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1 I n l e i d i n g  

Voor 1 januari 2010 wil de gemeente Scheemda al haar bestemmingsplannen 

hebben herzien (met uitzondering van de bestemmingsplannen voor het bui-

tengebied). Voor veel gebieden geldt een gedateerd bestemmingsplan of zijn 

een veelheid aan plannen van toepassing. Vaak zijn de regelingen voor gebie-

den met een vergelijkbaar karakter hierdoor niet uniform. Dit komt de rechts-

gelijkheid niet ten goede en heeft bij de gemeente geleid tot de wens om te 

komen tot actuele bestemmingsplannen met eenduidige en handhaafbare re-

gels. Deze nieuwe plannen moeten enerzijds behoudend zijn ten opzichte van 

de waardevolle elementen, maar anderzijds ook voldoende ruimte bieden om 

aan nieuwe ontwikkelingen tegemoet te komen. Inmiddels heeft de gemeente 

voor Midwolda en Oostwold een geactualiseerd bestemmingsplan vastgesteld. 

Voor Scheemda-kern is op dit moment een nieuw bestemmingsplan in voorbe-

reiding. Het voorliggende bestemmingsplan voor de kernen Nieuw Scheemda, 

‘t Waar en Nieuwolda is het vierde plan in de herzieningsreeks. De vijfde en 

laatste bestemmingsplanherziening heeft betrekking op de kernen Heiligerlee 

en Westerlee. 

 

Het plangebied is aangegeven op het overzichtskaartje, welke voorin deze 

toelichting is weergegeven. Voor de plangebiedbegrenzing is rekening gehou-

den met de vigerende bestemmingsplannen voor de kernen (zie het navolgen-

de) en het buitengebied en met de begrenzing van bestaande functies. 

 

Middels voorliggend bestemmingsplan worden de volgende ruimtelijke plannen 

herzien: 

- Nieuwolda: 

- Plan in Hoofdzaak, herziening '51 (1954); 

- Nieuwolda-Kom (1990); 

- Nieuwolda-Sportpark (1972); 

- Nieuwolda-Hoofdweg-West (1983); 

- Nieuwolda-De Woelkamp (1987); 

- Nieuw Scheemda /’t Waar: 

- Nieuw Scheemda-’t Waar (2000); 

- Correctieve herziening Nieuw Scheemda-’t Waar (2005). 

 

Het voorliggende bestemmingsplan sluit aan op de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) die in juli 2008 in werking zijn 

getreden. De wijzigingen ten opzichte van de oude WRO en het oude Bro ko-

men in hoofdstuk 4 aan bod.  

 

In het volgende hoofdstuk is een korte schets gegeven van de ontwikkeling die 

de kernen Nieuwolda, Nieuw Scheemda en 't Waar sinds 1850 hebben doorge-

 

AANLEIDING 

PLANGEBIED 

VIGERENDE PLANNEN 

LEESWIJZER 
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maakt. Ook is ingegaan op de huidige karakteristieken en functies. Hoofdstuk 3 

geeft het relevante beleidskader voor het plangebied. In de planbeschrijving 

van hoofdstuk 4 gaat het vooral om de wijze waarop dit bestemmingsplan juri-

disch is vormgegeven. Aspecten die samenhangen met groen en milieuhygiëne 

zijn beschreven in hoofdstuk 5. In de laatste twee hoofdstukken is ingegaan op 

de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. 
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2 H u i d i g e  s i t u a t i e  

2 . 1   

I n l e i d i n g  

Voor de beschrijving van de cultuurhistorische ontwikkeling is gebruikgemaakt 

van topografische kaarten uit 1850, 1900, 1960 en 2000.  

2 . 2   

O n t w i k k e l i n g e n  e n  k a r a k t e r i s t i e k e n  

N i euwo l d a  

 

H i s t o r i s c h e  s c h e t s  

Nieuwolda ligt op de noordwestelijke rand van de voormalige Dollard. Ondanks 

pogingen het water van de Dollard door middel van dijken te keren, was aan 

het begin van de zestiende eeuw het gebied tot aan de hogere zandgronden 

geheel geïnundeerd. De bewoners van de overstroomde gebieden zochten de 

hoger gelegen gronden op.  

