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1. Inleiding 
Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld om na de sloop van de huidige woning herbouw mogelijk 

te maken op het perceel Horstemerweg 1 te Winde (kadastraal bekend, gemeente Vries, sectie Y, 

nummer 8). 

De voormalige boerderijwoning is noodgedwongen gesloopt vanwege grote schade door een 

omvallende boom. Initiatiefnemer heeft nu een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor 

herbouw.  

In het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo’ heeft het 

perceel de bestemming ‘Wonen’ en de dubbelbestemming ‘Waarde – archeologie 2’. Het bouwplan 

past niet binnen de regels van het bestemmingplan. De oppervlakte van het hoofdgebouw bedraagt 

233m
2
, waar op grond van de regels maximaal 150m

2
 is toegestaan. 

In artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3
o 
van de Wabo is bepaald dat voor het gebruiken van 

gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan een omgevingsvergunning kan worden 

verleend, indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van 

het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.  

De voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet hierin.  

  



 

 

2. Projectbeschrijving 
2.1 Projectgebied 

Het projectgebied is gelegen aan de Horstemerweg 1 te Winde. Winde wordt omringd door Peize in 

het noorden, Eelde in het oosten en Vries in het zuiden.  

Winde is gelegen in het esdorpenlandschap. Esdorpen worden gekenmerkt door de karakteristieke 

afwisseling van open en gesloten ruimtes, verspreide bebouwing en doorzichten naar essen en beekdal.  

De directe omgeving van het projectgebied wordt gedomineerd door woonboerderijen met een groot 

volume. Ten noorden van het perceel is nog een agrarische bedrijf gevestigd. Aan de Horstemerweg is 

de nokrichting van de gebouwen wisselend. De gebouwen staan op korte afstand van de weg.  

 

Luchtfoto projectgebied (bron: google maps). 

2.2 Bouwplan 

Op 6 april 2016 heeft initiatiefnemer een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor herbouw 

van de woonboerderij op het perceel. Hieronder de situatietekening en impressie van het bouwplan. 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

2.3 Planologische regime 

Het perceel is gelegen binnen het plangebied van het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo, 

vastgesteld op 29 oktober 2014.  

Het perceel, Horstemerweg 1 te Winde heeft hierin de bestemming ‘Wonen’ en de dubbelbestemming 

‘Waarde – archeologie 2’. Het bouwplan past niet binnen de regels van het bestemmingplan. De 

oppervlakte van het hoofdgebouw bedraagt 233m
2
, waar op grond van de regels maximaal 150m

2
 is 

toegestaan. 

Voor het overige voldoet het bouwplan aan de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.  

 

Uitsnede van de verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

2.4 Afweging handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

Initiatiefnemer heeft gekozen voor één groot volume waarbinnen alle functies worden gerealiseerd. 

Zowel wonen als berging/carport. Het woongedeelte bedraagt circa 165m
2
 en de berging/carport 70m

2
. 

De totale oppervlakte van de voorgenomen schuurwoning bedraagt 235m
2
.  

De opzet van het bestemmingsplan gaat uit van een hoofdgebouw en bijgebouwen. Met een 

gezamenlijke oppervlakte van maximaal 250m
2
. Indien het bestaande hoofdgebouw groter is dan 

150m
2
, is een maximale oppervlakte van 100m

2
 aan bijgebouwen toegestaan. Het ‘bestaande’ 

(inmiddels gesloopt) hoofdgebouw heeft een oppervlakte van 210m
2
.  

De directe omgeving wordt gekenmerkt door voornamelijk woonboerderijen met een groot volume 

waarvan de situering op het perceel qua nokrichting wisselend is. Gelet op het type bebouwing en 

volume van de bebouwing in de omgeving wordt het bouwplan als passend gezien in de omgeving. 

Herbouw vindt plaats op dezelfde plek als waar de voormalige woonboerderij heeft gestaan.  

