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1 I n l e i d i n g  

Voor de gemeente Tynaarlo is een groot aantal verouderde bestemmingsplan-

nen van kracht. Om een aantal redenen, zoals een eenduidige systematiek, 

vermindering van het aantal bestemmingsplannen en de nieuwe Wet ruimtelij-

ke ordening, heeft de gemeente besloten om deze gedateerde plannen binnen 

afzienbare tijd te herzien. Het voorliggende bestemmingsplan is het zevende 

plan in deze herzieningenreeks. De uitgangspunten voor de bestemmingsrege-

ling zijn vooraf uitvoerig besproken. De overeengekomen regeling wordt alge-

meen voor de gehele reeks bestemmingsplanherzieningen toegepast.  

 

Het voorliggende bestemmingsplan voorziet niet in ingrijpende planologische 

ontwikkelingen en kan derhalve als conserverend worden aangemerkt. Uitbrei-

dingen waarvoor reeds een andere planologische procedure (bijvoorbeeld arti-

kel 19 WRO) is gevoerd, maken wel onderdeel uit van dit bestemmingsplan. 

Onderhavig bestemmingsplan heeft betrekking op de kleinere kernen: De 

Groeve, Donderen, Eelderwolde en Paterswolde-Noord, Midlaren, Yde-De Punt, 

Zeegse, Zeijen en Zuidlaarderveen. 

 

Een deel van Paterswolde-Noord is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. 

Het voorliggende bestemmingsplan is dan ook nader bedoeld als een bescher-

mend plan ex artikel 36, lid 1 van de Monumentenwet. 

 

Een andere bijzonderheid is de aanwezigheid van een aantal solitaire recrea-

tiewoningen in Zeegse. Voor deze recreatiewoningen is een beheersregeling 

opgenomen op basis van de huidige rechten. 

 

V i g e r e nd e  b e s t e m m i ng s p l a n n e n  

Voor De Groeve zijn de volgende bestemmingsplannen vigerend. 

 

Bestemmingsplan Vastgesteld Goedgekeurd Koninklijk besluit/ 

Raad van State 

Uitbreidingsplan in onderdelen De Groeve 08-05-51 27-06-51 - 

Uitbreidingsplan in onderdelen De Groeve 13-06-61 02-02-62 - 

Uitbreidingsplan in hoofdzaken De Groeve 27-11-62 07-02-64 - 

De Groeve 08-08-78 25-09-79 21-02-83 

De Groeve, aanpassing artikel 30 WRO 06-05-86 26-08-86 - 

De Groeve, uitwerkingsplan 17-03-92 26-05-92 - 

Buitengebied Zuidlaren 31-03-87 17-11-87 - 

 

 

 

AANLEIDING 
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Voor Donderen zijn de volgende bestemmingsplannen vigerend. 

 

Bestemmingsplannen Vastgesteld Goedgekeurd Koninklijk besluit/ 

Raad van State 

Donderen 19-03-74 22-04-75 - 

Donderen, partieel plan omgeving Kort Nijland 21-11-81 22-02-83 - 

Voorschriften inzake bijgebouwen 25-04-95 08-08-95 - 

Bestemmingsplan inzake regeling kategorie A.a.b.i. van 

de wet Geluidhinder 

25-03-86 11-11-86 - 

Uitbreidingsplan voor de kern van Donderen 12-10-48 26-10-49 - 

 

Voor Eelderwolde en Paterswolde-Noord zijn de volgende bestemmingsplannen 

vigerend. 

 

Bestemmingsplannen Vastgesteld Goedgekeurd Koninklijk besluit/ 

Raad van State 

Paterswolde-Noord 22-10-73 17-12-74 n.v.t. 

Eelderwolde 22-10-73 17-12-74 23-12-77 

Buitengebied Eelde 10-09-96 18-04-97 01-04-99 

Uitbreidingsplan voor de gemeente Eelde,  

herziening 1965 

 

26-04-65 

 

19-04-66 

 

Paterswoldsemeer (Haren-Zuidlaren) 16-03-99 12-10-99  

 

Voor Midlaren zijn de volgende bestemmingsplannen vigerend. 

 

Bestemmingsplan Vastgesteld Goedgekeurd Koninklijk besluit/ 

Raad van State 

Midlaren 16-03-99 18-05-99 - 

Buitengebied Zuidlaren 31-03-87 17-11-87  

 

Voor Yde-De Punt zijn de volgende bestemmingsplannen vigerend. 

 

Bestemmingsplannen Vastgesteld Goedgekeurd Koninklijk besluit/ 

Raad van State 

Yde-De Punt 11-12-97 19-05-98 - 

Yde-De Punt, herziening ex artikel 30 WRO 21-09-99 14-12-99 - 

Yde-uitbreiding 22-08-95 28-11-95 - 

Voorschriften inzake bijgebouwen 25-04-95 08-08-95 - 

 

Voor Zeegse zijn de volgende bestemmingsplannen vigerend. 

 

Bestemmingsplannen Vastgesteld Goedgekeurd Koninklijk besluit/ 

Raad van State

Zeegse 27-02-96 30-09-96 09-06-98 

Bestemmingsplan inzake regeling kategorie A.a.b.i. van de 

wet Geluidhinder 

 

25-03-86 

 

11-11-86 
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Voor Zeijen zijn de volgende bestemmingsplannen vigerend. 

 

Bestemmingsplannen Vastgesteld Goedgekeurd Koninklijk besluit/ 

Raad van State 

Zeijen 26-06-84 03-09-85 - 

Zeijen, voorschriften partiële herziening 25-03-86 23-06-86 - 

Zeijen, partiële herziening (locatie vm. kleuterschool) 22-10-91 10-12-91 - 

Zeijen-uitbreiding 21-09-99 14-12-99 - 

Voorschriften inzake bijgebouwen 25-04-95 08-08-95 - 

Bestemmingsplan inzake regeling kategorie A.a.b.i. van de wet 

Geluidhinder 

 

25-03-86 

 

11-11-86 

 

- 

 

Voor Zuidlaarderveen zijn de volgende bestemmingsplannen vigerend. 

 

Bestemmingsplannen Vastgesteld Goedgekeurd Koninklijk besluit/ 

Raad van State 

Zuidlaarderveen 17-11-98 06-07-99 - 

Zuidlaarderveen, plan van uitwerking ‘de zwarte lent’ 04-01-05 14-02-05 - 

 

Het bestemmingsplan omvat, zoals vermeld, de bebouwde kom van de dorpen 

De Groeve, Donderen, Eelderwolde en Paterswolde-Noord, Midlaren, Yde-De 

Punt, Zeegse, Zeijen en Zuidlaarderveen. 

Op de overzichtskaarten voorin dit plan is de begrenzing van de kernen opge-

nomen. 

 

Voor het plangebied is gekozen voor een overwegend gebiedsgerichte bestem-

ming. Daarbij zijn de in de verbeelding aan te geven juridisch harde begren-

zingen tussen de verschillende functies beperkt tot een aantal essentiële 

onderdelen. Ten aanzien van de bebouwing is sprake van een vrij grote mate 

van detaillering in de regels. Hierbij is het bestaande bebouwingsbeeld uit-

gangspunt. Ten aanzien van de afmetingen van de gebouwen zijn regels gege-

ven met betrekking tot de goot- en bouwhoogte, de afstand tot de erfscheiding 

en dergelijke. 

 

In hoofdstuk 2 wordt het relevante beleid van de provincie en van de gemeen-

te beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de historie van de dorpen en 

omgeving kort toegelicht. De planbeschrijving treft u aan in hoofdstuk 4. 

Voorts komen in hoofdstuk 5 de uitvoerbaarheidsaspecten, zoals luchtkwali-

teit, water, ecologie en archeologie, aan bod. De laatste hoofdstukken gaan in 

op de juridische vormgeving, de handhaving van permanente bewoning van 

recreatiewoningen en de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid 

van het plan. 

 

BEGRENZING 

PLANSYSTEMATIEK 

LEESWIJZER 
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2 B e l e i d  

2 . 1   

R i j k s b e l e i d  

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling 

van Nederland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen voor de komen-

de decennia. Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om ruimte te 

scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies.  

De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen waarin een duidelijk 

onderscheid is gemaakt tussen rijksverantwoordelijkheden en die van anderen. 

Hiermee keert het kabinet terug naar de eigenlijke uitgangspunten van het 

ruimtelijke rijksbeleid en verschuift het accent van 'ordening' naar 'ontwikke-

ling'. De Nota Ruimte richt zich op de belangen en verantwoordelijkheden waar 

het Rijk voor staat en op de doelen die het daarbij hanteert. Ook maakt de 

nota duidelijk welke beleidsruimte aan anderen wordt gegeven en welke in-

strumenten deze daarvoor ter beschikking krijgen.  

 

S t u r i n g s f i l o s o f i e  

 

Het accent verschuift met de Nota Ruimte niet alleen van 'ordening' naar 'ont-

wikkeling', maar ook van gedetailleerde Haagse sturing met veel regels en 

voorschriften naar sturing op hoofdlijnen zodat anderen hun verantwoordelijk-

heden ook werkelijk kunnen nemen en waarmaken. Het Rijk zal niet alleen 

minder vanuit Den Haag regelen, maar ook meer dan voorheen een helpende 

hand bieden door bijvoorbeeld kennis aan te reiken waarmee anderen eigen 

beleid kunnen maken of beleid kunnen uitvoeren. Het Rijk gaat met andere 

woorden minder 'zorgen voor' anderen en meer 'zorgen dat' anderen eigen af-

wegingen kunnen maken en daarbij collectieve waarden borgen. 

 

Het staat decentrale overheden vrij om in aansluiting op de Nota Ruimte, te 

sturen en daartoe aanvullend eigen beleid te formuleren, wanneer dat niet 

strijdig is met de (ruimtelijke) rijksdoelen. Decentrale overheden kunnen 

daarmee maatwerk leveren en inspelen op specifieke problemen en uitdagin-

gen. Met het uitgangspunt 'decentraal wat kan, centraal wat moet', wordt veel 

beleidsruimte gecreëerd voor decentrale afwegingen en tegelijkertijd geborgd, 

zodat decentrale overheden rekening houden met structuren, systemen en 

belangen op een hoger schaalniveau.  

 

Ba s i s kwa l i t e i t  en  n a t i o na l e  Ru im te l i j k e  Hoo fd s t r u c t uu r  

 

In de Nota Ruimte wordt duidelijk welke waarden overal ten minste worden 

gegarandeerd - de 'basiskwaliteit' - en voor welke ruimtelijke structuren het 

NOTA RUIMTE 
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Rijk een grotere verantwoordelijkheid heeft: de nationale 'Ruimtelijke Hoofd-

structuur'. Alle beleidsuitspraken van het Rijk in de Nota Ruimte zijn met een 

van die twee begrippen te verbinden.  

 

Na t i o na l e  Ru im te l i j ke  Ho o f d s t r u c tuu r  

 

Ruimtelijke kwaliteit kan worden uitgedrukt in de begrippen gebruikswaarde, 

belevingswaarde en toekomstwaarde. In de Nota Ruimte geeft het Rijk voor de 

nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur en de basiskwaliteit aan welke de daarbij 

te betrekken kwaliteiten zijn. Op nationaal niveau zorgt het kabinet hiermee 

voor een goede ruimtelijke kwaliteit. Decentrale overheden zorgen daarvoor 

op hun schaalniveau. Daarnaast stellen Nederlandse en internationale verdra-

gen en regels soms eisen die ruimtelijk van belang zijn. Dit is de 'wettelijke' 

basiskwaliteit. Het kabinet wil overigens andere overheden stimuleren om, zo 

mogelijk, op gebieden als milieu en veiligheid, maar ook landschappelijke 

kwaliteit en ruimtelijk ontwerp, méér dan alleen basiskwaliteit te realiseren.  

De gebieden en netwerken die het kabinet van nationaal belang acht, vormen 

samen de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. Daar streeft het Rijk in het 

algemeen naar méér dan de basiskwaliteit. De nationale Ruimtelijke Hoofd-

structuur is in de Nota Ruimte selectiever dan in het eerdere beleidsvoorne-

men van de Vijfde Nota. Het rijksbeleid en de uitvoering daarvan worden 

daarmee toegespitst. Met betrekking tot water, natuur en landschap bestaat 

de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur uit de grote rivieren, het IJsselmeer-

gebied, de kust, Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en natuurbeschermingsge-

bieden, de Ecologische Hoofdstructuur en robuuste ecologische verbindingen, 

werelderfgoedgebieden en Nationale Landschappen.  

 

Binnen de gemeente Tynaarlo bevindt zich het Nationaal Landschap beek- en 

esdorpenlandschap Drentsche Aa. De dorpen Paterswolde Noord en Zeegse 

liggen binnen het Nationaal Landschap. De kernkwaliteiten van het Nationaal 

Landschap zijn: 

- een grote mate van kleinschaligheid; 

- vrij meanderende beken; 

- een samenhangend complex van essen, bossen, heides en moderne ont-

ginningen. 

 

Dit zeer kleinschalige laaglandbeek- en essenlandschap wordt gekarakteriseerd 

door vrij meanderende beken. De beekdalen zelf kenmerken zich door, met 

vaak door wallen en singels omzoomde, weiden en hooilanden. Op de hogere 

gronden bevinden zich de essen en dorpen omgeven door grotere ontginningen 

en de vroegere 'woeste gronden' in de vorm van bossen en heides. De agrari-

sche geschiedenis is goed te herkennen in dit landschap door de samenhang 

tussen de verschillende elementen. Zeer bijzonder zijn de opvallend lineair 

gegroepeerde grafheuvels langs prehistorische wegen.  

 

Een deel van dit Nationaal Landschap is tevens aangewezen als Habitatrich-

tijngebied (Drentsche Aa). Daarnaast maken de grote natuurgebieden deel uit 
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van de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. Deze gebieden zijn tevens on-

derdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en zijn aangewezen en/of aange-

meld als Vogel- en/of Habitatrichtlijngebied.  

 

 
B e g r e n z i n g  e n  l i g g i n g  N a t i o n a a l  L a n d s c h a p  b e e k -  e n  e s d o r p e n l a n d -

s c h a p  D r e n t s c h e  A a  
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2 . 2   

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

In het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (vastgesteld 7 juli 2004) zijn alle 

dorpen die deel uitmaken van het plangebied aangewezen als kleine kernen. 

De kleine kernen hebben in hoofdzaak een woonfunctie voor de plaatselijk 

aanwezige bevolking en voor het omliggende op de kern georiënteerde buiten-

gebied. De bevolkingsgroei wordt in het algemeen door de kernen niet nage-

streefd.  

 

Voor de ontwikkeling van bedrijvigheid hebben de kleine kernen slechts in 

beperkte mate een functie voor incidentele kleinschalige lokale bedrijvigheid. 

Voor de ontwikkeling van nieuwe woongebieden en bedrijventerreinen geldt 

als voorwaarde dat deze ruimtelijk goed inpasbaar moeten zijn, zonder be-

langrijke omgevingswaarden aan te tasten. Voorzieningen die in hoofdzaak een 

lokale functie hebben, kunnen in deze kernen worden gevestigd. 

 

De hoofddoelstelling van het POP II is het tot stand brengen van een evenwicht 

tussen enerzijds ontwikkeling en anderzijds handhaving en vergroting van de 

kwaliteiten van Drenthe. Kwaliteiten van Drenthe zijn bijvoorbeeld: veel ruim-

te, het Drentse landschap, relatief goede milieuomstandigheden, natuurkwali-

teit, grondgebonden landbouw, rust, duistere nachten, sporen van het 

verleden en herkenbare watersystemen.  

 

V e r b l i j f s r e c r e a t i e  

De provincie benoemt in het POP II twee speerpunten op het gebied van recre-

atie. Ze wil de positie van Drenthe op de Nederlandse vakantiemarkt verbete-

ren en daarmee een groter aantal overnachtingen bewerkstelligen met een 

hoger bestedingsniveau. Als tweede wil de provincie de recreatiemogelijkhe-

den kwalitatief en kwantitatief op peil houden en waar mogelijk verbeteren.  

Recreatie is nauw verbonden met de omgevingskwaliteit, zo blijkt uit het pro-

vinciaal beleid. Ontwikkelingen op het gebied van recreatie mogen deze omge-

vingskwaliteit daarom niet aantasten. Centraal in het beleid staat 

kwaliteitsverbetering van het bestaande aanbod.  

 

De provincie hanteert voor de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden een 

integrale zonering. In dit verband sluit de provincie in geen enkele zone uit-

breiding van verblijfsrecreatieve mogelijkheden uit. De ontwikkeling van nieu-

we bedrijven dient bij voorkeur te geschieden in de omgeving van grote kernen 

en in de nabijheid van hoofdinfrastructuur en openbaar vervoervoorzieningen. 

Uitzonderingen zijn mogelijk indien een bedrijf vanwege zijn aard is gebonden 

aan een specifieke locatie. Nieuwe bedrijven kunnen worden gevestigd in zo-

ne I, zone II of zone III. 

 

POP II 
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Binnen het plangebied zijn een aantal minicampings en recreatiewoningen 

aanwezig. De reguliere campings worden vastgelegd in een nieuw bestem-

mingsplan voor recreatieterreinen 

 

De Regiovisie Groningen-Assen 2030 (juni 1999) geeft de langetermijnvisie op 

de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio Groningen-Assen 

weer. Deze regio vervult een motorfunctie binnen het noorden op het gebied 

van werkgelegenheid, onderwijs, woningbouw, voorzieningen, vervoersverbin-

dingen en cultuur. 

Gemeenten als Tynaarlo, Haren en Slochteren helpen de kwaliteit van het 

landelijk gebied te bewaken en voorzien in de behoefte aan mooi gelegen 

woningen grenzend aan de stad Groningen. 

 

De regio Groningen-Assen is verdeeld in meerdere deelgebieden. De dorpen 

Donderen, Eelderwolde, Paterswolde-Noord, Yde-De Punt en Zeijen maken 

deel uit van het deelgebied ‘Norg/Vries en het Drents Plateau’ en de dorpen 

De Groeve, Midlaren, Zeegse en Zuidlaarderveen behoren tot het deelgebied 

‘Hondsrug/beekdal Drentse Aa’. 

Bij de koers van het deelgebied ‘Norg/Vries en het Drents Plateau’ staat ver-

betering en herstel van het landschap voorop. Versplintering en ‘wilde’ ont-

wikkelingen op toevallige locaties worden tegengegaan. Als opgaven worden 

onder andere genoemd: 

- verbeteren van het landschap door accentuering van de waterlopen; 

- herstel en lokale vernieuwing van het landschap ten behoeve van land-

bouw en recreatie; 

- voorsorteren ten behoeve van toekomstige woon- en werkmilieus aan de 

west- en noordzijde van Assen door middel van bosontwikkeling en re-

creatieve routes. 

 

Bij de koers van het deelgebied ‘Hondsrug/beekdal Drentse Aa’ staat voorop 

het benutten van de grote marktmogelijkheden met behoud en verbetering van 

de huidige kwaliteiten en het streven naar behoud en verbetering van de om-

gevingskwaliteiten. Als opgaven worden onder andere genoemd: 

- versterken van de landschappelijke overgang tussen de Hondsrug en het 

beekdal door het accentueren van de gradiënten; 

- versterken van de samenhang tussen natuur, landschap en watersyste-

men; 

- kwaliteitsverbetering van de bestaande (verblijfs)recreatieve en toeris-

tische infrastructuur; 

- aanpassing van de N34 (Zuidlaren-De Punt). 

 

De Stuurgroep Regiovisie Groningen-Assen 2030 heeft op 1 oktober 2003 het 

voorlopig ontwerp van de Regiovisie Groningen-Assen 2030, Samen sterk in het 

(inter)nationaal stedelijk netwerk- op hoofdlijnen vastgesteld. De stuurgroep 

kiest opnieuw voor een economische ontwikkeling van het stedelijk netwerk 

met behoud van de grote kwaliteiten van het gebied. Belangrijk is de keuze 

voor de bundeling van woningbouw en werkgelegenheid langs de zogenaamde 

REGIOVISIE GRONINGEN-

ASSEN 2030 
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T-structuur (A7/A28) om in de toekomst een goede bereikbaarheid te garande-

ren. De uitvoering van het Kolibri openbaar vervoernetwerk is hierbij essenti-

eel. 

 

De regionale ontwikkelingsstrategie voor verblijfsrecreatie is gericht op kwali-

teitsverbetering van het bestaande verblijfsrecreatieve aanbod. Gesteld wordt 

dat deze kwaliteitsverbetering noodzakelijk is om als regio te kunnen blijven 

concurreren met andere gebieden. 

Nieuwe voorzieningen voor de verblijfsrecreatie, zoals campings en recreatie-

woningen, kunnen worden ontwikkeld buiten het stroomgebied van de Drentse 

Aa, de Hondsrug en overige kwetsbare en waardevolle natuurgebieden en land-

schappen. Daarbij zal zoveel mogelijk aansluiting moeten worden gevonden bij 

bestaande kernen en gaat de voorkeur uit naar het benutten van cultuurhisto-

risch interessante gebouwen en zal rekening moeten worden gehouden met de 

'recreatieve daadkracht' van het gebied. 

Dit is tevens het uitgangspunt van het nieuwe bestemmingsplan voor recreatie-

terreinen. 

2 . 3   

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

De gemeente Tynaarlo heeft voor haar grondgebied een structuurplan opge-

steld (vastgesteld d.d. 10 oktober 2006). Het structuurplan is kaderstellend en 

initiërend voor het ruimtelijke beleid. Tevens dient zij als communicatiemid-

del richting de bevolking, inzake toekomstige veranderingen en koersbepaling. 

 

Voorafgaand aan het structuurplan is een discussienota opgesteld. In deze nota 

is gewerkt met het begrip ‘onderlegger’. Hiermee wordt bedoeld een over-

zichtskaart waarop zichtbaar is gemaakt met welke waarden en structuren 

rekening moet worden gehouden. De onderleggers betreffen landschap, ver-

keer, geluid en water. 

 

Voor het verantwoord maken van keuzes in het structuurplan is een lagenbe-

nadering van de ruimtelijke ontwikkeling gevolgd. Bij deze methodiek wordt 

de leefomgeving voorgesteld als een samenstel van ‘lagen’. Er wordt in het 

structuurplan uitgegaan van drie hoofdlagen, te weten: 

1. de (natuurlijke) ondergrond; 

2. het infrastructurele netwerk; 

3. de occupatielaag (het grondgebruik door de mens). 

Elk van deze drie lagen is opgebouwd uit een aantal sublagen. De ondergrond 

is bijvoorbeeld de resultante van lagen als geologie, het bodempatroon, het 

(natuurlijke) waterstelsel en de planten- en dierenwereld. 

 

Binnen het infrastructurele netwerk zijn afzonderlijke lagen te onderscheiden 

voor wegen, spoorlijnen, waterwegen, luchtvaart en onder- en bovengrondse 

leidingen. De occupatielaag is opgebouwd uit de verdeling van woon-, werk-, 

STRUCTUURPLAN TYNAAR-

LO 
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recreatie- en landbouwgebieden en andere vormen van menselijk grondge-

bruik. 

Het landschap in het gebied in kwestie is de resultante van alle lagen samen, 

waarbij het begrip landschap slaat op zowel de groenblauwe als de bebouwde 

ruimte (stads- en dorpslandschap). 

 

Samengevat zijn de ruimtelijke ambities voor de toekomst: 

- een groene gemeente met aandacht voor duurzame toekomst; 

- een gemeente van verrassende rust door de waardevolle landschappen 

en grote natuurterreinen; 

- een aangename woongemeente met karaktervolle, leefbare dorpen; 

- wonen in kleine kernen waar het samen leven nog centraal staat; 

- een economisch gezonde gemeente door sterke werkgelegenheidsclus-

ters; 

- een gemeente met een vitaal platteland waar een veelzijde, vernieuw-

de economie tot ontwikkeling is gekomen; 

- een gemeente met gemeenschappelijke voorzieningen voor jong en oud; 

- een gemeente met toeristische trekpleisters die van nationale betekenis 

zijn; 

- een gemeente die voor haar eigen bewoners en toeristen over tal van 

routestructuren beschikt om te recreëren. 

 

W o n i n g b o u w  i n  d e  k l e i ne  k e r ne n  

Bij woningbouw in de kleine kernen zal het vooral gaan om kleinschalige ingre-

pen die de structuur en de identiteit van de dorpen moeten versterken. Tref-

woorden zijn herstructurering, instandhouding van de ruimtelijke kwaliteit, 

leefbaarheid en concrete mogelijkheden voor grondverwerving. 

 

Voor de kleine kernen wordt in totaliteit gerekend op de bouw van circa 180 

woningen. Realisatie daarvan is deels afhankelijk van de kansen die zich voor-

doen. Centraal staat het samen plannen maken, passend bij de identiteit van 

het dorp en de bewoners. Steeds zal worden getracht meerdere doelen (ook op 

het gebied van leefbaarheid) te bereiken. Dorpen kunnen op dit punt ook zelf 

initiatief nemen door gezamenlijk een plan op te stellen en dit voor te leggen 

aan het gemeentebestuur. 

 

In het Structuurplan Tynaarlo is aan de zuidzijde van het dorp Tynaarlo de 

bouw van circa 75 woningen voorzien. De realisatie van deze woningen is ge-

pland buiten de planperiode van dit bestemmingsplan. In een al goedgekeurd 

plan in De Groeve zijn 25 woningen opgenomen. Voor kleinschalige ontwikke-

lingen in de overige kernen worden 50 woningen op reserve gehouden. 

 

V e r b l i j f s r e c r e a t i e  

Het structuurplan geeft aan dat recreatie en toerisme zijn vergroeid en verwe-

ven met de gemeente. Tynaarlo heeft een veelzijdig toeristisch-recreatief 

aanbod ter beschikking: enkele grote dagrecreatieve parken, campings, com-

plexen met vakantiewoningen en - wat de meeste Drentse gemeenten ontbe-
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ren - waterrecreatie. De aanwezigheid van twee grote meren met een regio-

naal-recreatieve functie en het voor Nederland unieke nationaal landschap 

Drentsche Aa bewijzen dat Tynaarlo op de kaart staat. Deze unieke positie 

maakt de gemeente tot een aantrekkelijke bestemming voor toeristen en re-

creanten. 

Toch behoort de toeristisch-recreatieve sector in de gemeente qua omzet en 

werkgelegenheid niet tot de koplopers in Drenthe. Het aandeel van deze sec-

tor in de totale werkgelegenheid van de gemeente bedraagt 9%, zo blijkt uit 

het onderzoeksrapport Toerisme in Drenthe werkt (ECORYS, december 2005). 

In de gemeente Aa en Hunze is dat bijvoorbeeld 18%. De gemeente is daarom 

van mening dat Tynaarlo op dit vlak nog groeipotentie heeft. Het gemeentelijk 

beleid voor de recreatieterreinen wordt hierop toegespitst. 