Het dichtslibben van de Dollardboezem verliep vrij snel, waarna tot bedijking 

kon worden overgegaan. Op het kaartje zijn de verschillende stadia van de 

bedijkingen van de westelijke Dollardboezem aangegeven. 

 

In het navolgende wordt de ruimtelijke ontwikkeling van Nieuwolda en directe 

omgeving toegelicht aan de hand van topografische kaartbeelden van om-

streeks 1850, 1900, 1960 en 2000. 

 

Nieuwolda wordt gevormd door een bebouwingslint op de noordwestrand van 

de ingepolderde Dollard. De bebouwing, bestaande uit forse boerderijen en 

woningen en andere bebouwing, is gelegen langs de weg die de verbinding 

vormt met 't Waar en Oostwolderhamrik. De weg is nog niet verhard. 

Een andere belangrijke verbinding is het Termunterzijldiep. Deze waterloop 

kruist het dorp in noord-zuidrichting. 

De agrarische functie overheerst in de omgeving van het dorp. Opmerkelijk is 

de opstrekkende verkaveling met lange, smalle percelen en met het bebou-

wingslint van Nieuwolda als ontginningsbasis. 

 

In de periode tot 1900 is in de structuur van het dorp en de omgeving weinig 

veranderd. Wel is de hoeveelheid bebouwing toegenomen. Dit betreft zowel 

verdichting van bebouwing langs de hoofdweg, als bebouwing langs korte zij-

wegen en langs het Zijldiep. De belangrijkste wegen zijn inmiddels verhard. De 

1850 

1900 



220.00.03.10.00.toe - Bestemmingsplan Nieuw Scheemda, 't Waar en Nieuwolda - 

17 februari 2010  
12 

verkaveling van de gronden ten noorden en ten zuiden van het dorp wijkt niet 

af van de situatie in 1850. 

 

Ook in de periode tussen 1900 en 1960 zet zich het proces van verdere verdich-

ting met bebouwing voort. Er komt nieuwe bebouwing langs zijwegen. De ont-

sluiting van het gebied is verder verbeterd. De huidige N362 is verhard en 

vormt de belangrijke verbinding richting Scheemda. 

Opmerkelijk in het kaartbeeld is het verlaten baanlichaam van de lokaalspoor-

lijn, die tussen 1900 en 1960 korte tijd heeft bestaan. 

De verkaveling van de agrarische gronden vertoont nog steeds het beeld van 

voorgaande perioden. 

 

In de periode tussen 1960 en 2000 treden in Nieuwolda en omgeving de groot-

ste veranderingen op. De bebouwing breidt zich aanmerkelijk uit. De omgeving 

wordt voor de bewoners aantrekkelijker door de aanleg van bos waarin wan-

delpaden zijn aangelegd. Hierdoor is ook het beeld van de omgeving sterk 

gewijzigd. De oorspronkelijke openheid is gewijzigd in meer kleinschalige 

ruimten. 

Het Termunterzijldiep heeft de functie als vaarweg verloren. Het dorp is nu 

goed ontsloten door de N362 die een snelle verbinding vormt met Delfzijl en 

Scheemda. 

Ook laat het kaartbeeld zien dat in de landbouw grote veranderingen hebben 

plaatsgevonden. De smalle opstrekkende kavels zijn omgevormd tot zeer grote 

blokvormige percelen. 

 

R u i m te l i j k e  k a r a k t e r i s t i e k  

De kernkwaliteit van de openbare ruimte in Nieuwolda ligt in het feit dat het 

nog een gaaf voorbeeld is van een Gronings lintdorp. Door de lintvormige 

structuur is de overgang tussen het buitengebied en het dorp niet heel hard te 

stellen. Er is sprake van een geleidelijke overgang van buiten naar binnen, die 

zichtbaar is in de verdichting van boerderijen en de combinatie met andere 

functies, zoals winkels, het dorpshuis, 't Hamrik en de kruising met de brug.  