De afwijking van het geldende planologische regime is gelet op de maximaal toegestane oppervlakte 

aan bebouwing op het perceel niet bezwaarlijk. Op grond van het vigerende bestemmingsplan is een 

maximale oppervlakte aan bebouwing toegestaan van 250m
2
. Het nieuwe hoofdgebouw krijgt een 

oppervlakte van 235m
2
. De overschrijding van de maximaal toegestane oppervlakte van een 



 

 

hoofdgebouw doet recht aan het type woning waarvoor gekozen is en is in het onderhavige geval 

ruimtelijk aanvaardbaar.  

Aan de omgevingsvergunning wordt de voorwaarde verbonden dat de 70m
2
 aan berging/carport alleen 

mag worden gerealiseerd onder de voorwaarde dat overigens nog maximaal 30m
2
 aan bijgebouw 

wordt gerealiseerd op grond van de regels van het bestemmingsplan.  

  



 

 

3. Ruimtelijk beleid 
Gezien de beperkte aard van de ontwikkeling kan geconcludeerd worden dat het rijksbeleid niet 

relevant is voor het project. In dit hoofdstuk wordt daarom enkel stilgestaan bij het provinciale en 

gemeentelijke beleid dat van toepassing is op het initiatief. De voorgenomen ontwikkeling wordt aan 

dit beleid getoetst. 

3.1 Provinciaal beleid 

De provincie Drenthe heeft op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld . In 2014 is de 

Omgevingsvisie geactualiseerd. De omgevingsvisie is door vertaald naar een verordening, voor zover 

het planologisch relevante aspecten betreft. Die omgevingsverordening is op 9 maart 2012 door 

Provinciale Staten vastgesteld en in oktober 2015 geactualiseerd.  

De missie uit de Omgevingsvisie is het koesteren van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen 

van een bruisend Drenthe passend bij deze kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten zijn rust, ruimte, 

natuur en landschap, oorspronkelijkheid, naoberschap, menselijke maat, veiligheid en kleinschaligheid 

(Drentse schaal). In de Omgevingsverordening zijn deze kernkwaliteiten door vertaald als archeologie, 

aardkundige waarden, cultuurhistorie, landschap, rust en natuur.  

Om de missie te bereiken, wil de provincie vier robuuste systemen ontwikkelen. Deze vier systemen 

zijn: het sociaaleconomisch systeem, het watersysteem, het landbouwsysteem en het natuursysteem. 

Binnen deze systemen staat de ontwikkeling van de hoofdfunctie (respectievelijk wonen en werken, 

water, landbouw en natuur) voorop. Een robuust systeem wil zeggen dat een verstoring als gevolg van 

een ontwikkeling geen significante gevolgen heeft voor het functioneren van het systeem. 

Daarnaast is voor het bereiken van de missie de ruimtelijke kwaliteit van belang. De provincie wil 

ontwikkelingen stimuleren die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit. Deze kwaliteit zit 

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

versterken van kernkwaliteiten en het waarborgen van de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving.  

In de Omgevingsverordening is daarom opgenomen dat in een ruimtelijk plan uiteen wordt gezet dat 

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

betrokken kernkwaliteiten. Het plan maakt daarbij gaan activiteiten mogelijk die deze kernkwaliteiten 

significant aantasten.  

Ter plaatse van het projectgebied is ten aanzien van de kernkwaliteiten ‘archeologie’ en ‘aardkundige 

waarden’ sprake van een generiek beschermingsniveau. Het projectgebied ligt op grond van de 

kernkwaliteit ‘landschap;  in het landschapstype ‘esdorpenlandschap’. Met betrekking tot de 

kernkwaliteit ‘cultuurhistorie’ geldt ‘eisen stellen’ als sturingsniveau.  

Het provinciaal beleid ten aanzien van cultuurhistorie is beschreven in het Cultuurhistorisch Kompas. 

Twee doelstellingen staan hierin centraal. Ten eerste de cultuurhistorie herkenbaar houden en ten 

tweede de ruimtelijke identiteit versterken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie sturingsniveaus: 

respecteren, voorwaarden stellen en eisen stellen. De sturingsniveaus zijn gebiedsgericht toegepast en 

weergegeven in de beleidskaart in het Cultuurhistorisch Kompas.  