 

De gemeente wil voor haar gasten een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig 

aanbod van verblijfsmogelijkheden mogelijk maken. Hieronder wordt verstaan 

toeristische kampeerplekken, verhuurplekken voor stacaravans en chalets, 

seizoensplekken, eenvoudige, maar ook luxe recreatiewoningen. Deze accom-

modaties staan op terreinen met een grote verscheidenheid. Dit loopt uiteen 

van een boerencamping in de openheid van het platteland tot een luxueus 

bungalowcomplex aan het Zuidlaardermeer. 

 

Recreatie en toerisme zijn al tientallen jaren met de gemeente vergroeid. De 

gemeente, maar ook de ondernemers in de gemeente weten dat de natuur en 

het landschap het eigenlijke 'kapitaal' van de sector vormen. De beleidskeuzen 

beogen dan ook deze waarden te respecteren. 

 

Bij de groei van bestaande bedrijven staat de landschappelijke inpassing voor-

op. De praktijk leert dat met de ondernemers goed valt te praten over de in-

passing en het hoogwaardig inrichten van gebieden. Wildgroei is niet mogelijk, 

omdat de gemeente in de positie verkeert nadere eisen te stellen (bestem-

mingsplan). Plannen van individuele ondernemers zullen niet eerder worden 

goedgekeurd dan nadat een goed omgevingsplan is opgesteld dat helderheid 

verschaft over de ruimtelijke inrichting en inpassing en over de toegevoegde 

waarde van de uitbreiding voor de gehele structuur. De ondernemers weten 

dat de natuur en het landschap het eigenlijke 'kapitaal' van het bedrijf vor-

men. Kwaliteitsverbetering heeft mede tot doel om het landschap en de na-

tuur te versterken. 

 

De Hondsrug en het Drentsche Aa-gebied zijn in het structuurplan benoemd als 

een gebied met het accent op recreatie en natuur. De toerist is uitdrukkelijk 

te gast in deze gebieden. Uitbreiding van toeristische accommodaties is alleen 

mogelijk met het oog op kwaliteitsverbetering. De gemeente zal voor dit ge-

bied ook steeds goed overleg voeren met de terreinbeherende instanties, 

waardoor gezamenlijk wordt gewerkt aan een goede integratie van functies.  

In de gebieden waar landbouw de nodige expansieruimte krijgt, kunnen ook 

allerlei recreatieve initiatieven ontstaan. Hier ziet de gemeente ruimte voor 

vestiging van nieuwe bedrijven. Wel zal zorgvuldig moeten worden gekeken of 
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nieuwe initiatieven niet de groeiruimte inperken van de bestaande agrarische 

bedrijven. 

De gemeente wil de verbreding van kleinschalige economische initiatieven in 

het landelijk gebied stimuleren. Het kleinschalig recreëren is daarom niet 

langer gekoppeld aan een agrarisch bedrijf. Ook een particulier kan onder 

voorwaarden een kleinschalige camping van maximaal 15 standplaatsen star-

ten.  

 

In juni 2007 heeft de gemeenteraad de nota Verblijfsrecreatieterreinen Ty-

naarlo vastgesteld. Het vervallen van de Wet op de openluchtrecreatie per 1 

januari 2008 is aanleiding geweest voor het Recreatieschap Drenthe om de 

Kadernota Kampeerbeleid op te stellen. Deze kadernota heeft als leidraad 

gediend voor de gemeentelijke nota Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo. 

 

Op een aantal onderdelen wijkt de gemeentelijke beleidsnota af van de kader-

nota van het Recreatieschap Drenthe. Zo heeft de gemeente de categorieën 

'tenthuisjes' en 'recreatiewoningen' toegevoegd, de landschappelijke inpassing 

bij uitbreidingen verplicht gesteld en de minimale ruimte tussen stacaravans 

vergroot. Daarnaast wordt permanente bewoning door een ieder zonder per-

soonsgebonden gedoogbeschikking niet toegestaan. Als uitzondering hierop 

mag een aantal voormalige recreatiewoningen in de bossen rond Zeegse wel 

permanent worden bewoond.  

Voor het overgrote deel neemt de gemeente de beleidskeuzen uit de kaderno-

ta van het Recreatieschap Drenthe aldus over. Hiermee wordt bijgedragen aan 

uniformiteit in beleidsregels voor recreëren binnen de provincie Drenthe. 

 

De nota Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo is aldus in 2007 vastgesteld door 

de gemeenteraad. De inhoud hiervan wordt vertaald in het bestemmingsplan 

Verblijfsrecreatieterreinen. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is 

reeds bijgesteld. 

 

NOTA VERBLIJFSRECREA-

TIETERREINEN TYNAARLO 
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3 H i s t o r i e  

3 . 1   

O n t s t a a n s g e s c h i e d e n i s  

De dorpen Donderen, Eelderwolde, Paterswolde-Noord, Yde-De Punt, Zeegse 

en Zeijen liggen aan de noordrand van het Drents Plateau. Dit keileemplateau 

omvat tevens delen van Groningen en Friesland. Dit gebied ligt hoger ten op-

zichte van de omgeving en is ontstaan door verticale bewegingen in de aard-

korst nog voor de bedekking van Drenthe met landijs. Dit speelde zich af in het 

pleistoceen. Het pleistoceen werd gekenmerkt door een opeenvolging van 

koude en warmere tijden, de zogenaamde glacialen en interglacialen. Tijdens 

de glacialen breidde het landijs zich uit van het Scandinavische en Baltische 

gebied over Noordwest-Europa. 

Voor de uiteindelijke vormgeving van de oppervlakte en de gesteldheid van de 

bodem zijn de processen tijdens en vooral na de laatste ijstijd van belang 

geweest. De dekzandafzetting op het verweerde keileem dateert van deze 

tijd. 

 

Stroompjes begonnen, na de laatste ijstijd ongeveer 7.500 jaar voor Christus, 

zich in te snijden in het landschap. Ongeveer 2.000 jaar later begon de veen-

vorming doordat het klimaat zachter en vochtiger werd. De zeespiegel en het 

grondwater stegen en alle lagere terreingedeelten vulden zich met water. 

Hierdoor werden moerassen gevormd. 

 

Dankzij de natuurlijke begrenzing van het zandplateau door veenmoerassen in 

het zuiden, oosten en westen werd Drenthe vanouds gezien als een ondeelbaar 

landschap: d'Olde Landschap. 

In de tiende of elfde eeuw ontstond een eerste bestuurlijke verdeling in de 

vorm van zes dingspelen.  

 

De basis van het voor Drenthe karakteristieke esdorpenlandschap wordt ge-

vormd door ruim 70 oorspronkelijke markedorpen (mark is een aaneengesloten 

gebied van niet in cultuur gebrachte woeste gronden die gezamenlijk werd 

beheerd). Meerdere markedorpen vormden samen een kerspel. Deze kerspelen 

kwamen overeen met de zes dingspelen: Vries, Anloo, Rolde, Diever, Beilen en 

Sleen.  

 

Aangezien men kerkte in Vries, kwamen in het kerspel Vries veel esdorpen voor 

zonder kerk. Voorbeelden hiervan zijn Zeijen en Donderen. De kern van deze 

aan de rand van een es gelegen dorpen bestaat uit twee parallelle wegen die 

elkaar loodrecht kruisen, zodat daartussen vierkante of rechthoekige percelen 

overblijven, oorspronkelijk ter grootte van een boerenerf, maar later veelal 

DRENTS PLATEAU 
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opgesplitst. Vooral Zeijen is hier een goed voorbeeld van. Aan de rand van de 

oude kern liggen één of meer brinken. De brinken vervulden een centrale func-

tie in het dorp, als verzamelplaats voor het vee, als vergaderplaats en als 

markt - activiteiten waarvoor in de gesloten kern geen plaats was. Het bijzon-

dere van de Drentse esdorpen is dat de brinken zolang intact zijn gebleven, 

zelfs na de juridische opheffing van de marken. Tot op de dag van vandaag 

bestaan er in Drenthe nog tientallen boermarken die grond bezitten, de jacht 

verhuren of landbouwwerktuigen ter beschikking stellen aan de leden. 

Aan de noordrand van het Drents Plateau liggen ook enkele wegdorpen met 

een vaak licht slingerende lineaire structuur, zoals Paterswolde.  

 

Het natuurlijke landschap is gevormd onder invloed van geologische en bodem-

vormende processen. Behalve de ontstaansgeschiedenis van de bodem en het 

reliëf is het menselijk ingrijpen van grote invloed geweest op de verschijnings-

vorm van het landschap. Sinds de occupatie van de mens drukten de bewoners 

steeds krachtiger op het natuurlandschap.  

Door het ingrijpen van de mens, zoals ontginning en ontwatering, is het na-

tuurlijke landschap in de loop der eeuwen veranderd in een cultuurlandschap 

dat de sporen draagt van een lange geschiedenis. 

 

De dorpen Midlaren, De Groeve en Zuidlaarderveen liggen op de overgang van 

het hooggelegen Drents Plateau en het laaggelegen stroomgebied van de Hun-

ze of de Oostermoersche Vaart. 

Het Hunzedal ligt ten oosten van het Drents Plateau en maakte deel uit van 

een laagvlakte waar gedurende de ijstijden hoogveenmoerassen (Oostermoer) 

ontstonden. De Hunze voerde het overtollige water af. In lage kommen ont-

stonden meren (Zuidlaardermeer).  

Het hoogveengebied bleef lang onbewoonbaar, de eerste bewoning ontstond 

op het Drents Plateau. In de tiende of elfde eeuw vonden de eerste ontginnin-

gen plaats vanaf de plateaurand, in dit geval de Hondsrug. 

Op de zandruggen in het veen kwamen de wegdorpen tot ontwikkeling.   

 

Voor de vervening van het Oostermoer was het convenant van 1817 met de 

stad Groningen over de afvoer van turf via het Stadskanaal van groot belang, 

met name omdat de Hunze of de Oostermoersche Vaart steeds minder bevaar-

baar bleek. De activiteiten in het Oostermoer deden de bevolking sterk groei-

en: van 6.000 inwoners in 1820 tot 19.000 inwoners in 1860. 

3 . 2   

B e b o u w i n g s g e s c h i e d e n i s  

Het dorp De Groeve heeft zich ontwikkeld langs de Hunzeweg en de daarvan 

aftakkende Semsweg, welke Zuidlaren verbond met Oost-Groningen. Rond 1850 

was van een daadwerkelijke nederzetting nog geen sprake; vanaf de brug over 

de Oostermoerse Vaart trof men in oostelijke richting langs genoemde wegen 

min of meer verspreid gelegen boerderijenbebouwing aan. 

HUNZEDAL 

DE GROEVE 
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In de periode tot 1940 breidde De Groeve zich sterk uit. Met name langs de 

Hunzeweg kwam aanzienlijke lintbebouwing tot stand, welke over de provin-

ciegrens aansloot op die van Wolfsbarge. Langs de Semsweg was de ontwikke-

ling meer bescheiden van omvang. Ook de Veenweg, die in het noordoosten de 

Hunzeweg met de Semsweg verbindt, kreeg enige bebouwing. Hoewel er naast 

boerderijen onder andere ook woningen en winkels in het dorp kwamen, bleef 

De Groeve tot 1940 voor een belangrijk deel een agrarische nederzetting. 

 

Na 1945 heeft een verdere verdichting van de lintbebouwing plaatsgevonden. 

In de jaren negentig van de twintigste eeuw is meer geconcentreerde woning-

bouw gerealiseerd tussen de Semsweg en de Molenkamp. Aan de Molenkamp is 

voorts een kleinschalig bedrijventerrein gerealiseerd. In 2008 is de gemeente 

begonnen met de procedure van de nieuwbouwwijk Zuidoevers Broekveldt, die 

verrijst aan het Zuidlaardermeer tussen de Kruierij, de Hunzeweg en de Hun-

ze.  

Deze ontwikkeling wordt vormgegeven in een afzonderlijk bestemmingsplan. 

 

 
S i t u a t i e  1 8 5 0  S i t u a t i e  1 9 0 0  

 

 
S i t u a t i e  1 9 5 0  S i t u a t i e  2 0 0 4  
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Het gebied van Donderen en omgeving vormt een onderdeel van het Drents 

Plateau, dat wordt gekenmerkt door vrij vlakke zandgebieden met overwegend 

keileem in de ondergrond, gescheiden door beekdalen. De hoogste terreinen, 

de zandruggen, zijn voornamelijk evenwijdig gelegen aan de Hondsrug. Donde-

ren is gelegen op een dergelijke zandrug en gaat in zijn bestaan ver terug tot 

in de middeleeuwen. Ook al werd de naam (toentertijd ‘Dunre’) voor het eerst 

opgetekend in 1335, het dorp bestond in de negende eeuw al uit 12 erven. De 

oorspronkelijke nederzetting ontwikkelde zich, zoals zoveel Drentse dorpen, 

op een plaats waar de condities voor het boerenbedrijf het gunstigst waren. 

Het esdorp Donderen ontstond op de overgang van hoge naar lage gronden, 

zodat het vee in de beekdalen kon grazen. Deze zogenaamde madelanden 

(hooilanden) lagen langs het diep de Grote Masloot. De akkers lagen voorname-

lijk op de hogere delen.  

 

Door Donderen liep de zogenaamde Koningsweg. Deze belangrijke prehistori-

sche weg liep door het dorp en verbond Drenthe met het Gronings-Friese ter-

pengebied. Daarnaast vormde Donderen met haar twee brinken en vele 

Saksische boerderijen een belangrijke landbouwkundige gemeenschap. Van al 

deze boerderijen zijn er nog slechts een paar over die thans als woonhuis 

dienst doen. Na de negentiende eeuw zijn de aanwezige brinken verdwenen. 

 

 
S i t u a t i e  1 8 5 0  S i t u a t i e  1 9 0 0  

 

DONDEREN 
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S i t u a t i e  1 9 5 0  S i t u a t i e  2 0 0 4  

 

Donderen kent twee essen, de Noorderesch ten noorden en de Zuideresch ten 

zuiden van Donderen. Na de ruilverkaveling zijn de kleine beekjes genormali-

seerd en liggen de akkers in grote aaneengesloten blokken op de es. Het huidi-

ge landschap nabij Donderen varieert van weide en akkerbouwgronden tot 

heide en bosgronden, voornamelijk richting Norg. Ten oosten van Donderen ligt 

een klein natuurgebied, het Hoogeveen. Ten noordwesten van Donderen liggen 

de kleine natuurgebieden het Bongveen en het Bunnerveen. 

 

In de twintigste eeuw ontwikkelde Donderen zich van een agrarische nederzet-

ting tot een forensendorp. De meeste boerderijen in het dorp zijn niet meer in 

bedrijf en hebben een woonfunctie. 

Na 1945 breidde het dorp uit en werd langs de Noordenveldweg de nieuwe 

woonwijk Kort Nijland gerealiseerd. 

 

Tijdens de vroege middeleeuwen ontstond op de hogere zandgronden het es-

dorp Eelde. Daarnaast ontstonden op strategische plaatsen in de omgeving 

enkele burchten. De hogere zandgronden vormden namelijk, ontoegankelijk als 

zij waren dankzij de omliggende veenmoerassen, strategisch gezien een ideale 

vestigingsplaats. Bekende versterkingen waren het kasteel Schelfhorst en de 

havezate Oosterbroek. In recentere tijden verdwenen de oude burchten ten 

gunste van buitenverblijven voor in hoofdzaak Groninger notabelen. Vooral in 

de achttiende en negentiende eeuw verrezen verschillende landhuizen. In de 

omgeving van hun huis legden de eigenaren bossen aan, die vaak werden door-

sneden door brede beplante lanen en smalle wandelpaden. Uiteindelijk resul-

teerde dit rond 1850 in een gordel van fraaie landgoederen: De Braak, De 

Duinen, Lemferdinge, De Marsch, Oosterbroek, Vennebroek, Vosbergen en 

Westerbroek. In het noordelijk waterrijke laagveengebied kwamen tijdens de 

late middeleeuwen de wegdorpen Paterswolde en Eelderwolde tot ontwikke-

ling.  

 

Eelderwolde bestond halverwege de negentiende eeuw uit slechts enkele boer-

derijen die waren gelegen nabij de splitsing Groningerweg-Terborchlaan. Van 

een wegdorp kan in feite pas worden gesproken nadat in de loop van de perio-

EELDERWOLDE 
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de van 1850 tot 1940 aan weerszijden van de Groningerweg lintbebouwing tot 

ontwikkeling kwam. In 1940 reikte deze lintbebouwing vanaf het Elsburger 

Onland in het zuiden tot iets voorbij de bocht in de Groningerweg in het noor-

den. Naast boerderijen werden ook woningen, voorzieningen en enkele be-

drijfsgebouwen gerealiseerd. In tegenstelling tot Paterswolde bleef 

Eelderwolde evenwel toch in belangrijke mate een agrarische nederzetting. Na 

1945 is de lintbebouwing op veel plekken verdicht.  

 

Op het Groninger deel van de Eelderwolderpolder werden in de jaren negentig 

van de vorige eeuw de stadswijken Hoornse Meer en Hoornse Park aangelegd. 

Door een westwaartse verschuiving van de provinciegrens boven Eelderwolde 

werd in een ander deel van de polder de stadswijk Piccardthof gerealiseerd. 

In het overgebleven deel van de polder wordt thans de nieuwbouwwijk Ter 

Borch gerealiseerd met circa 1.250 woningen. 

 

 
S i t u a t i e  1 8 5 0   S i t u a t i e  1 9 0 0  
 

 
S i t u a t i e  1 9 5 0  S i t u a t i e  2 0 0 4  

 

Iets ten noorden van Eelde ligt het wegdorp Paterswolde. Paterswolde heeft 

zich vanaf de Hoofdweg en in iets mindere mate vanaf de Hooiweg ontwikkeld. 

Vanuit de Hooiweg en de Hoofdweg zijn de lagergelegen gronden in cultuur 

gebracht. Direct grenzend aan de bebouwing en op de hogere delen lagen de 

akkers, omzoomd met houtwallen. Verder westelijk op de lagere delen in het 

PATERSWOLDE NOORD 
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beekdal van het Eelderdiep lagen de weidegronden. Deze weilanden hadden 

een herkenbare opstrekkende verkaveling. 

 

In 1850 werd het dorp gekenmerkt door lintbebouwing aan weerszijden van de 

Hoofdweg-Groningerweg. Hoewel de bebouwing net als in Eelde voornamelijk 

uit boerderijen bestond, werd het beeld van het dorp in belangrijke mate ook 

bepaald door landgoed De Braak. Na 1850 maakt Paterswolde een sterke groei 

door. Het bebouwingslint werd niet alleen verdicht, maar strekte zich na ver-

loop van tijd ook steeds verder uit langs deze as. In het zuiden resulteerde dit 

uiteindelijk in de aansluiting op de bebouwing van Eelde. Op de topografische 

kaart van 1900 is deze aansluiting nagenoeg een feit. 

 

Gelijktijdig met deze ontwikkeling werd ook de lineaire structuur van de be-

bouwing op twee plaatsen door nieuwbouw doorbroken: in het noorden aan de 

Boterdijk en de Onlandseweg en in het zuiden aan de Duin- en Vennenstraat. 

Met het opkomen van de recreatie kwam tevens bebouwing aan het Paters-

woldsemeer en bij het Friesche Veen. 

 

 
S i t u a t i e  1 8 5 0  S i t u a t i e  1 9 0 0  

 

 
S i t u a t i e  1 9 5 0  S i t u a t i e  2 0 0 4  
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Na de bouw van het familiehotel in 1887 aan de rand van het Kluivingsbos, 

werd het merengebied steeds aantrekkelijker voor welgestelde Groningers, 

dagjesmensen en watersportliefhebbers. In de jaren zeventig van de vorige 

eeuw is het Paterswoldsemeer aan de noordkant uitgebreid met het Hoornse 

Meer, dat ontstond door zandafgraving ten behoeve van de aanleg van de 

snelweg Groningen-Assen. De herinrichting van het meer zorgde voor nieuwe 

attracties en horecagelegenheden. 

 

Door deze veranderingen verdween het oorspronkelijke agrarische karakter van 

Paterswolde. Hoewel tussen 1850 en 1940 diverse nieuwe boerderijen en kwe-

kerijen werden gebouwd, vooral langs de Hoofdweg-Groningerweg, bepaalden 

niet-agrarische functies in toenemende mate het beeld van het dorp. Het dorp 

kreeg kleine industrie, onder meer confectie en botenbouw. Vanaf 1885 werd 

tuinbouw en productie van bloemen belangrijk. 

 

Midlaren is gelegen op de grens van het hooggelegen Drents Plateau (De Honds-

rug) en het laaggelegen beekdal van de Oostermoerse Vaart. Aan het begin van 

de middeleeuwen vonden vanuit de esdorpen Zuidlaren, Midlaren en Noordla-

ren de vroegste ontginningen plaats in het overgangsgebied tussen de beekda-

len en hogere veldgronden rond Zuidlaren. In de loop der tijd is zo een 

langgerekte vorm van escomplexen ontstaan in het gebied tussen Zuidlaren en 

Noordlaren. 

 

Oorspronkelijk was Midlaren een klein dorp voor boeren, ambachtslieden en 

landarbeiders. Aan het begin van de zeventiende eeuw telde het dorp zeven 

boerderijen en twee kleine driehoekige brinken. Buiten het dorp, meer noor-

delijk aan het Zuidlaardermeer lag het Huize Meerwijk. In de omgeving van dit 

statige buitenverblijf waren tevens enkele min of meer afzijdig van de eigen-

lijke dorpskern gesitueerde boerderijen gelegen. 

 

Het grondgebruik halverwege de negentiende eeuw was nog volledig gericht op 

de landbouw, waarbij het gemengde bedrijf sterk domineerde. In deze periode 

bestond Midlaren vrijwel volledig uit boerderijen. Deze bebouwing concen-

treerde zich aan weerszijden van de ter plaatse bochtige Groningerstraat. 

Nabij de Plankensloot was er, in samenhang met de daar aanwezige scheep-

vaartactiviteiten, enige niet-agrarische bebouwing aanwezig, zoals een olie- 

en zaagmolen. 

 

MIDLAREN 
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S i t u a t i e  1 8 5 0  S i t u a t i e  1 9 0 0  

 

 
S i t u a t i e  1 9 5 0  S i t u a t i e  2 0 0 4  

 

Tussen 1850 en 1940 maakte Midlaren ruimtelijk gezien een opvallende ont-

wikkeling door. Terwijl de oude dorpskern de bouw van een enkele boerderij 

aan de Esweg en enige verdichting van de bestaande bebouwing kende, werd 

aan de westzijde van het oude dorp, op enige afstand van de Groningerstraat 

een korte, meer dichtbebouwde lintbebouwing gerealiseerd. Ook de Schutsweg 

en een aantal ondergeschikte landbouwontsluitingsweggetjes ten noorden en 

zuiden van de Tolhuisweg kregen op onregelmatige wijze bebouwing. Mede 

door de afzijdige nieuwbouw bleef de ruimtelijke structuur van Midlaren vrij-

wel onveranderd. De reeds genoemde verdichting betrof aan de Groninger-

straat enkele woningen en bedrijfjes. Midlaren bleef dan ook tot 1940 in de 

eerste plaats een agrarische nederzetting. Na 1945 is hier en daar nog wat 

nieuwbouw gerealiseerd. De bebouwing lans de Groningerstraat is recentelijk 

iets meer verdicht. De meeste nieuwbouw vond echter plaats rond de Tolhuis-

weg. Voor de ontwikkeling van bedrijvigheid wordt in dit bestemmingsplan 

geen ruimte geboden. 

 

Yde is ontstaan op een zandrug tussen het stroomdal van de Rundesloot en de 

Drentse Aa. In de middeleeuwen hebben zich hier permanent mensen geves-

tigd. De eerste bewoning bestond uit enkele bij elkaar gelegen boerderijen.  

 

YDE-DE PUNT 
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Rond 1850 werd het dorp gekenmerkt door een vrij open structuur. Er konden 

drie onderdelen worden onderscheiden. In het midden enige bebouwing met 

‘De hof’ als grootste boerderij van Yde als centrum, in het westen de Wester-

brink met bebouwing aan de noord- en oostzijde en in het oosten de grote 

brink met bebouwing aan de west- en zuidzijde. Tussen 1850 en 1940 werd in 

het oude deel van het dorp de bebouwing enigszins verdicht en kwam er enige 

nieuwbouw aan de noordzijde van de Kampstukkenweg. Kwantitatief sterkere 

en daarmee meer opvallende uitbreidingen deden zich in deze periode voor 

buiten de vroegere dorpsplattegrond: langs de Norgerweg. Vanaf het oude 

centrum, dat in 1940 nog altijd in belangrijke mate agrarisch was, ontstond 

langs deze weg in oostelijke richting lintbebouwing met naast boerderijtjes in 

belangrijke mate ook niet-agrarische bebouwing. In 1940 reikte dit lint tot aan 

het Noord-Willemskanaal, waar het als het ware overging in de open lintbe-

bouwing die zich langs de Groningerstraat heeft ontwikkeld. Nabij de drie-

sprong met de Norgerweg kon de invloed van het sterk groeiende Yde worden 

afgelezen uit een aanzienlijke verdichting van de bebouwing. 

 

 
S i t u a t i e  1 8 5 0  S i t u a t i e  1 9 0 0  ( Y d e )  

 
S i t u a t i e  1 9 0 0  ( D e  P u n t )  S i t u a t i e  1 9 5 0  
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S i t u a t i e  2 0 0 4  

 

De bebouwing langs de Groningerstraat is De Punt. De Punt is later ontstaan als 

lintbebouwing van boerderijen langs deze weg. Vanuit onder meer deze boer-

derijen is het heidegebied ontgonnen. De Punt heeft hierdoor een geheel an-

der karakter dan het brinkdorp Yde. De lintbebouwing heeft zich vanaf de 

Norgerweg verder in zuidelijke richting ontwikkeld. 

 

Vanaf de jaren vijftig van de twintigste eeuw zijn in Yde woonuitbreidingen 

gerealiseerd. Deze zijn ten oosten van de Brink gelegen, ten noorden van de 

Norgerweg. Hierdoor is het meeste waardevolle deel van het dorp - de brink en 

omgeving - bewaard gebleven. 

Door de woonuitbreidingen zijn Yde en De Punt vrijwel aan elkaar gegroeid. Er 

is sprake van een functionele eenheid tussen Yde en De Punt. Vaak worden 

daarom beide dorpen als één nederzetting gezien. 

 

Zeegse en omgeving behoort tot het esdorpenlandschap. Zeegse is ontstaan in 

de middeleeuwen. In officiële documenten uit 1125 komt Zeegse voor onder de 

naam Segese. 

Rond 1850 bestond het dorp uit een gering aantal, verspreid gesitueerde boer-

derijen. Aan de westzijde van het dorp bevond zich de es, die als bouwland in 

gebruik was. Aan de noordwestzijde is het smalle stroomdal van het Zeegser-

loopje gelegen. Langs het meanderende beekje lagen de groenlanden. Deze 

waren als hooi- of weilanden in gebruik.  

