1 onder g in die zin dat de goothoogte van 
bedrijfsgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 5,50 m, mits:
1. de vergroting noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden.

19.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, een aan- of uitbouw of een 

aangebouwd bijgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van de bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 100 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
c. het gebruik van een bedrijfswoning voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
d. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning 

ontstaat;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie;
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend;

g. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met 
de daarbijbehorende bouwwerken, anders dan waarvoor in het verleden 
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planologische medewerking is verleend.

19.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 19.4 onder b en f in die zin dat de gronden en bouwwerken 
in combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning in karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 19.4 onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

c. het bepaalde in lid 19.4 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt ten behoeve van een zorgfunctie, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;
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3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 19.4 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen,  zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid  19.4. onder g in die zin dat gronden, voorzover gelegen 
binnen het bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een 
paardrijbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik met de 
daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. er vanwege een paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht 

en stof) wordt veroorzaakt voor de nabijgelegen woonhuizen of woningen 
van derden;

2. de afstand tot een woonhuis van derden ten minste 15,00 m bedraagt;
3. de oppervlakte van de paardrijbak ten hoogste 800 m2 bedraagt;
4. een omheining uitsluitend transparant wordt toegepast met een maximale 

bouwhoogte van 1,80 m;
5. de paardrijbak niet wordt voorzien van bestrating of andere verharding;
6. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
7. er ten hoogste 4 lichtmasten worden geplaatst;
8. de bouwhoogte van lichtmasten ten hoogste 5,00 m bedraagt en de 

lichtmasten direct grenzend aan de paardrijbak worden geplaatst, waarbij 
de lichtuitstraling gericht is op de paardrijbak;
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9. er sprake is van een goede inpassing in het landschap overeenkomstig 
het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;

10. een paardrijbak niet aangelegd wordt achter een naburig perceel;
11. er ten hoogste één paardrijbak per perceel wordt toegestaan;
12. er geen bomen en/of houtgewassen worden gekapt, gerooid of geveld ten 

behoeve van de aanleg van de paardrijbak;
13. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet worden 

beperkt.

19.6.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

19.6.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:

het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.

19.6.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 19.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

19.6.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

19.7.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

de bestemming 'Detailhandel - Tuincentrum' wordt gewijzigd in de 
bestemming 'Wonen' al dan niet in combinatie met een gedeeltelijke wijziging 
in de bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2', mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 54 

en/of artikel 3 of 4 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. het bestemmingsvlak 'Wonen' wordt afgestemd op de feitelijke situatie en 

eventueel buiten het bestemmingsvlak 'Wonen' liggende gronden worden 
voorzien van de bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2';

3. de bedrijfsactiviteiten van het tuincentrum ter plaatse zijn beëindigd;
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4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de woonfunctie ondergebracht wordt in de voormalige bedrijfswoning, dan 
wel het voormalige boerderijpand;

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  
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Artikel 20:  Horeca - 1

20.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van horecabedrijven, in de 

vorm van cafés, restaurants (geen afhaalrestaurants), hotels en/of pensions, 
dan wel een combinatie daarvan, waarbij ter plaatse van de aanduiding 
"wonen" een gedeelte van een bedrijfsgebouw wordt gebruikt voor het wonen;

b. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij 
bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een 
aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of 
kinderopvang;

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;
waarbij, indien de gronden op de verbeelding zijn voorzien van de aanduiding 
"karakteristiek", de instandhouding van de bestaande karakteristieke hoofdvorm 
wordt nagestreefd;

en mede bestemd voor:
d. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

e. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de 
drinkwaterdistributie en de grondwaterkwaliteit van een 
grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene 
aanduidingregel 'milieuzone - waterwingebied en 
grondwaterbeschermingsgebied';

f. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

met daaraan ondergeschikt:
g. kleinschalige duurzame energiewinning;
h. wegen en paden;
i. water;

met de daarbijbehorende:
j. tuinen, erven en terreinen;
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

20.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.
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20.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 20.1 onder a t/m c genoemde gebouwen en 
overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van het ter plaatse gevestigde horecabedrijf worden gebouwd, 
waarbij deze bouwregels eveneens van toepassing zijn voor functies die na 
afwijken van de gebruiksregels aan het horecabedrijf zijn toegevoegd;

b. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bestemmingsvlak 
bedragen;

c. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal niet 
meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak;

d. de gevellengte van een gebouw zal ten hoogste 100 m bedragen;
e. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten minste de 

bestaande afstand bedragen;
f. de bedrijfsgebouwen en overkappingen en de aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m 
achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan 
worden gebouwd;

g. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voldoen aan de eisen 
die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 

bouwwerk

Maximale 

oppervlakte

Goothoogte in 

m

Dakhelling in ° Hoogte in 

m

per gebouw 

of 

overkapping 

gezamenlijk max. min. max. max.

bedrijfsgebouw, 

waaronder een 

overkapping 

500 m² 2500 m²* 4,50 20 60 12,00

bedrijfswoning 150 m²* - 3,50 25 60 9,00

aan- en 

uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen 

bij de 

bedrijfswoning

- 100 m² 3,50 - 60 -**

* tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
(gezamenlijke) oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen of 
een bedrijfswoning ten hoogste de bestaande (gezamenlijke) oppervlakte 
zal bedragen
** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal 
ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning

20.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 
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bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of 
bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 10,00 m bedragen;

c. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

20.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 20.2.1 onder c in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van de bedrijfsgebouwen en overkappingen ten hoogste 75% van de 
oppervlakte van het bestemmingsvlak zal bedragen, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

b. het bepaalde in lid 20.2.1 onder g in die zin dat een bedrijfsgebouw wordt 
gebouwd met een oppervlakte groter dan 500 m², mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

c. het bepaalde in lid 20.2.1 onder g in die zin dat de goothoogte van 
bedrijfsgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 5,50 m, mits:
1. de vergroting noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden.

20.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
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a. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, een aan- of uitbouw of een 
aangebouwd bijgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van de bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 100 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
c. het gebruik van een bedrijfswoning voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
d. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning 

ontstaat;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie;
f. het gebruik van een bedrijfswoning, inclusief de aan- en uitbouwen en 

aangebouwde bijgebouwen ten behoeve van bed and breakfast;
g. het gebruik van de gronden en bouwwerken als zelfstandig partycentrum, 

zalencentrum en/of een naar de aard daarmee gelijk te stellen 
horeca-activiteit;

h. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
kampeerterrein;

i. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met 
de daarbijbehorende bouwwerken, anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend;

j. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, 
anders dan productiegebonden detailhandel.

20.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 20.4 onder b in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning in karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
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b. het bepaalde in lid 20.4 onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

c. het bepaalde in lid 20.4 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt ten behoeve van een zorgfunctie, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 20.4 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen,  zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
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worden;
4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid 20.4 onder i in die zin dat gronden, voorzover gelegen 
binnen het bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een 
paardrijbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik met de 
daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. er vanwege een paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht 

en stof) wordt veroorzaakt voor de nabijgelegen woonhuizen of woningen 
van derden;

2. de afstand tot een woonhuis van derden ten minste 15,00 m bedraagt;
3. de oppervlakte van de paardrijbak ten hoogste 800 m2 bedraagt;
4. een omheining uitsluitend transparant wordt toegepast met een maximale 

bouwhoogte van 1,80 m;
5. de paardrijbak niet wordt voorzien van bestrating of andere verharding;
6. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
7. er ten hoogste 4 lichtmasten worden geplaatst;
8. de bouwhoogte van lichtmasten ten hoogste 5,00 m bedraagt en de 

lichtmasten direct grenzend aan de paardrijbak worden geplaatst, waarbij 
de lichtuitstraling gericht is op de paardrijbak;

9. er sprake is van een goede inpassing in het landschap overeenkomstig 
het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;

10. een paardrijbak niet aangelegd wordt achter een naburig perceel;
11. er ten hoogste één paardrijbak per perceel wordt toegestaan;
12. er geen bomen en/of houtgewassen worden gekapt, gerooid of geveld ten 

behoeve van de aanleg van de paardrijbak;
13. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet worden 

beperkt.

20.6.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

20.6.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke gebouwen, voor zover 

voorzien van de aanduiding "karakteristiek".
b. het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.
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20.6.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 20.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

20.6.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

20.7.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

de bestemming 'Horeca - 1' wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' al dan 
niet in combinatie met een gedeeltelijke wijziging in de bestemming 'Agrarisch 
- 1' of 'Agrarisch - 2', mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 54 

en/of artikel 3 of 4 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. het bestemmingsvlak 'Wonen' wordt afgestemd op de feitelijke situatie en 

eventueel buiten het bestemmingsvlak 'Wonen' liggende gronden worden 
voorzien van de bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2';

3. de horeca-activiteiten ter plaatse zijn beëindigd;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de woonfunctie ondergebracht wordt in de voormalige bedrijfswoning;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 21:  Horeca - 2

21.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van een daghorecabedrijf in 

de vorm van een pannenkoekrestaurant (geen afhaalrestaurants);

en mede bestemd voor:
b. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

c. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

met daaraan ondergeschikt:
d. dagrecreatieve voorzieningen in de vorm van een midgetgolfbaan;
e. kleinschalige duurzame energiewinning;
f. wegen en paden;
g. water;

met de daarbijbehorende:
h. terreinen;
i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

21.2.  Bouwregels

21.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 21.1 onder a genoemde gebouwen en 
overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van het ter plaatse gevestigde horecabedrijf worden gebouwd, 
waarbij deze bouwregels eveneens van toepassing zijn voor functies die na 
afwijken van de gebruiksregels aan het horecabedrijf zijn toegevoegd;

b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal ten 
hoogste 170 m² bedragen;

c. de goothoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 3,50 m 
bedragen;

d. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 5,00 m 
bedragen;

e. de dakhelling van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 60° 
bedragen.
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21.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van het dichtst bij de weg gelegen 
bedrijfsgebouw ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 1,00 m bedragen.

21.3.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gebouwen voor bewoning;
b. het gebruik van de gronden en/of bouwwerken als partycentrum, 

zalencentrum en/of een naar de aard daarmee gelijk te stellen 
horeca-activiteit;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
kampeerterrein;

d. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met 
de daarbijbehorende bouwwerken;

e. het gebruik van bouwwerken ten behoeve van een cafetaria indien de 
bedrijfsvloeroppervlakte van het cafetaria meer dan 20 m² bedraagt;

f. het openstellen van het horecabedrijf voor bezoekers tussen 21.00 uur en 
9.00 uur;

g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel.

21.4.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

de bestemming 'Horeca - 2' wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen', mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel '54'  

van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de horeca-activiteiten ter plaatse zijn beëindigd;
3. de woonfunctie ondergebracht wordt in de bestaande bebouwing;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 22:  Horeca - Landgoed

22.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca - Landgoed' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen met allure ten behoeve van een hotel, pension en/of een naar de 

aard daarmee gelijk te stellen logiesverstrekkend horecabedrijf in combinatie 
met ruimte voor wonen, vergaderingen, congressen en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bijeenkomsten, inclusief aan- en uitbouwen, (bij)gebouwen en 
overkappingen;

b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, 
natuurlijke, archeologische en cultuurhistorische waarden;

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;
waarbij, indien de gronden op de verbeelding zijn voorzien van de aanduiding 
"karakteristiek", de instandhouding van de bestaande karakteristieke hoofdvorm 
wordt nagestreefd;

met daaraan ondergeschikt:
d. kleinschalige duurzame energiewinning;
e. dagrecreatief medegebruik;

met de daarbijbehorende:
f. terreinen;
g. tuinen en erven;
h. wegen en paden;
i. parkeervoorzieningen;
j. water;
k. een parkeerterrein, ter plaatse van de aanduiding “parkeerterrein”;
l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

22.2.  Bouwregels

22.2.1. Gebouwen

Voor het bouwen van de in lid 22.1 onder a genoemde gebouwen gelden de 
volgende regels:
a. de gebouwen zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. de maatvoering van een gebouw zal per op de verbeelding aangegeven 

gebied voldoen aan de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een gebouw Gezamenlijke 

oppervlakte in m²

Goothoogte in m Dakhelling in º

Min. Max. Min. Max.
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Horecabedrijf in combinatie 

met ruimte voor wonen, 

vergaderingen, congressen 

en naar de aard daarmee 

gelijk te stellen 

bijeenkomsten

1.500 1,50 9,00 15 60

Aan- of uitbouw, bijgebouw 

of overkapping

150 - 3,00 - 60

22.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 
2,00 m zal bedragen, waarbij de bouwhoogte van toegangspoorten ten 
hoogste 5,00 m zal bedragen;

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 10,00 m bedragen;

c. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

22.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

het bepaalde in lid 22.2.1 onder a in die zin dat gebouwen buiten het bouwvlak 
worden gebouwd, mits:
1. het bouwen buiten het bouwvlak uitsluitend aan de zuidzijde van het 

bouwvlak plaatsvindt;
2. de bouwgrens van het bouwvlak met ten hoogste 25,00 m wordt 

overschreden;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden, het bebouwingsbeeld en de 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

22.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gebouwen anders dan ten behoeve van een hotel, pension 

en/of een naar de aard daarmee gelijk te stellen logiesverstrekkend 
horecabedrijf en/of de bijbehorende vergader- en congresfunctie;

b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, 

anders dan de productiegebonden detailhandel.
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22.5.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

22.5.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het aanleggen van verharde en halfverharde parkeervoorzieningen;
b. het graven en dempen van sloten en andere watergangen;
c. het aanleggen van recreatieve voorzieningen;
d. het aanleggen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- en 

telecommunicatieleidingen.

22.5.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 22.5.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

22.5.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke, archeologische en 
cultuurhistorische waarden.

22.6.  Wijzigingsbevoegdheid

Uitbreiding bestaand parkeerterrein

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de 
aanduiding "parkeerterrein" wordt aangebracht, mits:
a. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de 

uitbreiding van een bestaand parkeerterrein, ter plaatse van de aanduiding 
"wro-zone - wijzigingsgebied 5";

b. er sprake is van een goede inpassing in het landschap overeenkomstig het 
gestelde in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 
landschappelijke waarden, de archeologische waarden, de verkeersveiligheid 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 23:  Maatschappelijk

23.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van een maatschappelijke 

voorziening;
b. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een 

bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met ruimten voor een 
aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of 
kinderopvang, ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning";

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;
d. een antennemast, ter plaatse van de aanduiding “antennemast”;

en mede bestemd voor:
e. het tegengaan van te hoge bebouwing vanwege een straalpad, ter plaatse van 

de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - straalpad';
f. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

g. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

h. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de 
drinkwaterdistributie en de grondwaterkwaliteit van een 
grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene 
aanduidingregel 'milieuzone - waterwingebied en 
grondwaterbeschermingsgebied';

met daaraan ondergeschikt:
i. kleinschalige duurzame energiewinning;
j. wegen en paden;
k. water;

met de daarbijbehorende:
l. terreinen:
m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

23.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

23.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van de ter plaatse gevestigde maatschappelijke voorziening worden 
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gebouwd, waarbij deze bouwregels eveneens van toepassing zijn voor 
functies die na afwijken van de gebruiksregels aan het bedrijf zijn toegevoegd;

b. een bedrijfswoning zal uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de 
aanduiding "bedrijfswoning";

c. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal niet 
meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak;

d. de gevellengte van een gebouw zal ten hoogste 100 m bedragen;
e. de bedrijfsgebouwen en overkappingen en de aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m 
achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan 
worden gebouwd;

f. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan 
de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 

bouwwerk

Maximale oppervlakte Goothoogte in 

m

Dakhelling in ° Hoogte in 

m

per gebouw 

of 

overkapping 

gezamenlijk max. min. max. max.

Bedrijfsgebouw, 

waaronder een 

overkapping

500 m² 500 m²* 4,50 20 60 12,00

bedrijfswoning 150 m²* - 3,50 25 60 9,00

aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen bij 

de bedrijfswoning

- 100 m² 3,50 - 60 -**

* tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
(gezamenlijke) oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen of 
een bedrijfswoning ten hoogste de bestaande (gezamenlijke) oppervlakte 
zal bedragen
** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal 
ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning

23.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende regel:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of 
bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van een antennemast, ter plaatse van de aanduiding 
"antennemast", zal ten hoogste de bestaande bouwhoogte bedragen; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 10,00 m bedragen;

d. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.
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23.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 23.2.1 onder b in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van de gebouwen en overkappingen ten hoogste 75% van de oppervlakte van 
het bestemmingsvlak zal bedragen, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen ten 

hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

b. het bepaalde in lid 23.2.1 onder c in die zin dat een gebouw wordt gebouwd 
met een oppervlakte groter dan 500 m², mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen ten 

hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

c. het bepaalde in lid 23.2.1 onder e in die zin dat de goothoogte van gebouwen 
wordt vergroot tot ten hoogste 5,50 m, mits:
1. de vergroting noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden.

23.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

verblijfsrecreatieve doeleinden;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel en 

horeca;
c. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, een aan- of uitbouw of een 

aangebouwd bijgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
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1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 
de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van de bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 100 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

d. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
e. het gebruik van een bedrijfswoning voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie; 
g. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning 

ontstaat;
h. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met 

de daarbijbehorende bouwwerken, anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend. 

23.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 23.4 onder a en d in die zin dat de gronden en bouwwerken 
in combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning in karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 23.4 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
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(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

c. het bepaalde in lid 23.4 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt ten behoeve van een zorgfunctie, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 23.4 onder a in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen,  zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid 23.4 onder h in die zin dat gronden, voorzover gelegen 

bestemmingsplan Buitengebied  
Buro Vijn B.V.  Status: vastgesteld / 21-03-2012



068402   blz 1125

binnen het bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een 
paardrijbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik met de 
daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. er vanwege een paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht 

en stof) wordt veroorzaakt voor de nabijgelegen woonhuizen of woningen 
van derden;

2. de afstand tot een woonhuis van derden ten minste 15,00 m bedraagt;
3. de oppervlakte van de paardrijbak ten hoogste 800 m2 bedraagt;
4. een omheining uitsluitend transparant wordt toegepast met een maximale 

bouwhoogte van 1,80 m;
5. de paardrijbak niet wordt voorzien van bestrating of andere verharding;
6. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
7. er ten hoogste 4 lichtmasten worden geplaatst;
8. de bouwhoogte van lichtmasten ten hoogste 5,00 m bedraagt en de 

lichtmasten direct grenzend aan de paardrijbak worden geplaatst, waarbij 
de lichtuitstraling gericht is op de paardrijbak;

9. er sprake is van een goede inpassing in het landschap overeenkomstig 
het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;

10. een paardrijbak niet aangelegd wordt achter een naburig perceel;
11. er ten hoogste één paardrijbak per perceel wordt toegestaan;
12. er geen bomen en/of houtgewassen worden gekapt, gerooid of geveld ten 

behoeve van de aanleg van de paardrijbak;
13. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet worden 

beperkt.

23.6.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

23.6.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:

het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.

23.6.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 23.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

23.6.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.
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Artikel 24:  Maatschappelijk - Asielzoekerscentrum

24.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Asielzoekerscentrum' aangewezen gronden zijn 
bestemd voor:
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van een asielzoekerscentrum;
b. een antennemast, ter plaatse van de aanduiding “antennemast”;

met daaraan ondergeschikt:
c. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:
d. wegen en paden;
e. beplanting en bebossing;
f. sloten en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen;
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

24.2.  Bouwregels

24.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van het ter plaatse gevestigde asielzoekerscentrum worden 
gebouwd;

b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal niet 
meer bedragen dan de bestaande oppervlakte;

c. de goothoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 4,50 m 
bedragen;

d. de dakhelling van een gebouw of een overkapping zal ten minste 25º en ten 
hoogste 60º bedragen;

e. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 12,00 m bedragen.

24.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende regel:
a. de bouwhoogte van een antennemast, ter plaatse van de aanduiding 

"antennemast", zal ten hoogste de bestaande bouwhoogte bedragen;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 5,00 m bedragen.
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Artikel 25:  Maatschappelijk - Begraafplaats

25.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd 
voor:
a. een begraafplaats;

en mede bestemd voor:
b. het tegengaan van te hoge bebouwing vanwege een straalpad, ter plaatse van 

de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - straalpad';
c. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

d. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

met daaraan ondergeschikt:
e. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:
f. gebouwen en overkappingen ten behoeve van stalling en onderhoud;
g. wegen en paden;
h. beplanting en bebossing;
i. sloten en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen;
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

25.2.  Bouwregels

25.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal per 

bestemmingsvlak ten hoogste 50 m² bedragen;
b. de bouwhoogte van de gebouwen of de overkappingen zal ten hoogste 5,00 m 

bedragen.

25.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende regel:

de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen.    
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Artikel 26:  Maatschappelijk - Conferentiecentrum

26.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Conferentiecentrum' aangewezen gronden zijn 
bestemd voor:
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van een conferentiecentrum;
b. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij 

bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een 
aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of 
kinderopvang;

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;

en mede bestemd voor:
d. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de 

drinkwaterdistributie en de grondwaterkwaliteit van een 
grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene 
aanduidingregel “milieuzone - waterwingebied en 
grondwaterbeschermingsgebied”;

met daaraan ondergeschikt:
e. kleinschalige duurzame energiewinning;
f. wegen en paden;
g. water;

met de daarbijbehorende:
h. tuinen, erven en terreinen:
i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

26.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

26.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 26.1 onder a t/m c genoemde gebouwen en 
overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van het ter plaatse gevestigde conferentiecentrum worden gebouwd;
b. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bestemmingsvlak 

bedragen;
c. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal niet 

meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak;
d. de gevellengte van een gebouw zal ten hoogste 100 m bedragen;
e. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten minste de 

bestaande afstand bedragen;
f. de gebouwen en overkappingen en de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m achter de 
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voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan worden 
gebouwd;

g. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan 
de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 

bouwwerk

Maximale 

oppervlakte

Goothoogte 

in m

Dakhelling in ° Hoogte in 

m

per 

gebouw of 

overkapping 

gezamenlijk max. min. max. max.

gebouw, waaronder 

een overkapping 

500 m² 2500 m²* 4,50 20 60 12,00

bedrijfswoning 150 m²* - 3,50 25 60 9,00

aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen bij 

de bedrijfswoning

- 100 m² 3,50 - 60 -**

* tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
(gezamenlijke) oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen of 
een bedrijfswoning ten hoogste de bestaande (gezamenlijke) oppervlakte 
zal bedragen
** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal 
ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning

26.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of 
gebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 10,00 m bedragen;

c. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

26.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 26.2.1 onder c in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van de gebouwen en overkappingen ten hoogste 75% van de oppervlakte van 
het bestemmingsvlak zal bedragen, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen ten 

hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
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een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

b. het bepaalde in lid 26.2.1 onder g in die zin dat een bedrijfsgebouw wordt 
gebouwd met een oppervlakte groter dan 500 m², mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen ten 

hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

c. het bepaalde in lid 26.2.1 onder e in die zin dat de goothoogte van gebouwen 
wordt vergroot tot ten hoogste 5,50 m, mits:
1. de vergroting noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden.

26.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, een aan- of uitbouw of een 

aangebouwd bijgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van de bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 100 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

b. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning 
ontstaat;

c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
d. het gebruik van een bedrijfswoning voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie;
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

verblijfsrecreatieve doeleinden;
g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel 

anders dan productiegebonden detailhandel.
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26.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 26.4 onder c en f in die zin dat de gronden en bouwwerken 
in combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning in karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 26.4 onder d in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

c. het bepaalde in lid 26.4 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt ten behoeve van een zorgfunctie, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
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4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 26.4 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen,  zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

26.6.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

26.6.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:

het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.

26.6.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 26.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
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26.6.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.
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Artikel 27:  Maatschappelijk - Dierenpension

27.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Dierenpension' aangewezen gronden zijn bestemd 
voor:
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van een dierenpension, al 

dan niet in combinatie met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering;
b. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een 

bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met ruimten voor een 
aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of 
kinderopvang;

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;

en mede bestemd voor:
d. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de 

drinkwaterdistributie en de grondwaterkwaliteit van een 
grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene 
aanduidingregel 'milieuzone - waterwingebied en 
grondwaterbeschermingsgebied';

e. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
laagvliegroute, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone 
- laagvliegroute”;

met daaraan ondergeschikt:
f. kleinschalige duurzame energiewinning;
g. wegen en paden; 
h. water;

met de daarbijbehorende:
i. tuinen, erven en terreinen; 
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

27.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

27.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 27.1 onder a t/m c genoemde gebouwen en 
overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van het ter plaatse gevestigde dierenpension worden gebouwd, 
waarbij deze bouwregels eveneens van toepassing zijn voor functies die na 
afwijken van de gebruiksregels aan het bedrijf zijn toegevoegd;

b. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bestemmingsvlak 
bedragen;
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c. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal niet 
meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak;

d. de gevellengte van een gebouw zal ten hoogste 100 m bedragen;
e. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten minste de 

bestaande afstand bedragen;
f. de bedrijfsgebouwen en overkappingen en de aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m 
achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan 
worden gebouwd;

g. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan 
de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 

bouwwerk

Maximale oppervlakte Goothoogte in 

m

Dakhelling in ° Hoogte in 

m

per gebouw 

of 

overkapping 

gezamenlijk max. min. max. max.

Bedrijfsgebouw, 

waaronder een 

overkapping

500 m² 500 m²* 4,50 20 60 12,00

bedrijfswoning 150 m²* - 3,50 25 60 9,00

aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen bij 

de bedrijfswoning

- 100 m² 3,50 - 60 -**

* tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
(gezamenlijke) oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen of 
een bedrijfswoning ten hoogste de bestaande (gezamenlijke) oppervlakte 
zal bedragen
** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal 
ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning

27.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of 
bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 10,00 m bedragen;

c. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

27.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
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a. het bepaalde in lid 27.2.1 onder c in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van de bedrijfsgebouwen en overkappingen ten hoogste 75% van de 
oppervlakte van het bestemmingsvlak zal bedragen, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

b. het bepaalde in lid 27.2.1 onder g in die zin dat de goothoogte van 
bedrijfsgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 5,50 m, mits:
1. de vergroting noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden.

27.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, een aan- of uitbouw of een 

aangebouwd bijgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van de bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 100 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
c. het gebruik van een bedrijfswoning voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
d. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning 

ontstaat; 
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie;
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

verblijfsrecreatieve doeleinden;
g. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met 

de daarbijbehorende bouwwerken, anders dan waarvoor in het verleden 
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planologische medewerking is verleend;
h. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, 

anders dan productiegebonden detailhandel.

27.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 27.4 onder b en f in die zin dat de gronden en bouwwerken 
in combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning in karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 27.4 onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

c. het bepaalde in lid 27.4 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt ten behoeve van een zorgfunctie, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 
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2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 27.4 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen,  zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid 27.4 onder g in die zin dat gronden, voorzover gelegen 
binnen het bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een 
paardrijbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik met de 
daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. er vanwege een paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht 

en stof) wordt veroorzaakt voor de nabijgelegen woonhuizen of woningen 
van derden;

2. de afstand tot een woonhuis van derden ten minste 15,00 m bedraagt;
3. de oppervlakte van de paardrijbak ten hoogste 800 m2 bedraagt;
4. een omheining uitsluitend transparant wordt toegepast met een maximale 

bouwhoogte van 1,80 m;
5. de paardrijbak niet wordt voorzien van bestrating of andere verharding;
6. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
7. er ten hoogste 4 lichtmasten worden geplaatst;
8. de bouwhoogte van lichtmasten ten hoogste 5,00 m bedraagt en de 
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lichtmasten direct grenzend aan de paardrijbak worden geplaatst, waarbij 
de lichtuitstraling gericht is op de paardrijbak;

9. er sprake is van een goede inpassing in het landschap overeenkomstig 
het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;

10. een paardrijbak niet aangelegd wordt achter een naburig perceel;
11. er ten hoogste één paardrijbak per perceel wordt toegestaan;
12. er geen bomen en/of houtgewassen worden gekapt, gerooid of geveld ten 

behoeve van de aanleg van de paardrijbak;
13. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet worden 

beperkt.

27.6.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

27.6.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:

het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.

27.6.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 27.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

27.6.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

27.7.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

de bestemming 'Maatschappelijk - Dierenpension' wordt gewijzigd in de 
bestemming 'Wonen' al dan niet in combinatie met een gedeeltelijke wijziging 
in de bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2', mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 54 

en/of artikel 3 of 4 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. het bestemmingsvlak 'Wonen' wordt afgestemd op de feitelijke situatie en 
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eventueel buiten het bestemmingsvlak 'Wonen' liggende gronden worden 
voorzien van de bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2';

3. de pensionactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de woonfunctie ondergebracht wordt in de voormalige bedrijfswoning;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 28:  Maatschappelijk - Kerk

28.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Kerk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van een kerk;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;
waarbij, indien de gronden op de verbeelding zijn voorzien van de aanduiding 
"karakteristiek", de instandhouding van de bestaande karakteristieke hoofdvorm 
wordt nagestreefd;

en mede bestemd voor:
c. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

met daaraan ondergeschikt:
d. kleinschalige duurzame energiewinning;
e. wegen en paden;
f. water;

met de daarbijbehorende:
g. terreinen:
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

28.2.  Bouwregels

28.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van de ter plaatse gevestigde kerk worden gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal niet 

meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak, met 
een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 2500 m²;

c. de oppervlakte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 500 m² 
bedragen;

d. de goothoogte van een gebouw of een overkapping, niet zijnde deel van de 
toren, zal ten hoogste 4,50 m bedragen;

e. de dakhelling van een gebouw of een overkapping zal ten minste 25º en ten 
hoogste 60º bedragen;

f. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 12,00 m bedragen, waarbij 
de bouwhoogte van de toren ten hoogste 25,00 m zal bedragen.
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28.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt de 
volgende regel:

de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen.

28.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 28.2.1 onder b in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van de gebouwen en overkappingen ten hoogste 75% van de oppervlakte van 
het bestemmingsvlak zal bedragen, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen ten 

hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

b. het bepaalde in lid 28.2.1 onder c in die zin dat een gebouw wordt gebouwd 
met een oppervlakte groter dan 500 m², mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen ten 

hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast.

28.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gebouwen voor bewoning;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel 

anders dan productiegebonden detailhandel.

28.5.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

de bestemming 'Maatschappelijk - Kerk' wordt gewijzigd in de bestemming 
'Wonen', mits:
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1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 54 
van toepassing zijn;

2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
landschappelijke en natuurlijke waarden van de gronden en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 29:  Maatschappelijk - Levensbeschouwing

29.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Levensbeschouwing' aangewezen gronden zijn 
bestemd voor:
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van levensbeschouwelijke 

doeleinden in combinatie met wonen;

en mede bestemd voor:
b. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

met daaraan ondergeschikt:
c. kleinschalige duurzame energiewinning;
d. wegen en paden;
e. water;

met de daarbijbehorende:
f. tuinen, erven en terreinen:
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

29.2.  Bouwregels

29.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van de ter plaatse gevestigde levensbeschouwelijke gemeenschap 
worden gebouwd;

b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal niet 
meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak, met 
een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 2500 m²;

c. de oppervlakte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 500 m² 
bedragen;

d. de gevellengte van een gebouw zal ten hoogste 100 m bedragen;
e. de goothoogte van een gebouw of een overkapping, niet zijde deel van de 

toren, zal ten hoogste 4,50 m bedragen;
f. de dakhelling van een gebouw of een overkapping zal ten minste 25º en ten 

hoogste 60º bedragen;
g. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 12,00 m bedragen, waarbij 

de bouwhoogte van de toren ten hoogste 25,00 m zal bedragen.

bestemmingsplan Buitengebied  
Status: vastgesteld / 21-03-2012  Buro Vijn B.V.



blz 1146  068402 

29.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt de 
volgende regel:

de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen.

29.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 29.2.1 onder b in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van de gebouwen en overkappingen ten hoogste 75% van de oppervlakte van 
het bestemmingsvlak zal bedragen, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen ten 

hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

b. het bepaalde in lid 29.2.1 onder c in die zin dat een gebouw wordt gebouwd 
met een oppervlakte groter dan 500 m², mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen ten 

hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

c. het bepaalde in lid 29.2.1 onder e in die zin dat de goothoogte van gebouwen 
wordt vergroot tot ten hoogste 5,50 m, mits:
1. de vergroting noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden.

29.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gedeelten van een hoofdgebouw, een aan- of uitbouw of een 
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aangebouwd bijgebouw bij het hoofdgebouw voor de uitoefening van een 
aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, 
indien:

het beroep of het bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners 
van het woonhuis, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

1. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van het hoofdgebouw, de aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen met een maximum van 100 m²; 

2. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
3. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
c. het gebruik van een woonhuis voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
d. het gebruik van een woonhuis voor meer dan één woning;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie;
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

verblijfsrecreatieve doeleinden;
g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, 

anders dan productiegebonden detailhandel;
h. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

horecadoeleinden;
i. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met 

de daarbij behorende bouwwerken, anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend.

29.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 29.4 onder b en f in die zin dat de gronden en bouwwerken 
in combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning in karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een woonhuis wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 100 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 29.4 onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
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kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

het woonhuis, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen, 
zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen het woonhuis, een aan- of uitbouw of 
een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een woonhuis wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 100 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

c. het bepaalde in lid 29.4 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt ten behoeve van een zorgfunctie, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

het woonhuis, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen, 
zal bedragen; 

2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen het woonhuis, een aan- of uitbouw of 
een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een woonhuis wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 100 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 29.4 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het woonhuis, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
het woonhuis, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen,  
zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
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(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een woonhuis wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 100 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid 29.4 onder i in die zin dat gronden, voorzover gelegen 
binnen het bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een 
paardrijbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik met de 
daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. er vanwege een paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht 

en stof) wordt veroorzaakt voor de nabijgelegen woonhuizen of woningen 
van derden;

2. de afstand tot een woonhuis van derden ten minste 15,00 m bedraagt;
3. de oppervlakte van de paardrijbak ten hoogste 800 m2 bedraagt;
4. een omheining uitsluitend transparant wordt toegepast met een maximale 

bouwhoogte van 1,80 m;
5. de paardrijbak niet wordt voorzien van bestrating of andere verharding;
6. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
7. er ten hoogste 4 lichtmasten worden geplaatst;
8. de bouwhoogte van lichtmasten ten hoogste 5,00 m bedraagt en de 

lichtmasten direct grenzend aan de paardrijbak worden geplaatst, waarbij 
de lichtuitstraling gericht is op de paardrijbak;

9. er sprake is van een goede inpassing in het landschap overeenkomstig 
het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;

10. een paardrijbak niet aangelegd wordt achter een naburig perceel;
11. er ten hoogste één paardrijbak per perceel wordt toegestaan;
12. er geen bomen en/of houtgewassen worden gekapt, gerooid of geveld ten 

behoeve van de aanleg van de paardrijbak;
13. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet worden 

beperkt.
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Artikel 30:  Maatschappelijk - Militair 1

30.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Militair 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van een militair kazernecomplex;

en mede bestemd voor:
b. het tegengaan van de bouw van risicogevoelige bouwwerken en objecten, ter 

plaatse van de algemene aanduidingregel “veiligheidszone - munitieopslag A 
en B; 

c. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de 
drinkwaterdistributie en de grondwaterkwaliteit van een 
grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene 
aanduidingregel 'milieuzone - waterwingebied en 
grondwaterbeschermingsgebied';

met daaraan ondergeschikt:
d. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:
e. terreinen;
f. wegen en paden;
g. parkeervoorzieningen;
h. beplanting en bebossing;
i. sloten en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen;
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

30.2.  Bouwregels

30.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van het ter plaatse gevestigde militair kazernecomplex worden 
gebouwd;

b. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 12,00 m bedragen.

30.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende regel:

de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen.
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Artikel 31:  Maatschappelijk - Militair 2

31.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Militair 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een militair oefenterrein;

en mede bestemd voor:
b. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de 

drinkwaterdistributie en de grondwaterkwaliteit van een 
grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene 
aanduidingregel 'milieuzone - waterwingebied en 
grondwaterbeschermingsgebied';

c. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
laagvliegroute, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone 
- laagvliegroute”;

met daaraan ondergeschikt:
d. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:
e. gebouwen, waaronder overkappingen;
f. terreinen;
g. wegen en paden;
h. parkeervoorzieningen;
i. beplanting en bebossing;
j. sloten en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen;
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

31.2.  Bouwregels

31.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van het ter plaatse gevestigde militair oefenterrein worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 8,00 m 

bedragen;
c. de dakhelling van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 60° 

bedragen.