Het Termuntenzijldiep is een karakteristiek en structurerend element in de 

dorpskern.  

 

N i euw  S cheemda / ' t  Waa r  

 

H i s t o r i s c h e  s c h e t s  

Nieuw Scheemda (of Scheemder Hamrik) en 't Waar liggen aan de rand van de 

ingedijkte Dollard.  

Nieuw Scheemda is een dochterdorp van Scheemda, dat in 1657 zelfstandig is 

geworden. Het ontstond doordat de afstand naar de akkers vanuit Scheemda 

steeds groter werd. 

't Waar ligt ten noorden van Nieuw Scheemda en is in 1545 ontstaan langs de-

zelfde dijk van de Dollard. 't Waar heeft zijn naam te danken aan de hier vroe-

ger gelegen sluis in het Termunterzijldiep. 

 

1960 

2000 
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In het navolgende wordt de ruimtelijke ontwikkeling van Nieuw Scheemda en 

’t Waar en de directe omgeving toegelicht aan de hand van topografische 

kaartbeelden van omstreeks 1850, 1900, 1960 en 2000. 

 

Nieuw Scheemda en 't Waar zijn lintdorpen met op regelmatige afstand van 

elkaar gelegen grote boerderijen langs de Hamrikkerweg en langs de Hoofd-

weg. Nabij de kerk in Nieuw Scheemda en op het punt waar het Nieuwe diep in 

het Zijldiep uitkomt, is ook sprake van woonbebouwing, molens en dergelijke. 

Vanaf het Zijldiep loopt een dwarsvaart (Kerkdiep) naar de dorpskern van 

Nieuw Scheemda. De ontsluiting via het water is in deze tijd belangrijker dan 

via de (onverharde) wegen. 

De agrarische functie overheerst. De kaart laat een opstrekkende verkaveling 

zien die puntvormig uitloopt in de richting van Scheemda. 

 

In de periode van 1850 tot 1900 treden geen grote veranderingen op in Nieuw 

Scheemda en 't Waar. De bebouwing neemt in de kernen toe. De doorgaande 

wegen zijn inmiddels verhard. 

De verkaveling van het agrarisch gebied wijkt niet af van de situatie in 1850. 

 

Ook in de periode tot 1960 zijn de veranderingen in Nieuw Scheemda en 't 

Waar gering. Er is sprake van een verdere toename van (niet-agrarische) be-

bouwing. Opmerkelijk in het kaartbeeld is het verlaten baanlichaam van de 

lokaalspoorlijn, die tussen 1900 en 1960 korte tijd heeft bestaan. 

De verkaveling van de agrarische gronden vertoont nog steeds het beeld van 

voorgaande perioden. 

 

In de periode van 1960 tot 2000 neemt de hoeveelheid bebouwing nauwelijks 

toe. Door de aanplant van bos en de toename van erf- en wegbeplantingen 

ontstaat plaatselijk langs de wegen een meer besloten beeld. Bij 't Waar is een 

natuurgebied ontwikkeld en de aansluiting van het Buiten Nieuwediep op het 

Zijldiep is verlegd naar de zuidzijde van de Hoofdweg. 

In deze periode wordt ook de inrichting van het agrarisch gebied ingrijpend 

gewijzigd. De opstrekkende verkaveling heeft plaatsgemaakt voor een groot-

schalige rationele blokverkaveling. 

 

R u i m te l i j k e  k a r a k t e r i s t i e k  

Nieuw Scheemda is een dijk-wegdorp. Daar waar de dijk en het Termuntenzijl-

diep het dichtst bij elkaar zijn, in de omgeving van de Nederlands-hervormde 

kerk, het kerkhof en de pastorie, is een concentratie van kleinschalige bebou-

wing ontstaan. De bebouwing staat haaks of evenwijdig en dicht op de weg. 