Eenzelfde situatie deed zich voor aan de oostzijde. Hier ligt het bredere 

stroomdal van het Schipborgsche Diep. Deze gronden, in gemeenschappelijk 

bezit, dienden voornamelijk voor het weiden van schapen of het steken van 

plaggen. 

 

ZEEGSE 
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S i t u a t i e  1 8 5 0  S i t u a t i e  1 9 0 0  

 

 
S i t u a t i e  1 9 5 0  S i t u a t i e  2 0 0 4  

 

Na 1900 is de recreatie in de bossen rondom Zeegse tot ontwikkeling gekomen, 

wat leidde tot de bouw van zomerhuisjes, dagrecreatie en verblijfsrecreatie. 

In 1925 werd theepaviljoen Duinoord geopend. Tegenwoordig is Duinoord een 

hotel-restaurant. In 1932 werd kampeervereniging Mooi Zeegse opgericht, 

destijds een camping voor mensen met een klein budget, tegenwoordig inge-

richt met tenthuisjes.  

Na 1945 kwam ten zuiden van de Hoofdweg een ten opzichte van de bestaande 

bebouwing, omvangrijke woonuitbreiding tot stand. 

 

Het oorspronkelijke landschap en de centrale driehoekige brink zijn tegen-

woordig nog in hoofdlijnen aanwezig. Op onderdelen is echter sprake van grote 

veranderingen. Het meest opvallende daarvan is de ontginning van het veld. 

Met uitzondering van het stuifzandgedeelte is het gehele veld ontgonnen tot 

landbouwgronden. Van de oorspronkelijke heidevelden zijn nog restanten aan-

wezig, met name ten oosten van Zeegse. Ook aan de oostzijde is de oppervlak-

te bos toegenomen. Eveneens is bos aangeplant in de driehoek Hunebedstraat-

Zeegserloopje-spoorlijn. 

 

Het dorp Zeijen is gelegen in een esdorpenlandschap en is thans nog een bij-

zonder gaaf esdorp. Het beleid is gericht op behoud van de historische struc-

ZEIJEN 
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tuur. Zeijen is in de vroege middeleeuwen ontstaan. Rond 1850 ligt het dorp te 

midden van de heivelden, met aan de westzijde het essencomplex. Aan weers-

zijden van Zeijen bevonden zich de madelanden (beekdalen). De wegenstruc-

tuur had een grillig verloop. Het essencomplex, gescheiden door een weg en 

restanten van het heideveld, was te onderscheiden in twee delen: de Noorder- 

en de Zuideresch.  

De vorm van het dorpsgebied werd in hoge mate bepaald door de rechthoekige 

brink, die aan de oostzijde in open relatie stond met het landschap. De boer-

derijen stonden aan drie zijden van de brink gegroepeerd en langs de min of 

meer op dit rechthoekige patroon aansluitende wegen aan de west- en noord-

zijde van de brink. De brink was rond 1850 voorzien van beplanting en werd in 

noordzuidrichting diagonaal doorsneden door een doorgaande weg (Assen-

Norg). 

 

Het dorpsgebied heeft zich als gevolg van een aanvankelijk zeer geleidelijke 

ontwikkeling, lange tijd in de oorspronkelijke structuur, kunnen handhaven. De 

elementen waaruit de karakteristieke structuur van het dorp is opgebouwd, 

zijn tegenwoordig nog goed waarneembaar.  

 

 
S i t u a t i e  1 8 5 0  S i t u a t i e  1 9 0 0  

 

 
S i t u a t i e  1 9 5 0  S i t u a t i e  2 0 0 4  
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De eerste ontwikkeling die van invloed is geweest op de hiervoor beschreven 

situatie is het geleidelijk ontstaan van een bebouwingslint langs de weg rich-

ting Norg (Hoofdstraat). Daarbij zijn in eerste instantie boerderijen gebouwd 

aan de oostzijde van de brink, waardoor deze een meer besloten karakter 

heeft gekregen. Aan de westelijke rand van het dorpsgebied zijn eveneens 

enkele (kleinere) boerderijen bijgebouwd. Vervolgens heeft een verdere ont-

wikkeling plaatsgevonden langs het zuidelijke deel van de hoofdstraat.  

 

In het dorpsgebied heeft enige incidentele woningbouw plaatsgevonden (Mid-

denstraat/Norgerweg). De naoorlogse uitbreiding is echter grotendeels aan de 

zuidzijde, buiten het oorspronkelijke dorpsgebied, gerealiseerd. Deze uitbrei-

ding heeft een geheel eigen karakter. 

 

Zuidlaarderveen is gelegen op de overgang van het Drents Plateau en het 

hoogveen in het Hunzedal. Tijdens de middeleeuwen werd gestart met de 

vervening van het ten oosten van de Hunze gelegen Evertsveen. De oudste 

bewoning geschiedde hier door de markegenoten van Zuidlaren, die zich ves-

tigden op de hogere zandkoppen in het veen. Met het toenemende aantal 

boerderijen ontstond in deze streek uiteindelijk het wegdorp Zuidlaarderveen.  

Voordat echter sprake was van een dorp, werd eerst een belangrijk deel van 

het randveengebied door monniken van het Aduarder klooster in vervening 

gebracht. Dit klooster had grote behoefte aan turf voor haar steenbakkerijen. 

Hiervoor had het klooster grote delen van het Evertsveen verworven. Omdat 

sprake was van een in omvang grote turfwinning, werd voor het eerst op min 

of meer systematische wijze van het veen gebruikgemaakt.  

 

 
S i t u a t i e  1 8 5 0  S i t u a t i e  1 9 0 0  

ZUIDLAARDERVEEN 
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S i t u a t i e  1 9 5 0  S i t u a t i e  2 0 0 4  

 

Rond 1850 werd het randveenwegdorp Zuidlaarderveen gekenmerkt door een 

vrij lage bebouwingsdichtheid. De boerderijen van de agrarische nederzetting 

bevonden zich aan weerszijden van de licht slingerende hoofdweg. De ontgin-

ningen, die leidden tot het ontstaan van de wegdorpen, vonden niet op ge-

meenschappelijke, maar op individuele wijze plaats. Dit stelsel van de 

opstrekkende heerden (slagenlandschap) leidde tot lange kavels in verhouding 

tot de bebouwing aan de weg. Tussen 1850 en 1940 is het bebouwingslint vrij 

sterk verdicht. Vooral in de noordelijke helft van het lint vond veel bebou-

wingsactiviteit plaats. Opvallend bij de bebouwing in deze tijd is dat deze 

overwegend dicht aan de hoofdweg werd geplaatst. De nieuwbouw tussen 1850 

en 1940 betrof zowel agrarische bebouwing als burgerwoningen. Het dorp bleef 

in deze jaren wel echt agrarisch van karakter. 

 

Na 1945 heeft hier en daar inbreiding plaatsgevonden. De lagere school uit de 

tweede helft van de negentiende eeuw maakte in 1956 plaats voor enkele 

woningen, waarbij even verderop een nieuwe school werd gebouwd. Bij de 

kruising van de Dorpsstraat en het Zwarte Lent werden de sportvelden aange-

legd. 

De lintbebouwing is altijd intact gebleven, zij het dat sprake is van opmerke-

lijke verschillen in bebouwingsdichtheid. De verschillen in bebouwingsdicht-

heid leideno onder andere tot open plekken in het lint, waardoor het 

omringende landschap duidelijk wordt beleefd. 

 

Noordelijk van het Zwarte Lent is het dorp recent uitgebreid met tien wonin-

gen, waarbij het zogenaamde landschappelijk bouwen het uitgangspunt was. 

Uitgegaan is van de historische dorpsstructuur, bestaande uit de compacte 

lintbebouwing op de hoge zandrug van Zuidlaarderveen.  
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4 P l a n b e s c h r i j v i n g  

Bij de actualisering van een bestemmingsplan gaat het erom de bestemmingen 

opnieuw vast te leggen voor een periode van tien jaar. Dit betekent soms dat 

bestemmingen en/of de daarbij behorende regelingen worden gewijzigd. Het 

gebied en de waardering daarvoor is in de loop van de jaren immers veran-

derd. De bestemmingen zullen daarop moeten worden afgestemd.  

Uitgangspunt is het in stand houden van de waardevolle historische structuur 

van de dorpen en het bevorderen van een zo hoog mogelijke ruimtelijke kwali-

teit. Om te bepalen wat nu voor de dorpen de specifieke ruimtelijke kwalitei-

ten zijn, is in hoofdstuk 3 de ontwikkelingsgeschiedenis in kaart gebracht en 

heeft er een gebiedsinventarisatie plaatsgevonden. Hieruit is duidelijk gewor-

den hoe de kern ruimtelijk en functioneel is opgebouwd en welke elementen 

daaruit als waardevol kunnen worden aangemerkt. 

4 . 1   

R u i m t e l i j k e  s t r u c t u u r  

De Groeve wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de nog herkenbare 

oorspronkelijke historische structuur.  

Het bebouwingsbeeld wordt hoofdzakelijk bepaald door bebouwing langs de 

Hunzeweg, in de vorm van boerderijen, kleinschalige bedrijvigheid en burger-

bebouwing. Dwars door de inmiddels nagenoeg gesloten oorspronkelijke lint-

bebouwing loopt de Oostermoerse Vaart. Na de aansluiting van de Molenkamp 

op de Hunzeweg, richting Hoogezand, wordt de dorpsbebouwing meer open 

aan de westzijde en na de kruising van de Semsweg aan weerszijde van deze 

hoofdroute. Het beleid is er op gericht de resterende open ruimten in het lint 

te behouden, zodat de doorzichten naar het omliggende landschap in stand 

blijven. Op bijgevoegde kaarten zijn deze doorzichten aangegeven. 

 

Donderen wordt thans doorsneden door twee belangrijke verkeersroutes; de 

N368 van Peize naar Vries en de Norgerweg (van Norg naar Yde-De Punt). De 

N368 scheidt de historische kern van Donderen met de naoorlogse uitbreiding, 

welke oostelijk van deze drukke verkeersroute is gelegen. 

Het in de loop van de eeuwen ontstane historische dorpsbeeld is in nog vrij 

gave toestand bewaard gebleven. De brinken zijn na de negentiende eeuw 

verdwenen, maar de open ruimten zijn gehandhaafd. In het centrum staan nog 

een aantal karakteristieke achttiende eeuwse Saksische boerderijen. Het be-

leid is er op gericht de open ruimten en de karakteristieke bebouwing ook in 

de toekomst te handhaven. 

 

 

 

INLEIDING 

DE GROEVE 

DONDEREN 
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R u i m t e l i j k e  s t r u c t u u r  D e  G r o e v e  ( n o o r d -  e n  z u i d b l a d )  
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De architectuur van de woningen geeft aan dat deze inbreidingen in de jaren 

vijftig, zestig en zeventig hebben plaatsgevonden. De bebouwing is op steeds 

wisselende afstanden ten opzichte van de weg gelegen. Op deze wijze zijn er 

verbredingen en versmallingen in het profiel (van gevel tot gevel) van de straat 

ontstaan.  

 

De Groningerweg zelf heeft voor een deel een volwassen laanbeplanting, die 

hoofdzakelijk uit eiken bestaat. De aanwezigheid van de overwegend vrij-

staande woningen maakt de erfbeplanting tot een belangrijk element in de 

sfeer van de straat. De woningen aan de oostzijde van de straat zijn met hun 

achterzijde gesitueerd tegen het gebied van het meerschapsgebied Paters-

woldsemeer/Hoornseplas. De aanwezigheid van het meerschapsgebied, de 

laanbeplanting van de Groningerweg en de erfbeplanting bij de woningen ge-

ven de straat een groen karakter. 

 

Van de structuur van het oorspronkelijke wegdorp Paterswolde is thans alleen 

nog de lintbebouwing aan de Hoofdweg-Groningerweg herkenbaar. Door de 

samensmelting met Eelde en de verschillende woonuitbreidingen is de lineaire 

structuur doorbroken. 

Aan de noordzijde (Meerkoetlaan en Reigerlaan) bevinden zich enkele fraaie 

villa's. 

 

Het bijzondere karakter van het landschap rond Eelde-Paterswolde komt te-

vens door de aanwezigheid van buitenplaatsen. De oude houtopstanden, op-

gaande parkbossen en de lanen van de buitenplaatsen bepalen het 

landschappelijke karakter van de oostzijde van het dubbeldorp. 

 

Deze buitenplaatsen vormen een ruimtelijk samenhangende structuur waarbin-

nen het bebouwingsbeeld waardevol is. Gelet op het feit dat dit gebied van 

algemeen belang is vanwege zijn schoonheid, is de landgoederenreeks Eelde-

Paterswolde aangewezen als beschermd dorpsgezicht ex artikel 35 van de Mo-

numentenwet 1988. Een deel van Paterswolde-Noord is gelegen binnen dit 

beschermde dorpsgezicht. Op de overzichtskaart is de ligging van het be-

schermd dorpsgezicht binnen het plangebied aangegeven (zie ook toelichting 

op het aanwijzigingsbesluit in de bijlagen). 

In de toelichting op het aanwijzingsbesluit d.d. 3 juni 1997 wordt onder andere 

het volgende gesteld: 

“De landgoederenreeks Eelde-Paterswolde vormt de uitdrukking van een rijk 

cultureel en sociaaleconomisch verleden vanwege de inrichting en de relaties 

naar diverse vooraanstaande families. Families die in Drenthe maar vooral ook 

in Groningen (met name in de stad) een invloedrijke rol hebben vervuld. 

De inrichting van het gebied is van doorslaggevende betekenis voor de ontwik-

keling van het landschap. Een landschap dat gekarakteriseerd wordt als vrij 

gesloten met in het oostelijk deel een sterke overgang naar openheid. Vanwe-

ge het grote aantal buitenplaatsen en de daaraan gerelateerde bebouwing is 

hier sprake van een voor Drenthe opmerkelijke en bijzondere functionele ont-

wikkeling. 

EELDERWOLDE 

PATERSWOLDE NOORD 

BESCHERMD DORPSGE-

ZICHT LANDGOEDEREN-

REEKS EELDE-
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Het gebied is van groot belang vanwege samenhang van het totale gebied. 

Meer in detail is er een waardevolle verscheidenheid aan landschappelijke 

aanleg. Het varieert van een strakke en formele aanleg van een sterrebos 

(Oosterbroek) tot een landschapsstijl ingericht gebied (De Braak). Naast deze 

aangelegde situaties is ook de sterke afwisseling van gesloten en openland-

schap van belang.  

De buitenplaatsen hebben ruimtelijk en functioneel een sterke onderlinge 

samenhang. De overgangen naar de verschillende onderdelen verloopt soms 

abrupt en een andere keer zeer geleidelijk. Het bebouwingslint langs de 

Hoofdweg vormt bijvoorbeeld een geleidelijke overgang naar de omliggende 

landschappelijke inrichting vanwege de ruime villabebouwing en de beplan-

ting. Door het samenspel van buitenplaatsen, villabebouwing, infrastructuur en 

landschap is een bijzondere verkaveling en inrichting van het gebied ontstaan. 

 

Vanzelfsprekend bestaat er een hechte relatie tussen de bouwwerken op de 

buitenplaatsen en de landschappelijke inrichting. Voorbeelden daarvan zijn 

hekwerken, een tuinaanleg met zichtlijnen vanuit het woonhuis. 

 

Maar ook valt de royale villabebouwing langs de Hoofdweg op te vatten als een 

logisch vervolg op de aanleg van de rijke buitenplaatsen. Van een andere orde 

is de samenhang tussen onbebouwde en bebouwde ruimte, de sterke maar 

functioneel gegroeide harde overgang tussen de gesloten bospercelen en het 

polderlandschap die functioneel behoorden tot de buitenplaatsen. In dit zeer 

waardevolle gebied staat een groot aantal waardevolle monumenten. Vanwege 

de wisselwerking tussen bebouwing en landschap is het zelfs zo dat een aantal 

bouwwerken een meerwaarde krijgt. 

 

Enkele onderdelen van het gebied zijn als bijzonder gaaf aan te duiden. Glo-

baal gesproken is het totale gebied in structureel en visueel opzicht gaaf te 

noemen. 

Zowel vanuit historisch-ruimtelijk, stedenbouwkundig (landschapsarchitecto-

nisch) als functioneel en landschappelijk oogpunt is dit gebied van groot be-

lang en als zeldzaam te beschouwen, zeker voor wat het noorden des lands 

betreft. Op alle voorafgaande punten is het belang zo groot dat hier sprake is 

van een uniek en uitzonderlijk waardevol gebied.”  

 

Het aanwijzingsbesluit en de bijbehorende toelichting zijn als bijlage aan dit 

plan toegevoegd. 

 

Midlaren wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de nog herkenbare oor-

spronkelijke historische structuur. Het is van belang deze structuur te behou-

den. 

Het bebouwingsbeeld wordt nog hoofdzakelijk bepaald door gebouwen in de 

vorm van boerderijen langs de Groningerweg en burgerbebouwing ten westen 

van het Midlaarderbos en de aanwezige karakteristieke open plekken, welke 

agrarisch in gebruik zijn. De samenhang met het omringende landschap wordt 

voor een belangrijk deel bepaald door deze open plekken. 

MIDLAREN 
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Voor een goede integratie in het bestaande ruimtelijke beeld kunnen de vol-

gende uitgangspunten worden gehanteerd: 

- aansluiting bij, handhaving en eventueel versterking van de gave ruim-

telijke structuur; 

- waardevolle landschapselementen mogen niet worden geschaad; 

- behoud van de karakteristieke verschijningsvorm van de bebouwing; 

- incidentele bebouwing op open plekken binnen dorpsgebied. 

 

Het oude brinkdorp Yde heeft een oost-westgerichte vorm. De boerderijen zijn 

voor een groot deel gegroepeerd rond de twee brinken, die vanouds de kern-

punten van het dorp vormen. 

Aan de noord- en zuidzijde van het dorp zijn thans nog de oude bouwlanden 

zichtbaar in het landschap: de Noordesch en de Zuidesch. Ten westen van Yde, 

in het stroomdal van de Runsloot, worden de groenlanden met karakteristieke 

houtwallen aangetroffen. 

 

Het brinkdorp is ten zuiden van de Norgerweg beter bewaard gebleven, dan 

aan de noordzijde van deze weg. Het gebied ten oosten van de Hondstong tot 

en met de Kampstukkenweg wordt als een zeer waardevol gedeelte van het 

dorp beschouwd, gezien de twee brinken en de overgang van het dorp naar de 

Zuidesch. Het meest kenmerkend voor het dorp zijn de brinken. 

Het in de loop van de eeuwen ontstane dorpsbeeld is in nog vrij gave toestand 

bewaard gebleven. Het is daarom van belang de beide brinken zo goed moge-

lijk in stand te houden. Aan de noordzijde van de Norgerweg is alleen ten wes-

ten van de Breukenweg sprake van een vrij gave overgang van dorpsbebouwing 

naar de oplopende es. 

 

Door de woonuitbreidingen zijn Yde en De Punt vrijwel aan elkaar gegroeid. Er 

is sprake van een functionele eenheid tussen Yde en De Punt. Vaak worden 

daarom beide dorpen als één nederzetting gezien. 

 

Zeegse wordt gekenmerkt door de deels oorspronkelijke boerderijbebouwing 

rond de driehoekige brink, de naoorlogse uitbreiding ten zuiden van de Hoofd-

weg en de recreatiewoningen in de bossen in de directe omgeving. 

 

De afwisseling van bos-, heide- en stuifzandgebieden, grenzend aan het waar-

devolle stroomdallandschap, geeft de omgeving van Zeegse een intiem en 

kleinschalig karakter. 

 

Zeijen is een van de fraaiste esdorpen op het Drents Plateau, waarvan het 

karakter vrij goed bewaard is gebleven. 

Hoewel enkele boerderijen zijn vervangen door een negentiende of twintigste 

eeuws type, zijn een vrij groot aantal Saksische boerderijen bewaard geble-

ven. Door modernisering en schaalvergroting in de landbouw hebben veel 

boerderijen thans een woonfunctie. Het boerderijenbestand is als zeer waar-

devol en beeldbepalend aan te merken. Hoewel de nieuwere boerderijtypen 

YDE-DE PUNT 

ZEEGSE 

ZEIJEN 
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zich wat betreft de situering, het afzonderlijk aangebouwde woondeel en de-

taillering onderscheiden van de Saksische boerderij, heeft de bebouwing qua 

massa wel enige overeenkomst met de oorspronkelijke boerderij. 

De naoorlogse woonuitbreiding (Haverkampsveen) aan de zuidzijde van het 

oude dorp heeft een geheel eigen beeld. 

 

Door het verdwijnen van de diagonale wegdoorsnijding en het ontstaan van 

bebouwing aan de oostzijde van de Hoofdweg, is de rechthoekige vorm van de 

brink versterkt. Ter hoogte van de Oosterweg is de brink in oost-westrichting 

doorsneden door een weg. Ten noorden van deze weg bevindt zich vrij jonge 

beplanting van eiken; het zuidelijk deel is voorzien van oudere, forse eiken. 

De brink heeft geen duidelijk oriëntatiepunt; de massieve beplanting en de 

bebouwing aan de randen zijn bepalend. Kenmerkend zijn voorts de informele 

looppaadjes. 

De brinkachtige, driehoekige ruimte aan de zuidoostzijde van de brink is even-

eens voorzien van zware beplanting (linden). Uit historisch materiaal is niet af 

te leiden of hier oorspronkelijk sprake was van een brink.  

Behoudens enige waardevolle erfbeplanting (linde, beuk, kastanje) is er overi-

gens in het oude dorpsdeel weinig beplanting aanwezig.  

 

Het historische wegdorpkarakter is nog steeds duidelijk aanwezig. Aan beide 

zijden van de weg komt in hoofdzaak vrijstaande bebouwing voor op individue-

le kavels. Door deze bouwvorm zijn er qua omvang verschillende doorzichten 

ontstaan, waardoor een sterke relatie met het achterliggende landschap be-

staat in het noordelijk en zuidelijk deel van het dorp. 

 

Van oorsprong was de bebouwing in Zuidlaarderveen duidelijk agrarisch van 

karakter. Later is tussen de agrarische bebouwing meer woonbebouwing gerea-

liseerd, die overigens hiermee goed harmonieert. 

 

Voor een goede integratie in het bestaande ruimtelijke beeld kunnen de vol-

gende uitgangspunten worden gehanteerd: 

- aansluiting bij en handhaving en eventueel versterking van de huidige 

ruimtelijke structuur met contrast in bebouwingsdichtheden in het lint; 

- waardevolle landschapselementen mogen niet worden geschaad; 

- behoud van de karakteristieke verschijningsvorm van de bebouwing; 

- het ontwikkelen van uitbreidingslocatie Zwarte Lent langs een dwarsas, 

om daarmee verdere verdichting van het lint te voorkomen. 

4 . 2   

F u n c t i e s  

De gemeente Tynaarlo telde eind 1998, 31.268 inwoners. Eind 2008 was het 

inwoneraantal van de gemeente gegroeid tot 32.165 inwoners. Dat betekent 

een jaarlijkse groei van gemiddeld 90 personen. Het inwoneraantal van de 

dorpen en de bevolkingsontwikkeling is in tabel 1 opgenomen. 

ZUIDLAARDERVEEN 

BEVOLKING 
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Tabel 1. Bevolkingsontwikkeling dorpen in de periode van 1998 tot 2008 

Kern 2008 2006 2004 2002 2000 1998 

De Groeve 446 449 450 447 439 428 

Donderen 443 445 450 469 452 457 

Eelderwolde 1.038 295 300 273 284 300 

Paterswolde (geheel) 3.702 3.717 3760 3713 3716 3791 

Midlaren 334 359 360 353 328 340 

Yde-De Punt 1105 1128 1120 1116 1144 1151 

Zeegse 373 362 380 336 347 343 

Zeijen 774 772 740 747 702 724 

Zuidlaarderveen 327 328     

Gemeente totaal 32.165 31.727 32.200 32.003  31.504 31.268 

 

In vergelijking met de provincie Drenthe en heel Nederland valt wat betreft de 

leeftijdsopbouw de (sterke) ondervertegenwoordiging van de jonge leeftijds-

groepen in Tynaarlo op en daaruit volgend de oververtegenwoordiging van 

ouderen. 

 

Tabel 2. Leeftijdsopbouw in 2008 (in procenten) 

Leeftijdsklasse Tynaarlo Drenthe Nederland 

5- 5.2 5.5 5.8 

5-14 12.8 12.6 12.2 

15-24 9.3 10.6 12.1 

25-44 22.1 25.3 28 

45-64 31 29.1 27.3 

65-79 14.3 12.6 11 

80+ 5.2 4.3 3.8 

 

In het grootste deel van het plangebied is wonen veruit de belangrijkste func-

tie. De meeste woningen zijn eengezinshuizen. Daarnaast komen ook woon-

zorgcentra, appartementen en dergelijke voor. In sommige gevallen is het 

wonen gecombineerd met een andere functie.  

 

Het grootste deel van de werkgelegenheid wordt gevonden in de tertiaire sec-

tor: kantoren, verpleegtehuizen, diverse winkels en horecagelegenheden. Te-

vens is het vliegveld met aanverwante voorzieningen een belangrijke 

werkgever. In de agrarische sector en industrie is een gering aantal arbeids-

plaatsen aanwezig.  

 

Uitoefening van bepaalde beroepen aan huis is een algemeen aanvaarde activi-

teit (huisarts/tandarts et cetera). Het gaat om beroepsuitoefeningen die door 

hun aard en omvang aanvaardbaar moeten worden geacht binnen het woonmi-

lieu en waarvan mag worden aangenomen dat daarvan geen negatieve invloed 

uitgaat. De uitgangspunten uit de beleidsnotitie Aan huis verbonden beroepen 

en bedrijven (2008) zijn vertaald in de regels. 

 

Aan huis verbonden bedrijvigheid is niet bij recht mogelijk in het plangebied. 

Via ontheffing is het onder voorwaarden mogelijk bedrijvigheid te realiseren. 

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan kleinschalige ambachtelijke be-
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drijven. Uitgangspunt is dat de activiteit qua aard en omvang passend moet 

zijn binnen de woonomgeving. De uitgangspunten uit de beleidsnotitie Aan huis 

verbonden beroepen en bedrijven (2008) zijn vertaald in de regels. 

Binnen het woongebied komen op een aantal plaatsen bestaande bedrijvigheid 

voor die niet als bedrijf aan huis zijn aan te merken. Deze zijn hierom binnen 

de woonbestemming specifiek aangeduid. 