Voor het gebied de Kop van Drenthe – waarbinnen het projectgebied is gelegen – geldt het 

sturingsniveau ‘eisen stellen’. Dit gebied wordt gekenmerkt door een centraal deel met een van 

oorsprong middeleeuws esdorpensysteem en randveenontginningen, gekoppeld aan een 

hoefijzervormig beekdalstelsel dat via het Peizerdiep afwatert naar het noorden. De oostelijke rand 



 

 

met een reeks van landgoederen die zich in het bijzonder vanaf de 18
e
 eeuw hebben ontwikkeld, is 

sterk georiënteerd op de stad Groningen. 

Winde is gelegen in het esdorpenlandschap. Esdorpen worden gekenmerkt door de karakteristieke 

afwisseling van open en gesloten ruimtes, verspreide bebouwing en doorzichten naar essen en beekdal.  

Op onderstaande uitsnede van de gebiedsinformatiekaart, is de ligging van het plangebied (aangegeven 

met de pijl) ten opzichte van de es (geel), het esdorp (rood) en het beekdal (blauw) weergegeven.  

 

Bron: gebiedsinformatiekaart provincie Drenthe  

De richtinggevende ambities voor dit gebied zijn: 

- Het in stand houden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap. Deze karakteristiek uit 

zich in een zichtbare ruimtelijke samenhang tussen esdorp, es, beekdal en veld, met 

bijbehorend microreliëf en beplantingselementen als houtwallen, esrandbosjes en 

middeleeuwse gebruiksbossen. Bovendien kent het esdorpenlandschap een grote tijdsdiepte, 

wat blijkt uit zichtbare en onzichtbare (pre)historische bewoningssporen als nederzettingen, 

grafmonumenten en celtic fields. Dit wordt in het bijzonder op het Noordscheveld 

weerspiegeld;  

- Het vasthouden en zorgvuldig doorzetten van de ruimtelijke opzet van de esdorpen. Deze 

opzet wordt getypeerd door een vrije ordening van bebouwing en boerderijen, afwisseling 

tussen bebouwde plekken en open ruimtes (in het bijzonder de brinken) en doorzichten naar 

het omliggende buitengebied;  

- Het behouden van de openheid van de brede beekdalen als contrast met hun scherpe 

begrenzingen in de vorm van houtwallen en bossen; 



 

 

- Het veilig stellen van de karakteristiek van de randveenontginningen, door het behouden van 

licht slingerende wegdorpen en verder versterken van de houtwalpatronen en de opstrekkende 

verkaveling in het buitengebied;  

- Het beleefbaar houden van het verschoven lint van Sandebuur – Roderwolde en het lint van 

Peizerwold en de daaraan gekoppelde reeks van veenterpen als bewoningsflanken van het 

beekdal van het Peizerdiep;  

- Het blijvend zichtbaar onderscheiden van de reeks van landgoederen rond Eelde en 

Paterswolde. Deze reeks wordt gekenmerkt door een karakteristieke tuin- en parkaanleg, 

ingebed in landschappelijke structuren, met een variatie in maat en schaal en een doorlopende 

afwisseling van open en besloten ruimtes. 

Het bouwplan doet geen afbreuk aan de karakteristiek van het esdorpenlandschap. Herbouw vindt 

plaats op dezelfde plek als waar de voormalige boerderij heeft gestaan. De ruimtelijke opzet wordt 

daardoor niet gewijzigd. Het bouwvolume wordt groter, maar zorgt niet voor een aantasting van de 

doorzichten naar het omliggende gebied.  

De kernkwaliteiten worden met de ontwikkeling niet aangetast. Het project past dan ook binnen het 

provinciale beleid.  

3.2 Gemeentelijke beleid 

De gemeente Tynaarlo heeft voor haar grondgebied een Structuurplan opgesteld (vastgesteld d.d. 10 

oktober 2006). Het structuurplan is kader stellend en initiërend voor het ruimtelijk beleid. 

Tevens zijn de structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan, Wonen, Archeologie en Cultuurhistorie 

2014-2024 van belang voor ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van woningbouw.  

Het onderhavige voornemen is van beperkte betekenis, op dit soort plannen zijn de structuurplannen 

niet gericht. Het bestemmingsplan regelt zaken op perceel niveau. 