Vanaf het Termuntenzijldiep loopt, tot aan de dijk, de Kerkwijk. Deze dorps-

uitbouw heeft haaks op de oorspronkelijke dorpsas plaatsgevonden. De kerk, 

het diep en het dorpsbos ten noorden van de Kerkwijk enerzijds en de omge-

ving bij de school anderzijds vormen belangrijke elementen van het dorp. Aan 

de zuidzijde van de Kerkwijk liggen enkele arbeiderswoningen. De bebouwing 

langs de dijk breidde zich uit in noordelijke richting en sloot aan op die van 

't Waar. Hier werden voornamelijk burger- en arbeiderswoningen gebouwd. 

1850 

1900 

1960 

2000 
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Ook de bebouwing ten zuiden van de Kerkwijk breidde zich uit. Aan lanen 

haaks op het water werden arbeiderswoningen gebouwd. Na 1940 groeide 

Nieuw Scheemda nauwelijks.  

 

Karakteristiek voor 't Waar is de ligging aan het water. Ten zuiden van de slin-

gerende Hoofdweg loopt het Buiten Nieuwediep dat ter hoogte van de Pasto-

rieweg uitkomt in het Termuntenzijldiep. Hierna kruist het Termuntenzijldiep 

de Hoofdweg. De bebouwing staat aan weerszijden van de Hoofdweg verspreid 

en bestaat uit burger- en arbeiderswoningen met daartussen een enkele boer-

derij. Ten westen van de kruising met het Termuntenzijldiep bevindt zich de 

grootste concentratie. Via het verbindingskanaal is een relatie met het natuur-

reservaat Hondshalstermeer. 

 

 
1 8 5 0   1 9 0 0  

 

 
1 9 5 0   2 0 0 0  
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3 B e l e i d s k a d e r  

3 . 1   

R i j k  

De Nota Ruimte (2006) bevat de visie van het Rijk op de ruimtelijke ontwikke-

ling van Nederland tot 2020, met een doorkijk naar 2030. De Nota Ruimte ver-

vangt de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) en het 

Structuurschema Groene Ruimte. 

Het nationaal ruimtelijke beleid richt zich op vier algemene doelen: 

- versterking van de internationale concurrentiepositie; 

- borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke 

waarden; 

- bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 

- borging van de veiligheid (tegen water en risicovolle activiteiten). 

 

Twee begrippen staan centraal in de Nota Ruimte: basiskwaliteit en nationale 

Ruimtelijke Hoofdstructuur. 

De nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur bestaat uit de belangrijkste gebieden 

in Nederland op het terrein van economie, infrastructuur en verstedelijking, 

water, natuur en landschap. Hieronder vallen bijvoorbeeld de mainports 

Schiphol en Rotterdam, maar ook de nationale stedelijke netwerken en de 

Ecologische Hoofdstructuur.  

Voor de gebieden die geen onderdeel vormen van de nationale Ruimtelijke 

Hoofdstructuur (zoals Nieuw Scheemda, ’t Waar en Nieuwolda), is het beleid 

gericht op het waarborgen en, waar mogelijk, het vergroten van de basiskwali-

teit. De eerste verantwoordelijkheid voor deze basiskwaliteit ligt bij de pro-

vincie. De Nota Ruimte geeft op een aantal punten zelf invulling aan het begrip 

basiskwaliteit (van dorpen). Allereerst geldt als basiskwaliteit dat in (alle) 

dorpen woningbouw mogelijk is, ten minste om te kunnen voorzien in de eigen 

behoefte. Ook de vestiging van nieuwe, lokale georiënteerde bedrijvigheid is 

mogelijk. Daarbij geldt wel als voorbehoud dat wonen en werken in regionaal 

verband wordt afgestemd. Bovendien geldt het principe van bundeling: uit-

breidingen dienen plaats te vinden in of aansluitend aan bestaand bebouwd 

gebied. Op meer procesmatig gebied geldt de watertoets als onderdeel van de 

basiskwaliteit. Dit geldt ook voor het voldoen aan de diverse Europese richtlij-

nen. 