 

Binnen de gemeente is het in beginsel toegestaan een bed and breakfastac-

commodatie te vestigen (zie beleidsnotitie uit 2002). Onder bed and breakfast 

(B&B) wordt verstaan: een kleinschalige aan de woonfunctie ondergeschikte 

accommodatie voor uitsluitend logies en ontbijt, die geschikt is voor maximaal 

vier personen, verdeeld over maximaal twee slaapkamers en is bedoeld voor 

doorstroom in de recreatieve verhuur. 

Een logiesvorm als zodanig wordt als een ondergeschikte nevenactiviteit be-

schouwd, waardoor een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan voor 

het betreffende pand niet nodig is. Een bed and breakfastaccommodatie mag 

alleen in het hoofdgebouw worden gerealiseerd. 

 

Onder voorwaarden is kleinschalige verblijfsrecreatie (maximaal 15 standplaat-

sen) via ontheffing toegestaan bij agrarische bedrijven en burgerwoningen. 

Voor aan huis verbonden bedrijven is een ontheffingsbevoegdheid opgenomen. 

Het maximale ruimtebeslag is gelijk aan de regeling voor aan huis verbonden 

beroepen.  

 

Voorwaarden voor realisatie van een kleinschalig kampeerterrein zijn onder 

andere: 

- de afstand van het kleinschalig kampeerterrein tot aan de erfgrens van 

naastgelegen woningen dient minimaal 50 m te bedragen;  

- een goede landschappelijke inpassing is een voorwaarde. De toe te pas-

sen beplanting dient aan te sluiten bij de begroeiing van de omgeving; 

- het gebruik van een kleinschalig kampeerterrein is toegestaan van 15 

maart tot 1 november; 

- chalets, trekkershutten en stacaravans zijn niet toegestaan op een 

kleinschalig kampeerterrein.  

 

Wat het aantal winkels betreft, zijn Zuidlaren, Vries en Eelde-Paterswolde de 

belangrijkste centra in de gemeente Tynaarlo.  
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Tabel 3 Winkelaanbod in de hoofdkernen 

 Zuidlaren 

1997 

 

2002 

Eelde 

1997 

 

2002 

Paterswolde 

1997 

 

2002 

Vries 

1997 

 

2002 

Aantal winkels 68 61 26 23 29 33 35 32 

Dagelijks 18 16 5 8 12 10 14 11 

Niet-dagelijks 50 45 21 15 17 23 21 21 

         

Vvo1 11.000 10.400 5.700 5.200 7.600 8.000 6.600 6.300 

Dagelijks 4.300 3.600 1.000 2.200 1.800 2.100 2.400 2.200 

Niet-dagelijks 6.700 6.800 4.800 3.000 5.700 5.900 4.200 4.200 
1 verkoopvloeroppervlakte 

Bron: Detailhandelsmonitor Groningen, Goudappel Coffeng 2002 

 

De dorpen binnen het plangebied zijn voor dagelijkse en niet-dagelijkse bood-

schappen voor het merendeel aangewezen op Zuidlaren, Vries en Eelde-

Paterswolde. In enkele dorpen is kleinschalige detailhandel aanwezig. Het 

winkelaanbod in de dorpen binnen het plangebied neemt af.  

 

De meeste dorpen beschikken over horecavoorzieningen, zoals een café en/of 

restaurant. In Paterswolde-Noord en Zeegse zijn grootschalige hotel-

restaurantaccommodaties gelegen. 

 

Voor zakelijke dienstverlening (postkantoor, bank, reisbureau) is men aange-

wezen op Zuidlaren, Vries en Eelde-Paterswolde. 

 

Op het gebied van openbare en medische voorzieningen is men in hoofdzaak 

aangewezen op Zuidlaren, Vries en Eelde-Paterswolde. De leefbaarheid in de 

dorpen binnen het plangebied is van groot belang. Meerdere dorpen hebben 

dan ook een actieve buurtvereniging. Een aantal dorpen heeft ook een ver-

blijfsaccommodatie. 

 

Wat betreft onderwijsvoorzieningen beschikken De Groeve, Paterswolde-

Noord, Yde-De Punt, Zeijen en Zuidlaarderveen over basisscholen. In Zuidlaren 

en Eelde zijn scholen voor voortgezet onderwijs aanwezig. Gesteld kan worden 

dat het aanbod van onderwijs ruim voldoende is, zeker gelet op de onderwijs-

voorzieningen in de nabijgelegen steden Groningen en Assen.  

 

Yde-De Punt, Midlaren en Zeijen beschikken over een voetbalveld. Zeijen heeft 

tevens, even als Donderen, een ijsbaan. De Groeve heeft een sportterrein. In 

Zuidlaarderveen is een sportveldencomplex en een ijsbaan aanwezig.  
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L i n t b e b o u w i n g  l a n g s  d e  G r o n i n g e r w e g  i n   M i d l a r e n  

E e l d e r w o l d e  

 

 
N o r g e r w e g  i n  Y d e   G r o n i n g e r s t r a a t  i n  D e  P u n t  

 

 
B r i n k  i n  Z e i j e n  Z e e g s e  

4 . 3   

R u i m t e l i j k e  k w a l i t e i t  

Uit de aanwijzing beschermd dorpsgezicht van Paterswolde-Noord, de histori-

sche kaarten en uit de inventarisatie komen een aantal ruimtelijke kwaliteiten 

van de dorpen naar voren. 

WAARDEVOLLE BEBOU-

WING 
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Een duidelijk herkenbare kwaliteit binnen het plangebied zijn de historische 

dorpskernen. Deze gebieden herbergen beeldbepalende bebouwing, waaronder 

diverse woonhuizen en boerderijen. 

 

Voorzover de gebouwen zijn aangemerkt als rijksmonument biedt de Monu-

mentenwet 1988 bescherming. Er zijn acht monumenten binnen het plangebied 

aanwezig: 

- Hunzeweg 2 (molen) te De Groeve; 

- Groningerstraat 54 te Midlaren; 

- Groningerweg 22 te Paterswolde; 

- Hoofdweg 259 te Paterswolde; 

- Hoofdweg 274 te Paterswolde; 

- Minister Cremerstraat 5 te Zeijen; 

- Zuiderstraat 7 te Zeijen; 

- Dorpsstraat 72 te Zuidlaarderveen. 

 

Zoals hiervoor al is aangegeven, is een deel van Paterswolde-Noord sinds 3 juni 

1997 aangewezen als beschermd dorpsgezicht ex artikel 35 van de Monumen-

tenwet 1988. De begrenzing van het beschermd dorpsgezicht is op de verbeel-

ding aangegeven. 

 

De bescherming van het dorpsgezicht beoogt de karakteristieke, met de histo-

rische ontwikkeling samenhangende structuur en ruimtelijke kwaliteit van het 

gebied te onderkennen als zwaarwegend belang bij de verdere ontwikkelingen 

van het gebied. Dit bestemmingsplan is mede bedoeld als beschermend plan ex 

artikel 36, lid 1 van de Monumentenwet. 

 

In de regels is rekening gehouden met het beschermd dorpsgezicht voor Pa-

terswolde-Noord en de aanwezigheid van beeldbepalende panden. Voor dit 

gebied, respectievelijk deze panden, geldt dat in beginsel de bestaande ver-

schijningsvorm in de zin van hoogte, dakhelling en dakvorm en plaatsing op het 

bouwperceel moet blijven gehandhaafd. Eventueel kan hiervan ontheffing 

worden verleend indien de verschijningsvorm van het pand blijft gehandhaafd. 

Wat betreft aspecten als materiaal- en kleurgebruik, wordt verwezen naar de 

welstandsnota van de gemeente Tynaarlo. 

 

Ten behoeve van behoud van de ruimtelijke karakteristiek (van zowel de on-

bebouwde ruimte als de bebouwing) is voorts een aanlegvergunningenstelsel 

opgenomen. Dit is, samen met het stelsel van nadere eisen, in een dubbelbe-

stemming voor het beschermd dorpsgezicht opgenomen. 

 

De historische dorpskernen van Donderen, Zeijen, Zeegse en Zuidlaarderveen 

en een deel van Yde-De Punt zijn aangemerkt als terreinen van (zeer) hoge 

archeologische waarde.  

 

Deze kwaliteiten worden beschermd middels een aanlegvergunningstelsel. Een 

aanlegvergunning is vereist voor het uitvoeren van bodembewerkingen dieper 

BEELDBEPALENDE PANDEN 

ARCHEOLOGISCHE WAAR-

DEN 
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dan 0,3 m en een breedte van meer dan 1 m. Een uitzondering geldt voor klei-

ne ruimtelijke ontwikkelingen (60 m2) voorzover de gronden niet op de Archeo-

logische Monumentenkaart zijn aangegeven of in de directe nabijheid van 

(rijks)monumenten zijn gelegen.  

Voor nadere informatie wordt verwezen naar paragraaf 5.9. 

 

Een andere kwaliteit betreft de in diverse dorpen aanwezige brinken. Deze 

brinken en andere groene percelen, zoals open (binnen)ruimten dienen zoveel 

mogelijk te blijven gehandhaafd. De bestemmingsregeling is er dan ook op 

gericht de bestaande structuur, openheid en aanwezige karakteristieke be-

planting en omliggende beeldbepalende bebouwing zoveel mogelijk te behou-

den. 

 

Opgemerkt moet worden dat er naast de brinkstructuren nog veel als karakte-

ristiek aan te merken erfbeplanting in het gebied voorkomt. Deze is niet af-

zonderlijk in het bestemmingsplan weergegeven, maar vindt zijn bescherming 

via het kapvergunningstelsel in de Algemeen Plaatselijke Verordening. 

4 . 4   

O n t w i k k e l i n g e n  

Het voorliggende bestemmingsplan is conserverend van aard en voorziet niet in 

grootschalige ontwikkelingen. Ontwikkelingen zijn slechts mogelijk binnen de 

marges, zoals gesteld in de regels. 

 

Door middel van dit bestemmingsplan wordt echter wel een aantal belangrijke 

zaken geregeld. 

1. De brinken zijn als zodanig bestemd. De bestaande ruimtelijke structu-

ren worden gehandhaafd en de beplanting is middels een aanlegvergun-

ningstelsel in de regels beschermd. 

2. Het woongebied is als bestaand vastgelegd en heeft een heldere bijge-

bouwenregeling gekregen. 

3. De binnen het plangebied voorkomende bekende en verwachte archeo-

logische waarden zijn middels een aanlegvergunning in de regels be-

schermd. 

4. Het onherroepelijke uitwerkingsplan voor de bouw van tien woningen 

aan het Zwarte Lent te Zuidlaarderveen is in dit plan opgenomen. 

5. De onherroepelijke ontheffing voor de toevoeging van enkele bouwblok-

ken aan de Groningerweg te Eelderwolde is in dit plan opgenomen.  

6. De voormalige recreatiewoningen en landhuizen in de bossen rondom 

Zeegse hebben afwijkende bebouwingsregels. Dit vanwege de ligging, de 

landschappelijke waarden en het feit dat permanente bewoning niet 

overal is toegelaten. 

 

BRINKEN 
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5 M i l i e u  

5 . 1   

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

Bedrijven worden ingedeeld in categorieën met behulp van de VNG-publicatie 

Bedrijven en milieuzonering. 

Deze publicatie biedt een handreiking ten behoeve van de afstemming tussen 

ruimtelijke ordening en milieu op lokaal niveau en geeft informatie over de 

milieukenmerken van verschillende typen bedrijven. Op basis van de milieu-

kenmerken van de verschillende typen bedrijven en inrichtingen wordt een 

indicatie van de afstanden gegeven, die als gevolg van deze kenmerken moe-

ten worden aangehouden tussen de diverse typen bedrijven en een rustige 

woonwijk. Deze afstanden hebben uitdrukkelijk niet het karakter van een 

norm of een richtlijn. 

 

De informatie heeft geen betrekking op individuele bedrijven, maar op be-

drijfstypen. Dit betekent dat een concrete situatie altijd in de context moet 

worden bekeken: 

- binnen bepaalde bedrijfstypen kunnen zich grote verschillen voordoen; 

- concrete milieu-informatie over een specifiek bedrijf heeft meer waar-

de dan algemene informatie; 

- de afstanden hebben betrekking op de afstand tot een rustige woonwijk; 

bij andere gebiedsfuncties kunnen dus andere afstanden mogelijk zijn; 

- afdoende milieuhygiënische maatregelen bij de bron, bij de overdracht 

of bij de ontvanger, kunnen een kortere afstand eventueel mogelijk ma-

ken. 

 

Voorliggend plan is conserverend van aard en voorziet niet in nieuwe ontwikke-

lingen. Het plan kent geen milieutechnische belemmeringen. 

5 . 2   

D u u r z a a m  b o u w e n  

Op (inter)nationaal en regionaal niveau doen zich ontwikkelingen voor die 

veelal een nadelig effect hebben op onze leefomgeving, zoals klimaatverande-

ring, verstedelijking, bevolkingstoename, toenemende industrialisatie, groei-

end tekort aan primaire grondstoffen et cetera. De gemeente wil een bijdrage 

leveren om de nadelige gevolgen hiervan te minimaliseren door te streven naar 

een duurzame ontwikkeling op lokaal niveau. 

Onder duurzame ontwikkeling wordt een ontwikkeling verstaan die voorziet in 

de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige 
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generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te 

voorzien. 

 

Daarnaast streeft de gemeente ernaar om op korte termijn de huidige kwali-

teit van de leefomgeving te verbeteren. Deze voornemens zijn alleen te reali-

seren door een integrale aanpak van het gemeentelijk milieubeleid op 

verschillende beleidsterreinen. 

 

Duurzaam bouwen is een van de items die daaraan een bijdrage kunnen leve-

ren. Tevens is het een van de items waarmee de landelijke doelstelling voor de 

reductie van CO2 (vermindering broeikaseffect), conform de afspraken in het 

Kyotoprotocol, kunnen worden bewerkstelligd. 

 

Duurzaam bouwen is te definiëren als het inrichten en gebruiken van de ge-

bouwde omgeving, dat wil zeggen gebouwen én openbare ruimte, op een ma-

nier die de gezondheids- en milieuschade in alle stadia, van inrichten, bouwen 

en beheren tot renoveren en sloop, zoveel mogelijk voorkomt en/of beperkt. 

De inrichting, het gebruik en het stedenbouwkundig ontwerp van de gebouwde 

omgeving dragen bij aan comfort en veiligheid en flexibiliteit gedurende de 

levensloop van de gebouwen. 

 

Om hieraan te kunnen voldoen, is het van belang dat zoveel mogelijk duurza-

me materialen worden toegepast. Dit zijn materialen gefabriceerd uit grond-

stoffen waarvan de voorraad niet beperkt is, energiearm worden 

geproduceerd, tijdens het productieproces een beperkte uitstoot van schade-

lijke stoffen veroorzaken en een lange levensduur hebben. Tevens zijn duur-

zame materialen geschikt voor hergebruik, teneinde de hoeveelheid sloop- en 

bouwafval te beperken. 

Daarnaast is het onder meer van belang dat het energieverbruik de komende 

jaren daalt. Dit kan door bijvoorbeeld een goede isolatie en de nieuwste ener-

giezuinige verwarmings-, ventilatie- en koeltechnieken toe te passen. Het 

verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen draagt ook bij aan de 

duurzame ontwikkeling. Hier liggen mogelijkheden door het toepassen van 

duurzame energievromen, zoals bodemwarmte, biomassa en zonne-energie. 

Een duurzaam gebruik en inrichting van gebouwen, bouwwerken en de omge-

ving is hierbij eveneens van belang. 

 

Voor het bevorderen van duurzaam bouwen is de gemeente een belangrijke 

partij. Dit geldt zowel voor de rol van de gemeente als van de eigenaar en 

opdrachtgever van haar eigen gebouwenvoorraad als ook voor het stimuleren 

van duurzaam bouwen bij burgers en bedrijven. 

Om activiteiten in het kader van duurzaam bouwen een goede basis te kunnen 

bieden, heeft de gemeente het duurzaam bouwen beleid vastgelegd in een 

beleidsplan Duurzaam Bouwen. Met het formuleren en vaststellen van het be-

leid en ambities voor duurzaam bouwen wil de gemeente Tynaarlo richting 

geven aan het duurzaam gebruiken en inrichten van de woon-, werk- en 

leefomgeving. Voor de eigen gebouwen en installaties zet de gemeente in 
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ieder geval in op het voorlopend niveau conform de landelijke menukaart 

Duurzaam Bouwen. De gemeente tracht ook particuliere bouwers te stimuleren 

om (nog meer) over te gaan tot duurzaam bouwen. 

Doel is om daarmee duurzaam bouwen binnen de gemeente op een hoger ni-

veau te brengen en om een gezonde, comfortabele en veilige omgeving te 

creëren. 

 

De rol van de gemeente is hierbij kaderstellend en in eerste instantie nog 

(sterk) stimulerend en initiërend. Op termijn is het streven gericht op een 

meer faciliterende rol. Dit kan omdat de markt en de consument duurzaam 

bouwen steeds meer als gangbare praktijk zullen beschouwen. Uitgangspunt 

bij het nastreven van de ambitieniveaus is daarom ook dat de gemeente de 

markt en de consument zoveel ruimte als mogelijk laat om zelf te bepalen op 

welke manier duurzaamheid in gebouwen, woningen en in de omgeving wordt 

gerealiseerd. Hiermee is meer ruimte te creëren voor de samenwerking tussen 

marktpartijen en overheden voor innovatie en flexibiliteit. 

5 . 3   

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

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

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

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

dighedenwet van toepassing). 

 

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

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

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

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

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

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

getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit.  

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

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of voor een project sprake 

is van nibm, moeten nog worden vastgelegd in de AMvB-nibm.  

 

Enerzijds is de wet in werking getreden, anderzijds is nog geen sprake van een 

definitief vastgesteld NSL. Deze interim-periode zal naar verwachting tot me-

dio 2009 gelden. Tijdens deze periode geldt dat nieuwe projecten moeten 

voldoen aan de grenswaarden. Het kabinet is voornemens om gedurende de 

interim-periode een grens van 1% verslechtering van de luchtkwaliteit (een 

toename van maximaal 0,4 µg/m3 NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate te 

beschouwen' en deze vast te leggen in de AMvB-nibm. Een verslechtering van 

de luchtkwaliteit van 1% of minder sluit goed aan bij de uitspraken van de 

Raad van State. Voor de komende jaren wordt door het Milieu- en Natuurplan-

NSL/NIBM 

INTERIM-PERIODE 
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bureau een daling van de relevante achtergrondconcentraties van zowel PM10 

als NO2 met circa 0,4 tot 0,6 µg/m3 per jaar verwacht als gevolg van (interna-

tionaal) bronbeleid. Uitgaande van het criterium van de Raad van State, dat 

nieuwe ontwikkelingen niet mogen leiden tot het overschrijden of het niet 

bereiken van de grenswaarden, acht het kabinet projecten die 1% aan de be-

staande concentraties toevoegen aanvaardbaar. De reden hiervoor is dat deze 

1% binnen een jaar zal worden gecompenseerd door de trendmatige verbete-

ring van de luchtkwaliteit, zodat per saldo geen verslechtering optreedt. 

 

Het onderhavige bestemmingsplan is een conserverend plan, waarbinnen geen 

nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Het plan is dan ook ‘niet in 

betekende mate’ van invloed op de luchtkwaliteit in het gebied. Onderzoek 

naar de luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven. 

5 . 4   

B e s l u i t  e x t e r n e  v e i l i g h e i d  i n r i c h t i n -

g e n  

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) richt zich, zoals uit de naam 

reeds blijkt, primair op inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Wel-

ke inrichtingen onder de werking van het besluit vallen, blijkt uit artikel 2, 

lid 1. Deze inrichtingen brengen risico's met zich mee voor de in de omgeving 

gelegen risicogevoelige objecten. 

 

Het besluit onderscheidt twee categorieën risicogevoelige objecten, namelijk 

kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten. Vervolgens geeft het 

besluit waarden voor het risico dat toelaatbaar wordt geacht voor deze objec-

ten. Hierbij worden twee vormen van risico onderscheiden.  

 

In het besluit is het plaatsgebonden risico gedefinieerd als de kans per jaar dat 

een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats in de 

omgeving van een inrichting zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg 

van een ongewoon voorval met een gevaarlijke stof. Dit risico laat zich goed 

ruimtelijk vertalen aangezien het gaat om punten waar zich een bepaald risico 

voordoet. Deze punten kunnen worden verbonden tot een contour. 

 

Voor de zogenaamde categoriale inrichtingen, inrichtingen waarbij slechts één 

stof of categorie van stoffen verantwoordelijk is voor het risico, kan het 

plaatsgebonden risico eenvoudig worden bepaald. Het gaat hierbij bijvoor-

beeld om lpg, enkelvoudige opslagen, ammoniakopslag en dergelijke. Voor 

deze inrichtingen is op basis van een ministeriële regeling de plaatsgebonden 

risicocontour vertaald in een afstand. Bij de niet-categoriale inrichtingen, 

inrichtingen waarbij niet steeds dezelfde stoffen aanwezig zijn en waarbij 

stoffen wellicht worden bewerkt, kan geen standaard afstand worden bepaald. 

BESTEMMINGSPLAN 
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De ligging van de plaatsgebonden risicocontour zal hierbij moeten worden 

bepaald door een risicoanalyse. 

 

Voor kwetsbare objecten geldt een harde normstelling in de vorm van een 

grenswaarde. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt een richtwaarde. De 

grenswaarde dient altijd en de richtwaarde dient zoveel mogelijk in acht te 

worden genomen. Zowel de grens- als de richtwaarde voor het plaatsgebonden 

risico is bepaald op 10-6 per jaar. Voor bestaande kwetsbare objecten mag 

gedurende drie jaar na de vaststelling van het besluit een grenswaarde van 10-5 

worden aangehouden en moet uiterlijk op 1 januari 2010 aan de norm van 10-6 

worden voldaan. Voor situaties met een te hoog risico geldt bovendien dat tot 

2010 de situatie niet mag verslechteren (stand-stillbeginsel). Indien bijvoor-

beeld sprake is woningen binnen de 10-5-contour, doet zich een acute sane-

ringssituatie voor en zal binnen drie jaar de milieuvergunning moeten worden 

ingetrokken of worden aangescherpt of de woning moet zijn gesaneerd. 

Aangezien het bij beperkt kwetsbare objecten slechts gaat om een richtwaar-

de, geldt voor deze objecten geen saneringsverplichting. 

 

Voorts kent het besluit het zogenaamde groepsrisico. Hierbij gaat het om de 

kans per jaar dat een groep mensen in minimaal een bepaalde omvang slacht-

offer wordt van een ongeval. In het besluit wordt dit gedefinieerd als de (cu-

mulatieve) kansen dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als 

direct gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van de inrichting en 

van één ongeval in die inrichting, waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 

Het groepsrisico moet worden bepaald binnen het invloedsgebied van de in-

richting. Voor het groepsrisico gelden, anders dan voor het plaatsgebonden 

risico, geen grenswaarden, maar slechts oriënterende waarden. Het gaat om 

een maatschappelijke verantwoordingsplicht aan de hand van het risico. Ten 

aanzien hiervan moet een belangenafweging plaatsvinden. De wijze waarop 

met het groepsrisico moet worden omgegaan, blijkt uit een bij het besluit 

behorende ministeriële regeling en de in concept beschikbare Handreiking 

Groepsrisico. 

Ook hier doet zich het verschil voor tussen categoriale en niet-categoriale 

bedrijven. Voor categoriale bedrijven kan aan de hand van de tabellen uit de 

ministeriële regeling worden bepaald of het aantal personen in het invloedsge-

bied, in combinatie met het gevaar van de risicobron, de oriënterende waarde 

overschrijdt. Bij niet-categoriale bedrijven moet altijd een berekening van het 

groepsrisico worden uitgevoerd. 

5 . 4 . 1   

G e m e e n t e l i j k e  v i s i e  o p  e x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Met de Visie externe veiligheid geeft de gemeente Tynaarlo haar visie op de 

beheersing van veiligheidsrisico's binnen de gemeente. Het gaat dan om risico's 

als gevolg van opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarmee 

geeft de gemeente ook het ambitieniveau aan. Op basis van deze visie wordt 

een nadere invulling gegeven aan de beleidsvrijheid op het gebied van externe 
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veiligheid. Zo wordt aangegeven hoe de gemeente omgaat met (de verant-

woording van) het groepsrisico en de richtwaarde bij het plaatsgebonden risico 

bij beperkt kwetsbare objecten.  

De bestaande risicovolle inrichtingen voldoen aan de gestelde veiligheidseisen 

conform de wet- en regelgeving en worden gehandhaafd. Twee risicovolle 

inrichtingen dienen voor 2010 aan de gestelde eisen te voldoen. Omdat veilig 

wonen een belangrijk uitgangspunt is en de gemeente hier veel waarde aan 

hecht, biedt ze geen ruimte meer voor nieuwe risicovolle inrichtingen.  

 

De aan te houden afstanden zijn in de wetgeving benoemd als risicocontouren 

waarbij de plaatsgebonden risicocontour 10-6 een belangrijke is. Woonwijken, 

scholen, bejaardenhuizen et cetera worden gezien als kwetsbare objecten en 

mogen niet in deze risicocontour van een inrichting komen te liggen. Beperkt 

kwetsbare objecten, zoals kantoren, bedrijfswoningen, sporthal of restaurant, 

kunnen bij uitzondering binnen de risicocontour komen te liggen. Echter het 

belang van een veilige leefomgeving heeft de gemeente aangegrepen om be-

perkt kwetsbare objecten binnen de plaatsgebonden risicocontour 10-6 risico-

contour niet toe te staan. 

 

Naast de genoemde risicocontour moet volgens de wetgeving ook worden ge-

keken naar de bevolkingsdichtheid in een bepaalde straal rondom een dergelij-

ke risicovolle inrichting. Dit wordt het groepsrisico genoemd. Immers des te 

meer mensen er wonen of verblijven, des te groter de kans op meer slachtof-

fers als er iets gebeurt. De wetgeving heeft een zachte norm (oriëntatiewaar-

de) voor het groepsrisico gesteld en laat de gemeente vrij om haar eigen 

beleid hierin te ontwikkelen.  

De gemeente heeft deze vrijheid genomen en zal de oriëntatiewaarde als 

toetsnorm hanteren. Dit betekent dat een toename van het aantal mensen 

voor wonen of verblijven wordt geaccepteerd zolang de oriëntatiewaarde niet 

wordt overschreden.  

Verder zal een toename van het groepsrisico altijd goed worden gemotiveerd 

waarbij de gemaakte keuzes worden verantwoord en vastgelegd in het bijbe-

horende document, bijvoorbeeld het bestemmingsplan of een milieuvergun-

ning. 

 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de rijkswegen en provinciale 

wegen (A28, A7, N34 en N386) en het spoor sluit de gemeente zich aan bij de 

veiligheidsafstanden conform het nog in ontwikkeling zijnde rijksbeleid. De 

gemeente zal dan, indien nodig, in de bestemmingsplannen zones rond de 

wegen en het spoor opnemen waarbinnen geen gebouwen zijn toegestaan.  