  



 

 

4. Omgevingsaspecten 
In de navolgende paragrafen wordt het bouwplan getoetst aan de planologisch relevante 

omgevingsaspecten. 

4.1 Waterhuishouding 

Het projectgebied is gelegen het werkgebied van het waterschap Noorderzijlvest. Naar aanleiding van 

de uitgevoerde watertoets via de website http://www.dewatertoets.nl kan de standaardprocedure 

worden doorlopen. Dit houdt in dat direct door kan worden gegaan met de planvorming van het plan 

onder de voorwaarde dat de standaard waterparagraaf wordt toegepast.  

Omdat er ruimtelijke gezien een ongewijzigde situatie is wat betreft bebouwd oppervlak en 

oppervlakte terreinverharding (wat op grond van het vigerende bestemmingsplan mogelijk is) en er 

geen informatie bekend is over wateroverlast, kan voorliggend plan uitgevoerd worden.  

4.2 Archeologie  

Archeologische waarden dienen op grond van de Monumentenwet 1998 te worden meegewogen in de 

besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. De belangrijkste uitgangspunten van de wet zijn het 

vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de planvorming, het behoud van archeologische 

waarden in situ (ter plaatse) en de introductie van het zogenaamde 'veroorzakerprincipe'. Dit principe 

houdt in dat degene die de ingreep pleegt, financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaatregelen of 

voor een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologische waarden. Als gevolg van het 

rijksbeleid ten aanzien van de monumentenzorg, is per 1 januari 2012 een wijziging van het Besluit 

ruimtelijke ordening van kracht. De wijziging betreft artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a, als gevolg 

waarvan alle cultuurhistorische waarden uitdrukkelijk dienen te worden meegewogen bij het 

vaststellen van ruimtelijke plannen. Dit betekent dat in aanvulling op de archeologische aspecten nu 

ook de overige cultuurhistorische waarden moeten worden betrokken in het onderzoek. 

Het project betreft vervangende nieuwbouw. Verondersteld mag worden dat de grond op deze locatie 

al verstoord is en geen archeologische waardevolle resten aangetroffen zullen worden. Gelet op de 

omvang van het project (<1.000m
2
) kan nader onderzoek achterwege blijven. 

4.3 Ecologie 

De natuurbescherming is in Nederland wat betreft de gebiedsbescherming uitgewerkt in de 

Natuurbeschermingswet 1998. De soortbescherming is geregeld in de Flora- en faunawet. Op grond 

van de wet- en regelgeving is een onderzoek naar de effecten op de natuurwaarden een verplicht 

onderdeel van een planologische procedure. 

Het projectgebied ligt niet in een beschermd natuurgebied. Het maakt geen ontwikkelingen mogelijk 

die significante effecten hebben op beschermde gebieden in de omgeving van het projectgebied. Op 

grond van de aard van het project zijn ook geen effecten te verwachten op beschermde soorten. Het 

aspect ecologie vormt geen belemmering voor het project. 

4.4 Verkeer 

Het gebruik van het perceel komt overeen met het huidige gebruik. De inrit van de woning van/naar de 

Horstemerweg wijzigt niet.  

http://www.dewatertoets.nl/


 

 

4.5 Geluid 

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van 

geluidniveaus als gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een 

akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden een omgevingsvergunning indien 

het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone van een bestaande 

geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch onderzoek 

moet uitwijzen of de wettelijke voorkeursgrenswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt 

overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. 

De projectlocatie heeft in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo al een 

woonbestemming. Er is geen sprake van een nieuwe woonfunctie. Daarom levert het aspect geluid 

geen belemmering op. 

4.6 Luchtkwaliteit 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer in werking getreden. 

Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat 

wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma 

houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen, zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. 

Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen 

(grenswaarden) voor luchtkwaliteit. 

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

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

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

vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens van 3% 

verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 μg/m3 NO2 of PM10) als 'niet in 

betekenende mate' wordt beschouwd. 

Zoals reeds in paragraaf 4.4. is vermeld, zal door dit plan geen toename zijn van het aantal 

verkeersbewegingen. Tevens is geen sprake van andere factoren die de luchtkwaliteit negatief zouden 

kunnen beïnvloeden. Het project kan als 'niet in betekenende mate' worden beschouwd. Het aspect 

luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor het plan. 