NOTA RUIMTE 
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3 . 2   

P r o v i n c i e  

Op 20 december 2005 is het Provinciaal Omgevingsplan II (POP II) door Gedepu-

teerd Staten vastgesteld. In dit plan zijn het streekplan, het waterhuishou-

dingplan, het milieubeleidsplan en het mobiliteitsplan geïntegreerd. 

Het POP II schetst in hoofdlijnen het beleid voor de lange termijn (2030) en 

daarnaast wordt per thema en gebiedsgericht het beleid tot 2010 meer con-

creet aangegeven. Voor Nieuwolda, Nieuw Scheemda en ‘t Waar is met name 

de gebiedsgerichte uitwerking voor Oost-Groningen en het thematische beleid 

aangaande het wonen in plattelandskernen van belang. 

 

Het POP II schetst voor Oost-Groningen een gebiedsperspectief voor 2030. 

Relevante fragmenten uit dit perspectief voor de gemeente Scheemda zijn: 

''Oost-Groningen is een dynamisch gebied. De economie bloeit, vooral door de 

groei van de zakelijke dienstverlening, de industrie in de centrumgemeenten 

en de landbouw. Informatie- en communicatietechnologie zorgen voor veel 

werkgelegenheid. Mede daardoor is de werkloosheid laag. Recreatie en toeris-

me groeien, gestimuleerd door de gevarieerde landschappen en de hoge omge-

vingskwaliteit. Cultuur is een bindend element. Oost-Groningen beschikt over 

hoogwaardige weg- en spoorverbindingen. In de kleine(re) kernen zijn voorzie-

ningen aanwezig voor deelname aan culturele activiteiten. Er is veel cultuur-

toerisme en er zijn attracties van bijzondere kwaliteit. Stijlvolle woningen op 

grote landgoedachtige kavels versterken het landschap. De landbouw heeft een 

gezonde positie. De teelt van zetmeelaardappelen levert hoge opbrengsten per 

hectare en kent vele toepassingen. Daarnaast is er melkveehouderij, boom-

teelt en akkerbouw in combinatie met een varkens- en pluimveehouderij. Het 

gebied is in trek door het aanbod van woningen in combinatie met natuur en 

landschap.''  

 

Vanwege het streven naar concentratie is de provincie terughoudend met het 

toestaan van het bouwen van nieuwe woningen in de kleinere dorpen. Woning-

bouw is hier alleen wenselijk als dit de beeldkwaliteit van deze dorpen ver-

sterkt, bijvoorbeeld door het opvullen van ruimte in de bestaande bebouwing. 

In dorpen met een redelijk compleet voorzieningenniveau kan bovendien wor-

den gebouwd voor de eigen behoefte, ten einde de leefbaarheid en het voor-

zieningenniveau in stand te houden. 

Voor de gemeenten Scheemda, Winschoten en Reiderland, waarin de Blauwe-

stad ligt, stelt het POP II dat voorlopig alleen nieuw mag worden gebouwd in 

de Blauwestad en voor het hogere segment. 

Herstructurering van de bestaande woningvoorraad acht het POP II ook in de 

dorpen en op kleinere schaal dan in de steden een belangrijk aandachtspunt. 

Op grond van het POP II zijn gemeenten verplicht tot het opstellen van een 

gemeentelijk woonplan waarin zij hun beleid (zowel kwalitatief als kwantita-

tief) ten aanzien van het wonen vastleggen. 

 

POP II 

GEBIEDSGERICHTE UIT-

WERKING OOST-

GRONINGEN 

THEMATISCH BELEID: 

WONEN 
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Gedeputeerde Staten van Groningen hebben op 1 juli 2009 het Provinciaal 

Omgevingsplan 2009-2013 (POP III) vastgesteld.  

Verhoging van de ruimtelijke kwaliteit staat centraal in het POP III. Meer dan 

voorheen moet bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen rekening worden gehou-

den met de karakteristieken van de omgeving. Belangrijkste steekwoorden 

zijn: karakteristieken, ontwikkeling, ondernemerschap, energie en klimaat1. 