31.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen; 
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b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 10,00 m bedragen;

c. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.
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Artikel 32:  Maatschappelijk - Zorgboerderij

32.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Zorgboerderij' aangewezen gronden zijn bestemd 
voor:
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van een zorgboerderij, al 

dan niet in combinatie met wooneenheden en/of een grondgebonden 
agrarische bedrijfsvoering;

b. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een 
bedrijfswoning, al dan niet combinatie met ruimten voor een 
aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of 
kinderopvang;

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;

met daaraan ondergeschikt:
d. kleinschalige duurzame energiewinning;
e. wegen en paden;
f. water;

met de daarbijbehorende:
g. erven en terreinen;
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

32.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

32.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 32.1 onder a t/m c genoemde gebouwen en 
overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van de ter plaatse gevestigde zorgboerderij worden gebouwd, 
waarbij deze bouwregels eveneens van toepassing zijn voor functies die na 
afwijken van de gebruiksregels aan de zorgboerderij zijn toegevoegd;

b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal niet 
meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak;

c. de gevellengte van een gebouw zal ten hoogste 100 m bedragen;
d. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bestemmingsvlak 

bedragen, tenzij de gronden ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding 
“specifieke vorm van wonen - tweede bedrijfswoning”;

e. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten minste de 
bestaande afstand bedragen;

f. de bedrijfsgebouwen en overkappingen en de aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m 
achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan 
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worden gebouwd;
g. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voldoen aan de eisen 

die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 

bouwwerk

Maximale 

oppervlakte in m²

Goothoogte 

in m

Dakhelling in ° Bouwhoogte in 

m

per 

gebouw of 

overkapping 

gezamenlijk max. min. max. max.

gebouw, 

waaronder een 

overkapping

500 m² 2500 m²* 4,50 20 60 12,00

bedrijfswoning 150* - 3,50 25 60 9,00

aan- en 

uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen bij 

de bedrijfswoning

- 100 3,50 - 60 -

* tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
(gezamenlijke) oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen of 
een bedrijfswoning ten hoogste de bestaande (gezamenlijke) oppervlakte 
zal bedragen

32.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende 
regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of de 
bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen;

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen.

32.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 32.2.1 onder b in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van de bedrijfsgebouwen en overkappingen ten hoogste 75% van de 
oppervlakte van het bestemmingsvlak zal bedragen, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;
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b. het bepaalde in lid 32.2.1 onder g in die zin dat een bedrijfsgebouw wordt 
gebouwd met een oppervlakte groter dan 500 m², mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

c. het bepaalde in lid 32.2.1 onder g in die zin dat de goothoogte van 
bedrijfsgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 5,50 m, mits:
1. de vergroting noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden.

32.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, een aan- of uitbouw of een 

aangebouwd bijgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit; indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van de bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 100 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
c. het gebruik van een bedrijfswoning voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
d. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning 

ontstaat;
e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend;

f. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met 
de daarbijbehorende bouwwerken, anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend;

g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel 
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anders dan productiegebonden detailhandel.

32.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 32.4 onder b en e in die zin dat de gronden en bouwwerken 
in combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning in karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 32.4 onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

c. het bepaalde in lid 32.4 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
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de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen,  zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

d. het bepaalde in lid 32.4 onder f in die zin dat gronden, voorzover gelegen 
binnen het bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een 
paardrijbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik met de 
daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. er vanwege een paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht 

en stof) wordt veroorzaakt voor de nabijgelegen woonhuizen of woningen 
van derden;

2. de afstand tot een woonhuis van derden ten minste 15,00 m bedraagt;
3. de oppervlakte van de paardrijbak ten hoogste 800 m2 bedraagt;
4. een omheining uitsluitend transparant wordt toegepast met een maximale 

bouwhoogte van 1,80 m;
5. de paardrijbak niet wordt voorzien van bestrating of andere verharding;
6. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
7. er ten hoogste 4 lichtmasten worden geplaatst;
8. de bouwhoogte van lichtmasten ten hoogste 5,00 m bedraagt en de 

lichtmasten direct grenzend aan de paardrijbak worden geplaatst, waarbij 
de lichtuitstraling gericht is op de paardrijbak;

9. er sprake is van een goede inpassing in het landschap overeenkomstig 
het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;

10. een paardrijbak niet aangelegd wordt achter een naburig perceel;
11. er ten hoogste één paardrijbak per perceel wordt toegestaan;
12. er geen bomen en/of houtgewassen worden gekapt, gerooid of geveld ten 

behoeve van de aanleg van de paardrijbak;
13. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet worden 

beperkt.

32.6.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

32.6.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:

het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.
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32.6.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 32.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

32.6.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

32.7.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

a. de bestemming 'Maatschappelijk - Zorgboerderij' wordt gewijzigd in de 
bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2' met inbegrip van het aanbrengen 
van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfskavel 
grondgebonden agrarisch bedrijf”, inclusief het daarbinnen gelegen bouwblok, 
mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de artikel 3 

of 4 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfskavel 

grondgebonden bedrijf” ter plaatse wordt aangebracht;
3. vestiging op een bestaande agrarische bedrijfskavel niet mogelijk is;
4. deze wijziging niet wordt toegepast op gronden ter plaatse van de 

dubbelbestemmingen 'Waarde - Cultuurhistorie', 'Waarde - Landschap 1' 
en 'Waarde - Landschap 2';

5. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bedrijfskavel 
en de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de 
bestaande bebouwing wordt ingepast; 

6. er een zodanige bedrijfsopzet is dat het bedrijf ook op langere termijn 
perspectief biedt als zelfstandig bedrijf, een en ander aangetoond met een 
bedrijfsplan;

7. de omvang van de agrarische bedrijfskavel maximaal 3,00 hectare zal 
bedragen;

8. de mest-, natuur- en milieuwetgeving het nieuwe bedrijf mogelijk maken; 
9. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

natuurlijke waarden, de cultuurhistorische en archeologische waarden, de 
woonsituatie, de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
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10. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de 
waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm.

b. de bestemming 'Maatschappelijk - Zorgboerderij' wordt gewijzigd in de 
bestemming 'Wonen' of 'Wonen - Voormalige boerderijpanden' al dan niet in 
combinatie met een gedeeltelijke wijziging in de bestemming 'Agrarisch - 1' of 
'Agrarisch - 2', mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 54 of 

56 en/of artikel 3 of 4 van toepassing zijn;
2. het bestemmingsvlak 'Wonen' of 'Wonen - Voormalige boerderijpanden' 

wordt afgestemd op de feitelijke situatie en eventueel buiten het 
bestemmingsvlak 'Wonen' of 'Wonen - Voormalige boerderijpanden' 
liggende gronden worden voorzien van de bestemming 'Agrarisch - 1' of 
'Agrarisch - 2';

3. de zorgactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de woonfunctie ondergebracht wordt in de voormalige bedrijfswoning;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  
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Artikel 33:  Natuur

33.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en de 

landschappelijke waarden van de natuurgebieden;
b. beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of 

-partijen al dan niet mede bestemd voor waterberging;
c. defensiedoeleinden, ter plaatse van de aanduiding “militair oefenterrein”, 

waarbij de gronden worden gebruikt voor lichte militaire oefeningen in 
samenhang met het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke 
en landschappelijke waarden;

d. de winning van organisch materiaal ten behoeve van biobrandstof en/of 
compostering;

e. een zwemplas, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - 
zwemplas";

f. gebouwen ten behoeve van een scoutingterrein, ter plaatse van de aanduiding 
"specifieke bouwaanduiding - gebouwen";

en mede bestemd voor:
g. het tegengaan van te hoge bebouwing vanwege een straalpad, ter plaatse van 

de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - straalpad';
h. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

i. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
laagvliegroute, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone 
- laagvliegroute”;

j. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

k. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de 
drinkwaterdistributie en de grondwaterkwaliteit van een 
grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene 
aanduidingregel 'milieuzone - waterwingebied en 
grondwaterbeschermingsgebied';

met daaraan ondergeschikt:
l. het extensief agrarisch medegebruik;
m. het extensief dagrecreatief medegebruik en educatief medegebruik van 

bestaande infrastructuur en voorzieningen;
n. wegen en paden;
o. parkeervoorzieningen;
p. nutsvoorzieningen; 
q. kleinschalige duurzame energiewinning;
r. terreinen voor evenementen;
s. terreinen voor tijdelijk kamperen, ter plaatse van de aanduiding “specifieke 
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vorm van recreatie - tijdelijk kampeerterrein”;

met de daarbijbehorende:
t. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

33.2.  Bouwregels

33.2.1. Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden 
gebouwd, met uitzondering van gebouwen ten behoeve van een scoutingterrein, 
ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - gebouwen".

33.2.2. Gebouwen ten behoeve van een scoutingterrein

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van een scoutingterrein gelden de 
volgende regels:
a. de gebouwen zullen uitsluitend worden gebouwd, ter plaatse van de 

aanduiding "specifieke bouwaanduiding - gebouwen";
b. er zullen ten hoogste twee gebouwen worden gebouwd;
c. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste 150 m² 

bedragen;
d. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
e. de dakhelling van een gebouw zal ten hoogste 60° bedragen;
f. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 6,00 m bedragen.

33.2.3. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van overige bouwwerken ten behoeve van natuurobservatie 

zal ten hoogste 15,00 m bedragen;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 2,00 m bedragen.

33.3.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten;
b. het scheuren, het omzetten en/of anderszins ingrijpend wijzigen van gronden 

ten behoeve van een permanent ander gebruik;
c. het gebruik van een als zodanig aangeduid tijdelijk kampeerterrein ten 

behoeve van het plaatsen van kampeermiddelen in de periode 1 november tot 
en met 14 maart.

d. het bebossen van de gronden;
e. het dempen van beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere 

watergangen en/of -partijen;
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f. het geheel of gedeeltelijk verharden van zandwegen en/of zandpaden;
g. het inrichten van gronden ten behoeve van de uitoefening van lawaaisporten;
h. het inrichten van gronden zodanig dat de bestaande landschappelijke 

kenmerken wezenlijk worden veranderd en/of de waterhuishouding buiten de 
betreffende natuurgronden onevenredig wordt geschaad.

33.4.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

33.4.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het af- en/of vergraven, egaliseren en/of ophogen van gronden, alsmede het 

wijzigen van het bodemprofiel;
b. het verwijderen van bomen en/of houtgewas, alsmede de verwijdering van 

bodem- en oevervegetaties;
c. het aanplanten van bomen en/of houtgewas;
d. het graven, baggeren en/of verbreden van beken, plassen, poelen, vennen, 

sloten en/of andere watergangen en/of -partijen;
e. het wijzigen en/of aanbrengen van kunstwerken, zoals stuwen, dammen en/of 

duikers;
f. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen al dan niet ten behoeve van 

parkeervoorzieningen;
g. het verwijderen en/of verleggen van bestaande zand-, fiets- en voetpaden ten 

behoeve van de verbetering van de natuurwaarden vanuit beheerinrichting;
h. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief 

medegebruik en/of het educatief medegebruik;
i. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of 

communicatieleidingen.

33.4.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 33.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud en/of het normale natuurbeheer betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. worden uitgevoerd ten behoeve van het gebruik als militair oefenterrein, ter 

plaatse van de aanduiding “militair oefenterrein”;
d. worden uitgevoerd in overeenstemming met het beheer- en inrichtingsplan, 

mits dit plan door middel van een openbare planologische procedure als een 
algemeen verbindend voorschrift is vastgelegd.
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33.4.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, met dien verstande dat geen 
omgevingsvergunning wordt verleend voor inrichtingsmaatregelen die de 
landschappelijke kenmerken wezenlijk doen veranderen of die gevolgen hebben 
voor de waterhuishouding buiten het natuurgebied. 
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Artikel 34:  Natuur - Schaapskooi

34.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur - Schaapskooi' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van een schaapskooi, al dan 

niet in combinatie met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering gericht 
op het onderhoud en beheer van omliggende gebieden, 
informatievoorzieningen, dagrecreatief medegebruik en opslag van 
landbouwproducten en naar de aard daarmee gelijk te stellen producten;

b. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een 
bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met ruimten voor een 
aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of 
kinderopvang;

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;

en mede bestemd voor:
d. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

e. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

met daaraan ondergeschikt:
f. kleinschalige duurzame energiewinning;
g. wegen en paden; 
h. water;

met de daarbijbehorende:
i. tuinen, erven en terreinen; 
j. parkeerterreinen;
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

34.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

34.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 34.1 onder a t/m c genoemde gebouwen en 
overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van de ter plaatse gevestigde schaapskooi worden gebouwd, waarbij 
deze bouwregels eveneens van toepassing zijn voor functies die na afwijken 
van de gebruiksregels aan de schaapskooi zijn toegevoegd;

b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal niet 
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meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak;
c. de gevellengte van een gebouw zal ten hoogste 100 m bedragen;
d. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bestemmingsvlak 

bedragen;
e. bedrijfswoningen zullen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de 

aanduiding “bedrijfswoning”;
f. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten minste de 

bestaande afstand bedragen;
g. de bedrijfsgebouwen en overkappingen en de aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen, daar waar een 
bedrijfswoning aanwezig is, ten minste 3,00 m achter de voorgevel van de 
bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;

h. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan 
de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 

bouwwerk

Maximale oppervlakte Goothoogte 

in m

Dakhelling in ° Hoogte in 

m

per 

gebouw of 

overkappin

g 

gezamenlijk max. min. max. max.

Bedrijfsgebouw, 

waaronder een 

overkapping

500 m² 2500 m²* 4,50 20 60 12,00

bedrijfswoning 150 m²* - 3,50 25 60 9,00

aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen bij de 

bedrijfswoning

- 100 m² 3,50 - 60 -**

* tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
(gezamenlijke) oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen of 
een bedrijfswoning ten hoogste de bestaande (gezamenlijke) oppervlakte 
zal bedragen
** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal 
ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning

34.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of 
bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 10,00 m bedragen;

c. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.
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34.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 34.2.1 onder b in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van de bedrijfsgebouwen en overkappingen ten hoogste 75% van de 
oppervlakte van het bestemmingsvlak zal bedragen, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

b. het bepaalde in lid 34.2.1 onder h in die zin dat een bedrijfsgebouw wordt 
gebouwd met een oppervlakte groter dan 500 m², mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

c. het bepaalde in lid 34.2.1 onder h in die zin dat de goothoogte van 
bedrijfsgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 5,50 m, mits:
1. de vergroting noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden.

34.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, een aan- of uitbouw of een 

aangebouwd bijgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van de bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en 
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aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 100 m²;
3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
c. het gebruik van een bedrijfswoning voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
d. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning 

ontstaat;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie;
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend;

g. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met 
de daarbijbehorende bouwwerken, anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend;

h. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, 
anders dan productiegebonden detailhandel.

34.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 34.4 onder b en f in die zin dat de gronden en bouwwerken 
in combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning in karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 34.4 onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
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(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

c. het bepaalde in lid 34.4 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt ten behoeve van een zorgfunctie, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 34.4 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen,  zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid 34.4 onder g in die zin dat gronden, voorzover gelegen 
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binnen het bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een 
paardrijbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik met de 
daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. er vanwege een paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht 

en stof) wordt veroorzaakt voor de nabijgelegen woonhuizen of woningen 
van derden;

2. de afstand tot een woonhuis van derden ten minste 15,00 m bedraagt;
3. de oppervlakte van de paardrijbak ten hoogste 800 m2 bedraagt;
4. een omheining uitsluitend transparant wordt toegepast met een maximale 

bouwhoogte van 1,80 m;
5. de paardrijbak niet wordt voorzien van bestrating of andere verharding;
6. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
7. er ten hoogste 4 lichtmasten worden geplaatst;
8. de bouwhoogte van lichtmasten ten hoogste 5,00 m bedraagt en de 

lichtmasten direct grenzend aan de paardrijbak worden geplaatst, waarbij 
de lichtuitstraling gericht is op de paardrijbak;

9. er sprake is van een goede inpassing in het landschap overeenkomstig 
het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;

10. een paardrijbak niet aangelegd wordt achter een naburig perceel;
11. er ten hoogste één paardrijbak per perceel wordt toegestaan;
12. er geen bomen en/of houtgewassen worden gekapt, gerooid of geveld ten 

behoeve van de aanleg van de paardrijbak;
13. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet worden 

beperkt.

34.6.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

34.6.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:

het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.

34.6.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 34.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

34.6.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
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b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 
karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

34.7.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

de bestemming 'Natuur - Schaapskooi' wordt gewijzigd in de bestemming 
'Cultuur en ontspanning - Informatiecentrum', mits:
1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast, ter plaatse van 

de aanduiding “Wro-zone - wijzigingsgebied 3”;
2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 14 

van toepassing zijn;
3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden.
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Artikel 35:  Radiosterrenwacht

35.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Radiosterrenwacht' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van een radiosterrenwacht;
b. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij 

bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een 
aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of 
kinderopvang;

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;

en mede bestemd voor:
d. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

e. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

met daaraan ondergeschikt:
f. kleinschalige duurzame energiewinning;
g. wegen en paden; 
h. water;

met de daarbijbehorende:
i. tuinen, erven en terreinen; 
j. parkeerterreinen;
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

35.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

35.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 35.1 onder a t/m c genoemde gebouwen en 
overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van de ter plaatse gevestigde radiosterrenwacht worden gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal niet 

meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak;
c. de gevellengte van een gebouw zal ten hoogste 100 m bedragen;
d. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bestemmingsvlak 

bedragen;
e. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten minste de 

bestaande afstand bedragen;
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f. de gebouwen en overkappingen en de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m achter de 
voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan worden 
gebouwd;

g. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan 
de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 

bouwwerk

Maximale 

oppervlakte

Goothoogte in 

m

Dakhelling in ° Hoogte 

in m

per 

gebouw of 

overkapping 

gezamenlijk max. min. max. max.

gebouw, waaronder 

een overkapping 

500 m² 2500 m²* 4,50 20 60 9,00

bedrijfswoning 150 m²* - 3,50 25 60 9,00

aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen bij 

de bedrijfswoning

- 100 m² 3,50 - 60 -**

* tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
(gezamenlijke) oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen of 
een bedrijfswoning ten hoogste de bestaande (gezamenlijke) oppervlakte 
zal bedragen
** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal 
ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning

35.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of 
gebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 25,00 m bedragen;

c. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

35.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 35.2.1 onder b in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van de gebouwen en overkappingen ten hoogste 75% van de oppervlakte van 
het bestemmingsvlak zal bedragen, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
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2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

b. het bepaalde in lid 35.2.1 onder g in die zin dat een gebouw wordt gebouwd 
met een oppervlakte groter dan 500 m², mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

c. het bepaalde in lid 35.2.1 onder g in die zin dat de goothoogte van gebouwen 
wordt vergroot tot ten hoogste 5,50 m, mits:
1. de vergroting noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden. 

35.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, een aan- of uitbouw of een 

aangebouwd bijgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van de bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 100 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

b. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning 
ontstaat;

c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
d. het gebruik van een bedrijfswoning voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie;
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
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verblijfsrecreatieve doeleinden;
g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, 

anders dan productiegebonden detailhandel;
h. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

horecadoeleinden anders dan waarvoor in het verleden planologische 
medewerking is verleend.

 

35.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 35.4 onder c en f in die zin dat de gronden en bouwwerken 
in combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning in karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 35.4 onder d in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

c. het bepaalde in lid 35.4 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt ten behoeve van een zorgfunctie, mits:
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1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 35.4 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen,  zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

35.6.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

35.6.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:

het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.
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35.6.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 35.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

35.6.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.  
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Artikel 36:  Recreatie - 1

36.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. standplaatsen voor kampeermiddelen, waaronder stacaravans en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen onderkomens;
b. gebouwen en overkappingen ten behoeve van beheer en dienstverlening, 

horecadoeleinden, sanitaire voorzieningen en onderhoud;
c. standplaatsen voor kampeermiddelen in combinatie met manege-activiteiten, 

huifkarverhuur en een groepsaccommodatie, ter plaatse van de aanduidingen 
“manege”, "specifieke vorm van bedrijf - huifkarverhuur" en “specifieke vorm 
van recreatie - groepsaccommodatie”; 

d. een bedrijfswoning, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een 
bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met ruimten ten behoeve van beheer 
en dienstverlening en ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep, een 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of kinderopvang;

e. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;
f. groepsaccommodaties, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van 

recreatie - groepsaccommodatie” of "specifieke vorm van recreatie - twee 
groepsaccommodaties";

g. chalets;
h. bergingen bij stacaravans, chalets en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

onderkomens;
i. trekkershutten en tenthuisjes;
j. een antennemast, ter plaatse van de aanduiding “antennemast”; 
waarbij, indien de gronden op de verbeelding zijn voorzien van de aanduiding 
"karakteristiek", de instandhouding van de bestaande karakteristieke hoofdvorm 
wordt nagestreefd;

en mede bestemd voor:
k. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

l. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
laagvliegroute, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone 
- laagvliegroute”;

m. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

n. het beschermen van het doelmatig en veilig functioneren van de vaarweg, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - vaarweg”;

o. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de 
drinkwaterdistributie en de grondwaterkwaliteit van een 
grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene 
aanduidingregel “milieuzone - waterwingebied en 
grondwaterbeschermingsgebied”;
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met daaraan ondergeschikt:
p. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:
q. tuinen, erven en terreinen;
r. sport- en speelterreinen;
s. parkeervoorzieningen;
t. beplanting en bebossing;
u. wegen en paden;
v. sloten en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen;
w. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

36.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

36.2.1. Bouwwerken in lid 36.1 onder b

Voor het bouwen van de in lid 36.1 onder b genoemde bouwwerken gelden de 
volgende regels:
a. binnen bestemmingsvlakken met een oppervlakte kleiner of gelijk aan 5 

hectare zal de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen 
ten hoogste 1.500 m² bedragen, waarbij de ruimten voor beheer en 
dienstverlening in bedrijfswoningen worden meegerekend;

b. binnen bestemmingsvlakken met een oppervlakte groter dan 5 hectare zal de 
gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen ten hoogste 
5.000 m² bedragen, waarbij de ruimten voor beheer en dienstverlening in 
bedrijfswoningen worden meegerekend;

c. de oppervlakte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 200 m² 
bedragen, tenzij de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping minder 
dan 5,00 m bedraagt, in welk geval de oppervlakte van een gebouw of een 
overkapping ten hoogste 500 m² zal bedragen;

d. de goothoogte van de gebouwen of overkappingen zal ten hoogste 3,00 m 
bedragen;

e. de bouwhoogte van de gebouwen of overkappingen zal ten hoogste 10,00 m 
bedragen;

f. de dakhelling van de gebouwen of overkappingen zal ten hoogste 60º 
bedragen.

36.2.2. Bouwwerken in lid 36.1 onder c

Voor het bouwen van de in lid 36.1 onder c genoemde bouwwerken gelden de 
volgende regels:
a. het aantal bedrijfswoningen zal per bestemmingsvlak ten hoogste één 

bedragen, tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding "specifieke vorm 
van wonen - tweede bedrijfswoning", in welk geval het aantal bedrijfswoningen 
ten hoogste twee zal bedragen;
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b. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten minste de 
bestaande afstand bedragen;

c. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning 
zullen ten minste 1,00 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel 
het verlengde daarvan worden gebouwd;

d. de maatvoering van een bouwwerk zal voldoen aan de eisen die in het 
volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 

gebouw

Maximale oppervlakte Goothoogte 

in m

Dakhelling in ° Hoogte in 

m

per 

gebouw

gezamen- 

lijk

max. min. max. max.

Bedrijfswoning 150 m²# - 3,50 25 60 9,00

Aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen bij 

de bedrijfswoning

- 100 m² 3,00 - 60 -**

# tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
maximale oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen
** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal 
ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning

36.2.3. Groepsaccommodaties

Voor het bouwen van groepsaccommodaties gelden de volgende regels:
a. het aantal groepsaccommodaties zal per aangeduid gebied ten hoogste één 

bedragen, tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding "specifieke vorm 
van recreatie - twee groepsaccommodaties", in welk geval het aantal 
groepsaccommodaties ten hoogste twee zal bedragen;

b. de oppervlakte van een groepsaccommodatie zal ten hoogste 350 m² 
bedragen;

c. de goothoogte van de gebouwen of overkappingen zal ten hoogste 3,00 m 
bedragen;

d. de bouwhoogte van de gebouwen of overkappingen zal ten hoogste 10,00 m 
bedragen;

e. de dakhelling van de gebouwen of overkappingen zal ten hoogste 60º 
bedragen.

36.2.4. Stacaravans

Voor het plaatsen van stacaravans en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
onderkomens gelden de volgende regels:
a. de oppervlakte van een stacaravan of een naar de aard daarmee gelijk te 

stellen onderkomen zal ten hoogste 70 m² bedragen;
b. de bouwhoogte van een stacaravan of een naar de aard daarmee gelijk te 

stellen onderkomen zal ten hoogste 3,80 m bedragen (maximaal één 
bouwlaag);

c. de onderlinge afstand tussen stacaravans of naar de aard daarmee gelijk te 
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stellen onderkomens zal ten minste 3,00 m bedragen.

36.2.5. Chalets

Voor het plaatsen van chalets gelden de volgende regels:
a. de oppervlakte van een chalet zal ten hoogste 70 m² bedragen;
b. de bouwhoogte van een chalet zal ten hoogste 3,80 m bedragen;
c. de onderlinge afstand tussen chalets zal ten minste 6,00 m bedragen.

36.2.6. Bergingen bij stacaravans 

Voor het bouwen van bergingen bij stacaravans, chalets en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen onderkomens gelden de volgende regels:
a. per stacaravan, chalet of een naar de aard daarmee gelijk te stellen 

onderkomen zal ten hoogste één berging worden gebouwd;
b. de oppervlakte van een berging zal ten hoogste 6,00 m² bedragen;
c. de bouwhoogte van een berging zal ten hoogste 2,50 m bedragen;
d. de dakhelling van een berging zal ten hoogste 25º bedragen.
 

36.2.7. Trekkershutten en tenthuisjes

Voor het plaatsen van trekkershutten en tenthuisjes gelden de volgende regels:
a. de oppervlakte van een trekkershut of een tenthuisje, inclusief overkapping, 

zal ten hoogste 40 m² bedragen;
b. de bouwhoogte van een trekkershut of een tenthuisje zal ten hoogste 3,50 m 

bedragen.

36.2.8. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) ten 
hoogste 2,00 m zal bedragen; 

a. de bouwhoogte van een antennemast, ter plaatse van de aanduiding 
"antennemast", zal ten hoogste de bestaande bouwhoogte bedragen; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 
10,00 m bedragen;

c. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.
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36.3.  Specifieke nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van 
bouwwerken ten behoeve van een concentratie en bundeling van bouwwerken 
genoemd in lid 36.1 onder b en c.

36.4.  Afwijken van de Bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

het bepaalde in lid 36.2.2 onder b in die zin dat een tweede bedrijfswoning met 
de daarbijbehorende aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, 
wordt gebouwd, mits:
1. de oppervlakte van het bestemmingsvlak minimaal 3,5 hectare bedraagt;
2. de overige regels van lid 36.2.2 van overeenkomstige toepassing zijn;
3. de oppervlakte van de bedrijfswoning ten hoogste 150 m² zal bedragen;
4. er nog niet eerder een tweede bedrijfswoning is gebouwd;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden.

36.5.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van kampeermiddelen en bouwwerken, met uitzondering van de 

bedrijfswoning en aan- en uitbouwen bij de bedrijfswoning, voor permanente 
bewoning;

b. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, een aan- of uitbouw of een 
aangebouwd bijgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van de bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 100 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

c. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning 
ontstaat;

d. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen bij een bedrijfswoning voor bewoning;
e. het gebruik van een bedrijfswoning voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie; 
g. het gebruik van een bedrijfswoning, inclusief de aan- en uitbouwen en 
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aangebouwde bijgebouwen ten behoeve van bed and breakfast;
h. het gebruik van bouwwerken voor horecadoeleinden, anders dan 

ondergeschikte lichte horeca;
i. het verwijderen van terrein afschermende beplanting, anders dan in de vorm 

van normaal onderhoud;
j. het gebruik van gronden voor meer standplaatsen voor kampeermiddelen dan 

het op de verbeelding per bestemmingsvlak aangegeven maximum aantal 
standplaatsen, voorzover ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal 
standplaatsen voor kampeermiddelen";

k. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandelsdoeleinden 
anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend.

36.6.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
 
a. het bepaalde in lid 36.5 onder d in die zin dat de gronden en bouwwerken in 

combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning in karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 36.5 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
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gronden;

c. het bepaalde in lid 36.5 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt ten behoeve van een zorgfunctie, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 36.5 onder g in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen,  zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid 36.5 onder i in die zin dat terrein afschermende beplanting 
wordt verwijderd, mits:
1. de verwijdering uitsluitend noodzakelijk is ten behoeve van de realisatie 

van een goede ontsluiting van het recreatieterrein, dan wel noodzakelijk is 
als gevolg van een herinrichting van de plaatsing van de 
kampeermiddelen;

2. de verwijdering incidenteel plaatsheeft en geen onevenredige afbreuk doet 
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aan de afschermende werking van de beplanting van het recreatieterrein 
ten opzichte van het omringende landschap;

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke, de 
natuurlijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden.

36.7.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

36.7.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke gebouwen, voor zover 

voorzien van de aanduiding "karakteristiek"; 
b. het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.

36.7.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 36.7.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

36.7.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

36.8.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

a. de aanduiding "maximum aantal standplaatsen voor kampeermiddelen" ten 
behoeve van het vergroten van het maximum aantal standplaatsen voor 
kampeermiddelen wordt aangepast, mits:
1. het nieuwe maximum aantal standplaatsen voor kampeermiddelen op de 

verbeelding wordt aangebracht;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landsch 

appelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;
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b. de bestemming 'Recreatie - 1' wordt gewijzigd in de bestemming 'Recreatie - 
3', mits:
1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast voor 

kampeerterreinen met een oppervlakte groter dan 5 hectare;
2. ten hoogste 1/3 deel van het bestemmingsvlak, zoals dat aanwezig was 

ten tijde van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, wordt 
voorzien van de bestemming 'Recreatie - 3';

3. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 38 
van overeenkomstige toepassing zijn;

4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. het nieuwe terrein complexmatig wordt beheerd en geëxploiteerd;
6. met de vormgeving en inrichting van het recreatieterrein wordt voldaan 

aan hetgeen is gesteld in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;
7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landsch 

appelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

c. een tweede bedrijfswoning met de daarbijbehorende aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen wordt gebouwd, mits:
1. de oppervlakte van het bestemmingsvlak minimaal 3,5 hectare bedraagt;
2. de tweede bedrijfswoning noodzakelijk is voor een goed beheer van het 

verblijfsrecreatieve terrein;
3. de overige regels van lid 36.2.2 van overeenkomstige toepassing zijn;
4. de oppervlakte van de bedrijfswoning ten hoogste 150 m² zal bedragen;
5. er nog niet eerder een tweede bedrijfswoning is gebouwd;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden.
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Artikel 37:  Recreatie - 2

37.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. standplaatsen voor kampeermiddelen, niet zijnde stacaravans, chalets, en 

naar de aard daarmee gelijk te stellen onderkomens;
b. standplaatsen voor kampeermiddelen, niet zijnde stacaravans, chalets, en 

naar de aard daarmee gelijk te stellen onderkomens op 
natuurkampeerterreinen, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van 
recreatie - natuurkampeerterrein”;

c. standplaatsen voor kampeermiddelen, niet zijnde stacaravans, chalets, en 
naar de aard daarmee gelijk te stellen onderkomens in combinatie met 
manege-activiteiten, huifkarverhuur en een groepsaccommodatie, ter plaatse 
van de aanduidingen “manege”, "specifieke vorm van bedrijf - huifkarverhuur" 
en “specifieke vorm van recreatie - groepsaccommodatie”;

d. gebouwen en overkappingen ten behoeve van onderhoud, beheer en 
dienstverlening en sanitaire voorzieningen;

e. een bedrijfswoning, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een 
bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met ruimten ten behoeve van beheer 
en dienstverlening, en ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep, een 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of kinderopvang, uitsluitend ter 
plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning"; 

f. trekkershutten en tenthuisjes;
g. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en 

landschappelijke waarden;

en mede bestemd voor:
h. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

i. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
laagvliegroute, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone 
- laagvliegroute”;

j. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

met daaraan ondergeschikt:
k. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:
l. terreinen;
m. beplanting en bebossing;
n. wegen en paden;
o. parkeervoorzieningen;
p. sloten en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen;
q. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
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37.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

37.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 37.1 onder d genoemde gebouwen en 
overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak zal ten hoogste één gebouw of overkapping worden 

gebouwd;
b. de oppervlakte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 50 m² 

bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen;

c. de goothoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 3,50 m 
bedragen;

d. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 6,00 m 
bedragen.

37.2.2. Bouwwerken in lid 37.1 onder e

Voor het bouwen van de in lid 37.1 onder e genoemde bouwwerken gelden de 
volgende regels:
a. het aantal bedrijfswoningen zal ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning" 

ten hoogste één bedragen;
b. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten minste de 

bestaande afstand bedragen;
c. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning 

zullen ten minste 1,00 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel 
het verlengde daarvan worden gebouwd;

d. de maatvoering van een bouwwerk zal voldoen aan de eisen die in het 
volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 

gebouw

Maximale oppervlakte Goothoogte 

in m

Dakhelling in ° Hoogte in 

m

per 

gebouw

gezamen- 

lijk

max. min. max. max.

Bedrijfswoning 150 m²# - 3,50 25 60 9,00

Aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen bij 

de bedrijfswoning

- 100 m² 3,00 - 60 -**

# tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
maximale oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen
** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal 
ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning
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37.2.3. Trekkershutten en tenthuisjes

Voor het plaatsen van trekkershutten en tenthuisjes gelden de volgende regels:
a. het aantal trekkershutten en/of tenthuisjes zal per kampeerterrein ten hoogste 

5 bedragen;
b. de oppervlakte van een trekkershut of een tenthuisje, inclusief overkapping, 

zal ten hoogste 40 m² bedragen;
c. de bouwhoogte van een trekkershut of een tenthuisje zal ten hoogste 3,50 m 

bedragen.

37.2.4. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
regels:
a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde zal ten 

hoogste 5,00 m bedragen.

37.3.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden als standplaats voor stacaravans, chalets, en 

naar de aard daarmee gelijk te stellen onderkomens;
b. het gebruik van gebouwen ten behoeve van onderhoud, beheer en 

dienstverlening en sanitaire voorzieningen voor (recreatieve) bewoning;
c. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, een aan- of uitbouw of een 

aangebouwd bijgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van de bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 100 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

d. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één 
bedrijfswoning ontstaat, tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding 
“specifieke vorm van wonen - twee woningen” in welk geval twee 
bedrijswoningen zijn toegestaan;

e. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen bij een bedrijfswoning voor bewoning;
f. het gebruik van een bedrijfswoning voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie; 
h. het gebruik van een bedrijfswoning, inclusief de aan- en uitbouwen en 

aangebouwde bijgebouwen ten behoeve van bed and breakfast;
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i. het verwijderen van terrein afschermende beplanting, anders dan in de vorm 
van normaal onderhoud;

j. het gebruik van gronden voor meer standplaatsen voor kampeermiddelen dan 
het op de verbeelding per bestemmingsvlak aangegeven maximum aantal 
standplaatsen, voorzover ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal 
standplaatsen voor kampeermiddelen".

37.4.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
 
a. het bepaalde in lid 37.3 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in 

combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning in karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 37.3 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

c. het bepaalde in lid 37.3 onder g in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt ten behoeve van een zorgfunctie, mits:
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1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 37.3 onder h in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen,  zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid 37.3 onder i in die zin dat terrein afschermende beplanting 
wordt verwijderd, mits:
1. de verwijdering uitsluitend noodzakelijk is ten behoeve van de realisatie 

van een goede ontsluiting van het recreatieterrein, dan wel noodzakelijk is 
als gevolg van een herinrichting van de plaatsing van de 
kampeermiddelen;

2. de verwijdering incidenteel plaatsheeft en geen onevenredige afbreuk doet 
aan de afschermende werking van de beplanting van het recreatieterrein 
ten opzichte van het omringende landschap;

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke, de 
natuurlijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden.
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37.5.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

37.5.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
b. het ontgronden, egaliseren en/of afgraven van gronden;
c. het aanplanten, kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas.

37.5.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 37.5.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

37.5.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden.