 

Ten aanzien van het luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde zal rekening 

worden gehouden met de uitkomsten van het nieuwe wetsvoorstel Besluit bur-

gerluchthavens en militaire luchthavens en de bijbehorende risicocontouren. 

Voor de bestaande objecten binnen de risicocontouren van het vliegveld geldt 

een uitzonderingspositie. 
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Samengevat luidt de ambitie voor nieuwe situaties, in de termen genoemd in 

de wetgeving, als volgt: 

 

 Overschrijding grens-

waarde PR (10-6) voor 

kwetsbare objecten 

Overschrijding richtwaar-

de PR (10-6) voor beperkt 

kwetsbare objecten 

Overschrijding 

oriënterende 

waarde GR 

Toename GR 

Gemeente 

Tynaarlo 
Niet acceptabel Niet acceptabel  Niet acceptabel 

Acceptabel onder 

voorwaarden 

5 . 4 . 2   

G e v o l g e n  B e s l u i t  e x t e r n e  v e i l i g h e i d  i n r i c h -

t i n g e n  v o o r  h e t  p l a n g e b i e d  

In het plangebied komt één categoriale inrichting voor die onder de werking 

van het Besluit externe veiligheid inrichtingen valt. Het gaat om een lpg-

tankstation aan de Groningerweg 109 te Eelderwolde.  

 

Het bestemmingsplan staat niet toe dat nieuwe inrichtingen die onder het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen vallen zich in het plangebied vestigen. 

 

In het navolgende wordt achtereenvolgens ingegaan op het plaatsgebonden 

risico en het groepsrisico in verband met vorengenoemd lpg-tankstation. Het 

Steunpunt externe veiligheid Drenthe heeft een kwantitatieve risicoanalyse 

laten uitvoeren. De Regionale Brandweer Drenthe heeft in deze geadviseerd 

(zie bijlage). 

 

P l a a t s g e b on d e n  r i s i c o  

De inrichting valt op grond van de verkoop van lpg als motorbrandstof onder 

het Besluit externe veiligheid inrichtingen en ligt binnen het plangebied. Het 

lpg-tankstation heeft een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer 

waarin in de considerans wordt vermeld dat minder dan 1.500 m³ lpg per jaar 

wordt doorgezet. 

Dit betekent dat de 10-6-contour voor deze inrichting op 40 m uit het vulpunt 

ligt. Vanaf het ondergronds reservoir en de afleverzuil gelden afstanden van 

respectievelijk 25 m en 15 m. De 10-5-contour ligt op 25 m vanuit het vulpunt 

en op 15 m vanuit het ondergrondse reservoir. 

 

Binnen de 10-6-contouren van de verschillende onderdelen van de inrichting 

komen geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten voor. Dit bestemmings-

plan brengt hierin geen verandering. De situatie en daarmee de ontwikkeling 

voldoen dus wat betreft het plaatsgebonden risico aan het besluit. 

 

G r o e p s r i s i c o  

De verantwoordingsplicht voor het groepsrisico volgt uit artikel 12 en artikel 13 

van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. De verplichting komt tot uit-

drukking in een motivering van: 
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- het aantal personen in het invloedsgebied; 

- het groepsrisico; 

- de mogelijkheden tot risicovermindering; 

- de alternatieven; 

- de mogelijkheden om de omvang van de ramp te beperken; 

- de mogelijkheden tot zelfredzaamheid. 

 

Onder verwijzing naar de kwantitatieve risicoanalyse (zie bijlage) komt uit de 

berekening naar voren dat bij een scenario dat uitgaat van een maximale 

doorzet (1.500 m3 per jaar) en een maximale aanwezigheid van circa 1.500 

personen aan de nabijgelegen Hoornseplas, geen sprake is van overschrijding 

van de oriënterende waarde. 

 

Ter optimalisering ten aanzien van het groepsrisico adviseert de Regionale 

Brandweer Drenthe in ieder geval gedurende de zomermaanden vultijden te 

hanteren buiten de (drukbezochte) recreatietijden van de Hoornseplas. 

Overige aanbevolen optimaliseringsmogelijkheden zijn: 

- voldoende verlichting aanbrengen ter plaatse van het laden en lossen; 

- opstellen van een rampbestrijdingsplan of aanvalsplan. 

 

Voor de afweging met betrekking tot het groepsrisico is verder nog van belang 

dat geen sprake is van mensen binnen het invloedsgebied waar sprake is van 

een lage zelfredzaamheid. De capaciteit en de oriëntatie van vluchtroutes in 

geval van een calamiteit zijn voldoende. De inrichting is van twee kanten goed 

te bereiken en er is voldoende bluswater voorhanden. Door het slechte zicht 

op de locatie en de locatie van de primaire bluswatervoorziening zijn de condi-

ties voor de bestrijding niet optimaal. 

 

Op basis van vorengenoemd advies en het feit dat dit bestemmingsplan niet 

voorziet in een vergroting van het aantal personen binnen het invloedsgebied, 

acht de gemeente het groepsrisico aanvaardbaar. 

5 . 4 . 3   

V e r v o e r  g e v a a r l i j k e  s t o f f e n  

Het thema vervoer van gevaarlijke stoffen kan worden onderverdeeld in we-

gen, spoor en water. Net als bij inrichtingen gelden voor het bepalen van de 

externe veiligheidssituatie het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. De 

wegen, spoorlijnen en waterwegen waarover vervoer van gevaarlijke stoffen 

plaatsvindt en waarbij een plaatsgebonden risico en/of groepsrisico aanwezig 

is, zijn opgenomen in de risicoatlassen (2002/2003). Voor vervoer van gevaar-

lijke stoffen over wegen zijn in 2006-2007 nieuwe tellingen verricht. Ook deze 

informatie is gebruikt bij het onderzoek. 

 

Na raadpleging van de Risicoatlas Wegen is gebleken dat enkel delen van de 

A28, N33 en N34 worden genoemd in het document. Deze wegen liggen echter 

ONDERZOEK WEGEN 



 

  
247.00.01.11.00.toe - Bestemmingsplan Kleinere kernen - 27 april 2010 

67 

op een dusdanig grote afstand van de diverse kernen dat het plangebied buiten 

de invloedssfeer van deze wegen valt. 

Voorts mag worden geconcludeerd dat over de voor de kernen relevante wegen 

weinig tot geen transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De transportrou-

tes leveren geen belemmeringen voor de nieuwe ontwikkelingen op (met het 

oog op externe veiligheid). 

 

In de nabijheid van het plangebied liggen geen spoorwegen. Wel ligt de kern 

Yde-De Punt aan het Noord-Willemskanaal. Deze vaarweg wordt echter niet 

genoemd in de Risicoatlas Vaarwegen. Geconcludeerd mag worden dat deze 

vaarweg geen belemmeringen voor het plangebied oplevert. 

5 . 4 . 4   

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

Aardgastransportleidingen zijn voor het plangebied relevant vanwege de regel-

geving op het gebied van externe veiligheid. De overheid streeft ernaar om de 

regelgeving rond inrichtingen met gevaarlijke stoffen en het transport van 

gevaarlijke stoffen te uniformeren. Daartoe is het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen (Bevb) opgesteld, in lijn met de voor inrichtingen geldende re-

gels (Bevi) en overigens specifiek gericht op het transport van gevaarlijke stof-

fen. Het ontwerp van het Bevb is op 19 augustus 2009 door de minister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer naar de Tweede Kamer 

en Eerste Kamer verzonden en in het kader van de procedure van artikel 21.6 

van de Wet milieubeheer op 28 augustus 2009 in de Staatscourant voorgepubli-

ceerd. 

 

Het Bevb vervangt het in de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke 

stoffen (en daarmee het in de Circulaire Zonering Hogedruk Aardgastransport-

leidingen 1984) neergelegde beleid. De minister van Volkshuisvesting, Ruimte-

lijke Ordening en Milieubeheer heeft gemeenten en provincies bij brief van 

20 september 2009 voorgesteld in nieuwe situaties reeds uit te gaan van de 

normstelling uit het Bevb. 

 

Net als het Bevi maakt ook het Bevb onderscheid in het zogenoemde plaatsge-

bonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 

 

P l a a t s g e b on d e n  r i s i c o  

Het plaatsgebonden risico is afhankelijk van de leidingparameters (diameter, 

wanddikte, staalsoort, ontwerpdruk, gronddekking) en wordt weergegeven als 

risicocontouren rondom de buisleidingen, waarbij de zogenaamde 10-6-contour 

als de grenswaarde voor kwetsbare objecten is aangewezen. Voor beperkt 

kwetsbare objecten geldt deze contour als richtwaarde. 

 

Voor nieuwe situaties geldt in het geval van aardgasleidingen dat de plaatsge-

bonden risico 10-6-contour binnen de belemmerde strook van 5 m vanuit het 

ONDERZOEK SPOOR EN 

WATER 
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hart van de leiding behoort te liggen. Deze belemmerde strook dient in princi-

pe vrij te worden gehouden van bebouwing. 

 

Op deze manier geldt er bij vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 

een veiligheidszone langs de leidingen waarbinnen geen kwetsbare (of ‘beperkt 

kwetsbare’) objecten mogen worden geplaatst en anderzijds geldt de belem-

merde strook als minimale afstand die bij de aanleg van nieuwe leidingen moet 

worden aangehouden tot kwetsbare objecten.  

 

G r o e p s r i s i c o  

Het groepsrisico is, naast de genoemde leidingparameters, afhankelijk van het 

aantal mensen dat zich in de omgeving van de gevaarlijke activiteit bevindt en 

wordt getoetst aan een oriëntatiewaarde. Bij elke toename van het groepsrisi-

co, dus niet uitsluitend bij het overschrijden van de oriëntatiewaarde, geldt 

een verantwoordingsplicht. De normstelling met betrekking tot het groepsrisi-

co heeft de status van een inspanningsverplichting. Dit betekent dat het be-

voegd gezag onderbouwd van de oriëntatiewaarde kan afwijken. De 

onderbouwing wordt normaal gesproken geleverd door de partij die de ruimte-

lijke ontwikkeling doorgang wil laten vinden. 

De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico voor transportleidingen is, per kilo-

meter tracé, een kans van 10-4/per jaar op 10 slachtoffers, een kans van 10-6 

per jaar op 100 slachtoffers, et cetera.  

 

C o n c l u s i e  

Uit onderzoek is gebleken dat in De Groeve en in Donderen en nabij Zeijen, 

Midlaren, Eelderwolde en Paterswolde-Noord hogedruk aardgastransportleidin-

gen liggen.  

Voor De Groeve zijn twee leidingen relevant: 

- A-540-KR-014 t/m 016, diameter 36” en druk 66.2 bar; 

- A-540-14-KR-009 t/m 011, diameter 12” en druk 66.2 bar; 

Voor Donderen is een leiding relevant: 

- A-540-KR-032 en 034, diameter 36” en druk 66.2 bar 

Voor Midlaren zijn twee leidingen relevant: 

- A-540-01-KR-002 t/m 04, diameter 18” en druk 66.2 bar; 

- A-540-02-KR-001 t/m 003, diameter 12” en druk 66.2 bar; 

Voor Eelderwolde is een leiding relevant: 

- N-505-41-KR-050 en 051, diameter 12” en druk 40 bar; 

Voor Paterswolde-Noord is een leiding relevant: 

- N-507-36-KR-002 t/m 04, diameter 6” en druk 40 bar; 

Voor Zeijen is een leiding relevant: 

- N-504-20-KR-76 en 077, diameter 8” en druk 40 bar; 

 

Gasunie heeft onderzocht of in het kader van dit bestemmingsplan de plaats-

gebonden risicocontouren van vorengenoemde leidingen knelpunten opleveren. 

Uit deze inventarisatie blijkt dat er zich geen kwetsbare objecten bevinden 

binnen de plaatsgebonden risico 10-6-contour van de leidingen. Dat betekent 
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dat het plaatsgebonden risico geen belemmering vormt voor onderhavig be-

stemmingsplan. 

 

Voorliggend plan is conserverend van aard en voorziet niet in nieuwe ontwikke-

lingen. De personendichtheid binnen de 1%-letaliteitsgrens van de leidingen 

neemt niet of slechts zeer gering toe.  

Uit een groepsrisicoberekening voor het uitbreidingsplan Zuidoevers in 

De Groeve is gebleken dat ruim aan de oriënterende waarde wordt voldaan. 

Deze conclusie is ook van toepassing op het deelgebied De Groeve zoals opge-

nomen in dit bestemmingsplan. Alle overige deelgebieden hebben personen-

dichtheid die naar schatting niet hoger is.  

 

Gelet op het feit dat aan de oriënterende waarde wordt voldaan en dit be-

stemmingsplan niet leidt tot een vergroting van het groepsrisico is een verdere 

verantwoording van het groepsrisico niet aan de orde. 

 

De belemmerende strook is in dit bestemmingsplan voorzien van een aandui-

ding in de verbeelding en een beschermende regeling. 

5 . 4 . 5   

G r o n i n g e n  A i r p o r t  E e l d e  

Ten noorden van het dorp Yde bevindt zich Groningen Airport Eelde, een vlieg-

veld met twee start- en landingsbanen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw 

zijn verschillende wettelijke procedures gestart om baan 23-05 te verlengen 

van 1.800 m naar 2.500 m. Voor deze baanverlenging is thans een afzonderlijk 

bestemmingsplan opgesteld.  

 

Ook de risico's die zijn verbonden aan het gebruik van luchthavens vallen onder 

externe veiligheid. Derhalve wordt in deze paragraaf nader ingegaan op de 

externe veiligheidsrisico's als gevolg van het vliegverkeer op Groningen Airport 

Eelde.  

 

In afwachting van het formele toetsingskader, gebaseerd op het wetsvoorstel 

Regelgeving Burger- en Militaire Luchthavens, is lokale overheden verzocht 

consequenties te verbinden aan de bestaande inzichten in de externe veilig-

heidssituaties. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft de provin-

cies, op wiens grondgebied een 10-6 plaatsgebonden risicocontour ligt vanwege 

een regionale luchthaven, verzocht om interim-beleid te voeren (brief 28 no-

vember 2005, kenmerk DGTL 05-005431). Het interim-beleid betreft nieuw-

bouwrestricties in het gebied tussen het luchthaventerrein en de  

10-6 plaatsgebonden risicocontour. In diezelfde brief is ook inzicht gegeven in 

het regiem dat naar de huidige inzichten zal gelden in de 10-5 plaatsgebonden 

risicocontour wanneer de nieuwe wetgeving van kracht wordt. De aanwezig-

heid van woningen in de 10-5 plaatsgebonden risicocontour is in dat regiem niet 

toegestaan behoudens een verblijfsrecht voor huidige bewoners.  
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In het kader van de baanverlenging van Groningen Airport Eelde zijn de exter-

ne veiligheidsrisico's ten gevolge van het vliegverkeer in kaart gebracht via het 

uitvoeren van externe veiligheidsberekeningen. Daarbij zijn, gebruikmakend 

van het zogenaamde Regionaal model, berekeningen uitgevoerd naar het 

plaatsgebonden risico en het groepsrisico in de jaren 2005 en 2015. Daarbij is 

tevens rekening gehouden met de variatie in baangebruik (ten gevolge van 

afwijkingen van het gemiddelde weer). 

 

Het plaatsgebonden risico wordt gedefinieerd als de kans, per jaar, dat een 

denkbeeldig persoon die zich permanent op dezelfde locatie in de omgeving 

van een luchthaven komt te overlijden als een direct gevolg van een vliegtuig-

ongeval.  

De 10-6 plaatsgebonden risicocontour raakt het sportterrein, dat is gelegen in 

het uiterste westelijke deel van Yde–De Punt. Binnen de 10-6 plaatsgebonden 

risicocontour, voor zover gelegen op het plangebied, bevinden zich geen wo-

ningen. Het onderhavig bestemmingsplan voorziet niet in nieuwbouwmogelijk-

heden in het gebied tussen het luchthaventerrein en de 10-6 plaatsgebonden 

risicocontour. 

 

Op de hiernavolgende kaart zijn de nieuw berekende plaatsgebonden risico-

contouren opgenomen. 

 

 

PLAATSGEBONDEN RISICO 



 

  
247.00.01.11.00.toe - Bestemmingsplan Kleinere kernen - 27 april 2010 

71 

 

Het groepsrisico beschrijft de kans, dat over een jaar genomen een groep van 

meer dan een aantal gegeven personen komt te overlijden als direct gevolg 

van een enkel vliegtuigongeluk. Anders dan bij het plaatsgebonden risico 

speelt de werkelijke verdeling van de bevolking rond de luchthaven bij het 

bepalen van het groepsrisico een rol.  

Wat betreft het groepsrisico laten de berekeningen, uitgezonderd van een 

aantal groepen, eveneens zien dat in het jaar 2015 sprake zal zijn van een 

lager groepsrisico.  

 

Samenvattend kan worden gesteld dat in het jaar 2015, na realisering van de 

baanverlenging, sprake zal zijn van een lager plaatsgebonden risico en, uitge-

zonderd van een aantal groepen, een lager groepsrisico. Voor nadere details 

wordt verwezen naar het rapport Baanverlenging Groningen Airport Eelde, 

Rapportage: geluid, emissies en luchtkwaliteit (Adecs Airinfra, april 2005).  

 

In augustus 2009 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de effecten van 

gewijzigde wet- en regelgeving op de resultaten van eerdere onderzoeken. 

Gebleken is dat de effecten gunstiger uitkomen dan de eerdere onderzoeken 

(en zoals weergegeven op bovenstaande afbeelding). De oorspronkelijke on-

derzoeken zijn derhalve representatief wat betreft het weergeven van de ef-

fecten van de baanverlenging. Voor details wordt verwezen naar het rapport 

Actualisatie berekeningen voor geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid 

(Adecs Airinfra, november 2009).  

5 . 5   

G e l u i d  

5 . 5 . 1   

V e r k e e r s l a w a a i  

De Wet geluidhinder merkt woningen aan als geluidgevoelige objecten. In het 

kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen geluidzones, 

met uitzondering van woonerven en wegen waar een maximumsnelheid van 

30 km/uur geldt. Indien geluidgevoelige objecten binnen een geluidzone wor-

den geprojecteerd, dient akoestisch onderzoek te worden ingesteld. 

 

Het voorliggende plan is conserverend van aard en voorziet niet in nieuwe 

ontwikkelingen. Hierdoor behoeft de Wet geluidhinder geen bijzondere aan-

dacht. Voor de volledigheid kan nog worden opgemerkt dat voor de woonge-

bieden voornamelijk een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. Uit het 

Verkeersmodel 2001 blijkt dat het aantal motorvoertuigen in dit verblijfsge-

bied onder de 300 mvt/etmaal blijft. In 2020 zijn dit maximaal 

400 mvt/etmaal. Dit betekent dat de geluidsbelasting op 10 m uit de as van de 

weg circa 43 dB bedraagt. 

 

GROEPSRISICO 
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Voor het overige is door middel van bouwgrenzen de bestaande positie van 

geluidgevoelige bebouwing tot zoneplichtige wegen vastgelegd. 

5 . 5 . 2   

G r o n i n g e n  A i r p o r t  E e l d e  

De baanverlenging van Groningen Airport Eelde  zal leiden tot een verandering 

van de akoestische situatie rond het vliegveld. Dit betekent dat de bestaande 

geluidscontour, zoals vastgelegd in de vigerende bestemmingsplannen Buiten-

gebied Vries en Eelde, dienen te worden opgeheven en vervangen door de 

nieuwe geluidscontour.  

Deze nieuwe geluidscontour heeft ook betrekking op het plangebied Yde-De 

Punt. De nieuwe geluidscontour wordt vastgelegd in een afzonderlijk bestem-

mingsplan. Tevens wordt de geluidscontour vastgelegd in voorliggend bestem-

mingsplan.  

 

Binnen de geluidscontour is na ontheffing de (vervangende) nieuwbouw van 

woningen, andere geluidgevoelige bebouwing of woonwagenstandplaatsen 

toegestaan, mits wordt voldaan aan het bepaalde in het Besluit geluidsbelas-

ting grote luchtvaart en het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart. 

 

Ten behoeve van de invliegstrook is de bouwhoogte van bouwwerken in een 

deel van Yde-De Punt beperkt tot respectievelijk 20 m, 30 m en 40 m. 

5 . 6   

B o d e m  

Alvorens met de bouw wordt begonnen, dient onderzoek naar verontreiniging 

van de bodem en het grondwater plaats te vinden. Dit geschiedt in het kader 

van de procedure voor het verlenen van de bouwvergunning. Een positief resul-

taat betekent dat een bodemgeschiktheidsverklaring wordt afgegeven.  

 

De Groeve is gelegen in een gebied dat in de Provinciale Omgevingsverordening 

is aangewezen als grondwaterbeschermingsgebied. De Provinciale Omgevings-

verordening (vastgesteld 7 juli 2004) is gericht op het tegengaan van de aan-

wezigheid van de bodembedreigende stoffen en van aantasting van de bodem, 

waardoor weerstandbiedende lagen kunnen worden beschadigd. In de lijn van 

dit beleid is de vestiging van bepaalde typen bedrijven zonder meer verboden. 

Hierbij valt te denken aan intensieve veehouderij, aardolie- en gaswinning, 

tankstations en vuilstortplaatsen. 

PROVINCIALE OMGEVINGS-

VERORDENING 
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5 . 7   

W a t e r  

5 . 7 . 1   

A l g e m e e n  

Op grond van een afspraak uit de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw, 

dienen decentrale overheden in de toelichting op ruimtelijke plannen een 

waterparagraaf op te nemen. In die paragraaf dient te worden uiteengezet wat 

voor gevolgen het plan in kwestie heeft voor de waterhuishouding, dat wil 

zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schriftelijke weer-

slag van de zogenaamde watertoets: "het hele proces van vroegtijdig informe-

ren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen van 

waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten". 

5 . 7 . 2   

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

Het kader voor de watertoets is het vigerend beleid (Vierde Nota Waterhuis-

houding, Waterbeleid 21e eeuw, Europese Kaderrichtlijn Water en de beleids-

lijn Ruimte voor de Rivier). De watertoets wordt uitgevoerd binnen de 

bestaande wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en wa-

ter, op basis van het commitment van de betrokken partijen blijkend uit het 

Waterbeleid 21e eeuw. Sinds 1 november 2003 is de watertoets wettelijk ver-

ankerd. Een aantal relevante beleidsdocumenten wordt hierna kort besproken.  

 

V i e r d e  N o ta  Wa t e r hu i s h o u d i n g  

De Vierde Nota Waterhuishouding van december 1998 verwoordt de regerings-

beslissing. Een van de speerpunten is een duurzaam stedelijk waterbeheer, 

met als belangrijke elementen:  

- waterbesparende maatregelen in de woning; 

- het afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering; 

- het vasthouden van regenwater in vijvers en in de bodem;  

- herwaardering van watersystemen bij de ruimtelijke inrichting van 

(nieuwe) woongebieden. 

 

W a t e r b e l e i d  2 1e  e e uw  

Met het Waterbeleid 21e eeuw wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelin-

gen die hogere eisen stellen aan het waterbeheer. Het gaat hierbij om onder 

andere de klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelrijzing. Het Water-

beleid 21e eeuw heeft twee principes voor duurzaam waterbeheer geïntrodu-

ceerd, te weten de tritsen: 

- vasthouden, bergen en afvoeren; 

- schoonhouden, scheiden en zuiveren. 

De trits ‘vasthouden, bergen en afvoeren’ houdt in dat overtollig water zoveel 

mogelijk bovenstrooms wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlak-

tewater. Vervolgens wordt zo nodig het water tijdelijk geborgen in bergings-

RIJKSBELEID 
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gebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig opleveren, wordt het 

water afgevoerd.  

Bij de trits ‘schoonhouden, scheiden en zuiveren’ gaat het erom dat het water 

zoveel mogelijk wordt schoongehouden. Vervolgens worden schoon en vuil 

water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste wanneer schoonhouden en 

scheiden niet mogelijk is, komt het zuiveren van verontreinigd water aan bod.  

 

Het Waterschap Noorderzijlvest heeft haar doelstellingen vervat in de Notitie 

Stedelijk Water en het Waterbeheersplan Noorderzijlvest 2003-2007. Dit beleid 

is in 2006 verlengd tot 2010.  

 

De Notitie Stedelijk Water vormt een toetsingskader voor ruimtelijke plannen. 

Onder stedelijk gebied wordt ook bebouwd gebied in de kleinere kernen ver-

staan. Deze notitie heeft tot doel een overzicht te geven van gezamenlijke 

belangen op het gebied van integraal waterbeheer en te komen tot een meer 

doelgerichte samenwerking tussen het waterschap en de gemeenten. Water 

dient als basis te worden genomen voor ruimtelijke keuzen. Kansen die water-

stromen bieden voor structurering van het ruimtegebruik worden benut op 

basis van de stroomgebiedbenadering. 

 

Met het oog op een evenwichtige waterhuishouding, moet in ruimtelijke plan-

nen sprake zijn van een goede ruimtelijke verdeling van water. Het verdient 

daarbij aanbeveling dat de ruimtelijke plannen zoveel mogelijk in overeen-

stemming zijn met de ligging van bestaande wateren. 

Waterhuishoudkundige versnippering moet worden vermeden door het streven 

naar samenhang en structuur in de watersystemen. In de toelichting van een 

bestemmingsplan dient de bestaande en de gewenste waterstructuur of het 

watersysteem te worden toegelicht. 

 

Het Waterschap Hunze en Aa's heeft haar doelstellingen vervat in de Notitie 

Stedelijk Waterbeheer en het Waterbeheersplan 2003-2007. 

Dit beleid is verlengd tot 2010.  

 

De doelstelling van de Notitie Stedelijk Waterbeheer is het formuleren van een 

samenhangende visie op duurzaam stedelijk waterbeheer vertaald in beleids-

doelen, maatregelen en richtlijnen, teneinde knelpunten samenhangend met 

het stedelijk water op te lossen en in de toekomst te voorkomen. Deze notitie 

is een hulpmiddel voor het gezamenlijk realiseren van duurzame watersyste-

men binnen een aantrekkelijke leefomgeving. 

 

Uitgangspunt in bestaand stedelijk gebied is het behoud van het watersysteem 

en het bergend vermogen ervan. Binnen het bebouwde gebied mogen hiertoe 

geen watergangen worden gedempt, tenzij met het waterschap afspraken zijn 

gemaakt over de compensatie van afvoer en berging. Verder dient grondwa-

teroverlast te worden voorkomen. 

 

BELEID WATERSCHAP 

NOORDERZIJLVEST 

BELEID WATERSCHAP 

HUNZE EN AA’S 
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Het waterschap streeft naar 20% afkoppeling van verharde oppervlakken in 

bestaand stedelijk gebied. Bij het afkoppelen van verhard oppervlak dient te 

worden voorkomen dat vervuilingen ontstaan. Uitloging van bouwmaterialen 

belast het watermilieu in aanzienlijke mate. 