3 . 3   

G e m e e n t e  

Zoals in de inleiding al werd opgemerkt, geldt voor een groot deel van 

Scheemda, tot het van kracht worden van het onderhavige bestemmingsplan, 

een aantal verouderde bestemmingsplannen. Ondanks het feit dat de meeste 

plannen zijn verouderd, vormen ze - vanuit het oogpunt van rechtszekerheid - 

een kader voor nieuw op te stellen bestemmingsplannen. 

 

In het Woonplan gemeente Scheemda 2002-2010 wordt een beeld geschetst 

van de woningmarktsituatie en een visie gegeven op het wonen in de toe-

komst. Deze visie is mede gebaseerd op een uitgebreide enquête onder de 

inwoners over hun woonwaardering en woonwensen. Het woonplan bevat een 

algemene visie die per dorp nader is uitgewerkt. Per kern is ingegaan op de 

specifieke woningmarktsituatie en wordt een ontwikkelingsperspectief ge-

schetst. De transformatie van bestaande woongebieden speelt hierbij een cen-

trale rol. In het navolgende zal kort op de algemene beleidslijnen per kern 

worden ingegaan. 

 

N i euwo l d a  

 

De woningmarktsituatie van Nieuwolda is kwetsbaar. Er is vrijwel geen uitbrei-

dingsbehoefte en de kwalitatieve vraag zal voornamelijk via herstructurering 

moeten worden bediend. Dit proces is de afgelopen jaren op gang gekomen en 

zal versneld moeten worden opgepakt. De beperkte vraag naar koopwoningen 

onder de eigen inwoners maakt het niet eenvoudig. Dit pleit ervoor om op 

transformatielocaties extra kwaliteit te realiseren, waarbij de kwaliteiten van 

het Termuntenzijldiep optimaal moeten worden benut. Dit mede met het oog 

op het op peil houden van de instroom uit andere gemeenten ter compensatie 

van bewoners die naar elders vertrekken. 

 

N i euw  S cheemda / ’ t  Waa r   

 

Het woonbeleid in Nieuw Scheemda en 't Waar is vooral gericht op verbetering 

van de ruimtelijke kwaliteit, herstructurering van corporatiewoningen om 

                                                   
1 Zodra de tekst van het vastgestelde POP III beschikbaar is, zal deze paragraaf worden her-

zien. Uit het voorontwerp blijkt dat het beleid voor het plangebied slechts beperkt is gewij-

zigd. 

POP III 

VIGERENDE BESTEMMINGS-

PLANNEN 

WOONPLAN 
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dreigende overtolligheid tegen te gaan en bewoners stimuleren te investeren 

in woningverbetering van particuliere woningen. Aandachtspunten zijn: 

- de omgeving van de sloperij; 

- het versterken van de dorpsentree van 't Waar, onder andere door de 

bouw van enkele woningen. Nieuwbouw is hiervoor een geschikt instru-

ment (deze nieuwbouw maakt evenwel geen deel uit van onderhavig be-

stemmingsplan)2; 

- het afronden van de verkoop in het bestemmingsplan Katerslaan in 

Nieuw Scheemda ten zuiden van Kerkwijk (vijf kavels zijn nog beschik-

baar)²; 

- tien woningen van Vitalis aan de Karspellaan. 

 

De gemeente werkt aan de afronding van het dorpsontwikkelingsplan 'Noorde-

lijke Dorpen'. In dit plan zijn voor Nieuwolda, Nieuw Scheemda en ‘t Waar 

enkele ontwikkelingsrichtingen aangegeven ter handhaving, dan wel ter verbe-

tering van het woon- en leefklimaat. Deze zijn ter informatie overgenomen in 

de onderstaande tabel. 