37.6.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

a. de aanduiding "maximum aantal standplaatsen voor kampeermiddelen" ten 
behoeve van het vergroten van het maximum aantal standplaatsen voor 
kampeermiddelen wordt aangepast, mits:
1. het nieuwe maximum aantal standplaatsen voor kampeermiddelen op de 

verbeelding wordt aangebracht;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landsch 

appelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

b. de bestemming 'Recreatie - 2' wordt gewijzigd in de bestemming 'Recreatie - 
1', mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 

van overeenkomstige toepassing zijn;
2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

3. op het nieuwe terrein sprake is van bedrijfsmatige exploitatie;
4. met de vormgeving en inrichting van het recreatieterrein wordt voldaan 
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aan hetgeen is gesteld in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden.
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Artikel 38:  Recreatie - 3

38.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. recreatiewoningen, inclusief aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen 

en aangebouwde overkappingen, voor de bedrijfsmatige exploitatie;
b. vrijstaande bijgebouwen bij recreatiewoningen;
c. gebouwen en overkappingen ten behoeve van beheer en dienstverlening, 

horeca en onderhoud;
d. een bedrijfswoning, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij 

bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met ruimten ten behoeve van 
beheer en dienstverlening, en ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep, 
een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of kinderopvang, ter plaatse van 
de aanduiding “bedrijfswoning”;

e. standplaatsen voor kampeermiddelen, waaronder stacaravans, en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen onderkomens;

f. chalets;
g. bergingen bij stacaravans, chalets en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

onderkomens;
h. trekkershutten en tenthuisjes;
i. een groepsaccommodatie, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm 

van recreatie - groepsaccommodatie”;
j. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;

en mede bestemd voor:
k. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

l. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

met daaraan ondergeschikt:
m. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:
n. tuinen, erven en terreinen;
o. sport- en speelterreinen;
p. parkeervoorzieningen;
q. beplanting en bebossing;
r. wegen en paden;
s. sloten en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen;
t. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

bestemmingsplan Buitengebied  
Status: vastgesteld / 21-03-2012  Buro Vijn B.V.



blz 1194  068402 

38.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

38.2.1. Bouwwerken in lid 38.1 onder a

Voor het bouwen van de in lid 38.1 onder a genoemde bouwwerken gelden de 
volgende regels:
a. de gezamenlijke oppervlakte van een recreatiewoning, de aan- of uitbouwen, 

de aangebouwde bijgebouwen of de aangebouwde overkappingen zal ten 
hoogste 100 m² bedragen;

b. de goothoogte van een recreatiewoning, de aan- of uitbouwen, de 
aangebouwde bijgebouwen of de aangebouwde overkappingen, zal ten 
hoogste 3,00 m bedragen;

c. de dakhelling van een recreatiewoning, de aan- of uitbouwen, de 
aangebouwde bijgebouwen of de aangebouwde overkappingen, zal ten 
hoogste 60º bedragen;

d. de bouwhoogte van een recreatiewoning, de aan- of uitbouwen, de 
aangebouwde bijgebouwen of de aangebouwde overkappingen, zal ten 
hoogste 7,00 m bedragen;

e. de onderlinge afstand tussen recreatiewoningen zal ten minste 5,00 m 
bedragen;

f. het maximum aantal recreatiewoningen zal ten hoogste het bestaande aantal 
bedragen bedragen, tenzij:
1. ter plaatse van de aanduiding "recreatiewoning", in welk geval per 

aanduiding ten hoogste één recreatiewoning zal worden gebouwd;
2. ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal recreatiewoningen", in 

welk geval het maximum aantal recreatiewoningen ten hoogste het binnen 
het bestemmingsvlak op de verbeelding aangegeven aantal zal bedragen;

3. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding uitgesloten - 
gebouwen" geen recreatiewoningen en overige gebouwen en 
overkappingen worden gebouwd.

38.2.2. Vrijstaande bijgebouwen

Voor het bouwen van vrijstaande bijgebouwen bij recreatiewoningen gelden de 
volgende regels:
a. per recreatiewoning zal ten hoogste één vrijstaand bijgebouw worden 

gebouwd;
b. de oppervlakte van een vrijstaand bijgebouw zal ten hoogste 10,00 m² 

bedragen;
c. de bouwhoogte van een vrijstaand bijgebouw zal ten hoogste 3,00 m 

bedragen.
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38.2.3. Bouwwerken in lid 38.1 onder c

Voor het bouwen van de in lid 38.1 onder c genoemde bouwwerken gelden de 
volgende regels:
a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal ten 

hoogste 100 m² bedragen;
b. de goothoogte van de gebouwen of overkappingen zal ten hoogste 3,00 m 

bedragen;
c. de dakhelling van de gebouwen of overkappingen, zal ten hoogste 60º 

bedragen.

38.2.4. Bouwwerken in lid 38.1 onder d

Voor het bouwen van de in lid 38.1 onder d genoemde bouwwerken gelden de 
volgende regels:
a. het aantal bedrijfswoningen zal per aangeduid gebied ten hoogste één 

bedragen;
b. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten minste de 

bestaande afstand bedragen;
c. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning 

zullen ten minste 1,00 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de 
bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;

d. de maatvoering van een bouwwerk zal voldoen aan de eisen die in het 
volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 

gebouw

Maximale oppervlakte Goothoogte 

in m

Dakhelling in ° Hoogte in m

per gebouw gezamenlijk max. min. max. max.

Bedrijfswoning 150 m² - 3,50 25 60 9,00

Aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen bij 

de bedrijfswoning

- 100 m² 3,00 - 60 -

38.2.5. Stacaravans

Voor het plaatsen van stacaravans en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
onderkomens gelden de volgende regels:
a. de oppervlakte van een stacaravan of een naar de aard daarmee gelijk te 

stellen onderkomen zal ten hoogste 70 m² bedragen;
b. de bouwhoogte van een stacaravan of een naar de aard daarmee gelijk te 

stellen onderkomen zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
c. de onderlinge afstand tussen stacaravans of naar de aard daarmee gelijk te 

stellen onderkomens zal ten minste 3,00 m bedragen.

38.2.6. Chalets

Voor het plaatsen van chalets gelden de volgende regels:
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a. de oppervlakte van een chalet zal ten hoogste 70 m² bedragen;
b. de bouwhoogte van een chalet zal ten hoogste 3,80 m bedragen;
c. de onderlinge afstand tussen chalets zal ten minste 6,00 m bedragen.

38.2.7. Bergingen bij stacaravans 

Voor het bouwen van bergingen bij stacaravans, chalets en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen onderkomens gelden de volgende regels:
a. per stacaravan, chalet of een naar de aard daarmee gelijk te stellen 

onderkomen zal ten hoogste één berging worden gebouwd;
b. de oppervlakte van een berging zal ten hoogste 6,00 m² bedragen;
c. de bouwhoogte van een berging zal ten hoogste 2,50 m bedragen;
d. de dakhelling van een berging zal ten hoogste 25º bedragen.
 

38.2.8. Trekkershutten en tenthuisjes

Voor het plaatsen van trekkershutten en tenthuisjes gelden de volgende regels:
a. het aantal trekkershutten en/of tenthuisjes zal per kampeerterrein ten hoogste 

5 bedragen, waarbij ten behoeve van de plaatsing daarvan evenveel 
standplaatsen voor kampeermiddelen moeten worden ingeleverd;

b. de oppervlakte van een trekkershut of een tenthuisje zal ten hoogste 30 m² 
bedragen;

c. de bouwhoogte van een trekkershut of een tenthuisje zal ten hoogste 3,50 m 
bedragen.

38.2.9. Groepsaccommodaties

Voor het bouwen van groepsaccommodaties gelden de volgende regels:
a. het aantal groepsaccommodaties zal per aangeduid gebied ten hoogste één 

bedragen;
b. de oppervlakte van een groepsaccommodatie zal ten hoogste 350 m² 

bedragen;
c. de goothoogte van de gebouwen of overkappingen zal ten hoogste 3,00 m 

bedragen;
d. de bouwhoogte van de gebouwen of overkappingen zal ten hoogste 10,00 m 

bedragen;
e. de dakhelling van de gebouwen of overkappingen zal ten hoogste 60º 

bedragen.

38.2.10. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de 
bedrijfswoning(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 
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b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen.

38.2.11. Geen gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen geldt de volgende regel:
a. ter plaatse van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding uitgesloten - 

gebouwen” zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

38.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 38.2.1 onder a in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van een recreatiewoning, inclusief de aan- of uitbouwen, de aangebouwde 
bijgebouwen en de aangebouwde overkappingen wordt vergroot tot ten 
hoogste 125 m², mits:
1. deze vergunning uitsluitend wordt verleend ten behoeve van het geschikt 

maken van een recreatiewoning voor gebruik door gehandicapten en/of 
ouderen die slecht ter been zijn;

2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld;

b. het bepaalde in lid 38.2.1 onder e in die zin dat recreatiewoningen geschakeld 
worden gebouwd ten behoeve van de bouw van een groepsonderkomen, 
mits:
1. er ten hoogste vijf recreatiewoningen aaneen worden gebouwd;
2. het recreatiewoningenterrein in overwegende mate ingericht blijft met 

vrijstaande, individuele recreatiewoningen;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

38.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gebouwen en kampeermiddelen, met uitzondering van 

bedrijfswoningen, voor permanente bewoning;
b. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, een aan- of uitbouw of een 

aangebouwd bijgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van de bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 100 m²;
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3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

c. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning 
ontstaat;

d. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen bij een bedrijfswoning voor bewoning;
e. het gebruik van een bedrijfswoning voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie; 
g. het gebruik van een bedrijfswoning, inclusief de aan- en uitbouwen en 

aangebouwde bijgebouwen ten behoeve van bed and breakfast;
h. het gebruik van de gronden en bouwwerken anders dan ten behoeve van een 

bedrijfsmatige exploitatie;
i. het verwijderen van terreinafschermende beplanting, anders dan in de vorm 

van normaal onderhoud.

38.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 38.4 onder d in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning in karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 38.4 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
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behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 

verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

c. het bepaalde in lid 38.4 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt ten behoeve van een zorgfunctie, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 38.4 onder g in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen,  zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid 38.4 onder i in die zin dat terrein afschermende beplanting 
wordt verwijderd, mits:
1. de verwijdering uitsluitend noodzakelijk is ten behoeve van de realisatie 

van een goede ontsluiting van het recreatiewoningenterrein;
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2. de verwijdering incidenteel plaatsheeft en geen onevenredige afbreuk doet 
aan de afschermende werking van de beplanting van het 
recreatiewoningenterrein ten opzichte van het omringende landschap;

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 
landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

38.6.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

38.6.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:

het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.

38.6.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 38.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

38.6.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

38.7.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

het aantal recreatiewoningen wordt vergroot, mits:
1. voldaan wordt aan de bouwregels in lid 38.2 met betrekking tot de bouw 

van recreatiewoningen;
2. het maximum aantal recreatiewoningen op de verbeelding wordt 

aangegeven;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden.
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Artikel 39:  Recreatie - 4

39.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. recreatiewoningen, inclusief aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen 

en aangebouwde overkappingen;
b. vrijstaande bijgebouwen bij recreatiewoningen; 
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het landschappelijk 

waardevolle karakter van het recreatieterrein;

en mede bestemd voor:
d. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

e. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

met daaraan ondergeschikt:
f. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:
g. tuinen, erven en terreinen;
h. parkeervoorzieningen;
i. beplanting en bebossing;
j. wegen en paden;
k. sloten en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen;
l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

39.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

39.2.1. Bouwwerken in lid 39.1 onder a

Voor het bouwen van de in lid 39.1 onder a genoemde bouwwerken gelden de 
volgende regels:
a. het aantal recreatiewoningen zal ten hoogste het bestaande aantal bedragen, 

tenzij ter plaatse van de aanduiding "recreatiewoning", in welk geval per 
aanduiding ten hoogste één recreatiewoning zal worden gebouwd ;

b. de gezamenlijke oppervlakte van een recreatiewoning al dan niet in 
combinatie met een aan- of uitbouw, een aangebouwd bijgebouw of een 
aangebouwde overkapping zal ten hoogste 100 m² bedragen;

c. de goothoogte van een recreatiewoning, de aan- of uitbouwen, de 
aangebouwde bijgebouwen of de aangebouwde overkappingen, zal ten 
hoogste 3,00 m bedragen;
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d. de dakhelling van een recreatiewoning, de aan- of uitbouwen, de 
aangebouwde bijgebouwen of de aangebouwde overkappingen, zal ten 
hoogste 60º bedragen;

e. de bouwhoogte van een recreatiewoning, de aan- of uitbouwen, de 
aangebouwde bijgebouwen of de aangebouwde overkappingen, zal ten 
hoogste 7,00 m bedragen, tenzij ter plaatse van de aanduiding "specifieke 
bouwaanduiding - afwijkende maatvoering" in welk geval de bouwhoogte ten 
hoogste 3,50 m zal bedragen;

f. er zullen geen vrijstaande overkappingen worden gebouwd.

39.2.2. Vrijstaande bijgebouwen

Voor het bouwen van vrijstaande bijgebouwen bij recreatiewoningen gelden de 
volgende regels:
a. per recreatiewoning zal ten hoogste één vrijstaand bijgebouw worden 

gebouwd;
b. de oppervlakte van een vrijstaand bijgebouw zal ten hoogste 10,00 m² 

bedragen;
c. de bouwhoogte van een vrijstaand bijgebouw zal ten hoogste 3,00 m 

bedragen.

39.2.3. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de 
bedrijfswoning(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen.

39.3.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gebouwen voor permanente bewoning;
b. het verwijderen van terrein afschermende beplanting, anders dan in de vorm 

van normaal onderhoud;
c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning.

39.4.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

het bepaalde in lid 39.3 onder b in die zin dat terrein afschermende beplanting 
wordt verwijderd, mits:
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1. de verwijdering uitsluitend noodzakelijk is ten behoeve van de realisatie 
van een goede ontsluiting van het recreatiewoningenterrein;

2. de verwijdering incidenteel plaatsheeft en geen onevenredige afbreuk doet 
aan de afschermende werking van de beplanting van het 
recreatiewoningenterrein ten opzichte van het omringende landschap;

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 
landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

39.5.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

39.5.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
b. het ontgronden, egaliseren en/of afgraven van gronden;
c. het aanplanten, kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas.

39.5.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 39.5.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

39.5.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan het landschappelijk waardevolle karakter van het 
recreatieterrein en de landschappelijke inpassing van de recreatiewoningen.
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Artikel 40:  Recreatie - 5

40.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - 5' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen, alsmede gebouwen ten behoeve van 

onderhoud en sanitaire voorzieningen, ten behoeve van de verblijfsrecreatie in 
de vorm van groepsaccommodaties, recreatieappartementen en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen verblijfsrecreatieve voorzieningen al dan niet in 
combinatie met sociaal - culturele doeleinden en horeca;

b. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij 
bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een 
aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of 
kinderopvang;

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;
d. een kampeerterrein, ter plaatse van de aanduiding “kampeerterrein”;
e. het plaatsen van tenten, ter plaatse van de aanduiding "verblijfsrecreatie";
f. een maatschappelijke voorziening, ter plaatse van de aanduiding 

"maatschappelijk";
g. verblijfsrecreatieve voorzieningen als onderdeel van de beheerdersruimte, ter 

plaatse van de aanduiding "verblijfsrecreatie";
h. recreatieappartementen, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van 

recreatie - recreatieappartementen";
waarbij, indien de gronden op de verbeelding zijn voorzien van de aanduiding 
"karakteristiek", de instandhouding van de bestaande karakteristieke hoofdvorm 
wordt nagestreefd;

en mede bestemd voor:
i. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

j. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

k. de bescherming van de functie van de in het aanliggende gebied gesitueerde 
molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - molenbiotoop';

met daaraan ondergeschikt:
l. kleinschalige duurzame energiewinning;
m. wegen en paden;
n. water;

met de daarbijbehorende:
o. tuinen, erven en terreinen;
p. parkeervoorzieningen;
q. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
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40.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

40.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 40.1 onder a t/m c genoemde gebouwen en 
overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van de ter plaatse gevestigde groepsaccommodatie of naar de aard 
daarmee gelijk te stellen voorziening worden gebouwd;

b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal niet 
meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak;

c. de gevellengte van een gebouw zal ten hoogste 100 m bedragen;
d. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bestemmingsvlak 

bedragen, tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding “bedrijfswoning 
uitgesloten”;

e. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten minste de 
bestaande afstand bedragen;

f. de bedrijfsgebouwen en overkappingen en de aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m 
achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan 
worden gebouwd;

g. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voldoen aan de eisen 
die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 

bouwwerk

Maximale 

oppervlakte

Goothoogte in 

m

Dakhelling in ° Hoogte in 

m

per 

gebouw of 

overkapping 

gezamenlijk max. min. max. max.

bedrijfsgebouw, 

waaronder een 

overkapping

- 500 m²* 4,50 20 60 12,00

bedrijfswoning 150 m²* - 3,50 25 60 9,00

aan- en 

uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen bij 

de bedrijfswoning

- 100 m² 3,50 - 60 -**

* tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
(gezamenlijke) oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen of 
een bedrijfswoning ten hoogste de bestaande (gezamenlijke) oppervlakte 
zal bedragen
** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal 
ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning
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40.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of 
bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen.

40.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 40.2.1 onder b in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van de gebouwen en overkappingen ten hoogste 75% van de oppervlakte van 
het bestemmingsvlak zal bedragen, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

b. het bepaalde in lid 40.2.1 onder g in die zin dat de goothoogte van 
bedrijfsgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 5,50 m, mits:
1. de vergroting noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden.

40.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, een aan- of uitbouw of een 

aangebouwd bijgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;
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2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van de bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 100 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
c. het gebruik van een bedrijfswoning voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
d. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning 

ontstaat;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie;
f. het gebruik van een bedrijfswoning, inclusief de aan- en uitbouwen en 

aangebouwde bijgebouwen ten behoeve van bed and breakfast; 
g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van het kamperen, 

tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding “kampeerterrein”, in welk 
geval ten hoogste 10 kampeermiddelen mogen worden geplaatst in de 
periode van 15 maart tot 1 november;

h. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, 
anders dan productiegebonden detailhandel;

i. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
horecadoeleinden, indien de gezamenlijke horecavloeroppervlakte groter is 
dan 100 m² en de horecavoorziening niet ten dienste staat van de 
groepsaccommodatie of de naar de aard daarmee gelijk te stellen 
voorziening;

j. het gebruik van gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 
"verblijfsrecreatie" voor meer dan vijf tenten.

40.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 40.4 onder b in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning in karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 40.4 onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
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bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

c. het bepaalde in lid 40.4 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt ten behoeve van een zorgfunctie, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 40.4 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen,  zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
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5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

40.6.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

40.6.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke gebouwen, voor zover 

voorzien van de aanduiding "karakteristiek"; 
b. het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.

40.6.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 40.6.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken 
zijnde, of werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

40.6.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

40.7.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

de bestemming 'Recreatie - 5' wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' of 
'Wonen - Voormalige boerderijpanden', mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 54 of 

56 van toepassing zijn;
2. deze wijziging niet wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding 

"bedrijfswoning uitgesloten";
3. de recreatieve activiteiten ter plaatse zijn beëindigd;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
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(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de woonfunctie ondergebracht wordt in de voormalige bedrijfswoning;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 41:  Recreatie - Recreatiewoningen

41.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Recreatiewoningen' aangewezen gronden zijn bestemd 
voor:
a. recreatiewoningen;
b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een recreatiewoning;

en mede bestemd voor:
c. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

d. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
laagvliegroute, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone 
- laagvliegroute”;

e. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

met daaraan ondergeschikt:
f. kleinschalige duurzame energiewinning;
g. wegen en paden;
h. water;

met de daarbijbehorende:
i. tuinen, erven en terreinen;
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

41.2.  Bouwregels

41.2.1. Recreatiewoningen

Voor het bouwen van recreatiewoningen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak zal ten hoogste één recreatiewoning worden gebouwd;
b. de oppervlakte van een recreatiewoning zal ten hoogste 100 m² bedragen, 

tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de oppervlakte 
van een recreatiewoning ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen;

c. de goothoogte van een recreatiewoning zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
d. de bouwhoogte van een recreatiewoning zal ten hoogste 7,00 m bedragen;
e. de dakhelling van een recreatiewoning zal ten minste 25° en ten hoogste 60° 

bedragen;
f. er mogen geen dakkapellen, serres en/of erkers op of aan een 

recreatiewoning worden gebouwd.
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41.2.2. Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een recreatiewoning

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een 
recreatiewoning gelden de volgende regels:
a. bij een recreatiewoning zal ten hoogste één aan- of uitbouw, bijgebouw of 

overkapping worden gebouwd;
b. de oppervlakte van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping zal 

ten hoogste 10,00 m² bedragen;
c. de bouwhoogte van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping 

zal ten hoogste 2,50 m bedragen.

41.2.3. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van de recreatiewoningen ten 
hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen.

41.3.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor permanente bewoning;
b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning.
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Artikel 42:  Sport - Golfbaan

42.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport - Golfbaan' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een golfbaan;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en 

landschappelijke waarden;

met daaraan ondergeschikt:
c. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:
d. gebouwen en overkappingen ten behoeve van de golfbaan;
e. gebouwen en overkappingen ten behoeve van sanitair en/of 

schuilgelegenheid;
f. terreinen;
g. parkeervoorzieningen;
h. beplanting en bebossing;
i. sloten en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen;
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

42.2.  Bouwregels

42.2.1. Gebouwen en overkappingen ten behoeve van de golfbaan

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen ten behoeve van de golfbaan 
gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van de ter plaatse gevestigde golfbaan worden gebouwd;
b. de gebouwen en overkappingen zullen uitsluitend worden gebouwd, ter 

plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - gebouwen";
c. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en de overkappingen zal ten 

hoogste 2.500 m² bedragen;
d. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 8,00 m 

bedragen;
e. de dakhelling van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 60° 

bedragen.

42.2.2. Gebouwen en overkappingen ten behoeve van sanitair en/of 
schuilgelegenheid

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen ten behoeve van sanitair en/of 
schuilgelegenheid gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van de ter plaatse gevestigde golfbaan worden gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal per 
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bestemmingsvlak ten hoogste 250 m² bedragen;
c. de bouwhoogte van de gebouwen en overkappingen zal ten hoogste 3,50 m 

bedragen.

42.2.3. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 5,00 m bedragen.

42.3.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca, anders 
dan in de vorm van een kantine ten behoeve van de ter plaatse uitgeoefende 
sportactiviteiten.

42.4.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

42.4.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het graven en dempen van sloten;
b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
c. het ontgronden, egaliseren en/of afgraven van gronden;
d. het aanplanten, kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas.

42.4.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 42.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

42.4.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan natuurlijke en landschappelijke waarden.
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Artikel 43:  Sport - Hondensportterrein

43.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport - Hondensportterrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een hondensportterrein;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en 

landschappelijke waarden;

en mede bestemd voor:
c. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

d. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
laagvliegroute, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone 
- laagvliegroute”;

met daaraan ondergeschikt:
e. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:
f. gebouwen, waaronder overkappingen;
g. terreinen;
h. parkeervoorzieningen;
i. beplanting en bebossing;
j. sloten en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen;
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

43.2.  Bouwregels

43.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van het ter plaatse gevestigde hondensportterrein worden gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en de overkappingen zal ten 

hoogste 25,00 m² bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, 
in welk geval de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste de bestaande 
oppervlakte zal bedragen;

c. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 6,00 m 
bedragen;

d. de dakhelling van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 60° 
bedragen.
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43.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 5,00 m bedragen.

43.3.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

43.3.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
b. het ontgronden, egaliseren en/of afgraven van gronden;
c. het aanplanten, kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas.

43.3.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 43.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

43.3.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan natuurlijke en landschappelijke waarden.
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Artikel 44:  Sport - IJsbaan

44.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport - IJsbaan' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een ijsbaan;
b. het agrarisch grondgebruik;
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en 

landschappelijke waarden;

en mede bestemd voor:
d. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
“vrijwaringszone - laagvlieggebied”;

met daaraan ondergeschikt:
e. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:
f. gebouwen, waaronder overkappingen;
g. terreinen;
h. parkeervoorzieningen;
i. beplanting en bebossing;
j. sloten en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen;
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

44.2.  Bouwregels

44.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van de ter plaatse gevestigde ijsbaan worden gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en de overkappingen zal ten 

hoogste 50,00 m² bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, 
in welk geval de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste de bestaande 
oppervlakte zal bedragen;

c. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 6,00 m 
bedragen;

d. de dakhelling van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 60° 
bedragen.

44.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 
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bedragen; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 

hoogste 5,00 m bedragen.

44.3.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

44.3.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het af- en/of vergraven, egaliseren en/of ophogen van gronden;
b. het verwijderen van bomen en/of houtgewas;
c. het graven, baggeren en/of verbreden van beken, plassen, poelen, vennen, 

sloten en/of andere watergangen en/of -partijen;
d. het wijzigen en/of aanbrengen van kunstwerken, zoals stuwen, dammen en/of 

duikers;
e. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen al dan niet ten behoeve van 

parkeervoorzieningen;
f. het verwijderen en/of verleggen van bestaande zand-, fiets- en voetpaden ten 

behoeve van de verbetering van de natuurwaarden vanuit beheerinrichting;
g. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het dagrecreatief 

medegebruik en/of het educatief medegebruik;
h. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of 

communicatieleidingen.

44.3.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 44.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud, het normale bos- en/of natuurbeheer en/of de kap ten 

gevolge van de houtproductie betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

44.3.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan natuurlijke en landschappelijke waarden.
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Artikel 45:  Sport - Manege

45.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport - Manege' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van een manege;
b. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij 

bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een 
aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of 
kinderopvang;

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;

en mede bestemd voor:
d. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

met daaraan ondergeschikt:
e. kleinschalige duurzame energiewinning;
f. evenementen binnen de bedrijfsgebouwen;
g. wegen en paden;
h. water;

met de daarbijbehorende:
i. tuinen, erven en terreinen;
j. parkeervoorzieningen;
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

45.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

45.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 45.1 onder a t/m c genoemde gebouwen en 
overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van de ter plaatse gevestigde manege worden gebouwd, waarbij 
deze bouwregels eveneens van toepassing zijn voor functies die na afwijken 
van de gebruiksregels aan de manege zijn toegevoegd;

b. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal 
niet meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak;

c. de gevellengte van een gebouw zal ten hoogste 100 m bedragen;
d. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bestemmingsvlak 

bedragen, tenzij de gronden ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding 
“bedrijfswoning uitgesloten”;

e. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten minste de 
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bestaande afstand bedragen;
f. de bedrijfsgebouwen en overkappingen en de aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m 
achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan 
worden gebouwd;

g. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voldoen aan de eisen 
die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 

bouwwerk

Maximale 

oppervlakte

Goothoogte in 

m

Dakhelling in ° Hoogte 

in m

per 

gebouw of 

overkapping 

gezamenlijk max. min. max. max.

bedrijfsgebouw, 

waaronder een 

overkapping

500 m² 2500 m²* 4,50 20 60 12,00

bedrijfswoning 150 m²* - 3,50 25 60 9,00

aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen bij 

de bedrijfswoning

- 100 m² 3,50 - 60 -**

* tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
(gezamenlijke) oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen of 
een bedrijfswoning ten hoogste de bestaande (gezamenlijke) oppervlakte 
zal bedragen
** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal 
ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning

45.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of 
bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen.

45.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 45.2.1 onder b in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van de bedrijfsgebouwen en overkappingen ten hoogste 75% van de 
oppervlakte van het bestemmingsvlak zal bedragen, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
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2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

b. het bepaalde in lid 45.2.1 onder g in die zin dat een bedrijfsgebouw wordt 
gebouwd met een oppervlakte groter dan 500 m², mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

c. het bepaalde in lid 45.2.1 onder g in die zin dat de goothoogte van 
bedrijfsgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 5,50 m, mits:
1. de vergroting noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden.

45.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, een aan- of uitbouw of een 

aangebouwd bijgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van de bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 100 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
c. het gebruik van een bedrijfswoning voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
d. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning 

ontstaat;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie;
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
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verblijfsrecreatieve doeleinden;
g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, 

anders dan productiegebonden detailhandel;
h. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

horecadoeleinden, indien de gezamenlijke horecavloeroppervlakte groter is 
dan 100 m²;

i. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid 
anders dan maneges en bij het wonen toegestane beroepen en bedrijven en 
waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend.

45.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 45.4 onder b en f in die zin dat de gronden en bouwwerken 
in combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning al dan niet in karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 45.4 onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;
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c. het bepaalde in lid 45.4 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt ten behoeve van een zorgfunctie, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 45.4 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen,  zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

45.6.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

45.6.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:

het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.
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45.6.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 45.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

45.6.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

45.7.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

de bestemming 'Sport - Manege' wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' 
al dan niet in combinatie met een gedeeltelijke wijziging in de bestemming 
'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2', mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 54 

en/of artikel 3 of 4 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. het bestemmingsvlak 'Wonen' wordt afgestemd op de feitelijke situatie en 

eventueel buiten het bestemmingsvlak 'Wonen' liggende gronden worden 
voorzien van de bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2';

3. de manegeactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de woonfunctie ondergebracht wordt in de voormalige bedrijfswoning;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 46:  Sport - Sporthal

46.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport - Sporthal' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van een sporthal;

met daaraan ondergeschikt:
b. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:
c. terreinen;
d. parkeervoorzieningen;
e. beplanting en bebossing;
f. sloten en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen;
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

46.2.  Bouwregels

46.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van de ter plaatse gevestigde sporthal worden gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal niet 

meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak, met 
een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 2500 m²;

c. de oppervlakte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 500 m² 
bedragen;

d. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 12,00 m 
bedragen;

e. de dakhelling van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 60° 
bedragen.

46.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de 
gebouwen en overkappingen ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen.
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46.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 46.2.1 onder b in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van de gebouwen en overkappingen ten hoogste 75% van de oppervlakte van 
het bestemmingsvlak zal bedragen, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen ten 

hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

b. het bepaalde in lid 46.2.1 onder c in die zin dat een gebouw wordt gebouwd 
met een oppervlakte groter dan 500 m², mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen ten 

hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast.

46.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca anders 
dan in ondergeschikte mate ten dienste van de sporthal.  
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Artikel 47:  Sport - Sportvelden

47.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport - Sportvelden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. sportvelden ten behoeve van doeleinden van sport, spel en ontspanning en 

scouting;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en 

landschappelijke waarden;
c. een antennemast, ter plaatse van de aanduiding “antennemast”; 

en mede bestemd voor:
d. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
“vrijwaringszone - laagvlieggebied”;

met daaraan ondergeschikt:
e. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:
f. gebouwen, waaronder overkappingen;
g. terreinen;
h. parkeervoorzieningen;
i. beplanting en bebossing;
j. sloten en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen;
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

47.2.  Bouwregels

47.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van het ter plaatse gevestigde sportveld worden gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en de overkappingen zal ten 

hoogste 2500 m² bedragen, tenzij ter plaatse van de aanduiding "specifieke 
bouwaanduiding - afwijkende maatvoering", in welk geval de gezamenlijke 
oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen;

c. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 8,00 m 
bedragen;

d. de dakhelling van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 60° 
bedragen.

47.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
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a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 
bedragen; 

a. de bouwhoogte van een antennemast, ter plaatse van de aanduiding 
"antennemast", zal ten hoogste de bestaande bouwhoogte bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 10,00 m bedragen;

c. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

47.3.  Specifieke nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen specifieke nadere eisen stellen aan de 
situering van bouwwerken ten behoeve van een goede inpassing in het 
omgevingsbeeld en rekening houdend met de cultuurhistorische waarden.

47.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca, anders 
dan in de vorm van een kantine ten behoeve van de ter plaatse uitgeoefende 
sportactiviteiten.

47.5.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

47.5.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het graven en dempen van sloten;
b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
c. het ontgronden, egaliseren en/of afgraven van gronden;
d. het aanplanten, kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas.

47.5.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 47.5.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
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47.5.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan natuurlijke en landschappelijke waarden.
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Artikel 48:  Sport - Verenigingsgebouw

48.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport - Verenigingsgebouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van een verenigingsgebouw voor 

de scouting;

met daaraan ondergeschikt:
b. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:
c. terreinen;
d. parkeervoorzieningen;
e. beplanting en bebossing;
f. sloten en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen;
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

48.2.  Bouwregels

48.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van de ter plaatse gevestigde verenigingsgebouw worden gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal niet 

meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak met 
een maximum van 150 m²;

c. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 6,00 m 
bedragen;

d. de dakhelling van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 60° 
bedragen.

48.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de 
gebouwen en overkappingen ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen.'
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48.3.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca anders 
dan in ondergeschikte mate ten dienste van het verenigingsgebouw.  
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Artikel 49:  Sport - Zwembad

49.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport - Zwembad' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een zwembad;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en 

landschappelijke waarden;

en mede bestemd voor:
c. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

d. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

met daaraan ondergeschikt:
e. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:
f. gebouwen, waaronder overkappingen;
g. terreinen;
h. parkeervoorzieningen;
i. beplanting en bebossing;
j. sloten en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen;
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

49.2.  Bouwregels

49.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van het ter plaatse gevestigde zwembad worden gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en de overkappingen zal per 

bestemmingsvlak ten hoogste 1.000 m² bedragen;
c. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 12,00 m 

bedragen;
d. de dakhelling van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 60° 

bedragen.

49.2.2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 
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bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de 
gebouwen en overkappingen ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen.

49.3.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca anders 
dan in ondergeschikte mate ten dienste van het zwembad.

49.4.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

49.4.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het graven en dempen van sloten;
b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
c. het ontgronden, egaliseren en/of afgraven van gronden;
d. het aanplanten, kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas.

49.4.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 49.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

49.4.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan natuurlijke en landschappelijke waarden.
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Artikel 50:  Verkeer

50.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. (ontsluitings)wegen;
b. paden;
c. bruggen, dammen, faunapassages en/of duikers;
d. sloten, bermen en beplanting;
e. parkeervoorzieningen;
f. dagrecreatief medegebruik;
g. een verkooppunt van motorbrandstoffen, inclusief lpg, met de daarbij 

behorende gebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 
"verkooppunt motorbrandstoffen met lpg";

h. een vulpunt voor lpg, ter plaatse van de aanduiding “vulpunt lpg”;
i. een opslag voor lpg, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van 

bedrijf - opslag lpg";
j. een afleverzuil voor lpg, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

bedrijf - afleverzuil lpg"; 
k. de winning van organisch materiaal ten behoeve van biobrandstof en/of 

compostering;
l. een antennemast, ter plaatse van de aanduiding “antennemast”;

en mede bestemd voor:
m. het tegengaan van te hoge bebouwing vanwege een straalpad, ter plaatse van 

de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - straalpad';
n. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

o. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
laagvliegroute, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone 
- laagvliegroute”;

p. het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt 
kwetsbare objecten vanwege een lpg-installatie, ter plaatse van de algemene 
aanduidingregel 'veiligheidszone - lpg';

q. het beschermen van het doelmatig en veilig functioneren van de weg, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - weg';

r. het beschermen van het doelmatig en veilig functioneren van de vaarweg, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - vaarweg';

s. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

t. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de 
drinkwaterdistributie en de grondwaterkwaliteit van een 
grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene 
aanduidingregel 'milieuzone - waterwingebied en 
grondwaterbeschermingsgebied';

u. de bescherming van de functie van de in het aanliggende gebied gesitueerde 
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molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - molenbiotoop';

met daaraan ondergeschikt:
v. kleinschalige duurzame energiewinning;
w. een parkeerterrein, ter plaatse van de aanduiding “parkeerterrein”;

met de daarbijbehorende;
x. gebouwen en overkappingen ten behoeve van:

1. een verkooppunt van motorbrandstoffen;
2. detailhandel in de bij een verkooppunt behorende accessoires en 

benodigdheden voor motorvoertuigen, alsmede de bij een verkooppunt 
gebruikelijke voedings- en genotmiddelen, kranten, tijdschriften, 
snijbloemen, en dergelijke;

 ter plaatse van de aanduiding "verkooppunt motorbrandstoffen met lpg";
y. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

50.2.  Bouwregels

50.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 50.1 onder g genoemde gebouwen en 
overkappingen gelden de volgende regels:
a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal ten 

hoogste 150 m² bedragen;
b. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 4,00 m 

bedragen.

50.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende regel:
a. de bouwhoogte van een antennemast, ter plaatse van de aanduiding 

"antennemast", zal ten hoogste de bestaande bouwhoogte bedragen; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan 

rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het 
verkeer, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

50.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

het bepaalde in lid 50.2.2 in die zin dat de bouwhoogte van overige 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot 12,00 m, mits:
1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de verkeersveiligheid, de 

landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen 
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gronden.

50.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:

het aanleggen van wegen en paden of het anderszins inrichten van het 
bestemmingsvlak in afwijking van het bestaande profiel van wegen en paden.

50.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

het bepaalde in lid 50.4 in die zin dat wordt afgeweken van het het bestaande 
profiel, mits:
1. hierdoor geen wezenlijke verandering in de geluidssituatie optreedt;
2. de verkeersveiligheid hierdoor niet onevenredig wordt aangetast;
3. tevens getoetst wordt aan de gevolgen voor de afwikkelingen van het 

openbaar vervoer.
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Artikel 51:  Verkeer - Fietspaden

51.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Fietspaden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. fiets- en voetpaden;
b. kaden en dijken;
c. bruggen, dammen, faunapassages en/of duikers;
d. sloten, bermen en beplanting;
e. dagrecreatief medegebruik;
f. defensiedoeleinden, ter plaatse van de aanduiding “militair oefenterrein”, 

waarbij de gronden worden gebruikt voor lichte militaire oefeningen in 
samenhang met het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke 
en landschappelijke waarden;

en mede bestemd voor:
g. het tegengaan van te hoge bebouwing vanwege een straalpad, ter plaatse van 

de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - straalpad”;
h. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
“vrijwaringszone - laagvlieggebied”;

i. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
laagvliegroute, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone 
- laagvliegroute”;

j. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

met daaraan ondergeschikt:
k. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:
l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

51.2.  Bouwregels

51.2.1. Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden 
gebouwd.

51.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende regel:

de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan 
rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het 
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verkeer, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
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Artikel 52:  Water

52.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. kanalen, beken, sloten, vaarten, en daarmee gelijk te stellen waterlopen ten 

behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, de waterberging, de beroeps- en 
recreatievaart en het behoud van de natuurlijke, landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden;

en mede bestemd voor:
b. het tegengaan van te hoge bebouwing vanwege een straalpad, ter plaatse van 

de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - straalpad';
c. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

d. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
laagvliegroute, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone 
- laagvliegroute”;

e. het beschermen van het doelmatig en veilig functioneren van de vaarweg, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - vaarweg';

f. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de 
drinkwaterdistributie en de grondwaterkwaliteit van een 
grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene 
aanduidingregel 'milieuzone - waterwingebied en 
grondwaterbeschermingsgebied';

g. het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt 
kwetsbare objecten vanwege een LPG-installatie, ter plaatse van de 
algemene aanduidingregel “veiligheidszone - lpg”;

met de daarbijbehorende:
h. kaden, dijken en oeverstroken;
i. bruggen, dammen en duikers;
j. sluizen en stuwen;
k. paden;
l. dagrecreatief medegebruik;
m. kleinschalige duurzame energiewinning;
n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

52.2.  Bouwregels

52.2.1. Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden 
gebouwd.
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52.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. er zullen geen steigers of naar de aard daarmee gelijk te stellen 

aanleggelegenheden worden gebouwd, ter plaatse van de aanduiding 
“Wro-zone - wijzigingsgebied 1”;

b. er zullen geen nieuwe bruggen, dammen en duikers worden gebouwd ten 
behoeve van een landbouwkundig gebruik;

c. de bouwhoogte van bruggen, niet zijnde bruggen ten behoeve van de 
ontsluiting van erven, en/of viaducten zal ten hoogste 10,00 m bedragen;

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan 
rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het 
verkeer, waaronder bruggen ten behoeve van de ontsluiting van erven, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen.