 

Om verkeerde rioolaansluitingen te voorkomen, moet neerslag bij voorkeur 

bovengronds naar het oppervlaktewater worden afgevoerd. Alleen vervuild 

hemelwater zal nog naar de zuiveringen worden afgevoerd. De resultaten van 

het afkoppelen van verhard oppervlak en het niet aankoppelen ervan zijn het 

tegengaan van verdroging, het vergroten van het zuiveringsrendement en het 

verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater. 

 

Het richtinggevende beleid van het Rijk en de provincie is aan verandering 

onderhevig. Het Waterschap Hunze en Aa's heeft daarom haar waterbeheers-

plan geactualiseerd. Het beleid is opgehangen aan vier thema's: veiligheid, 

watersystemen, schoon water en functies. De opgaven zijn gekoppeld aan de 

geografische gebiedskenmerken en bestemmingen. Deze bestemmingen zijn 

een ruimtelijke vertaling van het provinciale beleid. Op basis van de functie-

kaart uit het POP is een functiekaart van het waterschap opgesteld. Het be-

heersgebied is in het kader van het beheersplan opgedeeld in districten, 

waarvoor afzonderlijke perspectieven worden opgesteld. 

 

In het Waterplan Tynaarlo is het Waterbeleid 21e eeuw naar concreet beleid 

voor de gemeente vertaald. 

5 . 7 . 3   

W a t e r t o e t s  

Alle kernen van Tynaarlo zijn gerioleerd. Het beleid omtrent rioleringen is in 

het gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2009 - 2013) vastgelegd. Het ingezette 

beleid bij aanleg van riolering zal worden voortgezet. Dit betekent dat zoveel 

mogelijk volgens een duurzaam concept zal worden ontworpen en aangelegd. 

Hierbij speelt vasthouden van water in eigen gebied een belangrijke rol. Voor-

komen dient te worden dat onnodige afvoer van schoon water naar de zuive-

ring plaatsvindt. Onder ander moet worden onderzocht in hoeverre infiltratie 

van regenwater mogelijk is en in hoeverre oude waterstructuren, in oorspron-

kelijke of alternatieve vorm, kunnen worden hersteld. Ook wordt het in begin-

sel wenselijk geacht om op kleine of grote schaal te komen tot afkoppeling van 

hemelwater door een gescheiden stelsel of als de bodemgesteldheid het toe-

laat, infiltratie. De gemeente geeft hier invulling aan door beleid vast te leg-

gen in het waterplan en het afkoppelplan.  

  

De inzameling van het afvalwater binnen de bebouwde kom vindt plaats in 

vrijvervalriolen. Het afvalwater wordt vervolgens via gemalen en persleidingen 

uiteindelijk getransporteerd naar de Rioolwaterzuiveringsinstallaties in Zuidla-

ren. In de gemeente zijn 44 overstorten aanwezig. Een overstort in een riole-

ringsstelsel is bedoeld om bij extreme weersomstandigheden een ontsnapping 

GEMEENTELIJK BELEID 

HUIDIG WATERSYSTEEM 
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aan te geven aan het overtollige regenwater. Sinds 1 januari 2005 voldoen alle 

rioolstelsels in de diverse woonkernen aan de basisinspanning (vuilreductie van 

50%). Tevens zijn sinds 1 januari 2005 alle ongerioleerde percelen in de ge-

meente middels een drukrioleringssysteem aangesloten op een rioleringssys-

teem of voorzien van een IBA. De hoofdgemalen en randvoorzieningen (65 

stuks) zijn allen aangesloten op een telemetriesysteem om storingen zoveel 

mogelijk te voorkomen en inzicht te krijgen in het functioneren van de diverse 

stelsels. 

 

Het beleid omtrent rioleringen is in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 

2008-2011) vastgelegd. Het ingezette beleid bij aanleg van riolering zal wor-

den voortgezet. Doelstellingen van de gemeentelijke rioleringszorg zijn: 

- inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde ste-

delijk afvalwater; 

- inzameling en verwerking van het hemelwater dat niet mag of kan wor-

den gebruikt voor de lokale waterhuishouding; 

- beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand 

voor de aan de grond gegeven bestemming in het openbaar gebied; 

- transport van het ingezamelde stedelijk afvalwater naar een geschikt 

lozingspunt, waarbij ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bo-

dem en grondwater worden voorkomen en geen overlast voor de omge-

ving wordt veroorzaakt (in de breedste zin van het woord). 

 

Het vorenstaande betekent dat zoveel mogelijk volgens een duurzaam concept 

zal worden ontworpen en aangelegd. Hierbij speelt vasthouden van water in 

eigen gebied een belangrijke rol. Voorkomen dient te worden dat onnodige 

afvoer van schoon water naar de zuivering plaatsvindt. Onder andere moet 

worden onderzocht in hoeverre infiltratie van regenwater mogelijk is en in 

hoeverre oude afwaterstructuren, in oorspronkelijke of alternatieve vorm, 

kunnen worden hersteld. Ook wordt het in beginsel wenselijk geacht om op 

kleine of grotere schaal te komen tot afkoppeling van hemelwater door een 

gescheiden stelsel of als de bodemgesteldheid het toelaat, infiltratie. De ge-

meente heeft hier invulling aan gegeven door beleid vast te leggen in het wa-

terplan en het afkoppelplan.  

 

Het afvalwater wordt getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties 

in Assen, Eelde en Foxhol (voorheen rioolwaterzuiveringsinstallatie Zuidlaren). 

Het transport naar deze rioolwaterzuiveringsinstallaties die in het beheer zijn 

van het Waterschap Hunze en Aa's, vindt plaats met behulp van gemeentelijke 

rioolgemalen en rioolgemalen van het de waterschappen. Waar mogelijk wordt 

afvloeiend hemelwater gescheiden van vuilwater en geïnfiltreerd of via de 

rwa-riolering naar oppervlaktewater afgevoerd. In een aantal gebieden binnen 

de woonkernen zijn gemeentelijke drainagevoorzieningen aangelegd ter voor-

koming van grondwateroverlast. 

 

In de gemeente zijn 44 overstorten aanwezig. Een overstort in een riolerings-

stelsel is bedoeld om bij extreme weersomstandigheden een ontsnapping te 

RIOLERING 
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geven aan het overtollige regenwater. Om de vuilemissie vanuit riolering naar 

oppervlaktewater te verminderen, is onder andere de berging in het rioolstel-

sel vergroot, zijn aangesloten afvoerende oppervlakken afgekoppeld en zijn 

randvoorzieningen gebouwd.  

 

Per 1 januari 2007 is alle bebouwing middels een drukrioleringssysteem aange-

sloten op een rioleringssysteem of voorzien van een individuele behandelings-

installatie (IBA). De hoofdgemalen en randvoorzieningen zijn alle aangesloten 

op een telemetriesysteem om storingen zoveel mogelijk te voorkomen en in-

zicht te krijgen in het functioneren van de diverse stelsels. 

 

Het onderhavige bestemmingsplan heeft een sterk conserverend karakter. 

Grootschalige ontwikkelingen zijn op grond van dit bestemmingsplan niet mo-

gelijk. In feite wordt slechts de bestaande situatie opnieuw vastgelegd, waar-

door de gemeente weer de beschikking krijgt over een moderne planologische 

regeling. In het plan zijn nauwelijks ontwikkelingen opgenomen. Wel biedt het 

plan (zoals nagenoeg elk bestemmingsplan) de mogelijkheid voor uitbreiding 

van hoofdgebouwen (woningen, bedrijven, maatschappelijke voorzieningen en 

dergelijke) en voor de realisering van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij 

woningen. 

 

In algemene zin kan worden opgemerkt dat, onder meer door het als zodanig 

aanduiden van belangrijke groenstructuren in het plangebied, wordt voorko-

men dat deze groenstructuren worden verhard. Dit draagt mede bij aan de 

instandhouding van het bestaande watersysteem. 

 

Voor het overige geldt dat bij nieuwe ontwikkelingen in het plangebied, aan-

dacht moet worden besteed aan de mogelijkheden om het watersysteem te 

verbeteren. Hierbij speelt vasthouden van water in eigen gebied een belang-

rijke rol. Voorkomen dient te worden dat onnodige afvoer van schoon water 

naar de zuivering plaatsvindt. Onder andere moet worden onderzocht in hoe-

verre infiltratie van regenwater mogelijk is en in hoeverre oude afwaterstruc-

turen, in oorspronkelijke of alternatieve vorm, kunnen worden hersteld. Ook 

wordt het in beginsel wenselijk geacht om op kleine of grote schaal te komen 

tot afkoppeling van hemelwater door een gescheiden stelsel of als de bodem-

gesteldheid het toelaat, infiltratie. 

Voor dergelijke maatregelen geldt overigens wel dat zij buiten het bereik van 

het onderhavige bestemmingsplan vallen, behalve wanneer het gaat om ingre-

pen waarvoor een herziening van het bestemmingsplan is vereist.  

 

In veel gevallen is het ruimtelijk en economisch gezien een moeilijke opgave 

om in bestaand stedelijk gebied een gewenste (open) waterberging te realise-

ren. Het waterschap geeft aan dat bij (nieuwe) ontwikkelingen in het plange-

bied, revitalisering of herstructurering het wel is gewenst de mogelijkheden 

voor vergroting van de berging nader te onderzoeken en mee te nemen. Bij 

ontwikkelingen geldt als standaardregel dat 10% van het verharde oppervlak en 

5% van het onverharde oppervlak dient te worden uitgevoerd als open water. 

ONTWIKKELINGEN IN HET 

RUIMTELIJKE PLAN 

CONCLUSIE 
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In overleg met het waterschap kan deze berging ook worden gerealiseerd in 

combinatie met andere gebruiksfuncties in het plangebied of in de directe 

omgeving. Hierbij dient ook aandacht te worden besteed aan de waterkwali-

teit. Plannen dienen erop te zijn gericht de goede waterkwaliteit te handha-

ven en waar nodig te verbeteren. 

 

Tussen de gemeente en de waterschappen heeft overleg plaatsgevonden over 

de inhoud van de waterparagraaf.  

5 . 8   

E c o l o g i e  

5 . 8 . 1   

I n l e i d i n g  

Voor het bestemmingsplan (artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening) 

is het noodzakelijk te kijken naar het al dan niet voorkomen van eventuele 

effecten op de Ecologische Hoofdstructuur en gebieden die zijn beschermd in 

het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Tevens dient een inschatting 

te worden gemaakt van het voorkomen van door de Flora- en faunawet be-

schermde soorten, de eventuele overtreding van de verbodsbepalingen en de 

mogelijkheid daar ontheffing voor te verkrijgen. 

 

Het bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe of ingrijpende planologische 

ontwikkelingen en kan daarom planologisch als conserverend worden aange-

merkt. Er zijn hooguit binnen bestemmingen bouwvlakken aangegeven, waar 

bij recht uitbreidingsmogelijkheden zijn. Indien hiervan gebruik wordt ge-

maakt, zal door de initiatiefnemer alsnog een apart onderzoek in het kader 

van de Flora- en faunwet dienen te worden uitgevoerd. 

 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de kleinere kernen: De Groeve, 

Donderen, Eelderwolde en Paterswolde-Noord, Midlaren, Yde-De Punt, Zeegse, 

Zeijen en Zuidlaarderveen, allemaal in de gemeente Tynaarlo. Deze acht klei-

ne kernen liggen verspreid door de gemeente. Ten behoeve van de leesbaar-

heid zijn inventarisaties van beschermde gebieden en het voorkomen van 

beschermde soorten voorzover mogelijk samengevoegd.  

5 . 8 . 2   

B e l e i d  

Geb i ed s be s cherm in g  

 

Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden, dat door de lid-

staten van de Europese Unie wordt opgezet. Het Natura 2000-netwerk dient 

ter bescherming van zowel de gebieden (natuurlijke habitats) als de wilde 

flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten. 
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Natura 2000 wordt op zijn beurt weer gevormd op basis van de Vogelrichtlijn 

(1979) en de Habitatrichtlijn (1992). Deze richtlijnen richten zich op de (direc-

te) bescherming van soorten en op de instandhouding van hun leefgebieden en 

andere natuurlijke habitats.  

Momenteel vindt de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden plaats, waarbij 

Vogel- en Habitatrichtlijngebieden worden samengevoegd tot één Natura 2000-

gebied. De aangemelde Habitatrichtlijngebieden worden hiermee tevens vast-

gesteld. Daar waar beschermde natuurmonumenten samenvallen met het Na-

tura 2000-gebied, verliest het gebied zijn status als beschermd 

natuurmonument.  

 

Sinds 1 oktober 2005 vallen de Natura 2000-gebieden samen met de bescherm-

de natuurmonumenten (voorheen beschermde en (staats)natuurmonumenten) 

onder de Natuurbeschermingswet 1998.  

 

De Ecologische Hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en 

nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Het vormt de 

basis voor het Nederlandse natuurbeleid. 

De Ecologische Hoofdstructuur is opgebouwd uit kerngebieden, natuurontwik-

kelingsgebieden en verbindingszones. 

 

Een ruimtelijke ingreep in of een externe activiteit met effecten op gebieden 

die worden beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet mag niet 

plaatsvinden, tenzij het gaat om dwingende redenen van groot openbaar be-

lang. Er moet worden aangetoond dat er geen redelijk alternatief bestaat voor 

de plannen en dat alle schade wordt gecompenseerd. Daarover moet het be-

voegd gezag een beslissingsdossier opbouwen waarvoor de initiatiefnemer de 

rapportage moet leveren.  

De Ecologische Hoofdstructuur mag niet worden aangetast. Aantasting wordt 

alleen verdedigbaar geacht als aantoonbaar is dat het project van groot open-

baar belang is. Hier geldt het zogenaamde ‘nee, tenzij’-principe. De aantas-

ting moet zoveel mogelijk worden gemitigeerd. Restschade moet worden 

gecompenseerd. In juli 2007 is door het Rijk en de provincies het beleidskader 

Spelregels EHS, Beleidskader voor compensatiebeginsel, EHS-saldobenadering 

en herbegrenzen EHS uitgegeven. Met dit beleidskader kan maatwerk worden 

geboden. In het beleidskader wordt onder andere een beoordelingskader gege-

ven (significantie) en wordt aangegeven dat ook externe werking een expliciet 

te beoordelen effect is. 

 

N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d e n  

Een deel van het Habitatrichtlijngebied Drentsche Aa en een deel van het Vo-

gelrichtlijngebied Zuidlaardermeer liggen binnen de gemeentegrenzen van 

Tynaarlo en zijn relevant voor dit bestemmingsplan.  

Het Zuidlaardermeergebied grenst aan de noordelijke plangrens van De Groeve 

(zie figuur 1). Daarnaast ligt het gebied in de nabijheid van de kern Midlaren 

op ongeveer 500 m van de dichtstbijzijnde planbegrenzing (zie figuur 1). Het 

Drentsche Aa-gebied ligt in en aangrenzend aan een groot gedeelte van de 

NATUURBESCHERMINGS-

WET 1998 
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STRUCTUUR 
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INVENTARISATIE 
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kern Zeegse (zie figuur 2). Daarnaast ligt het gebied op ongeveer 800 m van de 

dichtstbijzijnde plangrens van de kern Yde-De Punt.   

De overige kleine kernen liggen allemaal op meer dan 3 km van beschermde 

gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De ontwikkelingen 

binnen het bestemmingsplan zijn van dusdanige geringe omvang dat eventuele 

effecten als gevolg van deze activiteiten op de beschermde gebieden op voor-

hand niet zijn te verwachten. 

 

- Zuidlaardermeergebied 

Het Zuidlaardermeer is een natuurlijk meer. Het werd oorspronkelijk gevoed 

met grondwater van het Drents plateau, onder meer via de Hunze. Het be-

schermde gebied bestaat uit het Zuidlaardermeer met zijn omringende oever-

landen en een deel van de polders ten noorden en ten noordwesten van het 

meer, waarin ook een deel van het Foxholstermeer en het Drentse diep zijn 

gelegen. 

Het Zuidlaardermeergebied is aangewezen als Vogelrichtlijngebied vanwege de 

aanwezigheid van open water, moerassen en graslanden. Het is aangewezen 

als broedgebied voor roerdomp, porseleinhoen en rietzanger en vormt het 

foerageergebied en slaapgebied voor kleine zwaan, kolgans en smient. Daar-

naast heeft het als complementair doel de instandhouding van grote modder-

kruiper. 

Volgens de effectenindicator1 zijn de voor het gebied aangewezen soorten 

sterk gevoelig voor oppervlakteverlies, versnippering van het leefgebied, ver-

ontreiniging, verdroging, optische verstoring, mechanische effecten en veran-

deringen in de populatie dynamiek.  

Het bestemmingsplan is conserverend van aard en maakt geen grote ruimtelij-

ke ontwikkelingen mogelijk. Bestaand gebruik is niet vergunningplichtig in het 

kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (wetswijziging van 29 december 

2008). Daarnaast en gezien de hiervoor beschreven instandhoudingsdoelen 

(habitattypen in begrensde gebieden en soorten watervogels) bestaat niet de 

verwachting dat kleine ontwikkelingen binnen de begrenzing van de kernen 

Midlaren en De Groeve tot negatieve effecten op het Natura 2000-gebied Zuid-

laardermeergebied zullen leiden. 

 

- Drentsche Aa-gebied 

Het Drentsche Aa-gebied in het midden en noorden van de provincie Drenthe is 

een van de laatste gave stroomdalen in ons land. Het gebied bestaat uit oud 

Drents cultuurlandschap met madelanden (graslanden), bosjes, houtwallen, 

essen (akkers), heide, jeneverbesstruwelen, esdorpen, hunebedden en land-

goederen. Door het gebied loopt een groot aantal beken en beekjes. Nabij en 

                                                   
1  De effectenindicator is een hulpmiddel voor initiatiefnemers, vergunningverleners en 

planmakers die te maken krijgen met activiteiten in of nabij Natura 2000-gebieden. De 

effectenindicator is een instrument waarmee mogelijke schadelijke effecten ten gevolge 

van de activiteit en de plannen kunnen worden verkend. De effectenindicator geeft in-

formatie over de gevoeligheid van soorten en habitattypen voor de meest voorkomende 

storende factoren. Deze informatie is generiek: om vast te stellen of een activiteit in 

praktijk schadelijk is, moet vervolgonderzoek plaatsvinden. 
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binnen de begrenzing van de kern Zeegse liggen het Schipborgsche diep en het 

Zeegser loopje. Het Natura 2000-gebied heeft doelstellingen voor een breed 

scala aan verschillende habitattypen en soorten, die niet allemaal binnen de 

begrenzing van de kern Zeegse voorkomen. In en nabij de begrenzing van 

Zeegse gaat het onder andere om: 

- eikenberkenbos op zand, op verdroogd hoogveen en in heidegebied; 

- natte heide met lokaal ook droge heide, plassen, struweel en bosopslag, 

schrale en grazige vegetaties; 

- struikheidebegroeiing met lokaal ook vochtige en natte heide en schrale 

en grazige vegetatie; 

- dotterbloemgrasland met lokaal natte schraallandvegetatie. 

 

Volgens de effectenindicator zijn de voor het gebied aangewezen soorten sterk 

gevoelig voor oppervlakteverlies, versnippering van het leefgebied, verontrei-

niging, verdroging of vernatting en veranderingen in de populatiedynamiek. 

Het bestemmingsplan is conserverend van aard en maakt geen grote ruimtelij-

ke ontwikkelingen mogelijk. De beschermde gebieden in het kader van de Na-

tuurbeschermingswet 1998 hebben een geëigende bestemming. Bestaand 

gebruik is niet vergunningplichtig in het kader van de Natuurbeschermingswet 

1998 (wetswijziging van 29 december 2008). Daarnaast ligt het gezien de hier-

voor beschreven instandhoudingsdoelen (habitattypen in begrensde gebieden) 

niet in de verwachting dat kleine ontwikkelingen in de bestemde bouwvlakken 

binnen de begrenzing van de kernen Zeegse en Yde-De Punt tot negatieve ef-

fecten op het Natura 2000-gebied Drentsche Aa zullen leiden.  

 

Het bestemmingsplan is sterk conserverend van karakter en maakt geen grote 

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Het ligt niet in de lijn der verwachting 

dat negatieve effecten op beschermde gebieden in het kader van de Natuurbe-

schermingswet zullen optreden. Een eventuele vergunningverlening in het 

kader van de Natuurbeschermingswet 1998 lijkt hier niet aan de orde.  

 

 
F i g u u r  1 .  N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d  Z u i d l a a r d e r m e e r g e b i e d  ( b l a u w )  n a b i j  d e  p l a n g r e n z e n  

v a n  d e  k e r n e n  M i d l a r e n  e n  D e  G r o e v e  ( r o o d )  

 

CONCLUSIE NATURA 2000-
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F i g u u r  2 .  N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d  D r e n t s c h e  A a - g e b i e d  ( g e e l )  i n  e n  n a b i j  k e r n  Z e e g s e  

( r o d e  l i j n )  

 

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

De Natura 2000-gebieden maken allemaal onderdeel uit van de Ecologische 

Hoofdstructuur. Met uitzondering van de kernen Zuidlaarderveen en Donderen 

liggen alle overige in dit plan behandelde kleine kernen in of aangrenzend aan 

gebieden die tot de Ecologische Hoofdstructuur behoren.  

Binnen de planbegrenzingen zijn deze gebieden allemaal geëigend bestemd en 

worden bij recht geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die een negatief ef-

fect hebben op de ecologische waarden. Het ligt niet in de lijn der verwach-

ting dat kleine ontwikkelingen in de bestemde bouwvlakken binnen de 

begrenzing van de verschillende kernen tot negatieve effecten op de EHS-

gebieden zullen leiden.  

 

Het bestemmingsplan is sterk conserverend van karakter en maakt geen grote 

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Het is niet de verwachting dat negatieve 

effecten op beschermde gebieden in het kader van de Ecologische Hoofdstruc-

tuur zullen optreden.  

De activiteit zal op het punt van de gebiedsbescherming van de Ecologische 

Hoofdstructuur door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Drenthe waarschijnlijk worden beoordeeld als niet in strijd met het POP II 

Drenthe (2004) en Herziening 7 december 2007 en/of het beleidskader Spelre-

gels EHS (mei 2007) en de regeringsbeslissing Nota Ruimte (juni 2006). 

INVENTARISATIE 
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So o r t enbes cherm in g  

 

Met ingang van 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het 

soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 

van de Europese Unie is hiermee in de nationale wetgeving verwerkt. 

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild 

levende beschermde dieren en planten en hun leefomgeving. Deze soorten 

worden opgesomd in de ‘lijsten beschermde inheemse planten- en diersoor-

ten’. Deze zorgplicht betekent dat een ontheffing van het verbod op verstoren 

(of erger) alleen kan worden verleend, als geen afbreuk wordt gedaan aan de 

goede staat van instandhouding van de soort. Deze voorwaarde geldt voor alle 

beschermde soorten. 

 

De Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 75 van de Flora- en faunawet 

van 23 februari 2005, kent een driedeling voor het beschermingsniveau van 

planten- en diersoorten. In een toelichting zijn deze soorten opgenomen in 

tabellen. Voor soorten uit tabel 1 geldt een vrijstellingsregeling van de verbo-

den. Voor soorten uit tabel 2 en voor vogels geldt een vrijstelling als wordt 

gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. Als niet wordt gewerkt vol-

gens een gedragscode, kan voor de soorten uit tabel 2 ontheffing van de ver-

boden worden verleend als geen sprake is van economisch gewin en als 

zorgvuldig wordt gehandeld. Voor de soorten uit tabel 3 kan bij ruimtelijke 

ontwikkeling ook ontheffing worden verleend. Er mag dan geen afbreuk wor-

den gedaan aan de goede staat van instandhouding van de soort en een rede-

lijk alternatief voor de ingreep moet ontbreken. Ook voor ontheffing van het 

verstoren van vogels gelden deze voorwaarden.  

 

B e k e nd e  g e g e v e n s  

Bij Het Natuurloket is (in december 2008) een rapportage opgevraagd van de 

kilometerhokken2 rond het plangebied. Hierin staat in welke mate de hokken 

zijn onderzocht op het voorkomen van soorten uit verschillende soortengroe-

pen. Ook wordt het aantal waargenomen beschermde soorten en rode lijst-

soorten aangegeven, maar niet het aantal individuen. De rapportage van Het 

Natuurloket van de kilometerhokken waarbinnen de verschillende kernen val-

len is weergegeven in navolgende tabel. 

                                                   
2  Een kilometerhok is een hok van 1 km bij 1 km. De Topografische Dienst heeft deze hok-

ken ingevoerd als rasterverdeling van de topografische kaarten van Nederland. 
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Tabel 1. Samenvattende rapportage van Het Natuurloket van de kilometerhokken waarin het 

plangebied ligt (d.d. 17 december 2008) 

Soortengroep Volledigheid Totaal Flora- en faunawet  

 

g
o
e
d
 

re
d
e
li
jk

 

m
a
ti

g
  

sl
e
ch

t 

 FF* 1 FF* 2/3 H/V* Rode lijst 

Planten 19  3 13 redelijk 3 6  18 

Zoogdieren 2 6 20  matig 5 5 3 1 

Vogels 22 1 7 5 goed  71  17 

Reptielen 2 2 1  slecht  2  1 

Amfibieën 6 2 8 10 matig 4 1 1 1 

Vissen  2  1 slecht  2 1 3 

Dagvlinders 14 18 4 3 goed  2  4 

Libellen 14 2 15  redelijk    3 

Overige ongewervelden    11 slecht 2   2 

FF = Flora- en faunawet tabel 1/ tabel 2 en tabel 3 

H/V  = Habitatrichtlijn (alleen bijlagen 1 en 2) of Vogelrichtlijn 

RL = Rode lijst 

Volledigheid onderzoek: Hiermee wordt aangegeven of op basis van de gebrachte bezoeken 

een volledig overzicht is te verwachten van de soorten van de betreffende soortengroep. 

 

V o l l e d i g h e i d  g e g e v e n s  

De plangebieden van de verschillende kernen liggen verspreid over in het to-

taal 40 kilometerhokken. Over het geheel genomen zijn alleen de soortengroe-

pen planten, vogels, dagvlinders en libellen redelijk tot goed en recent 

onderzocht. De overige soortengroepen zijn matig tot slecht of niet onder-

zocht.  

Het merendeel van de inventarisatie inspanningen vinden over het algemeen 

plaats in natuurgebieden buiten de bebouwde kom van dorpen en steden. In-

dien er melding wordt gemaakt van zwaarder beschermde tabel 2- of tabel 3-

soorten, dan zijn deze waarnemingen vaak in natuurgebieden binnen het kilo-

meterhok gelegen gedaan. Daarnaast zijn binnen de bebouwde kom zelden 

specifieke biotopen aanwezig die voor zeldzamere soorten geschikt leefgebied 

vormen.  