4.7 Externe veiligheid 

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

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

risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport (onder andere van gevaarlijke stoffen). Het 

gaat daarbij om de bescherming van individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke 

stoffen of omstandigheden. Risicobronnen kunnen onderscheiden worden in risicovolle inrichtingen 

(onder andere lpg-tankstations), vervoer van gevaarlijke stoffen (via wegen, spoorwegen en 

waterwegen) en leidingen (onder andere aardgas, vloeibare brandstof en elektriciteit). Om voldoende 

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

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

ontwikkelingsmogelijkheden die ingrijpen in de personendichtheid kunnen om onderzoek vragen. 

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

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

op een bepaalde plaats overlijdt als gevolg van een calamiteit met een inrichting of een 

transportmodaliteit. Het GR bestaat uit de cumulatieve kans per jaar dat een groep van een bepaalde 

omvang overlijdt als gevolg van een calamiteit met een inrichting of een transportmodaliteit. 



 

 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van onderhavig 

initiatief, aangezien er geen wijziging plaatsvindt in de functie op het perceel. Inventarisatie van de 

omgeving (risicokaart Drenthe) geeft aan dat in de directe omgeving van het projectplan geen 

risicovolle bedrijven en transportaders aanwezig zijn.  

4.8 Bodem 

Voor de bodemkwaliteit geldt de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. Gestreefd 

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

het betreffende gebied inzichtelijk te worden gemaakt. Het uitgangspunt wat betreft de bodem in het 

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

volksgezondheid bij het gebruik van het plangebied voor de voorgenomen functie. 

In opdracht van de initiatiefnemer heeft Wiertsema & Partners een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd (kenmerk VN-65095-1, d.d. 18 april 2016). 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoekshypothese ‘niet verdacht’. 

Hierbij werden geen verontreinigingen verwacht. Uit het onderzoek blijkt dat de milieuhygiënische 

kwaliteit niet overeenkomst met deze verwachting. Aanpassing van de hypothese is wenselijk. 

Aanpassing van de onderzoeksstrategie of het uitvoeren van een nader bodemonderzoek is niet 

wenselijk. 

De lichte verontreinigingen in het grondwater vormen geen verhoogde risico’s voor de 

volksgezondheid en/of milieu. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt hoeven er geen beperkingen aan de 

gebruiks- c.q. bestemmingsmogelijkheden van het terrein te worden gesteld.  

4.9 Milieuzonering 

Milieuaspecten worden geregeld via de daartoe geëigende wetgeving, maar daar waar het de 

ruimtelijke ordening raakt, dient met deze aspecten rekening te worden gehouden. Het gaan dan om de 

situering van milieugevoelige objecten ten opzicht van milieuhinderlijke elementen. De 

toelaatbaarheid van bedrijvigheid kan globaal worden beoordeeld met behulp van de methodiek van de 

VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’.  

De woonfunctie is al jaren aanwezig in het projectgebied. Het project maakt geen nieuwe 

milieugevoelige functies mogelijk.  

In de nabijheid van het perceel is nog een agrarisch bedrijf gevestigd. Echter de afstand van de 

woonbebouwing tot dit bedrijf wordt niet kleiner dan nu reeds (planologisch) is toegestaan.  

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor het plan. 

4.10 M.e.r.-(beoordelings)plicht 

Op 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd door het ‘Besluit reparatie en 

modernisering milieueffectrapportage’ en is bepaald dat de grenswaarden voor een m.e.r.-

beoordelingsplicht indicatief zijn. Het bevoegd gezag moet bij de betreffende activiteiten die niet aan 

de bijbehorende drempelwaarden voldoen, nagaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn 

milieueffectbeoordeling.  

Voor elk besluit dat betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de D-lijst en die een omvang 

hebben die beneden de drempelwaarden ligt, moet een toets worden uitgevoerd of belangrijke nadelige 



 

 

milieugevolgen kunnen worden uitgesloten, de zogenoemd vormvrij m.e.r.-beoordeling. Uit deze toets 

kunnen twee conclusies volgen: 

- Belangrijke nadelige milieueffecten zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.-beoordeling 

noodzakelijk; 

- Belangrijke nadelige effecten zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.-beoordeling 

plaatsvinden. 