52.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

het bepaalde in lid 52.2.2 onder b in die zin dat tevens nieuwe bruggen, 
dammen en/of duikers worden gebouwd ten behoeve van een 
landbouwkundig gebruik, mits:
1. de bruggen, dammen of duikers noodzakelijk zijn voor een goed 

landbouwkundig gebruik van de gronden;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de cultuurhistorische en archeologische 
waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden.

52.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:

het gebruik van de gronden als ligplaats of aanleggelegenheid voor vaartuigen 
en/of woonschepen, woonarken of casco's (caissons) die tot woonschip of 
woonark kunnen worden omgebouwd.

52.5.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

52.5.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
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het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen of aanlegplaatsen ten 
behoeve van het recreatief medegebruik.

52.5.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 52.5.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan 

met een daarvoor benodigde vergunning.

52.5.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en cultuurhistorische waarden en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 53:  Water - Waterwinning

53.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water - Waterwinning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van een waterwinbedrijf gericht op 

de drinkwatervoorziening;
b. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij 

bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een 
aan-huis-verbonden beroep en/of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;

en mede bestemd voor:
d. het beschermen van het doelmatig en veilig functioneren van de weg, ter 

plaatse van de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - weg';
e. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de 

drinkwaterdistributie en de grondwaterkwaliteit van een 
grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene 
aanduidingregel 'milieuzone - waterwingebied en 
grondwaterbeschermingsgebied';

f. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
laagvliegroute, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone 
- laagvliegroute”;

met daaraan ondergeschikt:
g. kleinschalige duurzame energiewinning;
h. wegen en paden;
i. water;
j. terreinen voor tijdelijk kamperen, ter plaatse van de aanduiding “specifieke 

vorm van recreatie - tijdelijk kampeerterrein”;

met de daarbijbehorende:
k. tuinen, erven en terreinen;
l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

53.2.  Bouwregels

53.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van de in lid 53.1 onder a t/m c genoemde gebouwen en 
overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van het ter plaatse gevestigde waterwinbedrijf worden gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal niet 

meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak;
c. de gevellengte van een gebouw zal ten hoogste 100 m bedragen;
d. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bestemmingsvlak 
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bedragen;
e. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten minste de 

bestaande afstand bedragen;
f. de bedrijfsgebouwen en overkappingen en de aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m 
achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan 
worden gebouwd;

g. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voldoen aan de eisen 
die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 

bouwwerk

Maximale 

oppervlakte

Goothoogte in 

m

Dakhelling in ° Hoogte in 

m

per 

gebouw of 

overkapping 

gezamenlijk max. min. max. max.

bedrijfsgebouw, 

waaronder een 

overkapping

500 m² 2500 m² 4,50 20 60 9,00

bedrijfswoning 150 m² - 3,50 25 60 9,00

aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen bij 

de bedrijfswoning

- 100 m² 3,50 - 60 -**

** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal 
ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning

53.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of 
bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen.

53.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 53.2.1 onder b in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van de bedrijfsgebouwen en overkappingen ten hoogste 75% van de 
oppervlakte van het bestemmingsvlak zal bedragen, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
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een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

b. het bepaalde in lid 53.2.1 onder g in die zin dat een bedrijfsgebouw wordt 
gebouwd met een oppervlakte groter dan 500 m², mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 2.500 m² zal bedragen; 
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast.

53.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, een aan- of uitbouw of een 

aangebouwd bijgebouw voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden 
beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van de bedrijfswoning, de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen met een maximum van 100 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
c. het gebruik van een bedrijfswoning voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
d. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning 

ontstaat;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie; 
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan ter plaatse van de aanduiding 
“specifieke vorm van recreatie - tijdelijk kampeerterrein” ;

g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel.

53.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 53.4 onder b en f in die zin dat de gronden en bouwwerken 
in combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning in karakteristieke bijgebouwen, mits:
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1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 53.4 onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden.

c. het bepaalde in lid 53.4 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt ten behoeve van een zorgfunctie, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen, zal bedragen; 

2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of uitbouw 
of een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 53.4 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
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combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bedrijfswoning, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen,  zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een bedrijfswoning wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

53.6.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

53.6.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:

het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.

53.6.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 53.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

53.6.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.
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Artikel 54:  Wonen

54.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woonhuizen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, al dan niet in 

combinatie met ruimten voor:
1. een aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit 

en/of kinderopvang, zoals genoemd in bijlage 6;
2. caravanstalling voorzover de gronden ter plaatse zijn voorzien van de 

aanduiding "caravanstalling";
3. een kantoor, ter plaatse van de aanduiding “kantoor”;
4. een reisbureau, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van 

dienstverlening - reisbureau”;
5. een stotterinstituut, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van 

maatschappelijk - stotterinstituut”;
6. een kwekerijbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van 

agrarisch - kwekerijbedrijf";
7. een paardenhouderij en/of een houderij ten behoeve van ander vee, ter 

plaatse van de aanduiding "paardenhouderij";
8. een maatschappelijke voorziening, ter plaatse van de aanduiding 

"maatschappelijk";
9. een groepsaccommodatie, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm 

van recreatie - groepsaccommodatie";
b. een antennemast, ter plaatse van de aanduiding “antennemast”;
c. het behoud en het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;
waarbij, indien de gronden op de verbeelding zijn voorzien van de aanduiding 
"karakteristiek", de instandhouding van de bestaande karakteristieke hoofdvorm 
wordt nagestreefd;

en mede bestemd voor:
d. het tegengaan van te hoge bebouwing vanwege een straalpad, ter plaatse van 

de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - straalpad';
e. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

f. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
laagvliegroute, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone 
- laagvliegroute”;

g. het beschermen van het doelmatig en veilig functioneren van de weg, ter 
plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - weg';

h. het beschermen van het doelmatig en veilig functioneren van de vaarweg, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - vaarweg';

i. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

j. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de 
drinkwaterdistributie en de grondwaterkwaliteit van een 
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grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene 
aanduidingregel 'milieuzone - waterwingebied en 
grondwaterbeschermingsgebied';

k. de bescherming van de functie van de in het aanliggende gebied gesitueerde 
molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - molenbiotoop';

met daaraan ondergeschikt:
l. kleinschalige duurzame energiewinning;
m. wegen en paden;
n. water;

met de daarbijbehorende:
o. tuinen, erven en terreinen;
p. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

54.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

54.2.1. Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
b. per bestemmingsvlak zal ten hoogste één woonhuis worden gebouwd;
c. de afstand van een hoofdgebouw ten opzichte van de weg zal ten minste de 

bestaande afstand bedragen;
d. de oppervlakte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 150 m² bedragen, tenzij 

de bestaande oppervlakte van een hoofdgebouw meer bedraagt dan 150 m², 
in welk geval de bestaande oppervlakte van het hoofdgebouw als maximum 
geldt;

e. de gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlakte van gebouwen, die gebruikt wordt 
voor de in lid 54.1 onder a specifieke aangeduide bedrijvigheid, zal niet meer 
bedragen dan 100 m², dan wel 500 m² in geval van een paardenhouderij, 
tenzij de bestaande gezamenlijke oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
bestaande gezamenlijke oppervlakte geldt;

f. de goothoogte van een hoofdgebouw zal, behalve bij wolfseinden, ten hoogste 
3,50 m bedragen;

g. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 9,00 m bedragen;
h. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 25° bedragen;
i. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste 60° bedragen.

54.2.2. Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden 
de volgende regels:
a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen ten minste 3,00 
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m achter de voorgevel van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan 
worden gebouwd;

b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten hoogste 100 m² bedragen;

c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de aangebouwde 
bijgebouwen en de aangebouwde overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten 
hoogste 75% van de oppervlakte van het hoofdgebouw bedragen, tenzij en 
voor zover de oppervlakte van het hoofdgebouw de aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen gezamenlijk  niet groter wordt dan 250 m2;

d. de goothoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 
3,50 m bedragen;

e. de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 
1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;

f. de dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 
25° bedragen.

g. de dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 
60° bedragen.

54.2.3. Gebouwen ten behoeve van het kleinschalig houden van vee

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van het kleinschalig houden van vee 
gelden de volgende regels:
a. deze gebouwen zullen uitsluitend worden gebouwd, ter plaatse van de 

aanduiding "paardenhouderij";
b. de gezamenlijke oppervlakte van alle aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen en gebouwen ten behoeve van het kleinschalig houden van 
vee bij het woonhuis zal ten hoogste 250 m² bedragen;

c. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 8,00 m bedragen.

54.2.4. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 
2,00 m zal bedragen;

b. de bouwhoogte van een antennemast, ter plaatse van de aanduiding 
"antennemast", zal ten hoogste de bestaande bouwhoogte bedragen; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen.

54.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 54.2.2 onder b in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een 
hoofdgebouw wordt vergroot ten behoeve van de vervanging van 
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landschapsontsierende aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, 
mits:
1. bij vervanging boven de in lid 54.2.2 onder b toegestane 100 m² ten 

hoogste 50% van de gesaneerde oppervlakte wordt teruggebouwd tot een 
gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 250 m²;

2. met de vervanging de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en 
uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw ten 
hoogste 350 m² zal bedragen;

3. de vervanging bijdraagt aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het 

bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke 
waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 54.2.2 onder e in die zin dat de bouwhoogte van een aan-, 
uit- of bijgebouw of overkapping minder dan 1,00 m lager dan de bouwhoogte 
van het hoofdgebouw bedraagt, mits:
1. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast, indien dit vanuit de 

cultuurhistorische waarden van de bebouwing wenselijk is;
2. de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping ten hoogste 

de bouwhoogte van het hoofdgebouw zal bedragen;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

c. het bepaalde in lid 54.2.2 onder f in die zin dat aan- en uitbouwen tot ten 
hoogste 30% van de oppervlakte van het hoofdgebouw worden voorzien van 
een dakhelling van 0º, mits:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie en het 

straat- en bebouwingsbeeld;

d. het bepaalde in lid 54.2.3 onder b in die zin dat de oppervlakte ter plaatse van 
de aanduiding "paardenhouderij" wordt vergroot tot ten hoogste 500 m², mits:
1. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast, indien dit vanuit dieraantallen 

noodzakelijk is, waarbij als richtlijn geldt dat ten hoogste 10 m² per 
groothoevig dier en 5 m² per kleinhoevig dier, maar in totaal niet meer dan 
50 dieren, wordt verleend;

2. de gezamenlijke oppervlakte van alle aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen en gebouwen ten behoeve van het kleinschalig houden van 
vee bij het woonhuis ten hoogste 500 m² zal bedragen;

3. het bestemmingsvlak voor maximaal 50% wordt bebouwd;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het 

bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke 
waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

54.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
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a. het gebruik van gedeelten van een hoofdgebouw, een aan- of uitbouw of een 
aangebouwd bijgebouw bij het hoofdgebouw voor de uitoefening van een 
aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, 
indien:
1. het beroep of het bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners 

van het woonhuis, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van het hoofdgebouw, de aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen met een maximum van 100 m²; 

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
c. het gebruik van een woonhuis voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
d. het gebruik van een woonhuis voor meer dan één woning, tenzij de gronden 

zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van wonen - twee woningen” 
of “specifieke vorm van wonen - drie woningen”;

e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie;
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan ter plaatse van de aanduiding 
"specifieke vorm van recreatie - groepsaccommodatie" of waarvoor in het 
verleden planologische medewerking is verleend;

g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, 
anders dan productiegebonden detailhandel;

h. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 
horecadoeleinden;

i. het gebruik van bouwwerken ten behoeve van een veehouderij ter plaatse van 
de aanduiding "paardenhouderij" of houderij voor ander vee, indien de 
gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlakte groter is dan 250 m²;

j. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met 
de daarbijbehorende bouwwerken, anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend;

k. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische 
bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de 
aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - kwekerijbedrijf";

l. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de in lid 54.1 onder a specifieke 
aangeduide bedrijvigheid indien de gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlakte 
meer dan 100 m² bedraagt, dan wel 250 m² in geval van een paardenhouderij, 
tenzij de bestaande gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt, in 
welk geval de bestaande gezamenlijke oppervlakte geldt;

m. het gebruik van bouwwerken ten behoeve van het kleinschalig houden van 
vee, indien de gezamenlijke oppervlakte groter is dan 50 m².

54.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
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a. het bepaalde in lid 54.4 onder b en f in die zin dat de gronden en bouwwerken 
in combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning in karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een woonhuis wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 100 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 54.4 onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

het woonhuis, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen, 
zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen het woonhuis, een aan- of uitbouw of 
een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een woonhuis wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 100 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

c. het bepaalde in lid 54.4 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt ten behoeve van een zorgfunctie, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

het woonhuis, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen, 
zal bedragen; 

2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen het woonhuis, een aan- of uitbouw of 
een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een woonhuis wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 100 m² bedraagt; 
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6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 54.4 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het woonhuis, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
het woonhuis, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen,  
zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een woonhuis wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 100 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid 54.4 onder j in die zin dat gronden, voorzover gelegen 
binnen het bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een 
paardrijbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik met de 
daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. er vanwege een paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht 

en stof) wordt veroorzaakt voor de nabijgelegen woonhuizen of woningen 
van derden;

2. de afstand tot een woonhuis van derden ten minste 15,00 m bedraagt;
3. de oppervlakte van de paardrijbak ten hoogste 800 m2 bedraagt;
4. een omheining uitsluitend transparant wordt toegepast met een maximale 

bouwhoogte van 1,80 m;
5. de paardrijbak niet wordt voorzien van bestrating of andere verharding;
6. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
7. er ten hoogste 4 lichtmasten worden geplaatst;
8. de bouwhoogte van lichtmasten ten hoogste 5,00 m bedraagt en de 

lichtmasten direct grenzend aan de paardrijbak worden geplaatst, waarbij 
de lichtuitstraling gericht is op de paardrijbak;

9. er sprake is van een goede inpassing in het landschap overeenkomstig 
het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;

10. een paardrijbak niet aangelegd wordt achter een naburig perceel;
11. er ten hoogste één paardrijbak per perceel wordt toegestaan;
12. er geen bomen en/of houtgewassen worden gekapt, gerooid of geveld ten 

behoeve van de aanleg van de paardrijbak;
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13. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet worden 
beperkt.

54.6.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

54.6.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke gebouwen, voor zover 

voorzien van de aanduiding "karakteristiek";
b. het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.

54.6.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 54.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

54.6.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

54.7.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

de aanduiding "paardenhouderij" wordt aangebracht, mits:
1. de veehouderijactiviteiten plaatsvinden in een omvang van het kleinschalig 

houden van vee;
2. de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen bij een woonhuis ten hoogste 500 m² zal bedragen, waarbij 
als richtlijn geldt dat ten hoogste 10 m² per rund of paard en 5 m² per 
stuks kleinvee (kalveren, pony's, schapen, geiten) wordt toegestaan;

3. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bedrijfskavel 
en de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de 
bestaande bebouwing wordt ingepast; 

4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de 
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gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
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Artikel 55:  Wonen - Landgoed

55.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Landgoed' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een woonhuis met allure, aan- en uitbouwen, (bij)gebouwen en overkappingen 

ten behoeve van het woonhuis, al dan niet in combinatie met ruimte voor een 
aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, 
kinderopvang, en/of sociaal-culturele doeleinden, hoveniersactiviteiten en/of 
grondgebonden agrarisch grondgebruik;

b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, 
cultuurhistorische, archeologische en natuurlijke waarden;

met daaraan ondergeschikt:
c. kleinschalige duurzame energiewinning;
d. agrarisch medegebruik;
e. dagrecreatief medegebruik;

met de daarbijbehorende:
f. tuinen, erven en terreinen;
g. wegen en paden;
h. parkeervoorzieningen
i. beplanting en bebossing;
j. sloten en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen;
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

55.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

55.2.1. Gebouwen

Voor het bouwen van de in lid 55.1 onder a genoemde gebouwen gelden de 
volgende regels:

de maatvoering van een gebouw zal per op de verbeelding aangegeven 
gebied voldoen aan de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 

gebouw

Gezamenlijke 

oppervlakte in m²

Goothoogte in m Dakhelling in º

Min. Max. Min. Max.

Wonen 1.500 6,00 9,00 15 60

Aan- of uitbouw, 

bijgebouw of 

overkapping

150 - 3,00 - 60
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55.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 
2,00 m zal bedragen, waarbij de bouwhoogte van incidentele verhogingen ten 
hoogste 5,00 m zal bedragen;

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 10,00 m bedragen;

c. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

55.3.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gedeelten van een hoofdgebouw, een aan- of uitbouw of een 

aangebouwd bijgebouw bij het hoofdgebouw voor de uitoefening van een 
aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, 
indien:
1. het beroep of het bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners 

van het woonhuis, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van het hoofdgebouw, de aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen met een maximum van 250 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
c. het gebruik van een woonhuis voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie; 
e. het gebruik van een woonhuis voor meer dan drie woningen, waarbij de 

oppervlakte van een woning ten minste 100 m² bedraagt;
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend;

g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, 
anders dan productiegebonden detailhandel;

h. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van grondgebonden 
agrarische bedrijfsactiviteiten.
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55.4.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 55.3 onder b en f in die zin dat de gronden en bouwwerken 
in combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning in karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. de gezamenlijke oppervlakte die bij een woonhuis wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 55.3 onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 250 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

het woonhuis, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen, 
zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen het woonhuis, een aan- of uitbouw of 
een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een woonhuis wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden.

c. het bepaalde in lid 55.3 onder d in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt ten behoeve van een zorgfunctie, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 250 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

het woonhuis, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen, 
zal bedragen; 

2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen het woonhuis, een aan- of uitbouw of 
een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
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(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een woonhuis wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

d. het bepaalde in lid 55.3 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het woonhuis, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
het woonhuis, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen,  
zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een woonhuis wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

55.5.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

55.5.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het aanleggen van verharde kavel- en perceelontsluitingswegen; 
b. het aanleggen van verharde en halfverharde parkeervoorzieningen;
c. het aanleggen van fiets-, voet- en ruiterpaden;
d. het graven en dempen van sloten en andere watergangen;
e. het aanleggen van recreatieve voorzieningen;
f. het aanleggen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- en 

telecommunicatieleidingen.
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55.5.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 55.5.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

55.5.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden en de 
cultuurhistorische en archeologische waarden.
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Artikel 56:  Wonen - Voormalige boerderijpanden

56.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Voormalige boerderijpanden' aangewezen gronden zijn 
bestemd voor:
a. woonhuizen in de vorm van voormalige boerderijpanden, aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen, al dan niet in combinatie met ruimten voor:
1. een aan-huis-verbonden beroep en/of een bedrijfsmatige activiteit zoals 

die is genoemd in bijlage 2 onder de categorieën 1 en 2, niet zijnde 
geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of 
vuurwerkbedrijven;

2. kinderopvang;
3. detailhandel, ter plaatse van de aanduiding “detailhandel”;
4. een galerie, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van cultuur en 

ontspanning - galerie”;
5. een caravanstalling, ter plaatse van de aanduiding “caravanstalling”;
6. een paardenhouderij en/of houderij voor ander vee, ter plaatse van de 

aanduiding "paardenhouderij";
7. een groepsaccommodatie met recreatieappartementen, ter plaatse van 

de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - recreatieappartementen";
8. recreatieappartementen, ter plaatse van de aanduiding "bijgebouwen";
9. een recreatiewoning, ter plaatse van de aanduiding "recreatiewoning";
10. een maatschappelijke voorziening, ter plaatse van de aanduiding 

"maatschappelijk";
11. een groepsaccommodatie, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm 

van recreatie - groepsaccommodatie" en ter plaatse van de aanduiding 
"specifieke vorm van recreatie - groepsaccommodatie 2";

12. een reisbureau, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van 
dienstverlening - reisbureau”;

b. het behoud en het herstel van de karakteristieke hoofdvormen van de 
voormalige boerderijpanden;

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;
d. agrarische wasplaatsen, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van 

agrarisch - wasplaats”;
waarbij, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding 
"karakteristiek", de instandhouding van de bestaande karakteristieke hoofdvorm 
wordt nagestreefd;

en mede bestemd voor:
e. het tegengaan van te hoge bebouwing vanwege een straalpad, ter plaatse van 

de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - straalpad';
f. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 

laagvlieggebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel 
'vrijwaringszone - laagvlieggebied';

g. het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege een 
laagvliegroute, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone 
- laagvliegroute”;
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h. het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt 
kwetsbare objecten vanwege een LPG-installatie, ter plaatse van de 
algemene aanduidingregel “veiligheidszone - lpg”;

i. het beschermen van het doelmatig en veilig functioneren van de weg, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - weg';

j. het beschermen van het doelmatig en veilig functioneren van de vaarweg, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - vaarweg';

k. het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken, ter plaatse van 
de algemene aanduidingregel “vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2”;

l. het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de 
drinkwaterdistributie en de grondwaterkwaliteit van een 
grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene 
aanduidingregel 'milieuzone - waterwingebied en 
grondwaterbeschermingsgebied';

m. de bescherming van de functie van de in het aanliggende gebied gesitueerde 
molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element, ter 
plaatse van de algemene aanduidingregel 'vrijwaringszone - molenbiotoop';

met daaraan ondergeschikt:
n. kleinschalige duurzame energiewinning;
o. wegen en paden;
p. water;

met de daarbijbehorende:
q. tuinen, erven en terreinen;
r. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

56.2.  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van 
de gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd.

56.2.1. Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. als hoofgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
b. per bestemmingsvlak zal ten hoogste één woonhuis worden gebouwd;
c. een woonhuis zal binnen het bouwvlak worden gebouwd, waarbij ter plaatse 

van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - afwijkende 
oppervlakteregeling" de oppervlakte van het woonhuis ten hoogste 500 m² zal 
bedragen;

d. de afstand van een woonhuis ten opzichte van de weg zal ten minste de 
bestaande afstand bedragen;

e. de oppervlakte, goothoogte en dakhelling van een woonhuis zal ten minste en 
ten hoogste de bestaande oppervlakte, goothoogte en dakhelling bedragen;

f. in afwijking van het gestelde onder a t/m e gelden ter plaatse van de 
aanduiding "specifieke vorm van recreatie - groepsaccommodatie 2" de 
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volgende bouwregels:
1. de goothoogte zal ten hoogste 4,50 m bedragen;
2. de bouwhoogte zal ten hoogste 12,00 m bedragen;
3. de dakhelling zal ten minste 20° bedragen;
4. de dakhelling zal ten hoogste 60° bedragen;
5. de gezamenlijke oppervlakte van de groepsaccommodatie ter plaatse van 

de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - groepsaccommodatie 2" 
en de oppervlakte van de recreatieappartementen zal ten hoogste 500 m² 
bedragen.

56.2.2. Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden 
de volgende regels:
a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen ten minste 3,00 

m achter de naar de weg(en) gekeerde gevel(s) van het woonhuis dan wel het 
verlengde daarvan worden gebouwd;

b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen bij een woonhuis zal ten hoogste 150 m² bedragen, tenzij de 
bestaande oppervlakte meer dan 150 m² maar minder dan 250 m² bedraagt, 
in welk geval de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 250 m² zal bedragen;

c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen bij een woonhuis zal ten hoogste 500 m² bedragen, uitsluitend 
ter plaatse van het perceel voorzien van de beide aanduidingen 
"maatschappelijk" en "paardenhouderij";

d. de goothoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 
3,50 m bedragen;

e. de dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 
60° bedragen;

f. in afwijking van het gestelde onder b mag ter plaatse van de aanduiding 
“bijgebouwen” de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen bij een woonhuis ten hoogste 750 m² 
bedragen, met dien verstande dat indien de bijgebouwen worden gebouwd 
voor recreatieappartementen, de bijgebouwen karakteristiek moeten worden 
gebouwd.

56.2.3. Gebouwen ten behoeve van het kleinschalig houden van vee

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van het kleinschalig houden van vee 
gelden de volgende regels:
a. de gebouwen zullen uitsluitend worden gebouwd, ter plaatse van de 

aanduiding "paardenhouderij";
b. de gezamenlijke oppervlakte van alle aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen en gebouwen ten behoeve van het kleinschalig houden van 
vee bij het woonhuis zal ten hoogste 250 m² bedragen;

c. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
d. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 8,00 m bedragen.
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56.2.4. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het 
woonhuis en het verlengde daarvan ten hoogste 2,00 m zal bedragen;

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 
5,00 m bedragen.

56.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 56.2.1 onder c in die zin dat een woonhuis gedeeltelijk 
buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits:
1. het bouwen buiten het bouwvlak uitsluitend plaatsvindt door middel van 

een geringe uitbreiding van het woonhuis tot een oppervlakte van het 
woonhuis van ten hoogste 100 m²;

2. de uitbreiding op ten minste 5,00 m achter (het verlengde van) de 
voorgevel van het woonhuis wordt gerealiseerd met doortrekking van de 
bestaande dakvorm;

3. de breedte van de uitbreiding ten hoogste 3,00 m bedraagt;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 

bebouwingskarakteristiek van het woonhuis en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 56.2.1 onder c en e in die zin dat wordt afgeweken van de 
bestaande maatvoeringen van een voormalig boerderijpand, mits:
1. er vanuit architectonisch oogpunt een versterking van de ruimtelijke 

kwaliteit en het omgevingsbeeld wordt bewerkstelligd;
2. de bouwhoogte van het woonhuis ten hoogste 12,00 m zal bedragen en 

het woonhuis zal worden voorzien van een kap;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

c. het bepaalde in lid 56.2.1 onder e in die zin dat in ondergeschikte mate wordt 
afgeweken van de bestaande maatvoeringen van een voormalig 
boerderijpand, mits:
1. dit vanwege bouwtechnische vereisten noodzakelijk is;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de hoofdvorm van het 

voormalige boerderijpand;

d. het bepaalde in lid 56.2.2 onder b in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 
aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen wordt vergroot, mits:
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1. deze vergunning uitsluitend wordt verleend, ter plaatse van de 
aanduidingen “specifieke vorm van wonen - twee woningen” of "specifieke 
vorm van wonen - drie woningen", dan wel bij splitsing van het woonhuis 
in meerdere woningen, waarbij tevens de vergunning van lid 56.7 onder a 
wordt verleend;

2. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen per woning ten hoogste 100 m² zal bedragen;

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke 
waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid 56.2.3 onder b in die zin dat de oppervlakte ter plaatse van 
de aanduiding "paardenhouderij" wordt vergroot tot ten hoogste 500 m², mits:
1. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast,  indien dit vanuit dieraantallen 

noodzakelijk is, waarbij als richtlijn geldt dat ten hoogste 10 m² per 
groothoevig dier en 5 m² per kleinhoevig dier, maar in totaal niet meer dan 
50 dieren, wordt verleend;

2. de gezamenlijke oppervlakte van alle aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen en gebouwen ten behoeve van het kleinschalig houden van 
vee bij het woonhuis zal ten hoogste 250 m² bedragen;

3. het bestemmingsvlak voor maximaal 50% wordt bebouwd;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het 

bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke 
waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

f. het bepaalde in lid 56.2.2 onder b in die zin dat, indien reeds 250 m² of meer 
aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een woonhuis 
aanwezig is, maar minder dan 500 m², een per bestemmingsvlak eenmalige 
vervangende bouw en/of verbouw van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen plaats mag vinden tot een maximumoppervlak van 50% van 
het oppervlak aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen boven 
de 150 m², mits:
1. het verlenen van deze vergunning tot gevolg heeft dat er een afname van 

de bestaande hoeveelheid aan bebouwing bij woonhuizen plaatsvindt ten 
gunste van de landschappelijke waarden en de ruimtelijke kwaliteit van het 
bebouwingsbeeld;

2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke 
waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

g. het bepaalde in lid 56.2.2 onder b in die zin dat, indien reeds meer dan 500 m² 
aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een woonhuis 
aanwezig is, een per bestemmingsvlak eenmalige vervangende bouw en/of 
verbouw van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen plaats mag 
vinden tot een maximumoppervlak van 20% van het oppervlak aan aan- en 
uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen boven de 500 m², mits:
1. het verlenen van deze vergunning tot gevolg heeft dat er een afname van 

de bestaande hoeveelheid aan bebouwing bij woonhuizen plaatsvindt ten 
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gunste van de landschappelijke waarden en de ruimtelijke kwaliteit van het 
bebouwingsbeeld;

2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke 
waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

56.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gedeelten van een hoofdgebouw, een aan- of uitbouw of een 

aangebouwd bijgebouw bij het hoofdgebouw voor de uitoefening van een 
aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, 
indien:
1. het beroep of het bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners 

van het woonhuis, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van het hoofdgebouw, de aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen met een maximum van 100 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

b. het gebruik van een woonhuis voor meer dan één woning, tenzij de gronden 
zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van wonen - twee woningen” 
of "specifieke vorm van wonen - drie woningen";

c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie;
d. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning, tenzij de gronden zijn 

voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van recreatie - specifieke 
regeling”, in welke geval bed and breakfast is toegestaan in een vrijstaand 
bijgebouw, met uitzondering van de bijgebouwen ter plaatse van de 
aanduiding "bijgebouwen", in welk geval in karakteristieke bijgebouwen 
recreatieappartementen zijn toegestaan;

e. het gebruik van een woonhuis voor kinderopvang waarbij meer dan zes 
kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;

f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 
doeleinden anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking 
is verleend;

g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel 
anders dan productiegebonden detailhandel dan wel ter plaatse van de 
aanduiding “detailhandel” ;

h. het gebruik van bouwwerken ten behoeve van een paardenhouderij ter plaatse 
van de aanduiding "paardenhouderij" of houderij voor ander vee, indien de 
gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlakte groter is dan 500 m²;

i. het gebruik van bouwwerken ten behoeve van een groepsaccommodatie of 
recreatieappartementen ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van 
recreatie - groepsaccommodatie", indien:
1. de gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlakte groter is dan 250 m²;
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2. de gezamenlijke vloeroppervlakte groter is dan 500 m², uitsluitend ter 
plaatse van de aanduiding "paardenhouderij", "specifieke vorm van 
recreatie - recreatieappartementen" en "specifieke vorm van recreatie - 
groepsaccommodatie 2"; 

j. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met 
de daarbijbehorende bouwwerken, anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend;

k. het gebruik van bouwwerken ten behoeve van de huisvesting van vee anders 
dan ten behoeve van een paardenhouderij ter plaatse van de aanduiding 
"paardenhouderij", indien de gezamenlijke oppervlakte groter is dan 50 m²;het 
gebruik van bouwwerken ten behoeve van het kleinschalig houden van vee, 
indien de gezamenlijke oppervlakte groter is dan 50 m²;

l. het gebruik van de gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 
"maximum aantal recreanten" voor het verblijf van meer dan 50 personen 
tegelijkertijd. 

56.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 56.4 onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt ten behoeve van een zorgfunctie, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

het woonhuis, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen, 
zal bedragen; 

2. de zorgfunctie plaatsvindt binnen het woonhuis, een aan- of uitbouw of 
een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een woonhuis wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden;

b. het bepaalde in lid 56.4 onder d en f in die zin dat de gronden en bouwwerken 
in combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor recreatieappartementen ten behoeve 
van recreatieve bewoning in het hoofdgebouw, inclusief de aan- en uitbouwen, 
en de karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. de oppervlakte van het permanente woongedeelte van het hoofdgebouw 
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niet minder mag bedragen dan 75 m²; 
3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. de gezamenlijke oppervlakte die bij een woonhuis wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

c. het bepaalde in lid 56.4 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor kinderopvang voor meer dan zes 
kinderen, mits:
1. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 

het woonhuis, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen, 
zal bedragen; 

2. de kinderopvang plaatsvindt binnen het woonhuis, een aan- of uitbouw of 
een aangebouwd bijgebouw;

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een woonhuis wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden.

d. het bepaalde in lid 56.4 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het woonhuis, een aan- of 

uitbouw of een aangebouwd bijgebouw. Er wordt uitgegaan van een 
bestaande entree (deur);

2. de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² en ten hoogste 1/3 deel van 
het woonhuis, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen,  
zal bedragen; 

3. er maximaal drie kamers met in totaal 10 slaapplaatsen gerealiseerd 
worden;

4. er geen keukenblok in de kamers wordt gemaakt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. de gezamenlijke oppervlakte die bij een woonhuis wordt gebruikt ten 
behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
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e. het bepaalde in lid 56.4 onder f in die zin dat de gronden en bouwwerken in 
combinatie met het wonen, al dan niet in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten, worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van 
recreatieve bewoning in de vorm van een groepsaccommodatie, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bestaande gebouwen;
2. de oppervlakte van het permanente woongedeelte van het hoofdgebouw 

niet minder mag bedragen dan 75 m²;
3. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
4. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van 

voldoende omvang;
5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een woonhuis wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
6. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid, de 
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

f. het bepaalde in lid 56.4 onder j in die zin dat gronden, voorzover gelegen 
binnen het bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een 
paardrijbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik met de 
daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. er vanwege een paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht 

en stof) wordt veroorzaakt voor de nabijgelegen woonhuizen of woningen 
van derden;

2. de afstand tot een woonhuis van derden ten minste 15,00 m bedraagt;
3. de oppervlakte van de paardrijbak ten hoogste 800 m2 bedraagt;
4. een omheining uitsluitend transparant wordt toegepast met een maximale 

bouwhoogte van 1,80 m;
5. de paardrijbak niet wordt voorzien van bestrating of andere verharding;
6. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
7. er ten hoogste 4 lichtmasten worden geplaatst;
8. de bouwhoogte van lichtmasten ten hoogste 5,00 m bedraagt en de 

lichtmasten direct grenzend aan de paardrijbak worden geplaatst, waarbij 
de lichtuitstraling gericht is op de paardrijbak;

9. er sprake is van een goede inpassing in het landschap overeenkomstig 
het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;

10. een paardrijbak niet aangelegd wordt achter een naburig perceel;
11. er ten hoogste één paardrijbak per perceel wordt toegestaan;
12. er geen bomen en/of houtgewassen worden gekapt, gerooid of geveld ten 

behoeve van de aanleg van de paardrijbak;
13. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet worden 

beperkt.
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56.6.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

56.6.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het (gedeeltelijk) verwijderen van woonhuizen, voor zover voorzien van de 

aanduiding "karakteristiek";
b. het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.