 

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

Uit de gegevens is op te maken dat er in totaal ten minste 32 beschermde 

soorten zijn waargenomen in de kilometerhokken. Hieronder bevinden zich 

achttien zwaarder beschermde tabel 2- of tabel 3-soorten, waarvan vijf Habi-

tatrichtlijnsoorten. Hierbij zijn vogels niet meegenomen, omdat deze onder 

een eigen beschermingsregime vallen. De waarnemingen van zwaarder be-

schermde soorten zijn terug te leiden tot slechts een klein aantal kilometer-

hokken (zie tabel 2).  
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Tabel 2. Kilometerhokken waarin één of meerdere zwaarder beschermde tabel 2-/tabel 3 

soorten zijn waargenomen per soortengroep 

Soortengroep Kilometerhok FF2/3 H/V Kernen 

Vaatplanten 234-569  

239-565  

240-564  

232-563  

2 

6 

5 

2 

 Yde-De Punt 

Zeegse 

Zeegse 

Zeijen 

Zoogdieren 233-574  

241-570  

239-566  

5 

1 

1 

3 

 

 

Eelderwolde-Paterswolde-N 

Midlaren 

Zeegse 

Amfibieën 232-576  

240-564  

232-563  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Eelderwolde-Paterswolde-N 

Zeegse 

Zeijen 

Reptielen 235-570  

239-564  

239-565  

240-564 

240-565 

1 

1 

1 

2 

2 

 

 

Yde-De Punt 

Zeegse 

Zeegse 

Zeegse 

Zeegse 

Vissen 240-569  2 1 Zeegse 

Dagvlinders 240-565  

232-562  

2 

1 

 Zeegse 

Zeijen 

 

De afzonderlijke kernen zijn met betrekking tot mogelijke voorkomende be-

schermde soorten uit de verschillende soortengroepen grotendeels met elkaar 

te vergelijken. Hieronder wordt per soortengroep besproken of en waar be-

schermde soorten kunnen worden aangetroffen. Daar waar een bepaalde kern 

specifieke waarden bezit, zal daar apart op worden ingegaan. 

 

V a a t p l a n t e n  

In slechts een klein aantal kilometerhokken zijn waarnemingen van bescherm-

de soorten en rode lijstsoorten in de soortengroep vaatplanten bekend. Gezien 

de ligging van natuurgebieden binnen dezelfde kilometerhokken, maar buiten 

de betreffende plangebieden, zullen de voorkomende beschermde soorten in 

deze natuurgebieden voorkomen. De waargenomen zwaarder beschermde 

vaatplanten betreffen alle soorten uit tabel 2. De aangetroffen beschermde 

soorten in kilometerhok 234-569 (Yde-De Punt) zijn zeer waarschijnlijk waar-

genomen in het beekdal van de Runsloot. In kilometerhok 232-563 (Zeijen) ligt 

het natuurgebied de Zeijer Strubben. Dit gebied is bekend om zijn rijke plan-

tengroei op arme gronden. De waargenomen beschermde planten zullen daar 

zijn aangetroffen. Binnen de planbegrenzing van de kern Zeegse (239-565, 240-

564) is een groot aantal beschermde planten aangetroffen. Het betreft hier 

zeer waarschijnlijk wilde gagel, kleine zonnedauw, beenbreek en jeneverbes 

die rond het Siepelveen voorkomen. Naast het Siepelveen ligt binnen de be-

grenzing ook een aantal andere gebieden (onder andere Zeegserloopje, Brem-

heuvel) met specifieke biotopen waarin juist bijzondere planten kunnen 

voorkomen. Deze gebieden zijn bestemd als natuur, bosgebieden of agrarische 

gebieden met waarden, waarin bij recht geen ontwikkelingen mogelijk zijn die 

een bedreiging kunnen vormen voor deze soorten.  
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De overige binnen het plangebied te verwachten beschermde vaatplanten be-

horen alle tot tabel 1. Voor alle kernen geldt dat de ontwikkelingen die binnen 

dit plan mogelijk zijn van een dusdanige geringe omvang zijn dat deze geen 

bedreiging vormen voor de instandhouding van deze soorten. Voor soorten uit 

tabel 1 geldt een vrijstellingsregeling van de verboden. 

 

V l e e r m u i ze n  

De in kilometerhok 233-574 (Eelderwolde-Paterswolde Noord) waargenomen 

Habitatrichtlijnsoorten zoogdieren betreffen alle zeer waarschijnlijk vleermui-

zen. Zowel uit het Kluivingsbos als de landgoederen De Braak, Friescheveen, 

Vennebroek en 't Elsburger Onland nabij deze kern zijn waarnemingen van 

vleermuizenkolonies bekend. Het gaat hierbij om meer soorten dan uit de 

meldingen van Het Natuurloket blijkt. Het voorkomen van vleermuizen kan 

echter in alle plangebieden worden verwacht. Vleermuizen kunnen verblijf-

plaatsen hebben in gebouwen en in (vaak) oudere bomen met holten. Het is 

dan ook niet uitgesloten dat er zwaar beschermde vleermuizenkolonies (ta-

bel 3) in de plangebieden aanwezig zijn. Zolang deze verblijfplaatsen niet 

worden aangetast, worden deze soorten niet bedreigd. Bij werkzaamheden aan 

gebouwen en bij de kap van bomen zal nader onderzoek moeten worden ge-

daan naar de aan- of afwezigheid van kolonies en eventueel een ontheffing 

conform artikel 75 Flora en faunawet moeten worden aangevraagd. 

 

O v e r i g e  z o o g d i e r e n  

De waarnemingen van overige tabel 2- of tabel 3-soorten zoogdieren betreffen 

zeer waarschijnlijk eekhoorn en steenmarter.  

De tabel 2-soort eekhoorn kan in de bosrijke delen van de kernen Eelderwolde, 

Paterswolde-Noord, Zeijen en Zeegse worden verwacht. Bij de kap van bomen 

zal nader onderzoek moeten uitwijzen of verblijfplaatsen van deze soort aan-

wezig zijn. 

Hoewel de tabel 2-soort steenmarter slechts in enkele kilometerhokken wordt 

gemeld, kan deze in het gehele plangebied worden verwacht. De soort wordt 

de laatste jaren steeds vaker aangetroffen in dorpen en steden. Hierbij heeft 

steenmarter vaak verblijfplaatsen in bijvoorbeeld woningen (zolders) en schu-

ren. Binnen het territorium heeft de soort meerdere verblijfplaatsen, waar-

door het verloren gaan van een verblijfplaats geen overkomelijk probleem is. 

Bij werkzaamheden aan gebouwen zal nader onderzoek moeten worden gedaan 

naar de aan- of afwezigheid van een verblijfplaats.  

De overige binnen het plangebied te verwachten beschermde zoogdieren beho-

ren alle tot tabel 1. De ontwikkelingen die binnen dit plan mogelijk zijn, vor-

men geen bedreiging voor de instandhouding van deze soorten. Voor soorten 

uit tabel 1 geldt een vrijstellingsregeling van de verboden. 

 

V o g e l s  

Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd op grond van de Flora- en fauna-

wet. Van vogelsoorten die al in de bebouwde kom leven, wordt geen essentieel 

broedbiotoop aangetast door de ontwikkelingen die binnen het bestemmings-

plan mogelijk zijn. Vogels mogen niet in het broedseizoen worden verstoord. 
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De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Van 

belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste 

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

 

A m f i b i e ë n   

In drie kilometerhokken wordt melding gemaakt van een zwaar beschermde 

tabel 3-soort en tevens Habitatrichtlijnsoort amfibie. Gezien het voorkomen en 

verspreiding van amfibieën in de regio betreft het zeer waarschijnlijk waarne-

mingen van de tabel 3-soorten heikikker of poelkikker. Beide soorten zijn kriti-

sche soorten die aan hun voortplantingswateren specifieke eisen stellen. Met 

uitzondering van de kern Zeegse (Siepelveen) komen deze specifieke wateren 

niet binnen de begrenzing van de plangebieden voor. Buiten het voortplan-

tingseizoen leven deze soorten op het land, vaak in de omgeving van de voort-

plantingswateren. Overwintering vindt plaats in bos en struweel met 

voldoende ondergroei, in greppels of in holten of onder hout, onder boomwor-

tels of onder stenen. Het is dan ook niet uitgesloten dat deze zwaar be-

schermde soorten aan de randen van of in de plangebieden zullen voorkomen.  

Bij (onderhouds)werkzaamheden aan bosschages en struweel in de kernen 

Eelderwolde, Paterswolde-Noord, Zeegse en Zeijen is het aan te bevelen te 

onderzoeken of deze soorten hier voorkomen.  

De overige binnen het plangebied te verwachten beschermde zoogdieren beho-

ren alle tot tabel 1. De ontwikkelingen die binnen dit plan mogelijk zijn, vor-

men geen bedreiging voor de instandhouding van deze soorten. Voor soorten 

uit tabel 1 geldt een vrijstellingsregeling van de verboden. 

 

R e p t i e l e n  

In vijf kilometerhokken wordt melding gemaakt van het voorkomen van een of 

twee zwaarder (tabel 2/tabel 3) beschermde reptielsoort. Hierbij gaat het om 

waarnemingen bij de kernen Yde-De Punt en Zeegse. In het geval van Yde-De 

Punt gaat het mogelijk om waarnemingen van ringslang (tabel 3) in het beek-

dal van de Runsloot. Het is niet aannemelijk dat deze soort binnen de 

plangrenzen van de kern Yde-De Punt zal voorkomen. In de bos en heidegebie-

den in en rondom de kern Zeegse zijn waarnemingen van levendbarende hage-

dis (tabel 2) en hazelworm (tabel 3) bekend. Over het algemeen bestaat het 

leefgebied van hagedissen en slangen uit ruige vegetatie die voldoende schuil-

mogelijkheden biedt en tevens voldoende open is om te kunnen zonnen, zoals 

overgangen tussen bos en heide en oude heidevelden. Bij (onder-

houds)werkzaamheden aan bosschages en struweel in de kern Zeegse is het 

aan te bevelen te onderzoeken of deze soorten hier voorkomen.  

 

V i s s e n  

Waarnemingen van beschermde vissen zijn alleen bekend uit kilometerhok 240-

569 (Zeegse). Hierbij gaat het waarschijnlijk om de tabel 2-soorten bermpje, 

kleine modderkruiper of rivierdonderpad die bekend zijn uit het stroomgebied 

van de Drentsche Aa. Binnen het bestemmingsplan zijn geen ontwikkelingen 

mogelijk die kunnen leiden tot wijzigingen in de hydrologische systemen waar-

in deze soorten voorkomen. Bij werkzaamheden aan wateren die onderdeel 
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zijn van de beeksystemen zal nader onderzoek moeten uitwijzen of en welke 

beschermde vissoorten hierin voorkomen. 

 

V l i n d e r s  

Beschermde dagvlinders zijn waargenomen in kilometerhokken 240-565 (Zeeg-

se) en 232-562 (Zeijen). Met uitzondering van de kern Zeegse zijn binnen de 

begrenzing van het bestemmingsplan geen specifieke biotopen voor bescherm-

de vlindersoorten te verwachten. Met betrekking tot de kern Zeegse betreft 

het zeer waarschijnlijk waarnemingen van heideblauwtje die voorkomt op de 

heideterreinen binnen de begrenzing van het plangebied. De ontwikkelingen 

die binnen dit plan mogelijk zijn, vormen echter geen bedreiging voor de in-

standhouding van deze gebieden en daarmee het leefgebied van deze soort. 

 

O v e r i g e  o ng e w e r v e l d e n  

Overige beschermde ongewervelden, zoals libellen, kevers en mieren zijn niet 

in het plangebied te verwachten. Het voorkomen van beschermde libelsoorten 

wordt in geen enkel kilometerhok gemeld. Daarnaast hebben deze soorten zeer 

specifieke voortplantingsbiotopen nodig die niet in de plangebieden voorko-

men. Enkele van de beschermde miersoorten (alle tabel 1) komen mogelijk 

voor in de zandige bosgebieden, zoals deze in Paterswolde-Noord en Zeegse te 

vinden zijn. De geringe ontwikkelingen die binnen dit plan mogelijk zijn, vor-

men echter geen bedreiging voor de instandhouding van deze soorten. Voor 

soorten uit tabel 1 geldt een vrijstellingsregeling van de verboden bij ruimte-

lijke ontwikkelingen. De oude eikenbomen voor vliegend hert zijn afwezig. 

Gestreepte waterroofkever is een soort van met name groot water in laagveen 

en poelen. Voorkomen van deze soort binnen de begrenzing van het plangebied 

is niet waarschijnlijk. Brede geelrandwaterroofkever is een soort van grote, 

permanent stilstaande wateren. Juchtleerkever en heldenbok worden binnen 

Nederland als uitgestorven beschouwd. Ditzelfde geldt waarschijnlijk voor 

rivierkreeft en Bataafse stroommossel. De wijngaardslak is gebonden aan het 

voorkomen van mergel. Door de ontwikkelingen binnen het plangebied zullen 

geen effecten op beschermde overige ongewervelde soorten optreden. 

 

Bij gebruikmaking van uitbreidingsmogelijkheden bij recht, zal door de initia-

tiefnemer alsnog een apart onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet 

dienen te worden uitgevoerd. 

5 . 9   

A r c h e o l o g i e  

5 . 9 . 1   

B e l e i d  

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee 

heeft de zorg voor het archeologisch erfgoed een prominentere plaats gekre-

gen in het proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het 

VERDRAG VAN MALTA 
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verdrag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de plan-

vorming, 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 behouds-

maatregelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologi-

sche waarden. De uitgangspunten van het verdrag hebben hun beslag gekregen 

in de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz, 1 september 2007). 

 

Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt rekening gehou-

den met zowel de bekende archeologische waarden als de te verwachten ar-

cheologische waarden. Voor de bekende waarden dient de Archeologische 

Monumentenkaart (AMK) te worden geraadpleegd. Voor de te verwachten 

waarden wordt gebruikgemaakt van de Indicatieve Kaart Archeologische Waar-

den (IKAW). 

 

Aanvullend op het archeologisch beleid is ook de nota Belvedère (Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 1999) van belang. Doelstelling van 

deze nota is het versterken en benutten van de cultuurhistorische identiteit en 

de daarvoor bepalende kwaliteiten van de cultuurhistorisch meest waardevolle 

gebieden van Nederland, de zogenaamde Belvedèregebieden.  

 

In het POP II wordt ingegaan op het aspect archeologie. Aangegeven wordt dat 

het uitgangspunt voor beleid is het archeologisch erfgoed op de vindplaats zelf 

te behouden. Bij voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden waar-

voor een middelhoge tot hoge verwachtingswaarde is aangegeven, dient de 

verstoorder, door middel van een vooronderzoek, na te gaan of en waar zich 

archeologische waarden in de bodem bevinden. Bij gebieden met een lage 

verwachtingswaarde dient te worden nagegaan of er (potentieel) belangrijke 

vondsten bekend zijn. Op basis van de uitkomst van een dergelijk bureauon-

derzoek kan al dan niet worden geadviseerd een karterend onderzoek te laten 

uitvoeren. 

 

De resultaten van het vooronderzoek worden betrokken bij de te maken ruim-

telijke keuzes. Elk bestemmingsplan dient een cultuurhistorische paragraaf te 

hebben waarin expliciet aandacht wordt besteed aan archeologie en de resul-

taten van eventueel uitgevoerd onderzoek. Als het niet mogelijk is archeologi-

sche waarden in de bodem te behouden, neemt de initiatiefnemer, conform 

het veroorzakersprincipe, ook de kosten voor het veiligstellen van de in de 

bodem opgeslagen informatie voor zijn rekening. 

5 . 9 . 2   

K a a r t  b e k e n d e  e n  v e r w a c h t e  a r c h e o l o g i -

s c h e  w a a r d e n  

Op de Kaart bekende en verwachte archeologische waarden is de waardering 

van de in het plangebied gelegen archeologische monumenten weergegeven 

(AMK staat voor Archeologische Monumentenkaart). Deze waardering is opge-

NOTA BELVEDÈRE 

PROVINIAAL ARCHEOLO-

GIEBELEID 

AMK 
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steld door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 

(RACM). Binnen het plangebied komen de volgende terreinen voor. 

 

T e r r e i n e n  v a n  z e e r  h o g e  a r c h e o l o g i s c h e  w a a r d e  

Het betreft terreinen van nationaal belang die deels wettelijk zijn beschermd 

of voor bescherming in aanmerking kunnen komen. Op grond van de door de 

RACM gehanteerde criteria (kwaliteit, zeldzaamheid, contextwaarde) zijn deze 

terreinen aangewezen als behoudenswaardig. 

 

T e r r e i n e n  v a n  h og e  a r c he o l o g i s c he  w a a r d e  

Deze archeologische monumenten hebben een lagere score op de criteria kwa-

liteit, zeldzaamheid, contextwaarde dan de terreinen van zeer hoge archeolo-

gisch waarde. Voor een aantal terreinen geldt echter dat de exacte kwaliteit 

en omvang van het monument nog niet vaststaat. Op grond van een vervolgon-

derzoek zou een dergelijk terrein alsnog bij een hogere categorie kunnen wor-

den ingedeeld. Een aantal terreinen kan worden geselecteerd met de 

bedoeling deze voor te dragen voor bescherming op grond van de Monumen-

tenwet. 

 

T e r r e i n e n  v a n  a r c h e o l o g i s c h e  w a a r d e  

Naast de gewaardeerde terreinen bestaat er nog een categorie ongewaardeer-

de vindplaatsen. Deze zijn op de kaart aangegeven als terreinen van archeolo-

gische betekenis. Het betreft terreinen waar op grond van gedane vondsten 

en/of waarnemingen (meer) archeologische sporen en vondsten kunnen wor-

den verwacht. 

 

Deze drie waarderingen komen in de volgende dorpen voor. 

 

D o n d e r e n  

Een groot deel van Donderen is aangewezen als een terrein van hoge archeolo-

gische waarde (monumentnummer 14028). 

Onder het dorp bevinden zich mogelijk sporen van vroegere bewoning. In 1967 

werd aan de rand van de oude kern, onder een esdek, een nederzettingskuil 

gevonden met vroegmiddeleeuws (Karolingische) aardewerk. 

 

M i d l a r e n  

Nabij het plangebied komen diverse archeologische monumenten voor. Echter, 

geen van deze archeologische terreinen reikt tot in het plangebied. Voor de 

volledigheid volgt hierna een korte samenvatting. 

 

Direct ten zuidoosten van het plangebied (nabij Groningerstraat 42) komt een 

terrein voor van zeer hoge archeologische waarde (monumentnummer 1565). 

Het betreft een terrein met daarin de resten van een vroegmiddeleeuws graf-

veld. 

Rondom de woningen Schutsweg 40 en 42 bevindt zich een terrein van zeer 

hoge archeologische waarde (monumentnummer 1561). Het betreft een terrein 

met twee hunebedden. 
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Ten noorden van de Tolhuisweg bevindt zich een terrein van archeologische 

waarde. Het betreft een terrein waarop bij egalisatie van een zandrug mid-

denneolithische vuurstenen werktuigen en aardewerk zijn aangetroffen. De 

nederzetting is vermoedelijk verdwenen. 

 

Y d e - De  P u n t  

Ten zuidwesten van Yde ligt een terrein van archeologisch waarde (monu-

mentnummer 14095). Het terrein ligt in de buurt van de vindplaats van het 

‘Meisje van Yde’. Het betreft een terrein met daarin mogelijk sporen van be-

woning uit het middenneolithicum, het laatneolithicum en/of de vroege brons-

tijd, de late bronstijd/vroege ijzertijd, en de laatromeinse tijd/vroege 

middeleeuwen.  

Bij wegwerkzaamheden in 1936 werd hier enig aardewerk uit genoemde perio-

den gevonden en een sikkel uit het neolithicum/bronstijd. Ook werd een 

standspoor van een palissade gevonden, deels dubbel en met kleine onderbre-

kingen, dat over minstens 40 m kon worden gevolgd. Op grond hiervan wordt 

vermoed dat zich hier een versterkte nederzetting, zoals te Rhee, Vries en 

Zeijen, zou kunnen bevinden. De diepte waarop de sporen destijds zijn aange-

troffen, doet vermoeden dat verdere sporen nog onder de es zullen liggen aan 

weerszijden van de es. Nader archeologisch onderzoek is dringend gewenst.  

 

Z e i j e n  

Een groot deel van Zeijen is aangewezen als een terrein van hoge archeologi-

sche waarde (monumentnummer 14430). Onder de kern bevinden zich mogelijk 

sporen van vroegere bewoning. 

 

Z e e g s e  

Een groot deel van Zeegse is aangewezen als een terrein van hoge archeologi-

sche waarde (monumentnummer 14429). Onder de kern bevinden zich mogelijk 

sporen van vroegere bewoning. 

 

Z u i d l a a r d e r v e e n  

Gronden rondom het kruispunt Dorpsstraat-De Knijpe zijn aangewezen als een 

terrein van hoge archeologische waarde (monumentnummer 14435). Het ge-

bied heeft betrekking op de middeleeuwse dorpskern van Zuidlaarderveen. De 

dorpskern is weinig veranderd sinds 1840, wat aannemelijk maakt dat de mid-

deleeuwse resten nog onder de huidige kern aanwezig zijn. 

 

Archeologische waarden zijn in Nederland veelal onzichtbaar. Ze liggen gro-

tendeels verborgen in de bodem, waardoor ze niet eenvoudig zijn te karteren. 

Om greep te krijgen op deze nog onbekende informatie is door de RACM de 

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden uitgegeven. Deze kaart doet een 

voorspelling wat betreft de aanwezigheid van archeologische waarden (hoge, 

middelhoge en lage trefkans/verwachting). De legenda-eenheden van de kaart 

geven de trefkans op, of de verwachtingswaarde voor het aantreffen van ar-

cheologische resten in de bodem weer. 

IKAW 
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5 . 9 . 3   

V e r t a l i n g  n a a r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n   

Het onderhavige plan is in essentie een conserverend plan. Ontwikkelingen zijn 

slechts op bescheiden schaal en veelal onder voorwaarden mogelijk. Het zijn 

echter niet alleen concrete ontwikkelingen die gevolgen hebben voor archeo-

logisch erfgoed, ook normaal gebruik blijft niet altijd zonder gevolgen. 

 

De gronden binnen het plangebied zijn in de regels mede bestemd voor doel-

einden ter bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden. Aan-

gezien deze aanduidingen in zichzelf nog geen sturing aan de wijze van het 

gebruik van het terrein geven, is een aanlegvergunning opgenomen voor bo-

dembewerking dieper dan 0,3 m en breder dan 1 m. Een uitzondering geldt 

voor klein ruimtelijke ontwikkelingen (minder dan 60 m2) voorzover de gronden 

niet op de Archeologische Monumentenkaart zijn aangegeven of in de directe 

nabijheid van (rijks)monumenten zijn gelegen. 

 

Alvorens een aanlegvergunning wordt verleend, dient advies te worden inge-

wonnen bij de provinciaal archeoloog. Voor de gronden die op de navolgende 

Kaart bekende en verwachte archeologische waarden zijn aangegeven met 

‘zeer hoge archeologische waarde’, ‘hoge archeologische waarde’, ‘archeolo-

gische waarde’, ‘middelhoge trefkans’ of ‘hoge trefkans’ dient voordat de 

aanlegvergunning kan worden verleend, verkennend archeologisch onderzoek 

te worden verricht. 

Het plangebied is voor een deel niet gekarteerd en/of heeft een lage trefkans. 

Voor deze delen is ook een aanlegvergunning opgenomen. Voor deze gronden 

dient in overleg te worden getreden met een deskundige op het terrein van de 

archeologische monumentenzorg voordat de aanlegvergunning kan worden 

verleend. 
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6 J u r i d i s c h e  

v o r m g e v i n g  

6 . 1   

A l g e m e e n  

In dit onderdeel van de toelichting wordt nader ingegaan op de vormgeving van 

de verbeelding en de regels. 

 

Bij de opzet van de regels is aangesloten op de nieuwe wettelijke regelingen, 

namelijk de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening, die 

per juli 2008 in werking zijn getreden. Tevens sluiten de regels aan bij de 

nieuwe eisen conform Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 

(SVBP 2008). Dit heeft de volgende consequenties: 

- de term vrijstelling is nu gewijzigd in ontheffing en de voorschriften zijn 

gewijzigd in de term (plan)regels.  

- de strafbepaling en de algemene gebruiksbepalingen zijn niet langer 

opgenomen, aangezien dit in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (arti-

kel 7.10) is geregeld. Wel is in dit plan gebruikgemaakt van de moge-

lijkheid om specifieke gebruiksregels op te nemen. Tevens is de 

verwachting dat de uitsluiting van de aanvullende werking Bouwveror-

dening komt te vervallen en daarom is deze regeling niet meer opgeno-

men in de regels, maar zijn regels opgenomen met betrekking tot de 

erf- en terreinafscheidingen.  

 

De inleidende regels (begrippen en wijze van meten) sluiten aan bij de eisen 

van het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dit geldt tevens voor de 

opzet van de algemene regels (anti-dubbeltelbepaling, algemene gebruiksre-

gels, algemene ontheffingsregels) en het overgangsrecht. 

 

In het plan zijn al dan niet in directe relatie met de bestemming staande voor-

zieningen, zoals ondergrondse leidingen, verhardingen, bermen, centrale in-

stallaties ten behoeve van energievoorzieningen, voorzieningen ten behoeve 

van de waterbeheersing in de vorm van duikers en dergelijke begrepen, zonder 

dat dit nadrukkelijk is vermeld. 

ADDITIONELE VOORZIE-

NINGEN 
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6 . 2   

A f s t e mm i n g  o p  a n d e r e  w e t t e n  e n  v e r -

o r d e n i n g e n  

Met het oog op de duidelijkheid, dan wel om een dubbel vergunningstelsel te 

voorkomen, is ten aanzien van een aantal wetten en/of verordeningen aange-

geven hoe het gemeentebestuur bij de toepassing van de daarin opgenomen 

regelingen rekening houdt met het ruimtelijk beleid, zoals dat met het be-

stemmingsplan wordt nagestreefd. Dit betreft opheffing van het wettelijk 

bordeelverbod. 

 

In 2000 is het wettelijk bordeelverbod opgeheven. De gemeenten krijgen hier-

door de mogelijkheid om bedrijfsmatige exploitatie van prostitutie aan ge-

meentelijke regels te binden. Het starten van een prostitutiebedrijf zal nog 

slechts kunnen plaatsvinden indien het bestemmingsplan de mogelijkheid van 

bedrijven, dienstverlening en horeca opent. Gelet op het karakter van het plan 

is de bedrijfsmatige exploitatie van prostitutie-inrichtingen uitgesloten in het 

plangebied. 

