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Op 26 januari 2012 is het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Midden-Drenthe vastgesteld. 

Tegen dit vastgestelde plan is beroep aangetekend. Op 15 mei 2013 heeft de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna Raad van State) uitspraak gedaan over de ingestelde 

beroepen en is het bestemmingsplan deels vernietigd. Naar aanleiding van de uitspraak is een correctieve 

herziening opgesteld. Hierin zijn de wijzigingen van het bestemmingsplan Buitengebied opgenomen die 

naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State noodzakelijk zijn. Daarnaast zijn in deze 

correctieve herziening enkele omissies in het bestemmingsplan Buitengebied hersteld. Alle aanpassingen 

die in de correctieve herziening worden gedaan, zijn van geringe omvang en sorteren geen (significant) 

effecten ten opzichte van het op 26 januari 2012 vastgestelde bestemmingsplan. Het betreft zeer geringe 

correcties en aanpassingen die de juridische regeling in overeenstemming brengt met de feitelijke 

situatie.  

De correctieve herziening is op 6 maart 2014 vastgesteld. Voor meer informatie over de correctieve 

herziening wordt verwezen naar de toelichting van de correctieve herziening, die als bijlage aan dit plan 

is toegevoegd. 

Omdat de correctieve herziening slechts op onderdelen het bestemmingsplan Buitengebied herziet, is 

deze moeilijk leesbaar. Vanwege de digitale verplichting kunnen beide plannen uitsluitend afzonderlijk 

worden geraadpleegd. Om toch een goed raadpleegbaar bestemmingsplan te kunnen publiceren op 

www.ruimtelijkeplannen.nl, is de nu voorliggende geconsolideerde versie gemaakt. Deze geconsolideerde 

versie is een samenvoeging van de bestemmingsplan Buitengebied en de correctieve herziening van het 

bestemmingsplan Buitengebied. In deze versie zijn de regels en de verbeelding van de 

bestemmingsplannen Buitengebied en de correctieve herziening van dit bestemmingsplan Buitengebied 

opgenomen als ware het één bestemmingsplan. Bestemmingsplannen (zogenaamde postzegelplannen) die 

na de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 zijn vastgesteld - en die niet zijn 

meegenomen in de correctieve herziening uit 2014 – zijn in deze consolidatie niet opgenomen. Deze 

plannen zijn uiteraard gewoon los te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Deze geconsolideerde versie heeft echter geen juridische status, maar geeft wel de juridische regeling 

uit 2014 weer. Voor de officiële vigerende regelgeving wordt verwezen naar de beide 

bestemmingsplannen afzonderlijk. 

Voor de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied wordt verwezen naar het bestemmingsplan 

Buitengebied. 

 