56.6.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 56.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

56.6.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

56.7.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

a. een woonhuis, al dan niet in samenhang met inpandige bouwactiviteiten, 
wordt gebruikt voor meer dan één woning, mits:
1. de gronden worden voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van 

wonen - twee woningen” of “specifieke vorm van wonen - drie woningen”;
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er niet meer dan drie 

woningen worden gevestigd;
3. bij splitsing naar twee woningen dient het woonhuis minimaal 200 m² en 

bij splitsing naar drie woningen minimaal 300 m² bedragen;
4. de gezamenlijke oppervlakte voor aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen wordt vergroot, waarbij tevens de vergunning van lid 56.3 
onder d wordt verleend;

5. de wijzigingsbevoegdheid passend is in het geldende Woonplan;
6. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
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7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden;

b. in geval een op de verbeelding aangeduid bouwvlak kleiner is dan 150 m² het 
bouwvlak wordt vergroot tot ten hoogste 150 m², mits:
1. de bestaande hoofdvorm van het voormalige boerderijpand behouden 

blijft;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden 

van de aangrenzende gronden;

c. een op de verbeelding aangeduid bouwvlak binnen het bestemmingsvlak met 
gelijkblijvende omvang qua vorm en/of situering wordt gewijzigd, mits:
1. er vanuit architectonisch oogpunt een versterking van de ruimtelijke 

kwaliteit en het omgevingsbeeld kan worden bewerkstelligd;
2. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat het bouwvlak en 
de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de 
bestaande bebouwing wordt ingepast; 

3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
woonsituatie, de landschappelijke waarden, de cultuurhistorische waarden 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

d. de aanduiding "paardenhouderij" wordt aangebracht, mits:
1. de veehouderijactiviteiten plaatsvinden in een omvang van het kleinschalig 

houden van vee;
2. de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen bij een woonhuis ten hoogste 500 m² zal bedragen, waarbij 
als richtlijn geldt dat ten hoogste 10 m² per rund of paard en 5 m² per 
stuks kleinvee (kalveren, pony's, schapen, geiten) wordt toegestaan;

3. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bedrijfskavel 
en de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de 
bestaande bebouwing wordt ingepast; 

4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

e. de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen worden gebruikt 
voor logiesverstrekking ten behoeve van recreatieve bewoning in de vorm van 
een groepsaccommodatie, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bestaande gebouwen;
2. de oppervlakte van het permanente woongedeelte van het hoofdgebouw 

niet minder mag bedragen dan 75 m²;
3. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
4. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van 

voldoende omvang;
5. de gezamenlijke oppervlakte die bij een woonhuis wordt gebruikt ten 

behoeve van nevenfuncties ten hoogste 250 m² bedraagt; 
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6. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid, de 
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

f. ter plaatse een bestemmingsvlak 'Wonen' wordt aangebracht ten behoeve 
van de bouw van een woonhuis ter compensatie van de sloop van voormalige 
bedrijfsgebouwen en/of overkappingen, mits:
1. de oppervlakte van het woonhuis, inclusief de aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen ten hoogste 250 m² zal bedragen;
2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

3. er binnen het bestemmingsvlak ten minste 750 m² aan voormalige 
agrarische bedrijfsgebouwen en/of overkappingen, wordt gesloopt;

4. er geen panden worden gesloopt die als rijksmonument zijn aangewezen;
5. ter compensatie van de sloop ten hoogste één nieuw woonhuis wordt 

gebouwd;
6. de goothoogte van het woonhuis ten hoogste 4,50 m, de dakhelling ten 

minste 25º en ten hoogste 60º en de bouwhoogte ten hoogste 9,00 m zal 
bedragen;

7. de wijzigingsbevoegdheid passend is in het geldende Woonplan;
8. het ter compensatie van de sloop nieuw te bouwen woonhuis direct achter 

of naast het bestaande woonhuis wordt gebouwd, zodat er ten hoogste 
één bestemmingsvlak met de bestemming 'Wonen' wordt gerealiseerd;

9. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden, de cultuurhistorische en 
archeologische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden;

g. de bestemming 'Wonen - Voormalige boerderijpanden' wordt gewijzigd in de 
bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2', mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de artikel 3 

of 4 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfskavel 

grondgebonden bedrijf” ter plaatse wordt aangebracht;
3. vestiging op een bestaand agrarisch bouwblok niet mogelijk is;
4. deze wijziging niet wordt toegepast op gronden ter plaatse van de 

dubbelbestemmingen 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht', 'Waarde - 
Cultuurhistorie', 'Waarde - Landschap 1' en 'Waarde - Landschap 2';

5. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bedrijfskavel 
en de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de 
bestaande bebouwing wordt ingepast; 

6. er een zodanige bedrijfsopzet is dat het bedrijf ook op langere termijn 
perspectief biedt als zelfstandig bedrijf, een en ander aangetoond met een 
bedrijfsplan;
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7. de omvang van de agrarische bedrijfskavel maximaal 3,00 hectare zal 
bedragen;

8. de mest-, natuur- en milieuwetgeving het nieuwe bedrijf mogelijk maken; 
9. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

natuurlijke en landschappelijke waarden, de cultuurhistorische en 
archeologische waarden, de woonsituatie, de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden;

10. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de 
waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm;

h. de bestemming 'Wonen - Voormalige boerderijpanden' wordt gewijzigd in de 
bestemming 'Agrarisch - Paardenhouderij', mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de artikel 6 

van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de nieuwe functie wordt ondergebracht in de bestaande bebouwing zoals 

die aanwezig is op het moment van toepassing van de 
wijzigingsbevoegdheid;

3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
(agrarische) bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid, de 
woonsituatie, de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

i. de bestemming 'Wonen - Voormalige boerderijpanden' wordt gewijzigd in de 
bestemming 'Maatschappelijk - Zorgboerderij', mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de artikel 32 

van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de zorgfunctie wordt ondergebracht in de bestaande bebouwing zoals die 

aanwezig is op het moment van toepassing van de 
wijzigingsbevoegdheid;

3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
(agrarische) bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid, de 
woonsituatie, de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

j. de bestemming 'Wonen - Voormalige boerderijpanden' wordt gewijzigd in de 
bestemming 'Wonen', mits:
5. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 54 

van overeenkomstige toepassing zijn;
6. het voormalig boerderijpand niet langer in stand kan worden gehouden en 

moet worden gesloopt, waarbij de nieuwbouw niet op de wijze van een 
voormalig boerderijpand wordt uitgevoerd;

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 57:  Wonen - Woonleefgemeenschap

57.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woonleefgemeenschap' aangewezen gronden zijn bestemd 
voor:
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van een woonleefgemeenschap, 

het houden van sociaal, maatschappelijke, educatieve, levensbeschouwelijke  
(groeps)activiteiten met bijbehorende groepsaccommodatie/ 
gemeenschapsruimte, al dan niet in combinatie met ruimten voor een 
aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en/of 
kinderopvang;

b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en 
natuurlijke waarden;

c. cultuurgrond, waarbij het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de 
landschappelijke waarden, zoals houtwallen, houtsingels en bosschages, 
wordt nagestreefd;

met daaraan ondergeschikt:
d. kleinschalige duurzame energiewinning;
e. wegen en paden;
f. water;

met de daarbijbehorende:
g. tuinen, erven en terreinen;
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

57.2.  Bouwregels

57.2.1. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. als gebouw mogen uitsluitend woonhuizen, bijgebouwen en overkappingen 

worden gebouwd met een bijbehorende 
groepsaccommodatie/gemeenschapsruimte;

b. er zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen worden gebouwd ten 
behoeve van de ter plaatse gevestigde woongemeenschap;

c. er zullen ten hoogste drie woonhuizen ten behoeve van de 
woongemeenschap worden gebouwd met een bijbehorende 
gemeenschapsruimte; 

d. de oppervlakte van een woonhuis zal ten hoogste 150 m² bedragen;
e. de oppervlakte van een groepsaccommodatie/gemeenschapsruimte zal ten 

hoogste 600 m² bedragen;
f. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen en overkappingen zal ten 

hoogste 750 m² bedragen, waarbij de gezamenlijke bebouwde oppervlakte 
van alle gebouwen en overkappingen binnen het bestemmingsvlak niet meer 
zal bedragen dan 1.500 m²;
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g. de bouwhoogte van de woonhuizen, een gemeenschapsruimte, bijgebouwen 
en overkappingen zal ten hoogste 10,00 m bedragen;

h. de dakhelling van de woonhuizen, een gemeenschapsruimte, bijgebouwen en 
overkappingen zal ten minste 25° en ten hoogste 60° bedragen.

57.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het 
hoofdgebouw ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 10,00 m bedragen;

c. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

57.3.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gedeelten van een gebouw voor de uitoefening van een 

aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, 
indien:

het beroep of het bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners 
van het woonhuis, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

1. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de 
oppervlakte van het hoofdgebouw, met een maximum van 100 m²; 

2. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
3. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

b. het gebruik van een woonhuis voor meer dan twee woningen;
c. het gebruik van een gebouw voor kinderopvang waarbij meer dan zes 

kinderen, inclusief de eigen kinderen, worden opgevangen;
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

verblijfsrecreatieve doeleinden;
e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel
f. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
g. het gebruik van de groepsaccommodatie/gemeenschapsruimte voor meer 

dan 25 slaapplaatsen.
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HOOFDSTUK 3  DUBBELBESTEMMINGSREGELS

Artikel 58:  Leiding - Gas

58.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a. hoofdgastransportleidingen;

met de daarbijbehorende:
b. veiligheidszone;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

58.2.  Bouwregels

58.2.1. Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse aangewezen 
bestemming(en) mogen op of in deze gronden geen gebouwen en bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan ten behoeve van een 
hoofdgastransportleiding.

58.2.2. Bouwwerken

Ten behoeve van deze dubbelbestemming mogen geen bouwwerken worden 
gebouwd.

58.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

het bepaalde in lid 58.2.1 in die zin dat de in de andere daar voorkomende 
bestemming(en) genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, worden gebouwd, mits:
1. vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder;
2. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van 

personen en goederen;
3. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een doelmatig en veilig 

functioneren van de leidingen.

58.4.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
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a. het permanent opslaan van goederen;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken als risicogevoelig object binnen 

een ter plaatse aangegeven veiligheidszone.

58.5.  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

het bepaalde in lid 58.4 onder b in die zin dat gronden en bouwwerken worden 
gebruikt als risicogevoelig object, mits:
1. vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder;
2. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van 

personen en goederen.

58.6.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

58.6.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is 
ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van 
toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:
a. het egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend 

wijzigen van de bodemstructuur;
b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm;
c. het in de grond brengen van voorwerpen dieper dan 30 cm;
d. het aanleggen of verharden van andere oppervlakteverhardingen;
e. het planten van bomen en het aanbrengen van andere beplantingen die dieper 

wortelen of kunnen wortelen dan 30 cm.

58.6.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 58.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud dan wel het normale agrarische gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

58.6.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien vooraf advies wordt 
ingewonnen van de leidingbeheerder en er geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van (bovengrondse) 
nutsleidingen.

bestemmingsplan Buitengebied  
Status: vastgesteld / 21-03-2012  Buro Vijn B.V.



blz 1278  068402 

Artikel 59:  Leiding - Water

59.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a. hoofdwaterleidingen;

met de daarbijbehorende:
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

59.2.  Bouwregels

59.2.1. Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse aangewezen 
bestemming(en) mogen op of in deze gronden geen gebouwen en bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan ten behoeve van een 
watertransportleiding.

59.2.2. Gebouwen en overkappingen

Ten behoeve van deze dubbelbestemming mogen geen gebouwen en 
overkappingen worden gebouwd.

59.2.3. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende regel:

de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 5,00 m bedragen.

59.3.  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

het bepaalde in lid 59.2.1 in die zin dat de in de basisbestemming genoemde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:
1. vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder;
2. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een doelmatig en veilig 

functioneren van (bovengrondse) nutsleidingen.
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59.4.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

59.4.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is 
ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van 
toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:
a. het egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend 

wijzigen van de bodemstructuur;
b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm;
c. het in de grond brengen van voorwerpen dieper dan 30 cm;
d. het aanleggen of verharden van andere oppervlakteverhardingen;
e. het planten van bomen en het aanbrengen van andere beplantingen die dieper 

wortelen of kunnen wortelen dan 30 cm.

59.4.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 59.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud dan wel het normale agrarische gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

59.4.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien vooraf advies wordt 
ingewonnen van de leidingbeheerder en er geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van (bovengrondse) 
nutsleidingen.
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Artikel 60:  Waarde - Archeologie 1

60.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

de bescherming van archeologische waarden.

60.2.  Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken is een vergunning van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed noodzakelijk. Een aanvraag daartoe dient bij de gemeente 
Westerveld te worden ingediend.

60.3.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Voor het aanleggen van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, is 
een vergunning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed noodzakelijk. Een 
aanvraag daartoe dient bij de gemeente Westerveld te worden ingediend.
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Artikel 61:  Waarde - Archeologie 2

61.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

het behoud van de archeologische waarden.

61.2.  Bouwregels

61.2.1. Bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan 70 m2

Op of in deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd, waarbij de 
bodem dieper dan 0,30 m -Mv wordt geroerd, tenzij het betreft:

bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan 70 m² ten behoeve van andere 
daar voorkomende bestemming(en).

De gebouwen die bestaan ten tijde van de ter inzage legging van het 
ontwerpbestemmingsplan zijn hiervan uitgezonderd.

61.3.  Afwijking van de bouwregels

Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 61.2, 
mits:
a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is 

aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;
b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is 

aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 
onevenredig worden geschaad, of;

c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel 

van opgravingen;
3. een verplichting de bouw van een bouwwerk te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg;
d. middels verleende vergunningen, rekeningen van uitgevoerd werk en 

dergelijke aangetoond wordt dat de bodem reeds eerder dieper geroerd is dan 
0,30 m -Mv.

Indien aan de afwijking voorwaarden worden verbonden, wordt een archeologisch 
deskundige om advies gevraagd.
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61.4.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

61.4.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is 
ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden voorkomende 
bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:
a. het ontginnen, egaliseren van natuurlijk reliëf of een naar de aard daarmee 

gelijk te stellen grondbewerking;
b. het afgraven, mengwoelen, diepploegen of een naar de aard daarmee gelijk te 

stellen grondbewerking dieper dan 0,3 m;
c. niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve van het oplossen van een 

verdichte bodemstructuur (woelen), dieper dan 10 cm onder de bouwvoor;
d. het graven of vergraven van waterlopen;
e. het aanbrengen van drainage;
f. het graven van sleuven breder dan 0,3 m en dieper dan 1,00 m ten behoeve 

van het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, 
telecommunicatie-leidingen en drainage en daarmee verband houdende 
constructies, installaties en/of apparatuur;

g. het permanent verlagen van het waterpeil.

61.4.2. Uitzondering

Het bepaalde in lid 63.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud en het normaal agrarisch gebruik, waaronder 

drainage, betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende 

omgevingsvergunning of ontgrondingsvergunning;
d. aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat 

ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn.

61.4.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is 

aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is 

aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en 
werkzaamheden niet onevenredig wordt geschaad, of;

c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel 

van opgravingen;
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3. een verplichting de bouw van een bouwwerk te laten begeleiden door een 
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg;

d. middels verleende vergunningen, rekeningen van uitgevoerd werk en 
dergelijke aangetoond wordt dat de bodem reeds eerder dieper geroerd is dan 
0,30 m -Mv. 

Indien aan de omgevingsvergunning voorwaarden worden verbonden, wordt een 
archeologisch deskundige om advies gevraagd.

61.5.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:

het aanplanten van bomen of een houtig gewas voor zover het gaat om 
planten waarvan zeker is dat bij de oogst van de plant, dan wel het 
verwijderen van de gehele plant, de bodem dieper dan 30 cm zal worden 
geroerd.

61.6.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' wordt verwijderd, indien op basis 
van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond 
dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
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Artikel 62:  Waarde - Archeologie 3

62.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

het behoud van de archeologische waarden.

62.2.  Bouwregels

62.2.1. Bouwwerken met een oppervlakte groter dan 1000 m2

Op of in deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd, waarbij de 
bodem dieper dan 0,30 m -Mv wordt geroerd, met uitzondering van:
a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de 

bestaande oppervlakte met ten hoogste 1000 m² wordt uitgebreid;
b. bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan 1000 m² ten behoeve van 

andere daar voorkomende bestemming(en).

62.3.  Afwijking van de bouwregels

Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 62.2, 
mits:
a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is 

aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;
b. op basis van archeologisch door een daartoe bevoegde instantie is 

aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 
onevenredig wordt geschaad, of;

c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel 

van opgravingen;
3. een verplichting de bouw van een bouwwerk te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg;
d. middels verleende vergunningen, rekeningen van uitgevoerd werk en 

dergelijke aangetoond wordt dat de bodem reeds eerder dieper geroerd is dan 
0,30 m -Mv.

Indien aan de afwijking voorwaarden worden verbonden, wordt een archeologisch 
deskundige om advies gevraagd.
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62.4.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

62.4.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is 
ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden voorkomende 
bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:
a. het ontginnen, egaliseren van natuurlijk reliëf of een naar de aard daarmee 

gelijk te stellen grondbewerking;
b. het afgraven, mengwoelen, diepploegen of een naar de aard daarmee gelijk te 

stellen grondbewerking dieper dan 0,3 m;
c. niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve van het oplossen van een 

verdichte bodemstructuur (woelen), dieper dan 10 cm onder de bouwvoor;
d. het graven of vergraven van waterlopen;
e. het graven van sleuven breder dan 0,3 m en dieper dan 1,00 m ten behoeve 

van het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, 
telecommunicatie-leidingen en drainage en daarmee verband houdende 
constructies, installaties en/of apparatuur;

f. het aanplanten van bomen of een houtig gewas voor zover het gaat om 
planten waarvan zeker is dat bij de oogst van de plant, dan wel het 
verwijderen van de gehele plant, de bodem dieper dan 30 cm zal worden 
geroerd;

g. het permanent verlagen van het waterpeil.

62.4.2. Uitzondering

Het bepaalde in lid 62.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die :
a. het normale onderhoud, het normaal agrarisch gebruik, waaronder drainage, 

of het normaal bos- of natuurbeheer betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende 

omgevingsvergunning;
d. aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat 

ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn.

62.4.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is 

aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;
b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is 

aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en 
werkzaamheden niet onevenredig wordt geschaad, of;

c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 
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archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel 

van opgravingen;
3. een verplichting de bouw van een bouwwerk te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg;
d. middels verleende vergunningen, rekeningen van uitgevoerd werk en 

dergelijke aangetoond wordt dat de bodem reeds eerder dieper geroerd is dan 
0,30 m -Mv.

Indien aan de omgevingsvergunning voorwaarden worden verbonden, wordt een 
archeologisch deskundige om advies gevraagd.

62.5.  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' wordt verwijderd, indien op basis 
van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond 
dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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Artikel 63:  Waarde - Beschermd dorpsgezicht

63.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve 
voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

het behoud, het herstel en de uitbouw van de cultuurhistorische en ruimtelijke 
waarden van de gebieden Eursinge, Havelte - Van Helomaweg en Westeinde 
en de daarbinnen aanwezige bebouwing, zoals uitgebreid weergegeven in 
bijlage 3 van de toelichting;
1. het gebied Eursinge is zowel vanuit oudheidkundig als vanuit een oogpunt 

van dorpsschoon van belang vanwege een reeks oude boerderijen, die in 
volmaakte harmonie in het landschap bijeen liggen. Van belang is tevens 
het besloten karakter van het buurtschap, veroorzaakt door de talrijke 
eikenbomen, die de samenhang tot stand brengen in de groepering van de 
uiteengelegen opstallen. De woonhuizen en schuren zijn min of meer 
ondergeschikt aan deze grootse beplanting;

2. het gebied Havelte - Van Helomaweg is van belang vanwege het 
ongeschonden ruimtelijke karakter van een kransesdorp, gelegen in het 
evenwicht tussen de bebouwing onderling van een boerderijengroepje in 
relatie tot de nabijgelegen es en in samenhang met het hoge geboomte;

3. het gebied Westeinde is met name van belang vanwege de overwegend 
oudere agrarische bebouwing. Halverwege de hoevenreeks domineert de 
havezate Oldengaerde het bebouwingsbeeld. Het beschermingsbelang 
van Westeinde is gebaseerd op de relatief gave, oorspronkelijke 
agrarische structuur van de esrandennederzetting, in samenhang met de 
landschappelijke ligging.

63.2.  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van 
bebouwing, dakvormen en dakbedekking, overeenkomstig het gestelde in lid 63.1 
en in bijlage 3 van de toelichting.

63.3.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:

het gebruik van gronden ten behoeve van het telen van hout.
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63.4.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

63.4.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is 
ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden voorkomende 
bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:
a. het aanbrengen en verwijderen van bomen, struiken en overige opgaande 

beplanting;
b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen met een oppervlakte groter dan 

75 m²;
c. het ophogen en/of afgraven van gronden;
d. het geheel of gedeeltelijk dempen van sloten en watergangen.

63.4.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 63.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

63.4.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien hierdoor geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het structurele groen en het historisch 
ruimtelijk krakteristiek van het gebied. Er kunnen voorwaarden worden gesteld 
aan de vergunning ter voorkoming van aantasting van het structurele groen en het 
historisch ruimtelijk karakteristiek van het gebied. Alvorens de vergunning wordt 
verleend, zal overleg worden gepleegd met de Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten.
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Artikel 64:  Waarde - Cultuurhistorie

64.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

het behoud en de bescherming van de archeologisch en cultuurhistorisch 
waardevolle essen.

64.2.  Bouwregels

64.2.1. Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende regel:

een op grond van de basisbestemming toelaatbaar gebouw of bouwwerk, 
geen gebouw zijnde, of de uitbreiding of vergroting daarvan, mag slechts 
worden gebouwd c.q. worden toegestaan, indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de 
gronden.

64.3.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:

het aanbrengen en/of veroorzaken van veranderingen in de hoogte van een 
es, zoals die bestond ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpplan, 
als gevolg van het gebruik van de gronden.

64.4.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

64.4.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is 
ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van 
toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:
a. het afgraven, mengwoelen, diepploegen of een naar de aard daarmee gelijk te 

stellen grondbewerking dieper dan 0,3 m;
b. niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve van het oplossen van een 

verdichte bodemstructuur (woelen), dieper dan 10 cm onder de bouwvoor;
c. het graven of vergraven van waterlopen;
d. het aanbrengen van drainage;
e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of 

telecommunicatielei-dingen, en daarmee verband houdende constructies, 
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installaties of apparatuur;
f. het aanplanten van bomen of een houtig gewas voor zover het gaat om 

planten waarvan zeker is dat bij de oogst van de plant, dan wel het 
verwijderen van de gehele plant, de bodem dieper dan 30 cm zal worden 
geroerd.

64.4.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 64.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud dan wel het normale agrarische gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

64.4.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van 
de gronden.
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Artikel 65:  Waarde - Landschap 1

65.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Landschap 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijk, 
waterhuishoudkundig en/of cultuurhistorisch waardevolle 
landschapselementen en/of landschappelijke waardevolle gebieden, zoals die 
zijn voorzien van de aanduiding:
1. “specifieke vorm van waarde - joodse begraafplaats Dwingeloo” (nummer 

4);
2. “specifieke vorm van waarde - Vledderlanden” (nummer 5);
3. “specifieke vorm van waarde - Scheidgruppe” (nummer 11);
4. “specifieke vorm van waarde - Kalterbroeken” (nummer 12);
5. “specifieke vorm van waarde - Uffelter vaartje” (nummer 13);
6. “specifieke vorm van waarde - Veendijk” (nummer 14);
7. “specifieke vorm van waarde - Busselte” (nummer 15);
8. “specifieke vorm van waarde - Wapserveen” (nummer 17);
9. “specifieke vorm van waarde - Helveen” (nummer 18);
10. “specifieke vorm van waarde - Landschappelijke eenheid Lheebroek” 

(nummer 19);
11. “specifieke vorm van waarde - Sliekerveen” (nummer 20);
12. “specifieke vorm van waarde - Witteveen” (nummer 23);
13. “specifieke vorm van waarde - Diepenveen” (nummer 25);
14. “specifieke vorm van waarde - Oldendiever” (nummer 26);
15. “specifieke vorm van waarde - Reeweg bij Vledder” (nummer 28);
16. “specifieke vorm van waarde - Jodenweg” (nummer 29);
17. “specifieke vorm van waarde - Tilgrup” (nummer);
18. “specifieke vorm van waarde - Martenswal” (nummer 31);
19. “specifieke vorm van waarde - Jonckindt Conincklaan” (nummer 33);
20. “specifieke vorm van waarde - Schoollaan” (nummer 34);
21. “specifieke vorm van waarde - Grenspoel en weer” (nummer 35);
22. “specifieke vorm van waarde - Kolonievaart” (nummer 36);
23. “specifieke vorm van waarde - Ettelte (nummer 39);
en zoals die per element en/of gebied onder het hiervoor aangegeven 
nummer zijn beschreven in bijlage 1 in de toelichting.

65.2.  Bouwregels

65.2.1. Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende regel:

een op grond van de basisbestemming toelaatbaar gebouw of bouwwerk, 
geen gebouw zijnde, of de uitbreiding of vergroting daarvan, mag slechts 
worden gebouwd c.q. worden toegestaan, indien geen onevenredige afbreuk 
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wordt gedaan aan de landschappelijke, waterhuishoudkundige en 
cultuurhistorische waarden van de waardevolle landschapselementen en/of 
landschappelijke waardevolle gebieden, zoals die per element en/of gebied 
zijn beschreven in bijlage 1 in de toelichting.

65.3.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:

het aanbrengen en/of veroorzaken van veranderingen in de waarden van de 
waardevolle landschapselementen en/of landschappelijke waardevolle 
gebieden, zoals die per element en/of gebied zijn beschreven in bijlage 1 in de 
toelichting, als gevolg van het gebruik van de gronden.

65.4.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

65.4.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is 
ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van 
toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:
a. het aanplanten van bomen en/of houtgewas anders dan ten behoeve van 

bosaanleg;
b. het vergraven en/of baggeren van beken, sloten en andere watergangen.

65.4.2. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 65.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:
a. het normale onderhoud dan wel het normale agrarische gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

65.4.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke, waterhuishoudkundige en 
cultuurhistorische waarden van de waardevolle landschapselementen en/of 
landschappelijke waardevolle gebieden, zoals die per element en/of gebied zijn 
beschreven in bijlage 1 in de toelichting.
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Artikel 66:  Waarde - Landschap 2

66.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Landschap 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijk en 
waterhuishoudkundig waardevolle beekdalen.

66.2.  Bouwregels

66.2.1. Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende regel:

een op grond van de basisbestemming toelaatbaar gebouw of bouwwerk, 
geen gebouw zijnde, of de uitbreiding of vergroting daarvan, mag slechts 
worden gebouwd c.q. worden toegestaan, indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de landschappelijke en waterhuishoudkundige waarden van 
de beekdalgronden.

66.3.  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:

het aanbrengen en/of veroorzaken van veranderingen in de laagtes van een 
beekdal, zoals die bestonden ten tijde van de terinzagelegging van het 
ontwerpplan, als gevolg van het gebruik van de gronden.
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Artikel 67:  Waarde - Rijksmonumenten

67.1.  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Rijksmonumenten' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

de bescherming van rijksmonumenten.

67.2.  Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken is een vergunning van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed noodzakelijk. Een aanvraag daartoe dient bij de gemeente 
Westerveld te worden ingediend.

67.3.  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Voor het aanleggen van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, is 
een vergunning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed noodzakelijk. Een 
aanvraag daartoe dient bij de gemeente Westerveld te worden ingediend.
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HOOFDSTUK 4  ALGEMENE REGELS

Artikel 68:  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de 
beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 69:  Algemene bouwregels

De bouwgrenzen mogen in afwijking van de gebiedsbestemmingen en de overige 
bestemmingen in deze regels uitsluitend worden overschreden door:
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, 

hellingbanen, funderingen, balkons, erkers, serres, entreeportalen, veranda's 
en afdaken, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,50 m;

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet 
meer bedraagt dan 1,00 m.
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Artikel 70:  Algemene gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met de gegeven 
bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen, tenzij het 

gronden betreft waar een kampeerterrein voor klein kamperen is toegestaan, 
dan wel de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van 
recreatie - tijdelijk kampeerterrein” of “kampeerterrein”, dan wel de gronden 
zijn voorzien van de bestemming 'Recreatie - 1', 'Recreatie - 2', 'Recreatie - 3' 
of 'Recreatie - 4'

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
prostitutiebedrijf, tenzij de gronden ter plaatse zijn voorzien van de 
bestemming 'Bedrijf - Prostitutie';

c. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en 
bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de 
bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;

d. het storten van puin en afvalstoffen;
e. de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, 

vaar- of vliegtuigen;
f. het gebruik van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen van 

niet-perceelsgebonden handelsreclame en of reclame voor ideële doeleinden 
of overtuigingen;

g. het gebruik van gronden en bouwwerken waarvoor bij of krachtens de 
Natuurbeschermingswet 1998 een vergunning is vereist en waarvoor deze 
vergunning niet is verleend, met dien verstande dat indien de 
Natuurbeschermingswet 1998 wordt vervangen de nieuwe wetgeving hier 
gelezen moet worden in plaats van de Natuurbeschermingswet 1998.
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Artikel 71:  Algemene aanduidingregels

71.1.  milieuzone - waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied

71.1.1. Aanduidingsomschrijving

De voor 'milieuzone - waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied' 
aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het beschermen van de 
drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de drinkwaterdistributie en de 
grondwaterkwaliteit van een grondwaterbeschermingsgebied.

71.1.2. Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:
a. het oprichten van inrichtingen die staan vermeld op een bij de Provinciale 

Omgevingsverordening 2010 behorende lijst;
b. nieuwe woonhuizen, niet zijnde het vervangen van bestaande woonhuizen;
c. nieuwe infrastructurele werken (wegen, parkeerplaatsen, spoorwegen, 

buisleidingen en dergelijke), tenzij bedoeld voor ontsluiting van woningbouw of 
militair gebruik binnen de bestemmingen 'Maatschappelijk - Militair 1' en 
'Maatschappelijk - Militair 2' en ter plaatse van de aanduiding "militair 
oefenterrein";

d. ondergrondse opslag van vloeistoffen, anders dan voor schoon water;
e. opslag van afvalstoffen op of in de bodem;
f. lozing van huishoudelijk afvalwater in de bodem daar waar aansluiting is op 

riolering;
g. nieuwe begraafplaatsen of terreinen waar verstrooiing plaatsvindt;
h. industriële en grootschalige recreatieve ontwikkelingen;
i. het gebruik van zwarte lijst bestrijdingsmiddelen, compost, zwarte grond, 

zuiveringsslib, reststoffen als meststoffen en bouwstoffen die vallen onder de 
reikwijdte van het Bouwstoffenbesluit bodem- en 
oppervlaktewaterenbescherming;

j. nieuwe (grootschalige) ontgrondingen;
k. nieuwe delfstoffenwinning;
l. het roeren van de grond dieper dan 2,00 m;
m. duurzame energiebronnen die negatieve invloed hebben op of gevaar 

opleveren voor de kwaliteit van het grondwater;
n. nieuwe militaire activiteiten buiten de bestemmingen 'Maatschappelijk - Militair 

1' en 'Maatschappelijk - Militair 2' en buiten gronden ter plaatse van de 
aanduiding "militair oefenterrein"; ;

o. verkeersaantrekkende voorzieningen.
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71.2.  veiligheidszone - lpg

71.2.1. Aanduidingsomschrijving

De voor 'veiligheidszone - lpg' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het 
tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt kwetsbare 
objecten vanwege een LPG-installatie.

71.2.2. Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de ter plaatse voorkomende bestemmingen 
mogen op of in deze gronden geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten 
worden gebouwd.

71.2.3. Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

het bepaalde in lid 71.2.2 in die zin dat beperkt kwetsbare objecten worden 
gebouwd, mits:
1. hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van 

personen.

71.2.4. Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:

het gebruik van de gronden en bouwwerken als kwetsbaar of beperkt 
kwetsbaar object.

71.2.5. Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

het bepaalde in lid 71.2.4 in die zin dat de gronden en bouwwerken worden 
gebruikt als beperkt kwetsbare object, mits:
1. hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van 

personen.

71.2.6. Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

a. de aanduiding “veiligheidszone - lpg” wordt ter plaatse verwijderd, mits:
1. de betreffende risicovolle inrichting ter plaatse is beëindigd;

b. de aanduiding “veiligheidszone - lpg” voor een risicovolle inrichting ter plaatse 
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wordt gewijzigd (verkleind), mits:
1. voor de risicovolle inrichting een vergunning ingevolge de Wet 

milieubeheer is verleend of gewijzigd;
2. de ligging van de zone is afgestemd op de met deze vergunning 

corresponderende veiligheidsafstand ingevolge het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen;

3. zich binnen de gewijzigde zone geen kwetsbare objecten of beperkt 
kwetsbare objecten bevinden.

71.3.  veiligheidszone - munitieopslag A en B

71.3.1. Aanduidingsomschrijving

De voor 'veiligheidszone - munitieopslag A en B' aangeduide gronden zijn mede 
bestemd voor het tegengaan van de bouw van risicogevoelige bouwwerken en 
objecten.

71.3.2. Bouwregels

a. In afwijking van het bepaalde bij de ter plaatse voorkomende bestemmingen 
mogen op of in de gronden, die gelegen zijn binnen zone A, geen bouwwerken 
worden opgericht, anders dan ten behoeve van het militair gebruik.

b. In afwijking van het bepaalde bij de ter plaatse voorkomende bestemmingen 
mogen op of in de gronden, die gelegen zijn buiten zone A en binnen zone B, 
geen gebouwen waarbinnen zich als regel personen bevinden worden 
gebouwd, anders dan ten behoeve van het militair gebruik.

71.3.3. Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:

het gebruik van de gronden en bouwwerken als risicogevoelig object 
voorzover gelegen binnen de zones A en B. Dit verbod is niet van toepassing 
op gebruik ten behoeve van militaire doeleinden.

71.4.  vrijwaringszone - laagvlieggebied

71.4.1. Aanduidingsomschrijving

De voor 'vrijwaringszone - laagvlieggebied' aangeduide gronden zijn mede 
bestemd voor het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege 
een laagvlieggebied.
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71.4.2. Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de ter plaatse voorkomende bestemmingen geldt 
ten aanzien van het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, de volgende regel:

de bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal 
ten hoogste 30 m bedragen.

71.4.3. Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:

het gebruik van de gronden voor opgaande beplanting met een grotere hoogte 
dan 30 m.

71.5.  vrijwaringszone - laagvliegroute

71.5.1. Aanduidingsomschrijving

De voor 'vrijwaringszone - laagvliegroute' aangeduide gronden zijn mede 
bestemd voor het tegengaan van te hoge bouwwerken en beplanting vanwege 
een laagvliegroute.

71.5.2. Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de ter plaatse voorkomende bestemmingen geldt 
ten aanzien van het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, de volgende regel:

de bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal 
ten hoogste 40 m bedragen.

71.6.  vrijwaringszone - molenbiotoop

71.6.1. Aanduidingsomschrijving

De voor 'vrijwaringszone - molenbiotoop' aangeduide gronden zijn mede bestemd 
voor de bescherming van de functie van de in het aanliggende gebied gesitueerde 
molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element.

71.6.2. Bouwregels

Op of in deze gronden mag, in afwijking van het bepaalde bij de ter plaatse 
voorkomende bestemmingen, niet hoger worden gebouwd dan:
a. binnen een afstand van 100 m van de molen: de hoogte die gelijk is aan de 

bouwhoogte van de onderste punt van de verticaal staande wiek van de 
molen;

b. binnen een afstand van 100 m tot 400 m van de molen: de hoogte genoemd 

bestemmingsplan Buitengebied  
Status: vastgesteld / 21-03-2012  Buro Vijn B.V.



blz 1302  068402 

onder a vermeerderd met 1/30 van de afstand tussen het bouwwerk en de 
molen.

71.6.3. Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

het bepaalde in lid 71.6.2 onder b in die zin dat de in de ter plaatse 
voorkomende bestemming genoemde gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:
1. vooraf advies wordt ingewonnen van de beheerder van de molen.

71.6.4. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:
a. het ophogen van gronden hoger dan de op grond van de in lid 71.6.2 

maximaal toelaatbare bouwhoogte voor bouwwerken;
b. het beplanten met bomen, heesters en andere opgaande beplanting hoger 

dan de op grond van de in lid 71.6.2 maximaal toelaatbare bouwhoogte voor 
bouwwerken;

c. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur 
hoger dan de op grond van de in lid 71.6.2 maximaal toelaatbare bouwhoogte 
voor bouwwerken.

71.6.5. Uitzonderingen

Het bepaalde in lid a is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud dan wel het normale agrarische gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan 

met een daarvoor benodigde vergunning.

71.6.6. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan het huidige en/of het toekomstig functioneren van de 
molen als werktuig door windbelemmering en/of de waarde van de molen als 
landschapselement, dan wel dat door het stellen van voorwaarden hieraan 
voldoende tegemoet gekomen kan worden. Voorafgaand moet advies worden 
ingewonnen bij de beheerder van de molen.

71.7.  vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2
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71.7.1. Aanduidingsomschrijving

De voor 'vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en 2' aangeduide gronden zijn mede 
bestemd voor het tegengaan van bouwwerken en andere werken die mogelijk 
storingsgevolgen voor de radiotelescoop kunnen veroorzaken.

71.7.2. Bouwregels

Voorzover bouwwerken en andere werken, die zijn toegestaan op grond van de 
ter plaatse voorkomende bestemmingen en die mogelijke storingsgevolgen voor 
de radiotelescoop kunnen veroorzaken, zijn gelegen ter plaatse van de 
vrijwaringszone - radiotelescoop 1 en/of vrijwaringszone - radiotelescoop 2, zal 
rekening worden gehouden met de storingsvrijheid van de observatieposten. 
Omtrent de mogelijke storingsgevolgen zal bij het vergunningverlenen dan wel het 
toestemming verlenen vooraf overleg worden gepleegd met de Stichting 
ASTRON teneinde een zoveel mogelijk ongestoord functioneren van de 
observatieposten te kunnen bewerkstelligen.

71.8.  vrijwaringszone - straalpad

71.8.1. Aanduidingsomschrijving

De voor 'vrijwaringszone - straalpad' aangeduide gronden zijn mede bestemd 
voor het tegengaan van te hoge bebouwing vanwege een straalpad.

71.8.2. Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de ter plaatse voorkomende bestemmingen zal, 
op of in de gronden die zijn gelegen binnen het ter plaatse als zodanig 
aangegeven straalpad, de bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, ten hoogste de ter plaatse aangegeven maximum hoogte (m) 
bedragen.

71.9.  vrijwaringszone - vaarweg

71.9.1. Aanduidingsomschrijving

De voor 'vrijwaringszone - vaarweg' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor 
het beschermen van het doelmatig en veilig functioneren van de vaarweg.

71.9.2. Bouwregels

a. In afwijking van het bepaalde bij de ter plaatse voorkomende bestemmingen 
mogen op of in deze gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze 
algemene aanduidingregel.

b. Ten behoeve van deze algemene aanduidingregel mogen geen gebouwen en 
overkappingen worden gebouwd.
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c. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende regel:
1. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 

behoeve van deze algemene aanduidingregel, anders dan rechtstreeks 
ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het vaarverkeer, 
zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

71.9.3. Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

het bepaalde in lid 71.9.2 onder a in die zin dat de in de ter plaatse 
voorkomende bestemming genoemde gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:
1. vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende vaarwegbeheerder;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de bescherming van het 

doelmatig en veilig functioneren van de nabijgelegen vaarweg. 