Het project valt ruimschoots onder de drempelwaarden van woningbouw, zoals die zijn opgenomen op 

de D-lijst van het Besluit m.e.r. Op basis van de uitkomsten in dit hoofdstuk, is inzichtelijk gemaakt 

dat er geen belangrijke nadelige gevolgen zijn voor de omgeving en het milieu. De locatie en de 

omgeving hebben geen bijzondere kenmerken die geschaad worden door het initiatief. Gezien de aard 

van de ingrepen zijn geen negatieve effecten te verwachten, zodat op basis hiervan kan worden 

afgezien van het verrichten van een m.e.r.-beoordeling.  



 

 

5. Uitvoerbaarheid 
5.1 Economische uitvoerbaarheid 

De kosten die gepaard gaan met het plan worden door ‘initiatiefnemer’ gedragen. Tussen gemeente en 

initiatiefnemer is een planschadeovereenkomst gesloten. Hierin wordt vastgelegd dat eventuele 

planschadekosten, welke het gevolg zijn van het project, voor rekening van de initiatiefnemer komen. 

Het plan is derhalve economisch uitvoerbaar. 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De ontwerpbeschikking heeft van vrijdag 29 juli tot en met donderdag 8 september 2016 voor een 

ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Van deze mogelijkheid is 

geen gebruik gemaakt.  

Gedurende dezelfde termijn hebben vooroverlegpartners de gelegenheid gehad in het kader van het 

verplichte vooroverleg een reactie in te dienen. De provincie Drenthe en waterschap Noorderzijlvest 

hebben gereageerd op het plan. In het navolgende zijn de binnengekomen overlegreacties samengevat 

en van een gemeentelijke reactie voorzien. De ontvangen brieven zijn integraal opgenomen in de 

bijlagen. 

A. Waterschap Noorderzijlvest 

Het waterschap geeft dat dat er geen opgave voor compensatie vanwege versnelde afvoer ligt. 

Conform het beleid van het waterschap worden afvalwater en hemelwater gescheiden afgevoerd. 

De inhoud van de waterparagraaf is correct.  

Reactie gemeente  

De gemeente neemt met instemming kennis van deze opmerking. 

B. Provincie Drenthe 

De provincie geeft aan dat er geen provinciaal belang van toepassing. 

Reactie gemeente 

De gemeente neemt met instemming kennis van deze opmerking. 

  



 

 

 

 

 

Bijlagen 

  



 

 

 

 

 

Bijlage 1 Vooroverlegreactie waterschap Noorderzijlvest 

  







 

 

 

 

 

Bijlage 2 Vooroverlegreactie provincie Drenthe 
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Assen, 7 september 2016
Ons kenmerk 201601814-00653314
Behandeld door mevrouw B.K. Hendriks (0592) 365460
Onderwerp: Ontwerp omgevingsvergunning herbouw woning Horstemerweg 1 te Winde

Geacht college,

Volgens kennisgeving van 27 juli 2016 ligt met ingang van 29 juli 2016 gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage het ontwerp-besluit met bijbehorende stukken met betrekking tot de 
omgevingsvergunning herbouw woning Horstemerweg 1 te Winde. De kennisgeving is als gevolg van 
lid 1 sub b van voormeld artikel gelijktijdig met die plaatsing langs electronische weg toegezonden aan 
de betreffende diensten van rijk en provincie.

In de door provinciale staten op 2 juli 2014 vastgestelde Omgevingsvisie Drenthe is pro-actief 
aangegeven welke onderdelen van het ruimtelijke beleid van de provincie van provinciaal belang 
worden geacht. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de herbouw van een woning. Er is geen 
provinciaal belang van toepassing.

Indien de ontwerp omgevingsvergunning in deze vorm wordt vastgesteld mag u ervan uitgaan dat wij 
geen reactieve aanwijzing zullen geven.



Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,

mevrouw drs. J.R.M. Tolsma,

Teamleider team Ruimtelijke Ontwikkeling