 

Kern Karakteristiek, identiteit van het gebied Randvoorwaarden en inspiratie 

bij ontwikkelingen 

Nieuw-Scheemda/‘t Waar  - Verdichting van het lint bij Kerkwijk en 

omgeving school 

- De kerk is een belangrijk oriëntatiepunt 

- ’t Waar ligt aan het water 

- Herkenbaarheid van de afzonderlijke buurten 

- Rol Termunterzijldiep 

- Cultuurhistorisch: stationslocatie 

Nieuwolda/Nieuwolda Oost - Duidelijke dorpskern met nieuwbouwwijken 

hieromheen 

- Het kruispunt tussen het dorpslint en het 

Termunterzijldiep is een strategische plek in 

het dorp 

- De kerk en het omliggende singelgebied zijn 

een belangrijk oriëntatiepunt 

- Nieuwolda heeft een groen silhouet 

- Herkenbaarheid 

- Rol haven en Termunterzijldiep 

- Cultuurhistorisch: stationslocatie 

 

Bron: Nota van Uitgangspunten Noordelijke dorpen Scheemda - oktober 2007 

 

In de gewijzigde Woningwet 2003 is een structureel andere opzet gegeven aan 

het welstandstoezicht. Gemeenten dienen hun welstandsbeleid voortaan in-

zichtelijk te maken en vast te leggen in een gemeentelijke welstandsnota. De 

welstandsbeoordeling wordt (uitsluitend) gebaseerd op de hierin opgenomen 

welstandscriteria. Dit vergt een goede koppeling tussen het bestemmingsplan 

en de welstandsnota. 

 

De gemeente Scheemda heeft ervoor gekozen om samen met de buurgemeen-

ten Winschoten en Reiderland een welstandsnota op te stellen. Een belangrijke 

pijler van deze nota vormen de gebiedsgerichte welstandscriteria voor het 

                                                   
2 Inmiddels niet meer van toepassing. Op dit moment wordt gewerkt aan de actualisatie van 

het woonplan. 

ACTUELE PLANNEN EN 

ONTWIKKELINGEN 

WELSTANDSNOTA 
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bestaande bebouwde gebied. Belangrijkste onderlegger van de gebiedsindeling 

zijn de diverse historische bebouwingslinten in de drie gemeenten. Over het 

algemeen is het welstandsbeleid gericht op het behoud c.q. het respecteren 

van het bestaande bebouwingsbeeld. Toch wordt op enkele plaatsen ook ver-

nieuwing voorgestaan c.q. toegestaan. Dit vooral om in te spelen op de verde-

re ontwikkeling van de Blauwestad. Het plangebied is ingedeeld bij meerdere 

welstandsgebieden. Aan elk gebied zijn afzonderlijke beleidsintenties en wel-

standscriteria verbonden. 

 

In 2001 is in het kader van het project Leefbaarheid Kernen een enquête ge-

houden onder de inwoners van de gemeente Scheemda over leefbaarheid in de 

breedste zin van het woord. De resultaten van deze enquête zijn verwerkt in 

het woonplan (zie vorenstaande). Hierbij is ook een visie op voorzieningen, de 

ruimtelijke kwaliteit en de sociale structuur van de dorpen ontwikkeld.  

 

Om de beleidsinhoudelijke verschillen wat betreft het bouwen van bijgebou-

wen bij woningen tussen de vigerende plannen op te heffen, is in 2005 de noti-

tie BAUW (Bijgebouwen, Aan- en Uitbouwen bij Woonbestemmingen) 

vastgesteld. In deze notitie zijn regels gesteld ten aanzien van de toegestane 

oppervlakte, de hoogte en de situering van bijgebouwen en aan- en uitbouwen 

bij (bestaande) woningen.  

 

PROJECT LEEFBAARHEID 

KERNEN 

BIJGEBOUWENREGELING 
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4 P l a n b e s c h r i j v i n g  

4 . 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 (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro), 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 term voorschriften is 

gewijzigd in regels. De strafbepaling en de algemene gebruiksbepalingen zijn 

niet langer opgenomen, aangezien dit in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening 

(artikel 7.10) is geregeld. Wel is in het plan gebruikgemaakt van de mogelijk-

heid om specifieke gebruiksregels op te nemen. Uitsluiting van de aanvullende 

werking Bouwverordening zal komen te vervallen. Deze regeling is derhalve 

niet meer opgenomen in de regels.  