71.9.4. Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

de aanduiding 'vrijwaringszone - vaarweg' ter plaatse wordt verwijderd, mits:
1. dit voortvloeit uit de aanleg of het verleggen, verbreden of versmallen c.q. 

opheffen van wegen;
2. dit voortvloeit uit een verandering in de klassering van de betreffende weg 

in de Provinciale Vaarwegenverordening.

71.10.  vrijwaringszone - weg

71.10.1. Aanduidingsomschrijving

De voor 'vrijwaringszone - weg' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het 
beschermen van het doelmatig en veilig functioneren van de weg.

71.10.2. Bouwregels

a. In afwijking van het bepaalde bij de ter plaatse voorkomende bestemmingen 
mogen op of in deze gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze 
algemene aanduidingregel.

b. Ten behoeve van deze algemene aanduidingregel mogen geen gebouwen en 
overkappingen worden gebouwd.

c. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende regels:
1. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 

behoeve van deze algemene aanduidingregel, anders dan rechtstreeks 
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ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal 
ten hoogste 2,00 m bedragen.

71.10.3. Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

het bepaalde in lid 71.10.2 onder a in die zin dat de in de basisbestemming 
genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 
gebouwd, mits:
1. vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende wegbeheerder;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de bescherming van het 

doelmatig en veilig functioneren van de nabijgelegen weg. 

71.10.4. Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

de aanduiding 'vrijwaringszone - weg' ter plaatse wordt verwijderd, mits:
1. dit voortvloeit uit de aanleg of het verleggen, verbreden of versmallen c.q. 

opheffen van wegen;
2. dit voortvloeit uit een verandering in de klassering van de betreffende weg 

in de Provinciale Wegenverordening. 
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Artikel 72:  Algemene afwijkingsregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met 
uitzondering van de oppervlakte- en inhoudsmaten, tot ten hoogste 10% van 
die afmetingen en percentages;

b. de bestemmingsregels ten aanzien van het bouwen van gebouwen en 
overkappingen in die zin dat ten behoeve van het kleinschalig kamperen, 
gebouwtjes, waaronder overkappingen, ten behoeve van sanitaire 
voorzieningen voor de eigen gasten worden gebouwd, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen per 

kampeerterrein ten hoogste 50 m² zal bedragen;
2. de goothoogte van een gebouw of een overkapping ten hoogste 3,00 m 

zal bedragen;
3. de dakhelling van een gebouw of een overkapping ten minste 15º zal 

bedragen;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden;

c. de bestemmingsregels ten aanzien van de maximale gevellengte van 
bedrijfsgebouwen in die zin dat de maximale gevellengte wordt vergroot tot 
ten hoogste 150 m, mits:
1. de gevel uitgevoerd wordt met een verspringing of een geleding waardoor 

het beeld van een lange gevel wordt doorbroken;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 

landschappelijke waarden, het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld 
en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
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Artikel 73:  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

a. de aanduiding "antennemast" wordt aangebracht ten behoeve van de 
plaatsing van zend-, ontvangst- en antennemasten, mits:
1. de gronden ter plaatse worden voorzien van de aanduiding 

“antennemast”;
2. de antenne niet geplaatst kan worden op een bestaand hoog bouwwerk, 

zoals een hoogspanningsmast, een reclamemast, een torensilo, of een 
daarmee gelijk te stellen hoog bouwwerk;

3. de antenne niet geplaatst kan worden op een bedrijventerrein;
4. de antenne vervolgens geplaatst moet worden in aansluiting op grote 

infrastructuurlijnen;
5. de mast radiografisch noodzakelijk is;
6. de bouwhoogte van een mast ten hoogste 45,00 m zal bedragen;
7. het aantal masten binnen de gemeente niet meer mag bedragen dan strikt 

noodzakelijk is voor de realisatie van een adequaat dekkend netwerk van 
voldoende capaciteit;

8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 
landschappelijke waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden;

b. de aanduiding 'vrijwaringszone - vaarweg' wordt aangebracht, mits: 
1. dit voortvloeit uit de aanleg of het verleggen, verbreden of versmallen c.q. 

opheffen van wegen;
2. dit voortvloeit uit een verandering in de klassering van de betreffende weg 

in de Provinciale Vaarwegenverordening;

c. de aanduiding 'vrijwaringszone - weg' wordt aangebracht, mits: 
1. dit voortvloeit uit de aanleg of het verleggen, verbreden of versmallen c.q. 

opheffen van wegen;
2. dit voortvloeit uit een verandering in de klassering van de betreffende weg 

in de Provinciale Wegenverordening;

d. de aanduiding “parkeerterrein” wordt aangebracht en/of verwijderd, mits:
1. deze wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast om het verkeer uit de 

natuurgebieden te weren en op te vangen aan de randen van de 
natuurgebieden al dan niet in combinatie met het verwijderen van de 
aanduiding, indien een bestaand parkeerterrein aan het gebruik als 
parkeerterrein wordt onttrokken;

2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke waarden, het 
BeeldkwaliteitsplanBeeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;

e. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming 'Verkeer' dan wel de 
bestemming 'Verkeer' wordt gewijzigd in enige bestemming, mits:
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor incidentele verbredingen, 

bochtafsnijdingen, e.d. van wegen en paden;

bestemmingsplan Buitengebied  
Status: vastgesteld / 21-03-2012  Buro Vijn B.V.



blz 1308  068402 

2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 50 
dan wel de bestemming waarin wordt gewijzigd van overeenkomstige 
toepassing zijn;

f. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming 'Verkeer - Fietspaden' 
dan wel de bestemming 'Verkeer - Fietspaden' wordt gewijzigd in enige 
bestemming, mits:
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor het verwijderen en/of 

verleggen van bestaande fietspaden ten behoeve van de verbetering van 
natuurwaarden vanuit beheerinrichting, incidentele verbredingen, 
bochtafsnijdingen, e.d. van paden;

2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 51 
dan wel de bestemming waarin wordt gewijzigd van overeenkomstige 
toepassing zijn;

g. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming 'Water' dan wel de 
bestemming 'Water' wordt gewijzigd in enige bestemming, mits:
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor de incidentele aanleg van 

opvaarten, verbredingen van waterlopen ten behoeve van waterberging 
en/of de aanleg van natuurvriendelijke oevers, bochtafsnijdingen, kleine 
verleggingen, e.d. van vaarwegen c.a.;

2. met de inrichting van de gronden moet worden voldaan aan hetgeen is 
gesteld in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;

3. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 52 
dan wel de bestemming waarin wordt gewijzigd van overeenkomstige 
toepassing zijn;

h. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming 'Water', mits:
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de realisatie 

van natuurvriendelijke oevers, ter plaatse van de aanduiding “Wro-zone - 
wijzigingsgebied 1”;

2. met de inrichting van de gronden moet worden voldaan aan hetgeen is 
gesteld in het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld;

3. met de inrichting wordt voldaan aan het maatregelenpakket dat op basis 
van de Kaderrichtlijn Water is opgesteld ter verbetering van de 
waterkwaliteit;

4. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 52 
van overeenkomstige toepassing zijn;

i. de bestemmingen 'Agrarisch - 1' en 'Agrarisch - 2' worden gewijzigd in de 
bestemming 'Bos - 1' en/of 'Natuur', mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 12 of 

33 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de 

aanduiding “Wro-zone - wijzigingsgebied 2”;
3. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de 

betreffende gronden in zijn geheel voor de daadwerkelijke 
natuurontwikkeling zijn verworven of aangewezen;
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4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
agrarische bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 
landschappelijke waarden, de geomorfologische en cultuurhistorische 
waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

6. de wijziging uitsluitend wordt toegepast op basis van een inrichtingsplan 
dat in elk geval inzicht geeft in de bodemingrepen, de gevolgen voor de 
waterhuishouding en het toekomstig landschapsbeeld. De omzetting en 
inrichting van de in het wijzigingsplan begrepen gronden moet in 
overeenstemming met het bij het wijzigingsplan behorende en 
gewaarmerkte inrichtingsplan plaats vinden;

7. er voor het toepassing geven aan de wijzigingsbevoegdheid een 
planschade overeenkomst is gesloten;

j. de bestemmingen 'Wonen - Voormalige boerderijpanden' en 'Agrarisch - 2' 
worden gewijzigd in respectievelijk 'Wonen - Woonleefgemeenschap' en 
'Wonen' ten behoeve van de bouw van een nieuw woonhuis, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de artikelen 

57 en 54 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast, ter plaatse van de aanduiding 

"Wro-zone - wijzigingsgebied 4";
3. de situering van het woonhuis en de bijbehorende bebouwing wordt 

afgestemd op de specifieke situatie, waarbij rekening wordt gehouden met 
een goede landschappelijke inpassing;

4. deze wijzigingsbevoegdheid om te komen tot de bouw van een nieuw 
woonhuis uitsluitend wordt toegepast ter compensatie van een verbeterde 
woonsituatie binnen de woonleefgemeenschap ter plaatse, waarbij de 
vervangen woonruimte vervalt;

5. de ontsluiting van het woonperceel uitsluitend plaatsvindt op de Van 
Zijlweg - Schipslootweg;

6. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat het 
bestemmingsvlak en de bebouwing op een goede wijze in het landschap 
en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 

7. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke waarden en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

k. de bestemmingen 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2', uitsluitend voorzover ter 
plaatse voorzien van een aanduiding voor een agrarische bedrijfskavel, of 
'Bedrijf' worden gewijzigd in de bestemming 'Bedrijf - Prostitutie', mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid ten minste de regels van 

de bestemming 'Bedrijf - Prostitutie' zoals opgenomen in bijlage 5 van 
toepassing zijn;

2. er ten hoogste één prostitutiebedrijf binnen het gemeentelijk grondgebied 
wordt gevestigd;

3. de wijziging met betrekking tot een agrarische bedrijf slechts toepasbaar 
is indien de agrarische functie is beëindigd;
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4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 
(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

5. de functie ondergebracht wordt in de bestaande gebouwen, die aanwezig 
zijn op het moment van toepassing van deze wijziging;

6. de activiteiten uitsluitend plaatsvinden binnen de bestaande gebouwen;
7. voldoende parkeercapaciteit op het bijbehorende erf aanwezig is;
8. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het 

Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op 
een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing 
wordt ingepast;

9. in het betreffende hoofdgebouw tevens wordt gewoond;
10. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden. 
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Artikel 74:  Overige regels

74.1.  Aanvullende werking welstandscriteria

De ter plaatse en in de regels geboden ruimte ten aanzien van de situering en de 
maatvoering van bouwwerken kan nader worden ingevuld door de 
welstandscriteria.

74.2.  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de milieusituatie, de 
landschappelijke waarden, de natuurlijke waarden, de geomorfologische 
waarden, de cultuurhistorische waarden, de archeologische waarden, het 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden nadere eisen stellen aan 
de plaats en de afmetingen van de bebouwing, zodanig dat er geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de genoemde criteria en waarbij telkens het 
Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld toetsingskader zal zijn.

74.3.  Natura - 2000 (coördinatiebepaling)

Burgemeester en Wethouders zullen bij het toestaan van bouwwerken en werken 
en werkzaamheden rekening houden met de specifieke bescherming en 
instandhouding van de Natura 2000- gebieden, zoals die zijn weergegeven in 
bijlage 2 van de toelichting, door het voorkómen van significant negatieve 
aantasting van de natuurlijke kenmerken van de gebieden, zodanig dat er geen 
strijd met de Natuurbeschermingswet 1998 zal zijn.
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HOOFDSTUK 5  OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 75:  Overgangsrecht

75.1.  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden 
krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, 
mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 

vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning 
voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 
bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in het eerste 
lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van 
een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op 
het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder 
vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen 
de overgangsbepaling van dat plan.

75.2.  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag 
worden voortgezet, behoudens voor zover uit de Richtlijn 79/409/EEG en 
92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 
inzake het behoud van de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 
inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde van de 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het 
eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan 
strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en 
omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, 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.

d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met 
het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 76:  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het 

Bestemmingsplan “Buitengebied”

van de gemeente Westerveld,

Behorend bij het besluit van 5 juli 2012

===

bestemmingsplan Buitengebied  
Status: vastgesteld / 21-03-2012  Buro Vijn B.V.



blz 1314  068402 

bestemmingsplan Buitengebied  
Buro Vijn B.V.  Status: vastgesteld / 21-03-2012



068402   blz 1315

Bijlagen
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Bijlage 1  Specifieke toetsingscriteria ondergeschikte tweede tak of 

deeltijdfunctie

Activiteit Specifieke criteria bij toepassing van de 

ontheffing in artikel 3 lid 3.6. onder b, 

artikel 4 lid 4.6. onder b, artikel 6 lid 6.5. 

onder e en artikel 45 lid 45.5. onder e

Verkoop en ambachtelijke bewerking en 

verwerking van eigen en streekeigen 

producten

Het gaat hier om producten als jam, sap, 

zuivel, wijn, ijs, brood e.d. gemaakt van de 

agrarische producten geteeld in de nabije 

omgeving. Het mag niet gaan om 

grootschalige productie. Detailhandel is in 

beperkte mate mogelijk. 

De producten moeten een relatie hebben 

met het landelijk gebied. De 

bedrijfsvloeroppervlakte voor de bewerking 

en verwerking mag maximaal 350 m²,   

inclusief de overige nevenfuncties, 

bedragen, waarbinnen de 

verkoopvloeroppervlakte ten behoeve van 

de detailhandel maximaal 50 m² mag 

bedragen. De activiteiten dienen binnen de 

gebouwen plaats te vinden. 

Koelhuizen Er zijn uitsluitend koelhuizen (waarmee 

niet een extra geventileerde schuur is 

bedoeld) toegestaan, die functioneren ten 

behoeve van het agrarisch bedrijf waarbij 

het koelhuis wordt geplaatst, waarbij 

tevens opslag is toegestaan voor 

meerdere bedrijven binnen een straal van 

1 km. Bij grotere omvang van de koeling 

moeten de koelhuizen op een 

bedrijventerrein worden gevestigd, omdat 

het dan zal functioneren voor meerdere 

bedrijven en de verkeersaantrekkende 

werking niet aanvaardbaar is in het 

buitengebied. 

De oppervlakte van een koelhuis mag 

maximaal 200 m² bedragen. Wanneer het 

koelhuis bedoeld is voor de opslag voor 

meerdere bedrijven in de directe nabijheid 

(straal 1 km) en bij verwerking van de 

agrarische producten mag de oppervlakte 

maximaal 350 m², inclusief de overige 

nevenfuncties, bedragen. 
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Zorgfunctie Het moet gaan om de vestiging van een 

kleinschalige maatschappelijke 

zorgfunctie, bijvoorbeeld ten behoeve van 

resocialisatie, therapie, gehandicapten, en 

dergelijke, met een oppervlakte van ten 

hoogste 350 m², inclusief de overige 

nevenfuncties.  Bij een zorgfunctie moet 

sprake zijn van een directe relatie tussen 

het agrarisch bedrijf , het gebruiksgericht 

paardenhouderijbedrijf of de manege en 

de sociale en/of sociaal-medische opvang 

van personen, in die zin dat de bewoners 

behulpzaam zijn bij de agrarische 

bedrijfsactiviteiten. Ten behoeve van de 

huisvesting van personen mogen 

wooneenheden worden gerealiseerd 

binnen de bebouwing. 

Agrarische kinderopvang Het moet gaan om de vestiging van een 

kleinschalige kinderopvang met meer dan 

6 kinderen, die een relatie heeft met het 

agrarisch bedrijf, het gebruiksgericht 

paardenhouderijbedrijf of de manege. De 

oppervlakte van de kinderopvang zal ten 

hoogste 350 m², inclusief de overige 

nevenfuncties,  bedragen. 

Agrarische dienstverlenende 

bedrijvigheid, en andere agrarische 

aanverwante bedrijvigheid

Er moet een relatie zijn met het 

bijbehorende agrarisch bedrijf,  het 

gebruiksgericht paardenhouderijbedrijf of 

de manege. Er mag ten hoogste 350 m²,  

inclusief de overige nevenfuncties, worden 

gebruikt ten behoeve van de 

ondergeschikte tak of deeltijdfunctie. 

 

Gebruiksgerichte paardenhouderij Er moet een relatie zijn met het 

bijbehorende agrarisch bedrijf,  het 

gebruiksgericht paardenhouderijbedrijf of 

de manege. Er mag ten hoogste 500 m²,  

inclusief de overige nevenfuncties, worden 

gebruikt ten behoeve van de 

paardenhouderij. 

 

Verhuur van fietsen en kano's, en 

daarmee vergelijkbare kleinschalige 

recreatieproducten

De bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve 

van de verhuuractiviteiten mag maximaal 

350 m²,  inclusief de overige 

nevenfuncties, bedragen. De opslag van 

de fietsen, kano's, en daarmee 

vergelijkbare kleinschalige 

recreatieproducten mag niet buiten 

gebouwen plaatsvinden. 
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Kinderboerderij Bij deze activiteiten moet sprake zijn van 

het houden van verschillende soorten 

dieren (inheems en uitheems) anders dan 

voor de productie. Er dient gelegenheid 

voor bezichtiging te worden geboden. De 

oppervlakte mag niet meer bedragen dan 

350 m², inclusief de overige 

nevenfuncties. 

Niet-agrarische bedrijvigheid als 

bedoeld in bijlage 2 onder de 

categorieën 1 en 2, niet zijnde 

geluidzoneringsplichtige inrichtingen, 

risicovolle inrichten en/of 

voorwerkbedrijven

De bedrijvigheid mag, met uitzondering 

van de opslagruimtes, geen grotere 

bedrijfsvloeroppervlakte hebben dan 350 

m², inclusief de overige nevenfuncties, . Er 

mag geen opslag van goederen buiten de 

gebouwen plaatshebben. 

Kamperen bij de boer Het kampeerterrein moet binnen de 

agrarische bedrijfskavel worden gevestigd, 

waarbij sprake is van een agrarisch bedrijf 

met een omvang van minimaal 20 nge's. 

De afstand van het kampeerterrein tot de 

erfgrens van een naastgelegen woonhuis 

moet minimaal 50 m bedragen. Er mogen 

ten hoogste 25 kampeermiddelen worden 

geplaatst in de periode van 15 maart tot 1 

november van elk jaar. Vaste 

kampeermiddelen, zoals trekkershutten en 

stacaravans, zijn niet toegestaan. De 

landschappelijke inpassing zal moeten 

voldoen aan het Beeldkwaliteitsplan 

Gemeente Westerveld  Bij beëindiging van 

het agrarisch bedrijf of bij het krimpen tot 

beneden de omvang van 20 nge's moet 

het klein kamperen eveneens binnen twee 

jaar zijn beëindigd. 

Groepsaccommodatie Het moet gaan om bestaande 

(voormalige) agrarische 

bedrijfsbebouwing (indien het bij vestiging 

van een groepsaccommodatie om 

bouwtechnische redenen noodzakelijk is, 

mag een bestaande schuur eventueel 

worden gesloopt en op dezelfde plek 

herbouwd worden). Indien de 

groepsaccommodatie zich niet bevindt in 

het gebouw met daarin de 

(bedrijfs)woning, dan mag de 

groepsaccommodatie op niet meer dan 25 

m afstand van dat gebouw worden 

gesitueerd. Er moet sprake zijn van een 

geheel met de overige gebouwen en de 

oppervlakte mag niet meer bedragen dan 

350 m², inclusief de overige nevenfuncties.  
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Bed and breakfast De logiesverstrekking vindt plaats binnen 

de bestaande bedrijfswoning dan wel het 

bestaande voormalige boerderijpand. Er 

wordt uitgegaan van een bestaande entree 

(deur). Er zullen maximaal zes kamers ten 

behoeve van de logiesverstrekking 

ingericht worden. Er zullen geen 

keukenblokken in de kamers worden 

gemaakt. Het parkeren moet op eigen erf 

plaatsvinden. Er mag geen sprake zijn van 

onevenredige schade voor de 

aangrenzende (agrarische) bedrijven, in 

die zin dat de bedrijven in hun 

ontwikkelingsmogelijkheden worden 

beperkt.

Recreatieappartementen De recreatieappartementen ten behoeve 

van recreatieve bewoning zullen in de 

bedrijfswoning dan wel het bestaande 

voormalige boerderijpand, inclusief de 

aan- en uitbouwen, en karakteristieke 

bijgebouwen worden gebouwd en mag 

een maximale gezamenlijke oppervlakte 

hebben van 350 m², inclusief de overige 

nevenfuncties. De oppervlakte van het 

permanente woongedeelte van de 

bedrijfswoning dan wel het bestaande 

voormalige boerderijpand zal niet minder 

bedragen dan 75 m². 

Het parkeren moet op eigen erf 

plaatsvinden. Er mag geen sprake zijn van 

onevenredige schade voor de 

aangrenzende (agrarische) bedrijven, in 

die zin dat de bedrijven in hun 

ontwikkelingsmogelijkheden worden 

beperkt.

Theeschenkerij/-tuin De schenkerij moet binnen de aanwezige 

bebouwing gevestigd worden. De 

oppervlakte van een buitenterras mag 

maximaal 100 m² bedragen. De 

bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van 

de theeschenkerij mag maximaal 350 m², 

inclusief de overige nevenfuncties, 

bedragen. 
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Boerengolf Ten behoeve van het boerengolf dienen 

alle voorzieningen, met uitzondering van de 

golfbaan zelf, op het bouwperceel 

ondergebracht te worden. Op het 

bouwperceel moet voldoende 

parkeergelegenheid aanwezig zijn. Het 

boerengolf moet nadrukkelijk aan de 

natuurlijke waarden worden getoetst, wat 

mogelijk ertoe kan leiden dat het 

boerengolf gedurende bepaalde perioden 

van het jaar in bepaalde gebieden niet 

mag worden uitgeoefend vanwege 

aanwezige natuurlijke waarden. Het 

algemeen belang van de natuurwaarden 

wordt een zwaarder gewicht toegekend 

dan het individuele belang van de agrariër 

die boerengolf als neventak aan het bedrijf 

toevoegt. Bij boerengolf mogen eveneens 

de bijbehorende landbouwgronden 

worden gebruikt.
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Bijlage 2  Algemene bedrijvenlijst
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VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)  blz. 1

SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING                              CAT

01 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW

014 016 Dienstverlening ten behoeve van de landbouw

1. plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o.  < 500 m
2

2

2. plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o.>= 500 m
2

3.1

0142 0162 KI-stations 2

02 02 BOSBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN BOSBOUW

020 021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 3.1

05 03 VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN

0501.1 0311 Zeevisserijbedrijven 3.2

0501.2 0312 Binnenvisserijbedrijven 3.1

0502 032 Vis- en schaaldierkwekerijen:

1. oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 3.2

2. visteeltbedrijven 3.1

11 06 AARDOLIE- EN AARDGASWINNING

111 061, 062 Aardolie- en aardgaswinning:

061 1. aardoliewinputten 4.1

062 2. aardgaswinning inclusief gasbehandeling.instrumenten:   < 100.000.000 N m³/d 5.1

062 3. aardgaswinning inclusief gasbehandeling instrumenten: >= 100.000.000 N m³/d 5.2

15 10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151 101, 102 Slachterijen en overige vleesverwerking:

1. slachterijen en pluimveeslachterijen 3.2

101 2. vetsmelterijen 5.2

3. bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 4.2

4. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.   > 1000 m
2

3.2

5. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m
2

3.1

6. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.   <= 200 m
2

3.1

101, 102 5. loonslachterijen 3.1

152 102 Visverwerkingsbedrijven:

1. drogen 5.2

2. conserveren 4.1

3. roken 4.2

4. verwerken anderszins: p.o.  > 1000 m
2

4.2

5. verwerken anderszins: p.o.<= 1000 m
2

3.2

6. verwerken anderszins: p.o.  <= 300 m
2

3.1

1531 1031 Aardappelproducten fabrieken

1. vervaardiging van aardappelproducten 4.2

2. vervaardiging van snacks met p.o. < 2000 m
2

3.1

1532, 1533 1032, 1039 Groente- en fruitconservenfabrieken:

1. jam 3.2

2. groente algemeen 3.2

3. met koolsoorten 3.2

4. met drogerijen 4.2

5. met uienconservering (zoutinleggerij) 4.2

1541 104101 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:

1. p.c. < 250.000 t/j 4.1

2. p.c. >= 250.000 t/j 4.2

1542 104102 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:

1. p.c.   < 250.000 t/j 4.1

2. p.c. >= 250.000 t/j 4.2

1543 1042 Margarinefabrieken:

1. p.c.   < 250.000 t/j 4.1

2. p.c. >= 250.000 t/j 4.2

1551 1051 Zuivelproductenfabrieken:

1. gedroogde producten p.c. >= 1,5 t/u 5.1

2. geconcentreerde producten, verdampingscapaciteit >=20 t/u 5.1

3. melkproductenfabrieken v.c.   < 55.000 t/j 3.2

4. melkproductenfabrieken v.c. >= 55.000 t/j 4.2

5. overige zuivelproductenfabrieken 4.2



VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)  blz. 2

SBI-CODE 1993 SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING                              CAT

1552 1052 1. consumptie-ijsfabrieken p.o.   > 200 m
2

3.2

2. consumptie-ijsfabrieken p.o. <= 200 m
2

2

1561 1061 Meelfabrieken:

1. p.c.   < 500 t/u 4.2

2. p.c. >= 500 t/u 4.1

Grutterswarenfabrieken 4.1

1562 1062 Zetmeelfabrieken:

1. p.c. < 10 t/u 4.1

2. p.c. >= 10 t/u 4.2

1571 1091 Veevoederfabrieken:

1. destructiebedrijven 5.2

2. beender-, veren-, vis- en vleesmeelfabriek 5.2

3. drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap.<10 t/u water 4.2

4. drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder cap.>=10 t/u water 5.2

5. mengvoeder, p.c. < 100 t/u 4.1

6. mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 4.2

1572 1092 Vervaardiging van voer voor huisdieren 4.1

1581 1071 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1. v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 2

2. v.c.>= 7500 kg meel/week 3.2

1582 1072 Banket-, biscuit- en koekfabrieken 3.2

1583 1081 Suikerfabrieken:

1. v.c. < 2.500 t/j 5.1

2. v.c. >= 2.500 t/j 5.2

1584 10821 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

1. cacao- en chocoladefabrieken: p.o. >2.000 m
2

5.1

2. cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m
2

3.2

3. cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m
2

2

4. Suikerwerkfabrieken met suiker branden 4.2

5. Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden p.o.   > 200 m
2

3.2

6. Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden p.o. <= 200 m
2

2

1585 1073 Deegwarenfabrieken 3.1

1586 1083 Koffiebranderijen en theepakkerijen:

1. koffiebranderijen 5.1

2. theepakkerijen 3.2

1587 108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 4.1

1589 1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 4.1

1589.1 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 4.1

1589.2 Soep- en soeparomafabrieken:

1. zonder poederdrogen 4.1

2. met poederdrogen 4.2

1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 4.2

1592 110102 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:

1. p.c.   < 5.000 t/j 4.1
2. p.c. >= 5.000 t/j 4.2

1593 t/m 1595 1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider, e.d. 2

1596 1105 Bierbrouwerijen 4.2

1597 1106 Mouterijen 4.2

1598 1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 3.2

16 12 VERWERKING VAN TABAK

160 120 Tabaksverwerkende industrie 4.1

17 13 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

171 131 Bewerken en spinnen van textielvezels 3.2

172 132 Weven van textiel:

1. aantal weefgetouwen   < 50 3.2

2. aantal weefgetouwen >= 50 4.2

173 133 Textielveredelingsbedrijven 3.1

174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 3.1

1751 1393 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 4.1

176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 3.1

18 14 VERVAARDIGING VAN KLEDING: BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

181 141 Vervaardiging kleding van leer 3.1

182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (exclusief van leer) 2

183 142, 151 Bereiden en verven van bont, vervaardiging van artikelen van bont 3.1
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19 15 VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCLUSIEF KLEDING)

191 151, 152 Lederfabrieken 4.2

192 151 Lederwarenfabrieken (exclusief kleding en schoeisel) 3.1

193 152 Schoenenfabrieken 3.1

20 16 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

2010.1 16101 Houtzagerijen 3.2

2010.2 16102 Houtconserveringsbedrijven:

1. met creosootolie 4.1

2. met zoutoplossingen 3.1

202 1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 3.2

203, 204, 205 162 1. Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 3.2

203, 204, 205 2. Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m
2

3.1

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2

21 17 VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN 

PAPIER- EN KARTONWAREN

2111 1711 Vervaardiging van pulp 4.1

2112 1712 Papier- en kartonfabrieken:

1. p.c. < 3 t/u 3.1

2. p.c. 3 - 15 t/u 4.1

3. p.c. >= 15 t/u 4.2

212 172 Papier- en kartonwarenfabrieken 3.2

2121.2 17212 Golfkartonfabrieken:

1. p.c.   < 3 t/u 3.2

2. p.c. >= 3 t/u 4.1

22 58 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

221 581 Uitgeverijen (kantoren) 1

2221 1811 Drukkerijen van dagbladen 3.2

2222 1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 3.2

2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2

2223 1814 Grafische afwerking 1

Binderijen 2

2224 1813 Grafische reproductie en zetten 2

2225 1814 Overige grafische activiteiten 2

223 182 Reproductiebedrijven opgenomen media 1

23 19

AARDOLIE- EN STEENKOOLVERWERKINGSINDUSTRIE BEWERKING SPLIJT- EN 

KWEEKSTOFFEN

231 191 Cokesfabrieken 5.3

2320.1 19201 Aardolieraffinaderijen 6

2320.2 19202 Smeeroliën- en vettenfabrieken 3.2

Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 4.2

Aardolieproductenfabrieken niet eerder genoemd. 4.2

24 20 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

2411 2011 Vervaardiging van industriële gassen:

1. luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht 5.2

2. overige gassenfabrieken, niet explosief 5.1

3. overige gassenfabrieken, explosief 5.1

2412 2012 Kleur- en verfstoffenfabrieken 4.1

2413 Anorganische chemische grondstoffenfabrieken:

1. niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2

2. vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 5.3

2414.1 20141 Organische chemische grondstoffenfabrieken:

1. niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2

2. vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 5.3

Methanolfabrieken:

1. p.c.   < 100.000 t/j 4.1

2. p.c. >= 100.000 t/j 4.2

2414.2 20149 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synthetisch):

1. p.c.   < 50.000 t/j 4.2

2. p.c. >= 50.000 t/j 5.1

2415 2015 Kunstmeststoffenfabrieken 5.1

2416 2016 Kunstharsenfabrieken e.d. 5.2
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242 202 Landbouwchemicaliënfabrieken:

1. fabricage 5.3

2. formulering en afvullen 5.1
243 203 Verf,- lak- en vernisfabrieken 4.2

2441 2110 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:

1. p.c.   < 1.000 t/j 4.2

2. p.c. >= 1.000 t/j 5.1

2442 2120 Farmaceutische productenfabrieken:

1. formulering en afvullen geneesmiddelen 3.1

2. verbandmiddelenfabrieken 2

2451 2041 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 4.2

2452 2042 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 4.2

2461 2051 Kruit-, vuurwerk- en springstoffenfabrieken 5.3

2462 2052 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:

1. zonder dierlijke grondstoffen 3.2

2. met dierlijke grondstoffen 5.1

2464 205902 Fotochemische productenfabrieken 3.2

2466 205903 Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 3.1

Overige chemische productenfabrieken n.e.g. 4.1

247 2060 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 4.2

25 22 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 4.2

2512 221102 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

1. vloeroppervlakte < 100 m² 3.1

2. vloeroppervlakte > 100 m² 4.1

2513 2219 Rubber-artikelenfabrieken 3.2

252 222 Kunststofverwerkende bedrijven:

1. zonder fenolharsen 4.1

2. met fenolharsen 4.2

3. productie van verpakkingsmaterialen en assemblage van kunststof bouwmaterialen 3.1

26 23 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, 

KALK- EN GIPSPRODUCTEN

261 231 Glasfabrieken:

1. glas en glasproducten, p.c.   < 5.000 t/j 3.2

2. glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 t/j 4.2

3. glaswol en glasvezels, p.c.   < 5.000 t/j 4.2

4. glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j 5.1

2615 231 Glasbewerkingsbedrijven 3.1

262, 263 232, 234 Aardewerkfabrieken:

1. vermogen elektrische ovens totaal   < 40 kW 2

2. vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 3.2

264 233 Baksteen- en baksteenelementenfabrieken 4.1

Dakpannenfabrieken 4.1

2651 2351 Cementfabrieken:

1. p.c.   < 100.000 t/j 5.1

2. p.c. >= 100.000 t/j 5.3

2652 235201 Kalkfabrieken:

1. p.c. < 100.000 t/j 4.1

2. p.c. >= 100.000 t/j 5.3

2653 235202 Gipsfabrieken:

1. p.c.   < 100.000 t/j 4.1

2. p.c. >= 100.000 t/j 5.1

2661.1 23611 Betonwarenfabrieken:

1. zonder persen, triltafels en bekistingstrillers 4.1

2. met persen, triltafels of bekistingstrillers, p.c.   < 100 t/d 4.2

3. met persen, triltafels of bekistingstrillers, p.c. >= 100 t/d 5.2

2661.2 23612 Kalkzandsteenfabrieken:

1. p.c.   < 100.000 t/j 3.2

2. p.c. >= 100.000 t/j 4.2

2662 2362 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 3.2

2663, 2664 2363, 2364 Betonmortelcentrales:

1. p.c.   < 100 t/u 3.2

2. p.c. >= 100 t/u 4.2

2665, 2666 2365, 2369 Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:

1. p.c.   < 100 t/d 3.2

2. p.c. >= 100 t/d 4.2
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267 237 Natuursteenbewerkingsbedrijven:

1. zonder breken, zeven en drogen p.o.   > 2.000 m
2

3.2

2. zonder breken, zeven en drogen p.o. <= 2.000 m
2

3.1

3. met breken, zeven of drogen v.c.   < 100.000 t/j 4.2

4. met breken, zeven of drogen v.c. >= 100.000 t/j 5.2

2681 2391 Slijp- en polijstmiddelenfabrieken 3.1

2682 2399 Bitumineuze materialenfabrieken:

1. p.c.   < 100 t/u 4.2

2. p.c. >= 100 t/u 5.1

Isolatiematerialenfabrieken (exclusief glaswol):

1. steenwol p.c. >= 5.000 t/j 4.2

2. overige isolatiematerialen 4.1

Minerale productenfabrieken n.e.g. 3.2

1. Asfaltcentrales p.c.  < 100 ton/uur 4.1

2. Asfaltcentrales p.c.>= 100 ton/uur 4.2

27 24 VERVAARDIGING VAN METALEN

271 241 Ruwijzer- en staalfabrieken:

1. p.c.   < 1.000 t/j 5.2

2. p.c. >= 1.000 t/j 6

272 245 IJzerenbuizen- en stalenbuizenfabrieken:

1. p.o.   < 2.000 m² 5.1

2. p.o. >= 2.000 m² 5.3

273 243 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:

1. p.o.   < 2.000 m² 4.2

2. p.o. >= 2.000 m² 5.2

274 244 Non-ferro-metaalfabrieken:

1. p.c.   < 1.000 t/j 4.2

2. p.c. >= 1.000 t/j 5.2

Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen en dergelijke:

1. p.o.   < 2.000 m² 5.1

2. p.o. >= 2.000 m² 5.3

2751, 2752 2451, 2452 IJzer- en staalgieterijen, -smelterijen:

1. p.c.   < 4.000 t/j 4.2

2. p.c. >= 4.000 t/j 5.1

2753, 2754 2453, 2454 Non-ferro-metaalgieterijen, -smelterijen:

1. p.c.  < 4.000 t/j 4.2

2. p.c >=4.000 t/j 5.1

28 25, 31 VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL 

(EXCLUSIEF MACHINES EN TRANSPORTMIDDELEN)

281 251, 331 Constructiewerkplaatsen:

1. gesloten gebouw 3.2

2. gesloten gebouw, p.o. <200 m
2

3.1

3. in open lucht, p.o.       < 2.000 m² 4.1

4. in open lucht, p.o. >= 2.000 m² 4.2

2821 2529, 3311 Tank- en reservoirbouwbedrijven:

1. p.o.   < 2.000 m² 4.2

2. p.o. >= 2.000 m² 5.1

2822, 2830 2521, 2530, 3311 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 4.1

284 255, 331 Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 4.1

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen, en dergelijke 3.2

2851 2561, 3311 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

1. algemeen 3.2

2. scoperen (opspuiten van zink). 3.2

3. thermisch verzinken 3.2

4. thermisch vertinnen 3.2

5. mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten). 3.2

6. anodiseren, eloxeren 3.2

7. chemische oppervlaktebehandeling 3.2

8. emailleren 3.2

9. galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen, en dergelijke). 3.2

10. stralen 4.2

11. metaalharden 3.2

12. lakspuiten en moffelen 3.2

2852 2562, 3311 Overige metaalbewerkende industrie 3.2

Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m
2

3.1
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287 259, 331 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:

1. p.o.   < 2.000 m² 4.1

2. p.o. >= 2.000 m² 5.1

Overige metaalwarenfabrieken niet eerder genoemd 3.2

Overige metaalwarenfabrieken niet eerder genoemd: inpandig p.o. <200 m
2

3.1

29 27, 28, 33 VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

29 27, 28, 33 Machine- en apparatenfabrieken inclusief reparatie:

1. p.o.   < 2.000 m² 3.2

2. p.o. >= 2.000 m² 4.1

28, 33 3. met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 4.2

30 26, 28, 33 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30 26, 28, 33 Kantoormachines- en computerfabrieken inclusief reparatie 3.1

31 26, 27, 33 VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRONISCHE MACHINES, APPARATEN EN 

BENODIGDHEDEN

311 271, 331 Elektromotoren- en generatorenfabrieken inclusief reparatie 4.1

312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 4.1

313 273 Elektrische draad- en kabelfabrieken 4.1

314 272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3.2

315 274 Lampenfabrieken 4.2

316 293 Elektrotechnische industrie niet eerder genoemd 2

3162 2790 Koolelektrodenfabrieken 6

32 26, 33 VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -

BENODIGDHEDEN

321 t/m 323 261, 263, 264, 331

Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur, en dergelijke inclusief reparatie

3.1

3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 3.1

33 26, 32, 33

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33 26, 32, 33 Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten, e.d. incl. reparatie 2

34 29 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

341 291 Autofabrieken en assemblagebedrijven

1. p.o.   < 10.000 m² 4.1

2. p.o. >= 10.000 m² 4.2

3420.1 29201 Carrosseriefabrieken 4.1

3420.2 29202 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 4.1

343 293 Auto-onderdelenfabrieken 3.2

35 30 VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCLUSIEF AUTO'S EN  

AANHANGWAGENS)

351 301, 3315 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

1. houten schepen 3.1

2. kunststof schepen 3.2
3. metalen schepen   < 25 m 4.1

4. metalen schepen >= 25 m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 5.1

3511 3831 Scheepssloperijen 5.2

352 302, 317 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:

1. algemeen 3.2

2. met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 4.2

353 303, 3316 Vliegtuigbouw- en -reparatiebedrijven:

1. zonder proefdraaien motoren 4.1

2. met proefdraaien motoren 5.3

354 309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 3.2

355 3099 Transportmiddelenindustrie niet eerder genoemd 3.2

36 31 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN VERVAARDIGING VAN OVERIGE GOEDEREN 

NIET EERDER GENOEMD.