6 . 3   

P l a n v o r m  

Voor het plangebied is gekozen voor een overwegend gebiedsgerichte bestem-

ming. Daarbij zijn de in de verbeelding aan te geven juridisch harde begren-

zingen tussen de verschillende functies beperkt tot een aantal essentiële 

onderdelen. Ten aanzien van de bebouwing is sprake van een vrij grote mate 

van detaillering in de regels. Hierbij is het bestaande bebouwingsbeeld uit-

gangspunt. Ten aanzien van de afmetingen van de gebouwen zijn regels gege-

ven met betrekking tot de goot- en bouwhoogte, de afstand tot de erfscheiding 

en dergelijke. 

6 . 4   

B e s t e m m i n g e n  e n  a f w e g i n g  v a n  b e -

l a n g e n  

Een eerste afweging met betrekking tot de toelaatbaarheid van functies en de 

omvang en de plaats is gemaakt bij de voorbereiding van het plan. Dit heeft 

geresulteerd in de volgende bestemmingen: 

- Agrarisch 

- Agrarisch - landschap 

- Agrarisch met waarden 

- Bedrijf 

- Bedrijf - Openbaar nut 

- Bos 

OPHEFFING WETTELIJK 

BORDEELVERBOD 
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- Detailhandel 

- Groen 

- Groen - Brink 

- Horeca 

- Kantoor 

- Kantoor - Conferentieoord 

- Maatschappelijk 

- Natuur 

- Recreatie - Verblijfsrecreatie 

- Sport 

- Verkeer 

- Water 

- Wonen - Boshuis  

- Wonen – Landhuis 

- Woongebied 

- Leiding - Gas 

- Waarde - Beschermd dorpsgezicht 

- Waarde - Reliëf 

 

Binnen deze bestemmingen is in de regels de plaats en de omvang van de be-

bouwing aangegeven. Bij de voorbereiding is uitgegaan van het algemene (be-

bouwings)beeld. Ten aanzien van onderdelen kan achteraf wellicht de 

conclusie worden getrokken dat sprake is van een beperking die niet noodzake-

lijk is. Het is dan gewenst om in de concrete situatie ten aanzien van de nood-

zaak, omvang en dergelijke opnieuw een afweging te maken ten opzichte van 

de overige belangen. Deze afweging wordt mogelijk door en vindt plaats op 

grond van de in het plan opgenomen ontheffingsbevoegdheden en het kunnen 

stellen van nadere eisen. 

 

De opbouw van de bestemmingsregels kent een vaste opbouw en volgorde, 

conform de SVBP 2008, te weten. 

- bestemmingsomschrijving; 

- bouwregels; 

- nadere eisen; 

- ontheffing van de bouwregels; 

- specifieke gebruiksregels; 

- ontheffing van de gebruiksregels; 

- aanlegvergunning; 

- sloopvergunning; 

- wijzigingsbevoegdheid. 

Een bestemmingsregel hoeft overigens niet elk element te bevatten. 

 

Alvorens wordt ingegaan op een aantal flexibiliteitsregels, worden allereerst 

ter verduidelijking de algemene bebouwingsregels voor het woongebied opge-

somd. 

ALGEMENE BEBOUWINGS-

REGELS WOONGEBIED 
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De hoofdgebouwen dienen binnen het in de verbeelding aangegeven bouwvlak 

te worden gebouwd. De diepte van het hoofdgebouw is beperkt tot 15 m, ge-

meten vanuit de naar de weg gekeerde bouwgrens. 

Wat betreft de goot- en bouwhoogte geldt de bestaande goot- en bouwhoogte 

als maximum. 

De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 3 m en de dak-

helling bedraagt niet minder dan 30°. Tevens mag niet meer dan 50% van het 

bouwperceel worden bebouwd. 

 

Ten aanzien van bijgebouwen en uitbouwen geldt dat deze ook binnen het 

bouwvlak dienen te worden gebouwd. Voorts dienen zij te worden geplaatst op 

een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw. 

De goot- en bouwhoogte bedragen respectievelijk 3 m en 6 m. Bij een platte 

afdekking bedraagt de bouwhoogte maximaal 3 m. De afstand tot de zijdeling-

se perceelsgrens is minimaal 1 m. De gezamenlijke oppervlakte van bijgebou-

wen en uitbouwen bedraagt 60 m², met inachtneming dat niet meer dan 50% 

van het bouwperceel wordt bebouwd. 

 

Binnen de woonfunctie zijn aan huis verbonden beroepen toegelaten voorzover 

de woonfunctie in overwegende mate blijft gehandhaafd. Als voorwaarden 

geldt onder andere dat de aan huis verbonden activiteiten uitsluitend inpandig 

mogen worden verricht, maximaal 30% van de vergunde oppervlakte van hoofd- 

en bijgebouwen mag worden gebruikt voor de aan huis verbonden activiteiten 

met een maximum van 45 m² en dat deze activiteiten in een afgeba-

kend/helder herkenbaar deel van de hoofd- en/of bijgebouw moeten worden 

uitgeoefend. Degene die het aan huis verbonden beroep uitoefent, dient ook 

bewoner van de woning dient te zijn.  

Het gebruik mag voorts geen ernstige hinder voor het woonmilieu opleveren, 

dan wel mag geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de omringende 

woonomgeving. 

Voor aan huis verbonden bedrijven is een ontheffingsbevoegdheid opgenomen. 

Het maximale ruimtebeslag is gelijk aan de regeling voor aan huis verbonden 

beroepen. 

 

De bebouwingsregels van de recreatiewoningen, landhuizen en boshuizen in de 

bossen rondom Zeegse zijn overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan 

Zeegse. Boshuizen zijn voormalige recreatiewoningen die permanent mogen 

worden bewoond (zie ook paragraaf 7.1). 

De recreatiewoningen zijn aangeduid met de aanduiding 'recreatiewoning' bin-

nen de bestemming Bos. De oppervlakte van een recreatiewoning bedraagt 

niet meer dan 60 m2. De goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan respec-

tievelijk 3 m en 8 m. De dakhelling bedraagt niet minder dan 30° en niet meer 

dan 60°. De oppervlakte van aangebouwde bijgebouwen bedragen niet meer 

dan 15 m2, de goothoogte bedraagt niet meer dan 2,5 m. 

 

De landhuizen en boshuizen hebben een afzonderlijke bestemming gekregen, 

respectievelijk Wonen – Landhuis en Wonen - Boshuis.  

BEBOUWINGSREGELS 

RECREATIEWONINGEN, 

LANDHUIZEN EN BOSHUI-

ZEN ZEEGSE 
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Per bouwperceel mag maximaal één landhuis c.q. boshuis worden gebouwd. De 

bebouwde oppervlakte van een landhuis bedraagt ten hoogste 120 m2. De goot-

hoogte van een landhuis bedraagt ten minste 2,5 m en ten hoogste 4,5 m. De 

dakhelling bedraagt niet minder dan 30° en niet meer dan 60°. De oppervlakte 

van een bijgebouw bedraagt niet meer dan 50 m2, de goothoogte bedraagt niet 

meer dan 2,5 m. 

 

De bebouwde oppervlakte van een boshuis bedraagt ten hoogste 60 m2. De 

goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan respectievelijk 3 m en 8 m. De 

dakhelling bedraagt niet minder dan 30° en niet meer dan 60°. De oppervlakte 

van aangebouwde bijgebouwen bedragen niet meer dan 15 m2, de goothoogte 

bedraagt niet meer dan 2,5 m. 

 

De bestemming voor de landhuizen en boshuizen is beperkt tot de huidige 

bebouwde oppervlakte. In de aanliggende bestemming Bos is een ontheffings-

bevoegdheid opgenomen om een landhuis of boshuis uit te breiden tot ten 

hoogste vorengenoemde maximale bebouwde oppervlakte. 

 

In een boshuis zijn geen aan huis verbonden beroepen/bedrijven toegestaan 

vanwege de mogelijke verstoring van de omgeving door bijvoorbeeld een ver-

keersaantrekkende werking van het aan huis verbonden beroep/bedrijf. 

 

De toepassing van de ontheffingsbevoegdheid is beperkt tot incidentele geval-

len, waarbij het functioneren van de in de bestemming begrepen doeleinden 

niet wezenlijk wordt aangetast. In de afweging staat het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van het bebouwingsbeeld, de gebruiksmogelijkheden 

van aangrenzende gronden en de verkeersveiligheid centraal. Gelet op deze 

belangen dient het verlenen van een ontheffing beperkt te blijven tot die situ-

aties waarbij een strikte toepassing van de regels leidt tot een beperking van 

een doelmatig gebruik, overeenkomstig de bestemming die niet door dringende 

redenen wordt gerechtvaardigd. 

 

Meer specifiek wordt hier nog gewezen op de opgenomen ontheffingsbevoegd-

heid voor bijgebouwen bij woningen. In beginsel is een grotere oppervlakte 

aan bijgebouwen alleen toegestaan indien het perceel van een bepaalde om-

vang is. Zo kan ontheffing worden verleend tot een maximale oppervlakte van 

80 m² indien het bouwperceel minimaal 500 m² bedraagt tot een oppervlakte 

van 90 m² voor percelen van ten minste 750 m² en tot een maximale opper-

vlakte van 100 m² indien het perceel minimaal 1.000 m² bedraagt. 

Op percelen van minimaal 3.000 m2 kan ontheffing worden verleend tot een 

maximale oppervlakte van 150 m2, uitsluitend indien de bijgebouwen worden 

gebruikt ten behoeve van een ruimtebehoevende hobby. Op percelen van mi-

nimaal 3.000 m2 kan tevens ontheffing worden verleend tot een maximale 

oppervlakte van 195 m2, uitsluitend indien de bijgebouwen worden gebruikt 

ten behoeve van particulier natuurbeheer. 

 

ONTHEFFING 

ONTHEFFINGSBEVOEGD-

HEID BIJGEBOUWEN 
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Ten aanzien van de eerste ontheffingsmogelijkheid wordt echter een uitzonde-

ring gemaakt. Er kan ook ontheffing worden verleend tot een oppervlakte van 

80 m² voor percelen met een oppervlakte kleiner dan 500 m², indien de ver-

groting vanuit de woonfunctie noodzakelijk is. Hierbij kan in eerste instantie 

worden gedacht aan het levensloopbestendig maken van woningen. Levens-

loopbestendig maken, wil zeggen dat veranderingen worden aangebracht om 

een persoon in alle fasen van zijn of haar leven een woning te kunnen laten 

bewonen. Ook aanpassing van een woning vanwege de verminderde validiteit 

van de bewoner kan met deze ontheffingsregel worden toegestaan. In meer 

algemene zin kan de bepaling ten slotte ook worden gehanteerd voor aanpas-

singen aan woningen die, gelet op de eisen van de huidige tijd wat betreft de 

woonoppervlakte, niet meer voldoen. 

 

De mogelijkheid voor het kunnen stellen van nadere eisen mag de realisering 

van de activiteit als zodanig niet onmogelijk maken. De afweging bij een ont-

heffing en wijziging kan leiden tot een weigering. Bij een nadere eis kan wel 

aan een onderdeel van een gebouw of aan de plaats ervan een voorwaarde 

worden gesteld, maar het gebouw als zodanig moet kunnen worden gereali-

seerd. 

 

Bijzondere aandacht dient nog te worden gevestigd op een aantal aspecten. 

Allereerst is binnen de bestemmingen rekening gehouden met het beschermd 

dorpsgezicht van Paterswolde-Noord en de aanwezigheid van beeldbepalende 

panden. Voor dit gebied respectievelijk deze panden geldt dat in beginsel de 

bestaande verschijningsvorm in de zin van hoogte, dakhelling en dakvorm en 

plaatsing op het bouwperceel moet blijven gehandhaafd. Eventueel kan hier-

van ontheffing worden verleend indien de verschijningsvorm van het pand 

blijft gehandhaafd. Voor de beeldbepalende panden is tevens een aanlegver-

gunningenstelsel opgenomen. Hierin is bepaald dat een beeldbepalend pand 

niet zonder of in afwijking van een aanlegvergunning mag worden gesloopt. 

 

De aanlegvergunning zal worden verleend indien de bouwkundige staat zodanig 

is dat de sloop vanuit oogpunt van een goede volkshuisvesting noodzakelijk is. 

Als aanvullende of zelfstandige voorwaarde geldt dat de bouwkundige staat 

zodanig moet zijn dat renovatie redelijkerwijs niet mogelijk is. Dit is het geval 

als bijvoorbeeld de kosten niet opwegen tegen het behoud van het pand. 

 

Rijksmonumenten vallen niet onder de vorengenoemde regeling, aangezien zij 

reeds een wettelijke bescherming genieten op grond van de Monumentenwet.  

 

Onder voorwaarden is kleinschalige verblijfsrecreatie (maximaal 15 standplaat-

sen) via ontheffing toegestaan bij agrarische bedrijven en burgerwoningen.  

Voorwaarden voor realisatie van een kleinschalig kampeerterrein zijn onder 

andere: 

- het perceel waarbinnen het kleinschalig kampeerterrein wordt gesitu-

eerd, dient een oppervlakte te hebben van minimaal 5.000 m²; 

NADERE EISEN 

BIJZONDERHEDEN 
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- de afstand van het kleinschalig kampeerterrein tot aan de erfgrens van 

naastgelegen woningen dient minimaal 50 m te bedragen; 

- een kleinschalig kampeerterrein is niet toegestaan binnen een afstand 

van 1.000 m hemelsbreed van een (regulier of kleinschalig) kampeerter-

rein; 

- een goede landschappelijke inpassing is een voorwaarde. De toe te pas-

sen beplanting dient aan te sluiten bij de begroeiing van de omgeving; 

- het gebruik van een kleinschalig kampeerterrein is toegestaan van 

15 maart tot 1 november. Buiten deze periode mogen geen kampeer-

middelen op het terrein aanwezig zijn; 

- chalets, trekkershutten en stacaravans zijn niet toegestaan op een 

kleinschalig kampeerterrein.  

 

Een volgend punt waarop in het bijzonder de aandacht moet worden gevestigd, 

is het aspect archeologie. De binnen het plangebied voorkomende archeologi-

sche (bekende en verwachte) waarden zijn beschermd door het opnemen van 

een aanlegvergunning in de relevante gebiedsbestemmingen. 

 

De baanverlening van Groningen Airport Eelde leidt tot een nieuwe geluidscon-

tour, welke middels een algemene aanduidingsregel deels wordt vastgelegd in 

voorliggend bestemmingsplan. Deze nieuwe geluidscontour heeft betrekking op 

het plangebied Yde-De Punt. Binnen de geluidscontour, aangeduid met 'geluid-

zone- 47 Bkl', mogen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen in de zin 

van het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart alleen worden opgericht, 

indien wordt voldaan aan het bepaalde in Hoofdstuk IV artikelen 7 tot en met 

10 van genoemd besluit. 

Ten behoeve van de invliegstrook in delen van Yde-De Punt is ter plaatse van 

de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone' de hoogte van beplanting beperkt. 

 

Wat betreft het aspect externe veiligheid betreft, heeft de baanverlenging 

tevens tot gevolg dat de 10-6 plaatsgebonden risicocontour over het uiterste 

westelijke deel van Yde–De Punt is gelegen. Binnen deze risicocontour, aange-

duid met ‘veiligheidszone’, mogen geen kwetsbare objecten of beperkt kwets-

bare objecten worden gebouwd. 

 

Tot slot wordt nog gewezen op een beperking in de regeling voor bedrijven. 

Om een aantasting van het ruimtelijk beeld te voorkomen, is in de regels aan-

gegeven dat onder de regeling voor bedrijven geen nieuwe auto- of garagebe-

drijven zijn begrepen. Nieuwe bedrijven in deze categorie worden vanwege de 

ruimtelijke uitstraling en de ruimtebehoefte niet passend geacht binnen het 

plangebied. Voor de vestiging van auto- en garagebedrijven zijn bedrijventer-

reinen meer geschikt. Oprichting van nieuwe Bevi-inrichtingen is niet toege-

staan. 
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7 H a n d h a v i n g  v a n  

p e r m a n e n t e  b e w o -

n i n g  

7 . 1   

I n l e i d i n g  

De minister van VROM heeft de gemeenten in 2003 opdracht gegeven om per-

manente (onrechtmatige) bewoning van recreatieverblijven aan te pakken. 

Permanente bewoning van recreatieverblijven is in de gemeente Tynaarlo dan 

ook niet toegestaan. 

 

De gemeente is bezig met het opstellen van een bestemmingsplan voor alle 

recreatieterreinen. In dat bestemmingsplan wordt het gemeentelijk beleid ten 

aanzien van permanente bewoning van recreatieverblijven vastgelegd. 

Aangezien voorliggend bestemmingsplan ook een aantal recreatiewoningen 

bevat, is het beleid ook in dit bestemmingsplan verankerd. 

 

De gemeente Tynaarlo kent een aanzienlijk aantal bestemmingsplannen die 

van toepassing zijn op recreatiewoningen en recreatieterreinen. Gelet op vo-

rengenoemde opdracht van de minister van VROM dient permanente bewoning 

van recreatiewoningen te worden tegengegaan en eventueel aanwezige per-

manente bewoning te worden beëindigt. 

Om permanente bewoning tegen te kunnen gaan, is een goede en uniforme 

regeling in de betreffende bestemmingsplannen noodzakelijk.  

 

In de bossen rondom Zeegse zijn recreatiewoningen gesitueerd. Een deel van 

de recreatiewoningen mag permanent worden bewoond op grond van het gel-

dende bestemmingsplan Zeegse. In het bestemmingsplan Verblijfsrecreatieter-

reinen en het voorliggende bestemmingsplan is dit recht opnieuw vastgelegd: 

onderhavige recreatiewoningen hebben de bestemming Wonen - Boshuis gekre-

gen.  

Voor het overige is permanente bewoning van recreatiewoningen uitgesloten, 

tenzij een persoonsgebonden gedoogbeschikking is afgegeven (zie hiervoor de 

opgenomen lijst op pagina 111).  
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7 . 2   

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

De gemeente Tynaarlo beschikt over de beleidsnotitie Handhaving in beeld. In 

deze notitie wordt gesteld dat het handhaven van permanente bewoning van 

recreatieverblijven een gemiddelde prioriteit heeft. Vorengenoemde beleids-

brief van de minister van VROM heeft de gemeente evenwel aanleiding gege-

ven om de prioriteit bij te stellen. 

Ten behoeve van het tegengaan van illegale bewoning van recreatieverblijven 

is een plan van aanpak opgesteld. 

 

De gemeente Tynaarlo hanteert de volgende argumenten tegen illegale bewo-

ning: 

- strijdigheid met het bestemmingsplan (wat betreft strafbaarstelling is 

sprake van een economisch delict); 

- strijdigheid met het rijksbeleid en het provinciaal en gemeentelijk ruim-

telijk beleid dat is gericht op bundeling van wonen, werken en voorzie-

ningen en op beperking van de mobiliteit en aantasting van het 

buitengebied; 

- het uiterlijk van de recreatieparken en recreatieverblijven verandert 

door het strijdig gebruik; men heeft andere eisen als men ergens woont 

dan wanneer men hier uitsluitend recreëert (bijgebouwen, parkeer-

plaatsen, tuininrichting et cetera); 

- de gemeentelijke voorzieningen zijn afgestemd op de rechtmatige in-

woners, permanente bewoning leidt tot een zwaardere belasting van de 

voorzieningen, terwijl hier geen structurele middelen tegenover staan; 

- recreëren en wonen op één park gaat slecht samen, gezien door onder 

andere een ander leefritme; 

- afname van de kwaliteit van het recreatief product; een recreant voelt 

zich niet prettig op een park waar grotendeels permanent wordt ge-

woond; 

- het bestedingspatroon van recreanten is anders dan van permanente 

bewoners, hierdoor zal de exploitatie van centrumvoorzieningen van 

een park waar veel wordt gewoond onder druk komen te staan; 

- het aanbod van recreatievoorzieningen neemt af door het wonen in een 

voor recreatie bestemde woning; 

- illegaal gedrag moet worden tegengegaan en in principe niet worden 

beloond. 

 

Genoemde argumenten vormen voldoende reden om permanente bewoning van 

recreatieverblijven tegen te gaan en niet langer te dogen. Uit een eerste in-

ventarisatie blijkt dat de omvang van het probleem in de gemeente beperkt is. 

Circa 35 concrete gevallen van permanente bewoning op een totaal bestand 

van circa 1.400 recreatieverblijven. 

 

PLAN VAN AANPAK ILLE-

GALE BEWONING 
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Het vorengenoemde plan van aanpak heeft als doel het gebruik van recreatie-

verblijven in overeenstemming te brengen met de vigerende bestemming. Bij 

dit doel wordt ervan uitgegaan dat het wijzigen van de recreatiebestemming 

naar een woonbestemming niet aan de orde is. 

 

De gemeente Tynaarlo volgt het beleid van de minister van VROM. Dat bete-

kent dat voor situaties waar op 31 oktober 2003 sprake is van permanente 

bewoning van een recreatieverblijf onder voorwaarden een persoons- en ob-

jectgebonden gedoogbeschikking is afgegeven, waardoor zelfstandige bewo-

ning van een recreatieverblijf mogelijk blijft. 

Genoemde beschikking kan worden verleend als het verblijf voldoet aan de 

eisen die het Bouwbesluit stelt aan een bestaande woning en als het bewonen 

niet in strijd is met de milieuwetgeving. Omdat moet worden voldaan aan de 

eisen van het Bouwbesluit, kunnen voor het bewonen van caravans, chalets, 

blokhutten en bouw- en schaftketen geen gedoogbeschikkingen worden ver-

leend. 

 

Voor situaties van bewoning die zijn ontstaan na 31 oktober 2003 en/of niet 

voldoen aan genoemde voorwaarden zal de gemeente handhavend optreden. 

Leidraad hiervoor is het vigerende handhavingsbeleid van de gemeente. 

 

Ten aanzien van de recreatiewoningen in voorliggend bestemmingsplan is een 

persoonsgebonden gedoogbeschikking afgegeven aan de volgende adressen en 

personen. 

 

Adres Postcode Ingeschreven op peildatum  

31 oktober 2003 

Datum persoons- 

gebonden beschikking 

Dennenlaan 1 9483 TC De heer H.K. Nieswaag 9 december 2005 

    Mevrouw P.A. Nieswaag-De Boer 9 december 2005 

Duinrand 6  9483 TP Mevrouw T.H. Voogd-Nijland 15 december 2005 

Bospad 8 9483 TB A. Venema-Deemter 15 december 2005 

Larixlaan 2 9483 TJ De heer D.J. Mulder 9 december 2005 

    Mevrouw T.E. Mulder-Schuiten 9 december 2005 

Tienelsweg 37-142 9471 PA De heer O.M. Hagenus 22 september 2009 

DOEL 

HANDHAVEN OF GEDOGEN? 
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8 E c o n o m i s c h e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

Dit plan heeft in de eerste plaats met name tot doel de bestaande situatie te 

actualiseren. De kosten voor het opstellen van dit plan komen voor rekening 

van de gemeente.  

 

In het plan wordt een aantal kleinschalige ontwikkelingsmogelijkheden gebo-

den. Deze ontwikkelingen kunnen hoofdzakelijk mogelijk worden gemaakt door 

middel van het verlenen van ontheffing of het toepassen van een wijzigingsbe-

voegdheid. Het betreft in alle gevallen particulier initiatief waaraan in begin-

sel geen kosten voor de gemeente zijn verbonden, afgezien van kosten van het 

ambtelijk apparaat voor de begeleiding en toetsing van aanvragen. Deze laats-

te kosten worden door middel van leges gedekt.  

 

De enige kosten die verder uit dit plan kunnen voortvloeien, zijn planschade-

kosten. Deze zijn op voorhand niet uit te sluiten. De gemeente zal daarom bij 

iedere aanvraag bezien of er planschade mogelijk is. Indien dit het geval kan 

zijn, zal met de belanghebbende aanvrager een overeenkomst worden geslo-

ten, zoals bedoeld in artikel 6.4a van de Wet ruimtelijke ordening. Daarmee 

kan worden voorkomen dat de gemeenschap voor de planschadekosten moet 

opdraaien die worden gemaakt in het belang van de aanvrager.  

 

Een exploitatieplan is voor dit bestemmingsplan niet nodig. Mochten zich in de 

toekomst toch ontwikkelingen voordoen waarbij de gemeente kosten moet 

maken, dan zullen die uitsluitend onder de wijzigingsbevoegdheden vallen. Er 

zal dan eerst worden bezien of een kostenverhaalovereenkomst kan worden 

gesloten. In het uiterste geval kan worden overwogen om bij wijzigingsbe-

voegdheden een exploitatieplan vast te stellen. Dat is geen uitgangspunt en 

gezien de ontwikkelingsmogelijkheden niet de verwachting.  

 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

PLANSCHADEOVEREEN-

KOMST 

GEEN EXPLOITATIEPLAN 
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9 I n s p r a a k  e n  

o v e r l e g  

Het voorontwerpbestemmingsplan Kleinere kernen heeft met ingang van 

17 april 2009 gedurende zes weken ter inzage gelegen. De terinzagelegging is 

op 15 april 2009 bekendgemaakt door plaatsing in de Oostermoer/ 

Noordenveld. Gelet op het aantal kernen zijn meerdere inloopbijeenkomsten 

georganiseerd. Op 18 mei en 25 mei 2009 zijn inloopbijeenkomsten gehouden 

in Zuidlaren en Donderen. 

 

Het bestemmingsplan kon vanaf 17 april 2009 tot en met 28 mei 2009 in het 

gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries worden ingezien. Tevens is de moge-

lijkheid geboden om een afspraak te maken voor inzage van het bestemmings-

plan gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren. 

Hiervan is geen gebruikgemaakt. Voorts kon het voorontwerpbestemmingsplan 

via de gemeentelijke website worden geraadpleegd. 

 

Daarnaast is ter uitvoering van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

het voorontwerpbestemmingsplan Kleinere kernen aan diverse overleginstan-

ties toegezonden. Ook heeft de Commissie Ruimtelijke Plannen van de provin-

cie Drenthe het plan beoordeeld. 

 

De binnengekomen reacties zijn van commentaar voorzien in de Nota inspraak- 

en overlegreacties voorontwerpbestemmingsplan Kleinere kernen. Deze nota 

inclusief de binnengekomen brieven zijn als bijlage aan dit plan toegevoegd. 

 

 





 

 

B i j l a g e n  

 

1. Aanwijzingsbesluit beschermd dorpsgezicht Eelde-Paterswolde 

2. Berekening groepsrisico lpg-tankstation Eelderwolde 

3. Nota inspraak- en overlegreacties 

4. Inspraak- en overlegreacties 
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2 .  B e r eken i n g  g r o ep s r i s i co  l p g - t an k s t a t i on  E e l d e rwo ld e  

 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

3 .  N o ta  i n sp r a a k -  en  o ve r l eg r ea c t i e s  

 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

4 .  I n s p r a a k -  e n  o v e r l eg r e a c t i e s  

 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