361 310 1. meubelfabrieken 3.2

9524 2. meubelstoffeerderijen b.o.< 200 m
2

1
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362 321 Fabricage van munten, sieraden, en dergelijke 2

363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 2

364 323 Sportartikelenfabrieken 3.1

365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 3.1

366 32991 Sociale werkvoorziening 2

366 32999 Vervaardiging van overige goederen niet eerder genoemd 3.1

37 38 VOORBEREIDING TOT RECYCLING

371 383201 Metaal- en autoschredders 5.1

372 383202 Puinbrekerijen en -malerijen:

1. v.c.   < 100.000 t/j 4.2

2. v.c. >= 100.000 t/j 5.2

Rubberregeneratiebedrijven 4.2

Afvalscheidingsinstallaties 4.2

40 35 PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, AARDGAS, 

STOOM EN WARM WATER

40 35 Elektriciteitsproductiebedrijven (vermogen >= 50 MWe):

1. kolengestookt (inclusief meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 5.2

2. oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 5.1

3. gasgestookt (inclusief bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth, in 5.1

4. kerncentrales met koeltorens 6

5. warmtekrachtinstallaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 5.1

Bio-energieinstallaties, elektrisch vermogen < 50 MWe:

1. covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen  

voedingsindustrie 3.2

2. vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 3.2

Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:

1. < 10 MVA 2

2. 10 - 100 MVA 3.1

3. 100 - 200 MVA 3.2

4. 200 - 1000 MVA 4.2

5. >= 1000 MVA 5.2

Gasdistributiebedrijven:

1. gascompressorstations, vermogen < 100 MW 4.2

2. gascompressorstations, vermogen >= 100 MW 5.1

3. gas: reduceer-, compressor-, meet- en reglinstallatie categorie A 1

4. gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C 2

5. gasontvang- en -verdeelstations, categorie D 3.1

Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:

1. stadsverwarming 3.2

2. blokverwarming 2

Windmolens:

1. wiekdiameter 20 m 3.2

2. wiekdiameter 30 m 4.1

3. wiekdiameter 50 m 4.2

41 36 WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

41 36 Waterwinning-/ bereidingsbedrijven:

1. met chloorgas 5.3

2. bereiding met chloorbleekloog en dergelijke en / of straling 3.1

Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

1. < 1 MW 2

2. 1 - 15 MW 3.2

3. >= 15 MW 4.2

45 41, 42, 43 BOUWNIJVERHEID

41, 42, 43 Bouwbedrijven algemeen: b.o.   > 2000 m
2

3.2

Bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2000 m
2

3.1

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m
2

3.1

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1000 m
2

2

50 45, 47 HANDEL IN EN REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN, 

BENZINESERVICESTATIONS

501, 502, 504 451, 452, 453 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 2
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502 451 (Groot)handel in vrachtauto's (inclusief import en reparatie) 3.2

5020.4 45204 Autoplaatwerkerijen 3.2

Autobeklederijen 1

Autospuitinrichtingen 3.1

5020.5 45205 Autowasserijen 2

503, 504 453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 2

505 473 Benzineservicestations:

1. met LPG > 1000 m
3
/jr 4.1

2. met LPG< 1000 m
3
/jr 3.1

3. zonder LPG 2

51 46 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

511 461 Handelsbemiddeling (kantoren) 1

5121 4621 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders 3.1

Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit >= 500 

ton per uur. 4.2

5122 4622 Groothandel in bloemen en planten 2

5123 4623 Groothandel in levende dieren 3.2

5124 4624 Groothandel in huiden, vellen en leder 3.1

5125, 5131 46217, 4631 Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 3.1

5132, 5133 4632, 4633 Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren en spijsoliën 3.1

5134 4634 Groothandel in dranken 2

5135 4635 Groothandel in tabaksproducten 2

5136 4636 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 2

5137 4637 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 2

5138, 5139 4638, 4639 Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen 2

514 464, 46733 Groothandel in overige consumentenartikelen 2

5148.7 46499 Groothandel in vuurwerk en munitie:

1. consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 2

2. consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 3.1

3. professioneel vuurwerk, netto expliciet massa per bewaarplaats < 750 kg ( en > 25 kg    

theatervuurwerk) 5.1

4. professioneel vuurwerk, netto expliciet massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton. 5.3

5. munitie 2

5151.1 46711 Groothandel in vaste brandstoffen:

1. klein, lokaal verzorgingsgebied 3.1

2. kolenterminal, opslagoppervlakte >= 2.000 m² 5.1

5151.2 46712 Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen:

1. vloeistoffen o.c.   < 100.000 m³ 4.1

2. vloeistoffen o.c. >= 100.000 m³ 5.1

3. tot vloeistof verdichte gassen 4.2

5151.3 46713 Groothandel in minerale olieproducten (exclusief brandstoffen) 3.2

5152.1 46721 Groothandel in metaalertsen:

1. opslagoppervlakte   < 2.000 m² 4.2

2. opslagoppervlakte >= 2.000 m² 5.2

5152.2 /.3 46722, 46723 Groothandel in metalen en -halffabrikaten 3.2

5154 4673 Groothandel in hout en bouwmaterialen

1. Algemeen: bebouwde oppervlakte   > 2000 m
2

3.1

2. Algemeen: bebouwde oppervlakte <= 2000 m
2

2

5153.4 46735 Zand en grind:

1. algemeen: bebouwde oppervlakte    > 200 m
2

3.2

2. algemeen: bebouwde oppervlakte < = 200 m
2

2

4674 Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur

1. algemeen: bebouwde oppervlakte   > 2000 m
2

3.1

2. algemeen: bebouwde oppervlakte <= 2000 m
2

2

5155.1 46751 Groothandel in chemische producten 3.2

5156 4676 Groothandel in overige intermediaire goederen 2

5157 4677 Autosloperijen: bebouwde oppervlakte    > 1000 m
2

3.2

Autosloperijen: bebouwde oppervlakte < = 1000 m
2

3.1

5157.2 /.3 Overige groothandel in afval en schroot: bebouwde oppervlakte    > 1000 m
2

3.1

Overige groothandel in afval en schroot : bebouwde oppervlakte <= 1000 m
2

3.2

5162 466 Groothandel in machines en apparaten:

1. machines voor de bouwnijverheid 3.2

2. overige 3.1

517 466, 469 Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.) 2

60 49 VERVOER OVER LAND

6021.1 493 Bus-, tram- en metrostations en -remises 3.2

6022 Taxibedrijven en taxistandplaatsen 2
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6023 Touringcarbedrijven 3.2

6024 494 Goederenwegvervoersbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o.   > 1000 m
2

3.2

6024 Goederenwegvervoersbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. <= 1000 m
2

3.1

603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 2

61, 62 50, 51 VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT

61, 62 50, 51 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1

63 52 DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER

6311.1 52241 Laad-, los- en overslagbedrijven ten behoeve van zeeschepen:

1. containers 5.1

2. stukgoederen 4.2

3. ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m² 5.3

4. granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 5.1

5. steenkool, opslagopp. >= 2.000 m² 5.2

6. olie, LPG, e.d. 5.3

7. tankercleaning 4.2

6311.2 52242 Laad-, los- en overslagbedrijven ten behoeve van de binnenvaart:

1. containers 4.2

2. stukgoederen 3.2

3. ertsen, mineralen, en dergelijke, opslagoppervlakte   < 2.000 m² 4.2

4. ertsen, mineralen, en dergelijke, opslagoppervlakte >= 2.000 m² 5.2

5. granen of meelsoorten v.c.  < 500 t/u 4.2

6. granen of meelsoorten v.c. >= 500 t/u 5.1

7. steenkool, opslagoppervlakte   < 2.000 m² 4.2

8. steenkool, opslagoppervlakte >= 2.000 m² 5.1

9. olie, LPG, en dergelijke 5.2

10. tankercleaning 4.2

6312 52102, 52109 Distributiecentra, pak- en koelhuizen 3.1

52109 Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 2

6321 5221 1. Autoparkeerterreinen, parkeergarages 2

6321 2. Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 3.2

6322, 6323 5222 Overige dienstverlening ten behoeve van het vervoer (kantoren) 1

6323 5223 Luchthavens 6

6323 Helicopterlandplaatsen 5.1

623 791 Reisorganisaties 1

634 5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1

64 53 POST EN TELECOMMUNICATIE

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 2

642 61 Telecommunicatiebedrijven 1

642 Zendinstallaties:

642 1. LG en MG, zendervermogen < 100 kw (bij groter vermogen: onderzoek!) 3.2

642 2. FM en TV 1

71 77 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, 

ANDERE ROERENDE GOEDEREN

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 2

712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's) 3.1

713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 3.1

714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2

72 62 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72 62 Computerservice- en informatietechnologie-bureaus, en dergelijke 1

72 58, 63 Datacentra 2

74 63, 69 t/m 71, 73, 

74, 77, 78, 80 t/m 

82

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

74

63, 69 t/m 71, 73, 

74, 77, 78, 80 t/m 

82

Overige zakelijke diensverlening: kantoren

1

747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 3.1

7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 2

7484.3 82991 Veilingen voor landbouw- en visserijproducten 4.1

7484.4 82992 Veilingen voor huisraad, kunst, en dergelijke 1
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90 37, 38, 39 MILIEUDIENSTVERLENING

9001 3700 RWZI's en gierverwerkingsinrichting, met afdekking voorbezinktanks:

1. < 100.000 i.e. 4.1

2. 100.000 - 300.000 i.e. 4.2

3. >= 300.000 i.e. 5.1

Rioolgemalen 2

9002.1 381 Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven, en dergelijke 3.1

Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 3.1

Vuiloverslagstations 4.2

9002.2 382 Afvalverwerkingsbedrijven:

1. mestverwerkingskorrelfabrieken 5.1

2. kabelbranderijen 3.2

3. verwerking radio-actief afval 6

4. pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 3.1

5. oplosmiddelterugwinning 3.2

6. afvalverbrandingsinrichtingen thermisch vermogen > 75 MW 4.2

7. verwerking fotochemisch en galvano-afval 2

Vuilstortplaatsen 4.2

Composteerbedrijven:

1. niet belucht v.c. < 5.000 t/j 4.2

2. niet belucht v.c. 5.000 tot 20.000 t/j 5.2

3. belucht v.c. < 20.000 t/j 3.2

4. belucht v.c. > 20.000 t/j 4.1

5. GFT in gesloten gebouw 4.1

93 96 OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1 96011 Wasserijen en strijkinrichtingen 3.1

Tapijtreinigingsbedrijven 3.1

Chemische wasserijen en ververijen 2

9301.2 96013 Wasverzendinrichtingen 2

9301.3 96013 Wasseretten, wassalons 1

9302 9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 1

9304 9613, 9604 Fitnesscentra, badhuizen en saunabaden 2

9305 9609 Dierenasiels en -pensions 3.2

9609 Persoonlijke dienstverlening niet eerder genoemd, exclusief bordelen, prostituees en 

sexclubs 1

Afkortingen:

cat.    categorie

o.c.    opslagcapaciteit

v.c.    verwerkingscapaciteit

p.c.    productiecapaciteit

p.o.    productieoppervlak

e.d.    en dergelijke

n.e.g. niet elders genoemd

t         ton

kl       klasse

u        uur

d        dag

w       week

jr        jaar

=       is gelijk aan

<       kleiner dan

>       groter dan
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Bijlage 3  Lijst van specifiek toegestane bedrijven binnen de 

bestemming 'Bedrijf' of 'Detailhandel'

Adres niet-agrarische bedrijven Omschrijving van de bedrijven

Van Helomaweg 1a Wapserveen Steen- en dakpannenhandel

Midden 172 Wapserveen Reviseren van handgeschakelde en automatische 

transmissies

Midden 176 Wapserveen Aannemersbedrijf

Midden 182 Wapserveen Catering en partyservice

Midden 198 Wapserveen Lasbedrijf

Midden 109 Wapserveen Bouwmaterialen en machines en grondverzet

Midden 113 Wapserveen Schildersbedrijf

Oosteinde 66 Wapserveen Chaletbouw

Oosteinde 19a Wapserveen Aannemersbedrijf

Ten Darperweg 94 Wapse Aannemersbedrijf

Bareldsweg 2 Wapse Handelsonderneming in metaalwaren

Bareldsweg 10 Wapse Bestratingsbedrijf

Oosterweidenweg 8 Havelte Transportbedrijf

Oeveraseweg Havelte Meilof recycling bedrijf

Eursingerlaan 6 Havelte Handel in- en transport van tuinhout, natuursteen, 

sier- en betonsteen

Van der Sluisweg 1 Uffelte Transportbedrijf

Ten Darperweg 2 Diever Rietdekkersbedrijf

Achter 't Zaand 4 Lhee Opslag en kantoor van Natuurmonumenten

Westeinde 8 Dwingeloo Rietdekkersbedrijf

Wittelterweg 14a Diever Handelonderneming, niet zijnde een 

transportbedrijf

Oldendiever 11 Diever Meubelmakerij

Van Helomaweg 11 Havelte Voormalige drogisterij

Ruinerwoldseweg 6 Uffelte Verhuurbedrijf,caravanstalling en opslagruimte 

voor overige goederen

Adres detailhandelsbedrijven Omschrijving van de bedrijven

Westeinde 20 D 

wingeloo

Antiekwinkel, in- en verkoop van antieke en oude 

bouwmaterialen en aanverwante artikelen en 

meubels, tevens kantoor en showroom

Kastanjelaan 11 Diever Agrarische machines

Noordsweg 9 Wittelte Antiekverkoop en dergelijke

Midden 123 Wapserveen verkoop van souvernirs en huishoudelijke artikelen

Rijksweg Noordzijde 19 Havelte Auto's
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Bijlage 4  Lijst met gezamenlijke oppervlaktes van gebouwen ten 

behoeve van intensieve takken in de verwevingsgebieden

Adres Woonplaats Aantal stuks vee Staloppervlakte

Wittelterweg 24 Wittelte 69 kraamzeugen, 181 g/dragende 

zeugen, 75 opfokzeugen, 2 dekberen
1651 m²

Dwarsweg 6 Nijensleek 5500 kalkoenen 2329 m²
Paardeweide 3 Darp 11997 + 11200 grootouderdieren van 

vleeskuikens
3832m²

Ten Have 1 Wapse 280 varkens  2995 m²
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Bijlage 5  Van toepassing zijnde regels na wijziging naar de 

bestemming 'Bedrijf - Prostitutiebedrijf'

Artikel 9a: Bedrijf - Prostitutiebedrijf

9a. 1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Prostitutiebedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van een prostitutiebedrijf;
b. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een 

bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met ruimten voor een 
aan-huis-verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van karakteristieke bijgebouwen;

met daaraan ondergeschikt:
d. kleinschalige duurzame energiewinning;
e. wegen en paden; 
f. water;

met de daarbijbehorende:
g. tuinen, erven en terreinen; 
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

9a. 2. Bouwregels

9a. 2. 1. Gebouwen en overkappingen
Voor het bouwen van de in lid 9a.1. onder a t/m c genoemde gebouwen en 
overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten 

behoeve van het ter plaatse gevestigde prostitutiebedrijf worden gebouwd, 
waarbij deze bouwregels eveneens van toepassing zijn voor functies die na 
ontheffing van de gebruiksregels aan het bedrijf zijn toegevoegd;

b. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bestemmingsvlak 
bedragen;

c. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal 
niet meer bedragen dan het bebouwingspercentage dat ter plaatse is 
weergegeven;

d. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten minste de 
bestaande afstand bedragen;

e. de bedrijfsgebouwen en overkappingen en de aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen tenminste 3,00 m 
achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan 
worden gebouwd;

f. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan 
de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

bestemmingsplan Buitengebied  
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Functie van een 

bouwwerk

Maximale oppervlakte Goothoogte in m Dakhelling 

in °

Hoogte in m

per gebouw of 

overkapping 

gezamenlijk max. min. max. max.

Bedrijfsgebouw, 

waaronder een 

overkapping

- - 5,00 20 60 12,00

bedrijfswoning 150 m²* - 3,50 25 60 9,00

aan- en 

uitbouwen, 

bijgebouwen en 

overkappingen 

bij de 

bedrijfswoning

- 100 m² 3,50 - 60 -**

* tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de 
oppervlakte van een bedrijfswoning ten hoogste de bestaande oppervlakte 
zal bedragen
** de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal 
ten minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning

9a. 2. 2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m 

bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of 
bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal bedragen;  

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten 
hoogste 10,00 m bedragen;

c. er zullen geen windmolens en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

9a. 3. Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, 
wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning voor de uitoefening van een 
aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, 
indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van 

de bedrijfswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn;

2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van het 
gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfswoning met een maximum van 
100 m²;

3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
c. het splitsen van een bedrijfswoning zodanig dat er meer dan één woning 
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ontstaat; 
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

verblijfsrecreatieve doeleinden;
e. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met 

de daarbijbehorende bouwwerken;
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, 

anders dan productiegebonden detailhandel.

9a. 4. Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 9a.3. onder b en d in die zin dat de gronden en 
bouwwerken in combinatie met het wonen worden gebruikt voor 
recreatieappartementen ten behoeve van recreatieve bewoning in 
karakteristieke bijgebouwen, mits:
1. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

2. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuur- en 

landschapswaarden, woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 9a.3. onder e in die zin dat gronden, voorzover gelegen 
binnen het bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een 
paardrijbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik met de 
daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. de paardrijbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt 

gesitueerd ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing;
2. er vanwege de paardrijbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en 

stof) wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen van derden (minimale 
afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens);

3. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
4. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijbak 

en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, respectievelijk ten 
hoogste 5,00 m en 3,00 m bedragen.

9a. 5. Omgevingsvergunning voor het verwijderen van een bouwwerk

9a. 5. 1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist:

- het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke bijgebouwen.

9a. 5. 2. Uitzonderingen
Het bepaalde in lid 9a.5.1. is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
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die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht wor-den van het plan.

9a. 5. 3. Toetsingscriteria
De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle 

redelijkheid niet mogelijk is;
b. het delen van een pand of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als 

karakteristiek vallen aan te merken, en door verwijderen daarvan geen 
onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

9a. 6. Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

de bestemming 'Bedrijf - Prostitutiebedrijf' wordt gewijzigd in de bestemming 
'Wonen' al dan niet in combinatie met een gedeeltelijke wijziging in de 
bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2', mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 54 

en/of artikel 3 of 4 van overeenkomstige toepassing zijn;
het bestemmingsvlak 'Wonen' wordt afgestemd op de feitelijke situatie en 
eventueel buiten het bestemmingsvlak 'Wonen' liggende gronden worden 
voorzien van de bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2';
2. de bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd;
3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende 

(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

4. de woonfunctie ondergebracht wordt in de voormalige bedrijfswoning;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Bijlage 6  Bedrijvenlijst kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

Lijst met bij afwijking toelaatbare vormen van bedrijvigheid bij een woning.

(op basis van indeling hoofdgroepen basiszoneringslijst VNG)
(maximaal milieucategorie 2) 

Bedrijvigheid voor kleding c.a.
- ambachtelijke kledingfabricage of -reparatie 

Grafische bedrijvigheid
- binderij
- grafisch ontwerp/adviesbureau

Overige bedrijvigheid
- ambachtelijke speelgoedmakerij
- ambachtelijke productie van souvenirs

Reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen
- ambachtelijke schoenen- en klompenfabricage of -reparatie

Reparatiebedrijven
- reparateurs uurwerken, goud- en zilversmeden, elektrische   
 gebruiksgoederen, muziekinstrumenten

Wegvervoer
- taxibedrijf

Zakelijke dienstverlening,
- niet zijnde de vrije c.q. aan-huis-verbonden beroepen
- kantoren (vloeroppervlakte: < 100 m²)

Sociaal-culturele activiteiten
- ateliers, galerieën en/of musea voor kunst en nijverheid of het geven van  
 workshops

Overige dienstverlenende bedrijven
- schoorsteenveger
- glazenwasser
- schoonmaker
- stoppage / oppersinr.
- kappers- en schoonheidsspecialistes

Museale activiteiten:
- Galerie/atelier
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Eindnoten

1. Het gaat daarbij om ontwikkelingen waarvan de concrete uitwerking in de loop 
van de bestemmingsplanperiode (10 jaar) wordt verwacht. Concrete 
ontwikkelingen die zich bij de voorbereiding van het bestemmingsplan voordoen 
en passen binnen het beleid van de gemeente, zullen in het bestemmingsplan al 
worden inbestemd.
2. Voor meer informatie over de ontstaansgeschiedenis: G. Aalbersberg (januari 
2010) Gemeente Westerveld: een archeologische verwachtingen- en 
beleidsadvieskaart. RAAP-rapport 2021. RAAP Archeologisch Adviesbureau BV, 
Weesp.
3. De Maatschappij van Weldadigheid maakt geen deel uit van dit 
bestemmingsplan. 
4. Handreiking erfgoed en ruimte, te raadplegen op 
www.cultureelerfgoed.nl/handreikingerfgoedenruimte
5. Raap-rapport 2021
6. G. Aalbersberg (januari 2010) Gemeente Westerveld: een archeologische 
verwachtingen- en beleidsadvieskaart. RAAP-rapport 2021. RAAP Archeologisch 
Adviesbureau BV, Weesp.
7. In 1986 bestond de gemeente Westerveld nog niet. De gemeente bestond toen 
uit de gemeente Vledder, Havelte, Diever en Dwingelo. De cijfers voor 1986 
betreffen een optelling van de cijfers van deze afzonderlijke gemeenten.
8. Kadernota buitengebied Westerveld, 2006.
9. Kadernota buitengebied Westerveld, 2006.
10. De World Trade Organization (WTO) is een intergouvernementele organisatie 
met su-pranationale eigenschappen. Zij is opgericht in 1995 en komt voort uit de 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT, Algemene Overeenkomst over 
Tarieven en Handel).
11. De Nota Ruimte bevat een aantal generieke regels die zorgen voor borging 
van de basiskwaliteit als ondergrens voor alle ruimtelijke plannen. Daarbij kan het 
gaan om inhoudelijke of procesmatige eisen, maar ook om basiskwaliteit in meer 
stimulerende zin. Daarnaast stellen verdragen, wetten en regels soms eisen die 
ruimtelijk relevant zijn. Dit is de 'wettelijke' basiskwaliteit die in de nota is 
opgenomen. Als laatste vorm van basiskwaliteit is in de Nota Ruimte een aantal 
principes van meer financiële aard opgenomen.
12. Het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP), dat in het voorjaar van 2002 
door de Tweede Kamer werd afgewezen, was oorspronkelijk bedoeld als 
opvolger van het SVV2. Dit plan heeft echter nooit een officiële status gekregen.
13. Statenstuk 331 provincie Drenthe, vergadering OGB 18 juni 2008.
14. Behoudens voorzover het gaat om de verkoop aan huis van ter plaatste 
gekweekte producten. 
15. Voornamelijk de categorieën 1 en 2 uit de lijst van de bedrijfstypen in de 
publicatie Bedrijven en milieuzonering van de VNG. 
16. Beeldkwaliteitsplan gemeente Westerveld, B+O Architecten, januari 2010.
17. Plan MER Bestemmingsplan Buitengebied Westerveld, Grontmij, Assen, 
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projectnummer 277841/272838, maart 2011
18. Met de afkorting mer wordt verwezen naar het proces van de 
milieueffectrapportage. Met MER wordt het uiteindelijke product, het 
milieueffectrapport, aangeduid.
19. Grontmij, Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-milieueffectrapportage 
bestem-mingsplan buitengebied Westerveld, projectnr. 277841/272838, d.d 18 
januari 2010.
20. Passende beoordeling bestemmingsplan buitengebied gemeente 
Westerveld, Grontmij, Assen, maart 2011
21. De gewijzigde Wet geluidhinder is op 1 januari 2007 in werking getreden.
22. Geurgebiedsvisie, ten behoeve van de verordening geurhinder en veehouderij 
voor de gemeente Westerveld, rapport en aanbevelingen (concept) , SRE 
Milieudienst, 15 december 2009.
23. G. Aalbersberg (januari 2010) Gemeente Westerveld: een archeologische 
verwachtingen- en beleidsadvieskaart. RAAP-rapport 2021. RAAP Archeologisch 
Adviesbureau BV, Weesp.
24. Beeldkwaliteitplan gemeente Westerveld, B&O Architecten, januari 2010.
25. G. Aalbersberg (januari 2010) Gemeente Westerveld: een archeologische 
verwachtingen- en beleidsadvieskaart. RAAP-rapport 2021. RAAP Archeologisch 
Adviesbureau BV, Weesp.
26. Huidige situatie: oppervlakte van het agrarisch bedrijf per 01-09-08.
27. Handreiking paardenhouderij en ruimtelijke ordening, VNG 2006.
28. Salderingsregeling: meerdere bedrijven kunnen gebruik maken van de 
'Ruimte voor ruimte'-regeling en samen tot een oppervlakte komen van minimaal 
750 m².
29. Een (vrij) beroep dat in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie 
kan worden uitgeoefend en dat gericht is op het verlenen van diensten.
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Nota van beantwoording vragen en opmerkingen bestemmingsplan buitengebied Westerveld, 

tevens nota van wijziging Reactienota zienswijzen bestemmingsplan buitengebied  

(Besluit burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2012, nummer 12/10996) 

 

Inleiding 

De leden van de raadscommissie Ruimte hebben een aantal vragen ingediend over het 

bestemmingsplan Buitengebied, welke tijdens de commissievergadering op 24 april 2012 niet werden 

beantwoord. Afgesproken is dat het college uiterlijk 18 mei 2012 schriftelijk op deze vragen zal 

reageren. 

De beantwoording van het college is in deze nota opgenomen. Het college heeft de beantwoording 

aangevuld met enkele wijzigingsvoorstellen die voortkomen uit nagekomen reacties van 

belanghebbenden en geconstateerde onvolkomenheden in het bestemmingsplan. 

Eerst worden de algemene vragen beantwoord en daarna volgt de integrale beantwoording van vragen 

en opmerkingen die betrekking hebben op individuele situaties.  

Tot slot zijn enkele aanvullende voorstellen toegevoegd met betrekking tot geconstateerde 

onvolkomenheden in het bestemmingsplan. De verwerking van de voorstellen in de planregels en op 

de verbeelding is toegevoegd. 

 

Nota van wijziging Reactienota zienswijzen 

De in deze nota van beantwoording opgenomen nadere toelichting met betrekking tot enkele 

zienswijzen en de in deze nota opgenomen concrete aanvullende voorstellen tot aanpassing van het 

ontwerp bestemmingsplan, betekent dat het college de bij het raadsvoorstel behorende Reactienota 

zienswijzen voor deze onderdelen door middel van deze nota heeft aangevuld. 

De aanvullende voorstellen van het college staan in de laatste paragraaf ‘Uitwerking 

wijzigingsvoorstellen’ van deze nota aangegeven. Deze maken hiermee deel uit van het raadsvoorstel. 

Voor onderdelen die niet tot een aanvullend wijzigingsvoorstel van het college hebben geleid, kunnen 

raadsfracties desgewenst gebruik maken van het recht van amendement.  

    

Beantwoording 

 

Gemeentebelangen heeft aangegeven dat zonder een afzonderlijke planologische procedure 

agrarische gronden niet mogen worden bestemd tot nieuwe natuur. 

Antwoord: 

In de Reactienota wordt uitvoerig toegelicht hoe omgegaan is met de bestemming van nieuwe natuur.  

In enkele gevallen zijn agrarische gronden al jarenlang voor natuurdoeleinden in gebruik, terwijl de 

agrarische bestemming nog niet werd gewijzigd. 

In voorkomend geval wordt eerst beoordeeld of het feitelijk gebruik strijdig is met het ruimtelijk 

beleid en als dat niet het geval is wordt nagegaan of er mogelijk belangen worden geschaad als de 

bestemming op de werkelijke functie van de gronden wordt geactualiseerd. Als dat niet het geval is,  

heeft een afzonderlijke planologische procedure geen toegevoegde waarde.  

De actualisering van het bestemmingsplan gaat uiteraard wel met een openbare procedure gepaard.  

 

DSSW vraagt of in artikel 61.4.1 drainage met betrekking tot vergunningplicht archeologie wordt 

geschrapt. Tevens is gevraagd of de verwachtingenkaart en het archeologiebeleid aan nieuwe inzichten 

worden aangepast en hoe het college omgaat met situaties waarbij de ontwikkelingmogelijkheden 

gaande de procedure nadeliger worden.  

Antwoord: 

Het college stelt voor drainage te schrappen, omdat de aanleg van drainage geen of nauwelijks risico 

op verstoring van het archeologisch bodemarchief heeft. Dit stemt overeen met het provinciaal 

convenant. 

Onderzoeksresultaten en andere informatie die beschikbaar komt worden op de beleidsadvieskaart 

aangetekend. Bij de uitvoering van de planologische regels wordt steeds gebruik gemaakt van de 

nieuwste kaartgegevens. 



 

Progressief Westerveld vraagt of recreatiewoningen geschakeld gebouwd mogen worden.  

Verder wordt voorgesteld om 10 % experimenteerruimte voor recreatiebedrijven in het 

bestemmingsplan op te nemen en grondgebonden zonnepanelen mogelijk te maken. 

Antwoord: 

In de planregels is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor het geschakeld bouwen tot ten 

hoogste 5 recreatiewoningen (regel 38.3, sub b) 

De experimenteerruimte van 10 % is niet in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen en is niet 

verder uitgewerkt. Het bij de vaststelling nog invoegen van deze mogelijkheid heeft procedurele 

bezwaren, omdat dit geen onderdeel is geweest van de voorbereidingsprocedure, terwijl de ruimtelijke 

gevolgen ingrijpend kunnen zijn.    

De ontwikkelingsmogelijkheden op de bestaande recreatieterreinen zijn volgens het college in beginsel 

voldoende om innovatieve onderkomens voor verblijfsrecreatie te realiseren. In voorkomende 

bijzondere gevallen kan door middel van een projectbesluit medewerking worden verleend. 

Het in de vaststellingsfase van het bestemmingsplan nog opnemen van een mogelijkheid voor 

grondgebonden zonnepanelen is procedureel niet wenselijk. Ook hier geldt dat de ontwikkeling geen 

onderdeel is geweest van de voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan, terwijl de ruimtelijke 

gevolgen ingrijpend kunnen zijn.  

De landschappelijke gevolgen zullen eerst zorgvuldig in beeld moeten worden gebracht. 

In het bestemmingsplan is rekening gehouden met zonnepanelen op daken, waarbij de kleinschalige 

duurzame energiewinning niet uitsluitend voor eigen gebruik hoeft te zijn.  

  

Het CDA heeft gevraagd het begrip ‘bedrijfsmatige exploitatie’ eenvoudiger te definiëren. 

Antwoord: 

De definitie werd in het ontwerpplan al aangepast. De Recron heeft desgevraagd laten weten geen 

bezwaar te hebben tegen deze definitie. 

 

De fractie De Haas heeft erop gewezen dat veel inzet is gepleegd op burgerparticipatie, maar dat dit 

het gevaar heeft, dat niet iedereen er gelukkig mee kan worden gemaakt.  

Er moet nu snel duidelijkheid komen voor het varkensbedrijf Voesten en de situatie van de Bospub.  

Antwoord:  

Voor sommige individuele situaties zijn helaas langdurige processen gaande, maar het college stelt 

daarbij vast dat er op zich wel duidelijkheid is over de bestaande planologische situatie. 

Bekend is hoe de verschillende situaties in het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor het 

buitengebied staan opgenomen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zal de gemeenteraad de 

planologische situatie definitief vastleggen en vervolgens kunnen belanghebbenden desgewenst 

beroep instellen. 

 

De PvdA heeft gevraagd hoe wordt omgegaan met situaties waarbij tijdens de planprocedure de 

ontwikkelingsruimte in individuele gevallen nadeliger wordt. 

Antwoord: 

Inderdaad bestaat de kans dat op basis van inspraak, overlegreacties en zienswijzen de planologische 

situatie voor een belanghebbende in nadelige zin wordt aangepast.  

In de procedure is hier in voorzien door algemene bekendmaking en persoonlijke berichtgeving aan 

insprekers. In de procedure is niet voorzien in het geven van een persoonlijke kennisgeving aan 

belanghebbenden als deze geen zienswijze hebben ingediend. Dit geldt ook voor wijzigingen die bij de 

vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad worden aangebracht. 

De kring van belanghebbenden is op voorhand soms ook niet vast te stellen. 

Het is tijdens elke fase van het bestemmingsplan daarom belangrijk steeds kennis te nemen van het 

bestemmingsplan. De bekendmaking moet wel aangeven of er wijzigingen zijn aangebracht en welke 

dat in hoofdzaak betreffen.  

 

 

 

 



Zienswijzen/individuele situaties: 

 

  9 Varkensbedrijf Polderweg 1 te Nijensleek 

Welke ruimte biedt het vigerende bestemmingsplan 

Het geldende bestemmingsplan buitengebied Vledder biedt (met wijzigingsbevoegdheid) de 

mogelijkheid om het bouwperceel te vergroten tot 1,5 ha. 

Dit betekent echter niet dat er ook 1,5 ha aan gebouwen (stallen) kan worden gerealiseerd.  

Om de gebouwen te kunnen gebruiken is buitenruimte nodig. Ook bouwwerken die geen gebouw zijn 

(silo’s e.d.) moeten op het bouwperceel. 

Op het huidige bouwperceel van 1 ha is ca 6000 m2 bebouwing aanwezig. 

Dit geeft aan dat ca 60 % van het bouwperceel feitelijk wordt benut voor bebouwing.  

Welke ruimte biedt het nieuwe bestemmingsplan 

Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied biedt de mogelijkheid om ten hoogste 10.000 m2 aan 

bedrijfsgebouwen te realiseren op een bedrijfskavel van ten hoogste 2 ha.  

De bedrijfswoning en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, vallen niet onder deze maximale 

oppervlakte. 

Het nieuwe bestemmingsplan biedt daarmee een ontwikkelingsruimte die praktisch overeenkomt met 

het huidige bestemmingsplan. 

 

Landschappelijke randvoorwaarde 

Uit oogpunt van de borging van een goede landschappelijke inpassing van bedrijfsgebouwen is in het 

bestemmingsplan een maximum oppervlakte aan bedrijfsgebouwen per agrarische bedrijfslocatie 

opgenomen van 10.000 m2 en een maximale gevellengte van 100 m2.  

Binnen deze bandbreedte is het beeldkwaliteitsplan van toepassing om te kunnen sturen op een goede 

landschappelijke inpassing. De Raad van State heeft bevestigd dat deze randvoorwaarde ten behoeve 

van een goede ruimtelijke ordening mag worden gesteld. 

Ingrijpende afwijking ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is niet toegestaan. 

Een verruiming in de eindfase van het planproces van 10.000 naar 15000 m2 aan bedrijfsgebouwen 

kan worden aangemerkt als een ingrijpende afwijking.  

Bekend is dat er bezwaren van derden zijn tegen een ontwikkeling tot deze omvang en dat de 

gemeenteraad vrij recent op basis van ruimtelijke afwegingen heeft geweigerd aan een uitbreiding tot 

ca 18.000 m2 aan bedrijfsgebouwen medewerking te verlenen.  

De ruimtelijke impact wordt bij 15.000 m2 aan bedrijfsgebouwen minder ingrijpend, maar er is nog 

steeds sprake van invloed in ruimtelijke zin op de omgeving en een grote afwijking ten opzichte van 

het ontwerpbestemmingsplan. Deze grote afwijking heeft geen deel uitgemaakt van de 

voorbereidingsprocedure, waardoor waarschijnlijk niet wordt voldaan aan het vereiste van een 

zorgvuldige voorbereiding van het besluit.  

Medewerking voor een grotere omvang dan het nieuwe bestemmingsplan biedt, al dan niet in verband 

met een specifieke situatie 

In beginsel heeft de gemeenteraad de beleidsvrijheid om op basis van een nadere onderbouwing, 

eventueel met situationele argumenten, te besluiten aan de gevraagde ontwikkelingsruimte, voor een 

grotere omvang dan de in het nieuwe bestemmingsplan toegestane oppervlakte van 10.000 m2 aan 

bedrijfsgebouwen, alsnog medewerking te willen verlenen. 

Daarvoor zal bij een grote afwijking van het ontwerp bestemmingsplan, uit oogpunt van een verplichte 

zorgvuldige voorbereiding van het besluit, een nieuwe inspraakprocedure moeten worden gevolgd, 

waarbij ook vooroverleg plaats vindt met onder andere de provincie Drenthe en het Rijk.  

Landschappelijke inpasbaarheid 

De landschappelijke inpassing moet in overeenstemming zijn met het Beeldkwaliteitsplan.  

In het advies d.d. 27 april 2009 over het afzonderlijk bestemmingsplan ‘Polderweg 1 in Nijensleek’,  

hebben gedeputeerde staten van Drenthe ten aanzien van de landschappelijke inpassing vastgesteld dat 

de hoofdstructuur van het landschap voldoende herkenbaar blijft.  

Er moet wel worden voorzien in een kwalitatief hoogwaardig erfbeplantingsplan, dat als voorwaarde 

juridisch in het bestemmingsplan moet zijn verankerd.  

 

 



Bedrijfseconomische beoordeling 

Stichting Advisering Agrarische Bouwplannen heeft bij brief van 19 april 2010 aangegeven,  dat de 

aanpassing van het bedrijf i.v.m. dierenwelzijn en milieu noodzakelijk is en dat voor de nodige 

investeringen een forse uitbreiding noodzakelijk is. 

Dierenwelzijn 

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft bij brief van 24 april 2012  

De gemeente gewezen op de inwerkingtreding per 1 januari 2013 van de Europese 

groepshuisvestingseis voor drachtige zeugen. Het ministerie vraagt de gemeente de 

vergunningprocedure voor het varkensbedrijf te bespoedigen, zodat ook dit bedrijf nog op tijd om kan 

schakelen naar het houden van drachtige zeugen in groepshuisvesting. 

Milieu- en natuurvergunningen 

Deze vergunningen zijn verleend voor de oorspronkelijk grotere uitbreiding van het bedrijf en door de 

Raad van State in stand gelaten. 

 

Bestaande besluitvorming  

De gemeenteraad heeft op 16 december 2010 besloten geen medewerking te verlenen aan het 

uitbreidingsplan voor dit varkensbedrijf. Het bouwplan had toen betrekking op ruim 18 duizend m2 

aan bedrijfsgebouwen.  

In het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied is opgenomen dat voor 

veehouderijbedrijven ten hoogste 10 duizend m2 aan bedrijfsgebouwen is toegestaan. 

Kanttekening: 

Er is op korte termijn duidelijkheid over de ontwikkelingsmogelijkheden op het perceel.  

De ondernemer heeft echter kenbaar gemaakt dat de exploitatie van het bedrijf bij een maximale 

oppervlakte aan bedrijfsgebouwen van 10 duizend m2 in gevaar komt. Deze stelling is niet nader 

onderbouwd. 

De financiële situatie van het bedrijf, de financiële marktsituatie en de verwachte ontwikkelingen in de 

varkenssector kunnen hier debet aan zijn. De bedrijfseconomische standaardnormen die in het kader 

van de ruimtelijke ordening als indicatie voor het onderbouwen van de volwaardigheid van een 

agrarisch bedrijf worden gehanteerd, laten bij deze bedrijfsgrootte een positief beeld zien. 

Uiteraard heeft het bedrijf groot belang bij een optimale bedrijfsexploitatie. 

Het varkensbedrijf heeft bij gebruikmaking van het inspreekrecht een nieuw uitbreidingsplan 

gepresenteerd, waarbij de oppervlakte aan bedrijfsgebouwen wordt teruggebracht tot 15 duizend m2.  

 

Alternatief 1  

Gelet op vorenstaande informatie kan worden overwogen de planregels van het bestemmingsplan 

Buitengebied aan te vullen met een wijzigingsbevoegdheid die uitsluitend geldt voor de agrarische 

bedrijfskavel Polderweg 1 te Nijensleek, op grond waarvan het college van burgemeester en 

wethouders de maximumoppervlakte van 10 duizend m2 kan wijzigen in een maximumoppervlakte tot 

ten hoogste 15 duizend m2, met zo nodig aanpassing van de agrarische bedrijfskavel, 

mits: 

- de uitbreiding bedrijfseconomisch wenselijk is voor de continuïteit van het bedrijf; 

- de milieusituatie en/of het dierenwelzijn van het bedrijf wordt verbeterd; 

- de erfbeplanting, verhardingen en overige bouwwerken op het buitenterrein op basis van een  

  kwalitatief hoogwaardig erfbeplanting- en inrichtingplan worden aangelegd binnen het bouwblok; 

- Het bouwblok niet groter wordt dan 2 ha en de agrarische bedrijfskavel ten behoeve van de aanleg 

van aanvullende voorzieningen voor de landschappelijke inpassing (bijvoorbeeld in de vorm van een    

verlaagd grondprofiel met een oplopend talud tot het bouwblok, ook wel hidden-fence genoemd) en 

een natuurlijke waterberging, niet groter wordt dan 3 ha. 

Kanttekening:  

Bij dit alternatief worden de randvoorwaarden van de provinciale omgevingsverordening mogelijk 

overschreden, omdat deze uitgaat van een bouwblok van ten hoogste 1,5 dan wel 2 ha, waarbinnen de 

landschappelijke inpassing en overige bedrijfsvoorzieningen ook een plek moeten krijgen.  

Een afzonderlijke en mogelijk langdurige procedure, betekent waarschijnlijk nog lange tijd 

onzekerheid voor de ondernemer. 

 



Alternatief 2 

Ten behoeve van de bedrijfseconomische uitvoerbaarheid van de wettelijk verplichte omschakeling 

van het bestaande ‘klassieke’ varkensbedrijf naar een modern en meer duurzaam varkensbedrijf, wordt 

een afwijkend maximum aan bedrijfsgebouwen op de verbeelding voor het perceel Polderweg 1 

opgenomen van 12.000 m2. 

Aannemelijk is dat deze bedrijfsomvang in beginsel voldoende mogelijkheden biedt om een rendabel 

varkensbedrijf uit te kunnen oefenen.  

Deze optie biedt de mogelijkheid om gefaseerd nieuwe stallen te bouwen en bestaande stallen (totaal 

ca 6000 m2) geheel of deels te vervangen, zonder dat bestaande stallen eerst moeten worden 

afgebroken om ruimte te scheppen. De stallen kunnen ten opzichte van elkaar iets ruimer worden 

gesitueerd, wat een positieve invloed kan hebben op de landschappelijke inpassing.  

De landschappelijke inpassing kan conform alternatief 1 als nadere eis worden voorgeschreven. 

Kanttekening: 

Bij dit alternatief is de maximale ruimte van de provinciale omgevingsverordening niet overschreden, 

maar wel redelijk opgezocht.  

Dit alternatief kan binnen afzienbare tijd duidelijkheid voor de ondernemer bieden.  

Gezien de grote afstand tot andere intensieve veehouderijen is aannemelijk dat voldaan wordt aan de 

aangekondigde nieuwe landelijke wetgeving met betrekking tot megastallen.  

 

Aanvulling ambtshalve 

- De situering van de agrarische bedrijfskavel moet ten behoeve van een optimale 

landschappelijke inpassing, worden aangepast tot een oppervlakte tot ten hoogste 3 ha.  

- Door architectonische ingrepen kan de verschijningsvorm van een gevel worden beïnvloed op 

een wijze waarbij een lange gevellengte visueel wordt doorbroken. Op deze wijze kan een 

fysiek langere gevellengte dan 100 meter in overeenstemming zijn met een goede 

beeldkwaliteit. 

Een algemene afwijkingsbevoegdheid in de planregels kan hierin voorzien, waarbij 

burgemeester en wethouders een langere gevellengte mogen toestaan.  

 

 

14 De Bospub 

De Bospub is oorspronkelijk ontstaan door aanleg van een midgetgolfbaan met kiosk voor verkoop 

van versnaperingen. De dagrecreatieve functie is op een gegeven moment verzelfstandigd en verder 

ontwikkeld met toevoeging van een pannenkoekenrestaurant en kleinschalige ondersteunende horeca. 

In de loop der jaren is er spanning ontstaan tussen de dagrecreatieve functie en de woonfuncties in de 

omgeving. Ook de veranderde maatschappelijke en wettelijke waardering van natuur- en bosgebieden 

kan worden genoemd om aan te geven dat de ruimtelijke situatie er anders uit is komen te zien. 

Dit neemt niet weg dat rekening moet worden gehouden met bestaande planologische rechten. 

In het geldende bestemmingsplan geldt dagrecreatie als hoofdfunctie. 

Het pannenkoekenhuis kan volgens de huidige situatie als hoofdfunctie worden aangemerkt, met als 

kenmerk dat deze overdag wordt geëxploiteerd in samenhang met kleinschalige horeca (pub). 

In het nieuwe bestemmingsplan is de op deze situatie toegesneden bestemming ‘daghorecabedrijf’ 

toegekend. Verder is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen op grond waarvan de bestemming kan 

worden gewijzigd in ‘Wonen’. 

Vanwege de omgevingsfactoren zijn specifieke gebruiksregels opgenomen die in acht genomen 

moeten worden. 

Deze gebruiksregels bieden de mogelijkheid om bij eventuele overtredingen bestuursrechtelijk en 

strafrechtelijk te handhaven. 

Het college is van mening dat de Bospub, binnen dit ruimtelijk kader dat ook recht doet aan het 

geldende bestemmingsplan, in een maatschappelijke behoefte kan blijven voorzien en dat op voorhand 

niet aannemelijk is dat er onaanvaardbare hinder voor de woonomgeving of aantasting van het bos- en 

natuurgebied zal plaats vinden.  

15 Ruiterweg 13, Darp (waarom geen W-V) 

Bij toetsing is gebleken dat de woonbebouwing onvoldoende kenmerken van een karakteristieke 

voormalige boerderij heeft. 



16 Garage Koops/Recreatiebedrijf De Bruin 

De risicosituatie is gewijzigd door een in het kader van de Wet milieubeheer kennis gegeven hogere 

doorzet van LPG brandstof. Ten tijde van de kennisgeving was de verblijfsrecreatieve functie op het 

nabij gelegen perceel feitelijk al aanwezig. Mogelijke gevolgen van de verhoging van de doorzet van 

LPG voor de risicosituatie ter plaatse van de verblijfsrecreatie werd toen niet onderkend.  

Intussen is gebleken dat de verhoging van de doorzet van LPG bij lange na niet wordt gerealiseerd en 

daarom voor intrekking in aanmerking komt. De procedure tot intrekking is in werking gezet. 

De werkelijke risicosituatie is daarmee afwijkend. 

Verder is nieuwe wet- en regelgeving in vergevorderd stadium, waardoor de risicosituatie positief 

wordt beïnvloed, waarbij zelfs met de hogere doorzet van LPG een aanvaardbare situatie gerealiseerd 

kan worden. Wat betreft het groepsrisico is op basis van het advies van de brandweer het aantal op het 

terrein toegelaten personen tot ten hoogste 50 beperkt. Het college ziet geen aanleiding om het 

bestemmingsplan verder aan te passen. 

 17 Loonbedrijf Lhee 103 Dwingeloo 

De bouwmogelijkheid voor loonbedrijven is verruimd. Het bouwplan van het loonbedrijf past binnen 

dit ruimtelijk kader. Het college ziet geen aanleiding voor verdere verruiming van de 

bouwmogelijkheden. 

23 Agrarisch bedrijf Lheebroek 22,  Agrarisch-2 i.p.v. Agrarisch-1 

De bestemming vloeit voort uit de gebiedsindeling van de kadernota. Er is geen reden om hier van af 

te wijken.   

47 Recreatiebedrijf Camping in ’t Veld Wapserveen 

In het geldende bestemmingsplan is het recreatiebedrijf in twee delen bestemd. 

In het nieuwe bestemmingsplan is de geldende bestemming doorgezet. 

Het voorste deel is bestemd als groepsaccommodatie. De maximale bebouwingsoppervlakte mag 

volgens de planregels 500 m2 bedragen, dan wel de bestaande (vergunde) oppervlakte als die groter is. 

Volgens het geldende bestemmingsplan heeft het bedrijf geen mogelijkheid voor het toelaten van 

stacaravans. Het soort en het aantal kampeermiddelen werd specifiek vastgelegd in de 

kampeervergunning. Deze wet en de bijbehorende vergunningsplicht is komen te vervallen. 

In het nieuwe bestemmingsplan wordt het aantal kampeermiddelen niet geregeld.  

Het in het nieuwe bestemmingsplan bieden van de mogelijkheid om stacaravans (tot 70 m2) 

te plaatsen, zou betekenen dat de bestaande functie van het kampeerterrein aanzienlijk wordt 

gewijzigd,  met mogelijk negatieve effecten op de omgeving. 

Het recreatiebedrijf ligt binnen de Ecologische Hoofdstructuur en grenst aan het Natura 2000 gebied 

Holtingerveld.  

In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen op basis waarvan het 

kampeerterrein in beginsel zou kunnen worden bestemd voor toelating van stacaravans, als onderzocht 

wordt en blijkt dat dit verenigbaar is met de omgeving.  

Het bestemmingsplan biedt een wijzigingsbevoegdheid op grond waarvan uitbreiding van het 

recreatieterrein op het perceel dat achter het recreatieterrein ligt, tot de mogelijkheden kan behoren. 

Ook daarvoor geldt echter dat een zorgvuldige belangenafweging noodzakelijk is. Hierbij wordt er van 

uitgegaan dat het voorstel tot aanpassing van de bestemming van dit perceel in Bos-2 wordt 

overgenomen. Het college is van mening, dat hiermee voldoende tegemoet wordt gekomen aan de 

wensen van de ondernemer. 

Het voorliggend voorstel werd na nader overleg met de provincie alsnog aanvaardbaar geacht. 

Uitbreiding in een andere richting valt buiten de Nota van uitgangspunten en is niet verenigbaar met 

het provinciaal beleid. 

54 Landgoed Rostwijck Vlakendijk 2 Dwingeloo 

De bestemming ‘landgoed’ ziet op situaties waarbij de aanwezigheid van een markant grootschalig 

gebouw kenmerkend is. Dit geldt niet voor de landgoederen die in het kader van de Natuurschoonwet 

tot stand zijn gekomen. Bij nieuwe landgoederen is dit wel het geval, waarbij het gebouw mede dient 

ter compensatie van de investering in bos en openbaar gebied. 

Ter vergelijking kan bijvoorbeeld worden verwezen naar de NSW-landgoederen ‘de Hezenberg’ bij 

Diever en ‘de Vledderhof’ bij Vledder, die eveneens niet als landgoed met een imposant woongebouw 

zijn bestemd. Het college ziet geen aanleiding om de beantwoording in de reactienota aan te passen. 

 



56 Recreatiebedrijf ‘de Veurdele’ Veendijk 2 Havelte 

In verband met de zienswijze van de Recron is voorgesteld de beperking dat horeca alleen voor de 

eigen recreanten mag worden gebruikt, in de planregels te schrappen. Met dit voorstel wordt ook 

tegemoet gekomen aan de zienswijze van dit recreatiebedrijf.  

62 Recreatiebedrijf ‘Drentse Patrijs’ Havelte 

In het bestemmingsplan is geen mogelijkheid tot uitbreiding bij recht opgenomen. Het is in beginsel 

mogelijk beroep te doen op de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid.  

Het bestaande recreatiebedrijf ligt in een kwetsbare omgeving. Bij eventuele nieuwe ontwikkelingen is 

gedetailleerd onderzoek en een planologische procedure noodzakelijk.  

72 Bijgebouw Boergrup 19 Vledderveen 

Bij de beoordeling welke bestemming in een bepaalde situatie het meest passend is, wordt niet alleen 

gekeken naar de feitelijke situatie of de potentiële gebruiksmogelijkheden, maar ook naar de bestaande 

planologische rechten, de ruimtelijke structuur, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (o.a. 

rechtsgelijkheid) en het risico van ongewenste precedentwerking. 

In dit geval betreft het een bijgebouw bij een woning, dat ten behoeve van een kleinschalige 

bedrijvigheid werd toegestaan. De eigenaar of een eventuele opvolgende eigenaar kan het bijgebouw 

voor kleinschalige bedrijfsactiviteiten gebruiken.  

In het bestemmingsplan is het gebruik van bijgebouwen ten dienste van kleinschalige bedrijvigheid 

verruimd. Vooral bij gebruik voor recreatieve doeleinden is een belangrijke bepaling in de Nota van 

uitgangspunten en het bestemmingsplan, dat in vrijstaande bijgebouwen niet mag worden gewoond. 

Hetzelfde geldt overigens voor recreatiewoningen. 

Het betreffende bijgebouw wordt door de huidige eigenaar niet meer volgens de vergunde situatie 

gebruikt. Gebruik als woning is volgens het geldende bestemmingsplan niet toegestaan.  

De huidige eigenaar gebruikt het bijgebouw in samenhang met de naastgelegen woning op het perceel 

Boergrup 21, terwijl het bijgebouw in planologisch opzicht bij de woning op het perceel Boergrup 19 

hoort. De kadastrale situatie is intussen op de werkelijke situatie afgestemd, door het achterste deel 

van het perceel Boergrup 19, in eigendom over te dragen en te voegen bij het perceel Boergrup 21. 

Wijziging  van de eigendomssituatie heeft in beginsel geen gevolgen voor het bestemmingsplan en 

betekent ook niet dat het bestemmingsplan volgens de nieuwe eigendomssituatie aangepast behoort te 

worden. 

Het bijgebouw werd destijds toegestaan in samenhang met het verwijderen van illegale bebouwing op 

het perceel Boergrup 19, die voor de eigendomsverkrijging al jarenlang aanwezig was. 

De eigenaar is destijds geïnformeerd over deze door hem gewenste uitzonderlijke planologische 

situatie en heeft toen ingestemd met de consequenties daarvan.  

Het bestemmen van het bijgebouw als woning kan ongewenste precedentwerking hebben. 

Het bestemmingsplan biedt ruime mogelijkheden om de bestaande woning op het perceel Boergrup 21 

te vernieuwen of uit te breiden. 

Er is niet gebleken dat de bestaande woning redelijkerwijs niet geschikt is om de woonfunctie en de 

functie van hoofdgebouw te blijven vervullen en daarom voor afbraak in aanmerking komt. 

Het op aanvraag eventueel tijdelijk gedogen van het medegebruik als woning is een optie die buiten 

het bestek van het nieuwe bestemmingsplan valt.  

89 Landgoed Overcinge te Havelte 

Na bespreking met de eigenaar wordt voorgesteld de bevoegdheid in de planregels op te nemen om de 

zuidelijke grens van het bouwvlak te kunnen verleggen en de bepaling met betrekking tot de 

goothoogte aan te passen. 

Verder wordt voorgesteld om in de bestemming Bos-1 expliciet op te nemen dat deze bestemming ook 

betrekking heeft op structuur bepalende boombeplanting, zoals aanwezig bij dit landgoed.  

33 Hobbitstee, Schipslootweg 4, Wapserveen (op verzoek eigenaar) 

Aanvullend wordt voorgesteld de bebouwde oppervlakte binnen het bestemmingsvlak iets te 

verruimen.  

51 Bouwhoogte bungalowpark De Schure Vledder 

Het college heeft kennis genomen van de nadere reactie van de vereniging van eigenaren.  

Hoewel deze reactie begrijpelijk is, ziet het college onvoldoende ruimtelijke motieven om voor het 

park De Schure afwijkende bouwregels te blijven stellen. Het staat de eigenaren vrij om geen gebruik 

van deze planologische mogelijkheid te maken. De vereniging vertegenwoordigt weliswaar een grote 



meerderheid van de eigenaren, maar niet de twee eigenaren die bezwaar hebben tegen de afwijkende 

bouwbepaling.  

De gemeenteraad komt beleidsvrijheid toe om de bouwhoogte in het ontwerp bestemmingsplan niet 

aan te passen. Alternatief kan zijn om in dat geval voor de twee percelen een afwijkende bouwhoogte 

van  7  meter vast te stellen. 

 

Overige punten 

 

Ontwikkeling paardenrusthuis, Drift 11 A,  Dwingeloo 

Volgens het geldend bestemmingsplan is het houden van paarden op dit perceel niet toegestaan. 

Bij de bestemming ‘Wonen in een voormalig boerderijpand’ kan worden toegestaan dat kleinschalig 

paarden of ander vee mogen worden gehouden. De aanduiding ‘Paardenhouderij’ voorziet in het 

verruimen van de oppervlakte aan bijgebouwen tot in totaal 250 m2, in plaats van 150 m2. 

Deze aanduiding is voor de feitelijke situatie van het perceel op de verbeelding aangebracht en 

voorziet ook volledig in deze bestaande situatie. 

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om toe te staan dat de oppervlakte aan bijgebouwen 

verder wordt verruimd tot ten hoogste 500 m2, als aangetoond wordt dat deze gebouwen worden 

gebruikt ten behoeve van het kleinschalig houden van paarden of ander vee.  

Voor een grotere omvang, waarbij duidelijk sprake is van het uitoefenen van een bedrijf, kan worden 

nagegaan of een agrarische bedrijfskavel kan worden toegekend. Dit vergt een diepgaand onderzoek.  

Er zijn geen aanwijzingen dat deze situatie zich hier voor doet. 

De redactie van de betreffende planregel kan aanleiding geven tot onjuiste uitleg. 

Daarom wordt hierna voorgesteld om de betreffende bepaling redactioneel aan te passen.  

 

Aanpassing van de bouwregels voor de bestemming Recreatie-2 

Gebleken is dat de bouwmogelijkheid voor de bestemming Recreatie-2 te beperkend is om voldoende 

toiletvoorzieningen te kunnen realiseren. Voorgesteld wordt de betreffende bepaling aan te passen, 

door een gebouw of overkapping toe te staan tot een oppervlakte van 50 m2, dan wel de bestaande 

oppervlakte als die groter is. 

 

Aanpassing bouwregel voor trekkershutten 

Gebleken is dat de verruiming van de oppervlakte voor trekkershutten niet bij alle betreffende 

bepalingen is aangepast. Voorgesteld wordt dit te corrigeren. 

 

Verzoek Natuurmonumenten m.b.t. de recreatiewoning De Benderse 40, Dwingeloo 

Hier is een amendement over ingediend. Zie in de Reactienota Zienswijzen. 

 

Verzoek Drents Landschap tot wijzigen bestemming Loosweg 3a en 4 te Havelte in wonen 

De stichting Het Drents landschap heeft recent de voormalige bedrijfslocatie Loosweg 3a/4 in 

eigendom verkregen en wil het perceel (laten) saneren. Gevraagd wordt de bedrijfsbestemming te laten 

vervallen en de bestemming ‘wonen’ toe te kennen. Het perceel hoeft derhalve niet meer in de 

bedrijvenlijst (Bijlage 3 van het bestemmingsplan) te worden opgenomen.  

 

Schuilstallenregeling 

In de artikelen 3.4 onder c en 4.3. onder b moet de zinsnede “ter plaatse van een agrarische 

bedrijfskavel’ worden geschrapt, omdat de situering van een schuilstal voor het hobbymatig houden 

van vee geen relatie met een agrarische bedrijfskavel heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uitwerking wijzigingsvoorstellen 

Uitwerking van de voorgestelde aanvullende aanpassingen in de planregels en de verbeelding 

De aanpassingen zijn in rood gearceerd. 

 

Artikel 3.4. 

 
c. het bepaalde in lid 3.2.1 onder c in die zin dat gebouwen en overkappingen ter plaatse van een 

agrarische bedrijfskavel buiten het aaneengesloten bouwblok worden gebouwd, mits: 

 

Artikel 4.4. 

b. het bepaalde in lid 4.2.1 onder c in die zin dat gebouwen en overkappingen ter plaatse van een 

agrarische bedrijfskavel buiten het aaneengesloten bouwblok worden gebouwd, mits: 
  
  
 

 
Artikel 12:  Bos - 1 

12.1.  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bos - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. bosbeheer en houtproductie; 
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, natuurlijke en de 

landschappelijke waarden van de bosgebieden en de structuurbepalende 
boombeplanting; 

c. beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen al dan 
niet mede bestemd voor waterberging; 

d. defensiedoeleinden, ter plaatse van de aanduiding “militair oefenterrein”, waarbij de 
gronden worden gebruikt voor lichte militaire oefeningen in samenhang met het behoud, 
het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijke waarden; 

e. een werkschuur ten behoeve van het bosbeheer, ter plaatse van de aanduiding 
"specifieke vorm van bos - werkschuur"; 

f. gebouwen ten behoeve van een scoutingterrein, ter plaatse van de aanduiding 
"specifieke bouwaanduiding - gebouwen"; 

g. de winning van organisch materiaal ten behoeve van biobrandstof en/of compostering; 
 

 

Horeca – Landgoed 
 
Functie van een gebouw Gezamenlijke 

oppervlakte in m² 
Goothoogte in m Dakhelling in º 

  Min. Max. Min. Max. 
Horecabedrijf in combinatie 
met ruimte voor wonen, 
vergaderingen, congressen en 
naar de aard daarmee gelijk te 
stellen bijeenkomsten 

1.500 1,50 9,00 15 60 

Aan- of uitbouw, bijgebouw of 
overkapping 

150 - 3,00 - 60 

 

22.3.  Afwijken van de bouwregels 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/kam021/Local%20Settings/Temp/crosslink%23s527%23False%23True%23False%23False%23Gebouwen%20en%20overkappingen


Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 
 
 het bepaalde in lid 22.2.1 onder a in die zin dat gebouwen buiten het bouwvlak worden 

gebouwd, mits: 
1. het bouwen buiten het bouwvlak uitsluitend aan de zuidzijde van het bouwvlak 

plaatsvindt; 
2. de bouwgrens van het bouwvlak met ten hoogste 25,00 m wordt overschreden; 
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden, het bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden. 

 

 

Recreatie – 2 

37.2.  Bouwregels 

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van de 
gebruiksregels binnen de bestemming zijn toegevoegd. 

37.2.1. Gebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van de in lid 37.1 onder d genoemde gebouwen en overkappingen gelden 
de volgende regels: 
a. per bestemmingsvlak zal ten hoogste één gebouw of overkapping worden gebouwd; 
b. de oppervlakte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 50 m² bedragen, 

tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de oppervlakte ten hoogste 
de bestaande oppervlakte zal bedragen; 

c. de goothoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 3,50 m bedragen; 
d. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 6,00 m bedragen. 
 

37.2.3. Trekkershutten en tenthuisjes 

Voor het plaatsen van trekkershutten en tenthuisjes gelden de volgende regels: 
a. het aantal trekkershutten en/of tenthuisjes zal per kampeerterrein ten hoogste 5 

bedragen; 
b. de oppervlakte van een trekkershut of een tenthuisje, inclusief overkapping, zal ten 

hoogste 40 m² bedragen; 
c. de bouwhoogte van een trekkershut of een tenthuisje zal ten hoogste 3,50 m bedragen. 
 

 

Artikel 38.2.8 idem, trekkershutten tot 40 m2 en maximum aantal schrappen 

 

Wonen en Wonen – Voormalige boerderijpanden 

54.2.3. Gebouwen ten behoeve van het kleinschalig houden van vee 

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van het kleinschalig houden van vee gelden de 
volgende regels: 
a. deze gebouwen zullen uitsluitend worden gebouwd, ter plaatse van de aanduiding 

"paardenhouderij"; 
b. de gezamenlijke oppervlakte van alle aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

bij het woonhuis, met inbegrip van gebouwen ten behoeve van het kleinschalig houden 
van vee, zal ten hoogste 250 m² bedragen; 

c. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen. 
d. De bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 8,00 m bedragen. 
 

54.3. 



d.  het bepaalde in lid 54.2.3 onder b in die zin dat de oppervlakte ter plaatse van de 
aanduiding "paardenhouderij" wordt vergroot tot ten hoogste 500 m², mits: 

1. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast, indien dit vanuit dieraantallen noodzakelijk 
is, waarbij ten hoogste 10 m² per groothoevig dier en 5 m² per kleinhoevig dier, maar 
in totaal niet meer dan 50 dieren, wordt verleend; 

2. de gezamenlijke oppervlakte van alle aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen bij het woonhuis, met inbegrip van gebouwen ten behoeve van het 
kleinschalig houden van vee, ten hoogste 500 m² zal bedragen; 

3. het bestemmingsvlak voor maximaal 50% wordt bebouwd; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het 

bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

Artikel 56.2.3. en  56.3 onder e conform aanpassen. 

 

Wonen – Woonleefgemeenschap 

57.2.  Bouwregels 

57.2.1. Gebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. als gebouw mogen uitsluitend woonhuizen, bijgebouwen en overkappingen worden 

gebouwd met een bijbehorende groepsaccommodatie/gemeenschapsruimte, waarbij 
geldt dat de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste 1500 m2 bedraagt; 

b. er zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen worden gebouwd ten behoeve van de 
ter plaatse gevestigde woongemeenschap; 

c. er zullen ten hoogste drie woonhuizen ten behoeve van de woongemeenschap worden 
gebouwd met een bijbehorende gemeenschapsruimte;  

d. de oppervlakte van een woonhuis zal ten hoogste 150 m² bedragen; 
e. de oppervlakte van een groepsaccommodatie/gemeenschapsruimte zal ten hoogste 600 

m² bedragen; 
f. de oppervlakte per woonhuis met bijbehorende bijgebouwen en overkappingen zal ten 

hoogste 250 m2  bedragen; 
g. de bouwhoogte van de woonhuizen, een gemeenschapsruimte, bijgebouwen en 

overkappingen zal ten hoogste 10,00 m bedragen; 
h. de dakhelling van de woonhuizen, een gemeenschapsruimte, bijgebouwen en 

overkappingen zal ten minste 25° en ten hoogste 60° bedragen. 
 
 

Waarde – Archeologie 2 en 3 

61.4.1. Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het 
bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen een 
omgevingsvergunning vereist: 
a. het ontginnen, egaliseren van natuurlijk reliëf of een naar de aard daarmee gelijk te 

stellen grondbewerking; 
b. het afgraven, mengwoelen, diepploegen of een naar de aard daarmee gelijk te stellen 

grondbewerking dieper dan 0,3 m; 
c. niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve van het oplossen van een verdichte 

bodemstructuur (woelen), dieper dan 10 cm onder de bouwvoor; 
d. het graven of vergraven van waterlopen; 
e. het aanbrengen van drainage; 



f. het graven van sleuven breder dan 0,3 m en dieper dan 1,00 m ten behoeve van het 
aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie-leidingen en 
drainage en daarmee verband houdende constructies, installaties en/of apparatuur; 

g. het permanent verlagen van het waterpeil. 

61.4.2. Uitzondering 

Het bepaalde in lid 63.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud en het normaal agrarisch gebruik, waaronder drainage, betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; 
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of 

ontgrondingsvergunning; 
d. aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter plaatse 

geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
 

 

Idem: 

Artikel 62.4.1 onder e: drainage schrappen 

Artikel 62.4.2 onder a: ‘waaronder drainage’ invoegen 

 

Artikel 72 Algemene afwijkingsregels 
toevoegen: 
c.    de bestemmingsregels ten aanzien van de maximale gevellengte van bedrijfsgebouwen, 

in die zin dat de maximale gevellengte wordt vergroot tot ten hoogste 150 m, mits: 
1.    de gevel uitgevoerd wordt met een verspringing of een geleding waardoor het beeld 

van een lange gevel wordt doorbroken;  
2.    geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 

landschappelijke waarden, het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld en de 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

  
 

Aanpassingen verbeelding 

 

Op kaart 2, perceel Polderweg 1, de agrarische bedrijfskavel aanpassen. 

Op kaart 3, perceel Loosweg 4, de bedrijfsbestemming wijzigen in Wonen 

Op kaart 5, perceel Dwingelderdijk 49/49a,  de aanduiding twee woningen (sw-tw) aanbrengen 

 

De aanpassingen van de verbeelding zijn op de volgende uitsneden aangegeven:  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/kam021/Local%20Settings/Temp/crosslink%23s1208%23False%23False%23False%23True%23


 

Kaart 2. Polderweg 1 Nijensleek  

 

 

 

 



 
 

 

Kaart 5 Perceel Dwingelderdijk 49/49a Dwingeloo 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kaart 3  Loosweg 3a en 4 Havelte 

 





Aanvullend voorstel tot wijziging van het ontwerp bestemmingsplan buitengebied  

(collegebesluit 5 juni 2012, aanbiedingsbrief 12/12935) 

 

Op 15 mei 2012 hebben burgemeester en wethouders de Nota van beantwoording vragen en 

opmerkingen bestemmingsplan buitengebied Westerveld, tevens nota van wijziging Reactienota 

zienswijzen, vastgesteld. 

Nadien is gebleken dat er aanleiding is om de reactienota met enkele wijzigingsvoorstellen aan te 

vullen. Het betreft ambtshalve correctie van de volgende onvolkomenheden in het ontwerp 

bestemmingsplan. 

 

 

1. Bestemming recreatieterrein ‘De Wiltzangh’  

Motivatie 

Een deel van het recreatieterrein is bestemd als Recreatie- 1 en een deel als Recreatie -3. 

De bestemming Recreatie-1 is niet passend, omdat dit zou betekenen dat bestaande recreatiewoningen 

onder het overgangsrecht komen te vallen. Het betreft een recreatiebedrijf met verspreid op het terrein 

aanwezig zowel recreatiewoningen als standplaatsen voor kampeermiddelen, waaronder stacaravans. 

De bestemming Recreatie-3 is het meest passend voor dit recreatieterrein omdat bij deze bestemming 

het bestaand aantal recreatiewoningen wordt vastgelegd en verder ook standplaatsen voor 

kampeermiddelen, inclusief stacaravans, zijn toegestaan. De eigenaar heeft telefonisch op deze 

omissie in het bestemmingsplan geattendeerd. 

Voorstel 

De verbeelding aanpassen door het gehele terrein te bestemmen als ‘Recreatie-3’. 

 

2. Toetsingscriterium voor het bieden van extra bouwmogelijkheden ten behoeve van het  

    kleinschalig houden van vee bij een woonbestemming 
Motivatie 

Gebleken is dat mogelijk onvoldoende in de planregels tot uitdrukking komt dat het toetsingscriterium 

op basis waarvan een redelijke verhouding wordt bepaald tussen het bieden van extra 

bouwmogelijkheid voor het kleinschalig houden van vee en het aantal te houden dieren, als richtlijn is 

bedoeld. 

Dit criterium is belangrijk om oneigenlijk gebruik van de extra bouwmogelijkheid zoveel mogelijk te 

voorkomen. De oppervlakte per dier betreft overigens alleen de grondoppervlakte, waardoor het 

mogelijk is om ruimte ‘onder de kap’ te benutten voor opslag van voer e.d. 

Voorstel 

In de artikelen 54.3, lid d onder 1 en  56.3 lid e, na het woordje ‘waarbij’, de volgende zinsnede 

invoegen: ‘als richtlijn geldt dat’; 

De wijzigingsbevoegdheid waarbij de aanduiding “paardenhouderij”op de verbeelding kan worden 

aangebracht volgens artikel 54.7 en artikel 56.7 lid d, als volgt aan te passen: 

1 de veehouderijactiviteiten plaatsvinden in een omvang van het kleinschalig houden van vee; 

2. de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een 

woonhuis ten hoogste 500 m2 zal bedragen, waarbij als richtlijn geldt dat ten hoogste 10 m2 per 

rund of paard en 5 m2 per stuks kleinvee (kalveren, pony’s, schapen, geiten) wordt toegestaan; 

3. met een inpassingsplan aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in het Beeldkwaliteitsplan 

Gemeente Westerveld, zodanig dat de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie 

tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 

4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

 

3. Wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van het bouwen van een vervangende woning nabij de 

woonleefgemeenschap “de Hobbitstee” te Wapserveen 

Motivatie 

De wijzigingsbevoegdheid van artikel 73, lid j voorziet in de mogelijkheid om het perceel van de 

woning Van Zijlweg 2 te Wapserveen bij het aangrenzend perceel van de woonleefgemeenschap te 

voegen en even verderop aan deze weg,  ter vervanging van de af te breken woning, het bouwen van  



een nieuwe woning toe te staan. 

In de betreffende planregel is de wijziging aan een onjuiste nieuwe bestemming gekoppeld. 

Voorstel 

Artikel 73, lid j aanhef en sub 1 te wijzigen als volgt: 

j. de bestemmingen “Wonen-Voormalige boerderijpanden” en “Agrarisch - 2” worden gewijzigd in 

respectievelijk “Wonen - Woonleefgemeenschap”en “Wonen” ten behoeve van de bouw van een  

nieuw woonhuis, mits: 

1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de artikelen 57 en 54 van 

   overeenkomstige toepassing zijn. 
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