 

De inleidende regels (begrippen en wijze van meten) sluiten aan bij de eisen 

van het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening. Dit geldt tevens voor de opzet 

van de algemene regels (anti-dubbeltelbepaling, algemene gebruiksregels, 

algemene ontheffingsregels) en het overgangsrecht. 

4 . 2   

T o e l i c h t i n g  o p  d e  b e s t e m m i n g e n  

In het plan zijn de volgende bestemmingen gehanteerd: 

- Agrarisch; 

- Bedrijf; 

- Bedrijf – Openbaar nut; 

- Bos; 

- Centrum; 

- Detailhandel; 

- Groen; 

- Horeca; 

- Kantoor; 

- Maatschappelijk; 

- Maatschappelijk-Begraafplaats; 
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- Recreatie; 

- Sport; 

- Sport-IJsbaan; 

- Verkeer; 

- Verkeer-Verblijf; 

- Water; 

- Wonen-1; 

- Wonen-2. 

 

Wonen  

 

In de regels is uitgegaan van twee woonbestemmingen. Wonen-1 heeft betrek-

king op woongebieden met een (overwegende) goothoogte van 3 m en bouw-

hoogte van 9 m. Voor de bestemming Wonen-2 is deze maatvoering 

respectievelijk 6 m en 9 m. De afwijkende bouw- en goothoogtes binnen beide 

bestemmingen zijn in de verbeelding aangeduid door middel van ‘bolletje’.  

 

Binnen de woonbestemmingen zijn woonhuizen toegestaan al dan niet in com-

binatie met een aan huis verbonden beroep of kleinschalige, bedrijfsmatige 

activiteiten.  

 

Voor het bouwen van gebouwen en overige bouwwerken zijn bouwregels opge-

nomen. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op de plaatsing van gebouwen, 

de bouw- en goothoogte en de dakhelling.  

 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen is aansluiting gezocht 

bij de bebouwingsregels, zoals neergelegd in de notitie BAUW. De bijgebouwen 

mogen binnen de in de verbeelding met 'erf' aangegeven gronden worden ge-

bouwd of binnen het bouwvlak als daar nog ruimte is. De gezamenlijke opper-

vlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 

70 m². In specifieke situaties en onder voorwaarden kan dit oppervlak via toe-

passing van een ontheffing worden vergroot tot maximaal 110 m². Carports 

worden vanwege de ruimtelijke uitstraling, die in veel gevallen vergelijkbaar is 

met de uitstraling van deze bouwwerken, qua regeling grotendeels gelijkge-

steld met aan- en uitbouwen en bijgebouwen.  
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5 T o e t s  a a n  w e t -  e n  

r e g e l g e v i n g  

5 . 1   

I n l e i d i n g  

Voorzover een bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, dient 

een aantal zaken nader te worden afgewogen. Hierbij gaat het onder meer om 

de verplichte toetsing aan de Wet geluidhinder en de Flora- en faunawet. 

Daarnaast dient eventueel rekening te worden gehouden met nabijgelegen 

bedrijvigheid. Een en ander kan vergaande ruimtelijke consequenties hebben 

voor nieuwe ontwikkelingen. Voorliggend bestemmingsplan maakt geen nieuwe 

ontwikkelingen mogelijk. Volledigheidshalve worden in het navolgende de 

meest relevante aspecten toch nagelopen. 

5 . 2   

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

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

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

geldt, dan wel zijn aangeduid als woonerf. In geval van geluidgevoelige be-

bouwing binnen een zone dient akoestisch onderzoek plaats te vinden.  

Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of het college van bur-

gemeester en wethouders een hogere waarde is vastgesteld, geldt voor wonin-

gen binnen een zone als hoogst toelaatbare geluidsbelasting van de gevel 55 dB 

(artikel 106 van de Wet geluidhinder). 

Er vinden op dit moment geen nieuwe planologische ontwikkelingen langs we-

gen plaats, zodat akoestisch onderzoek niet noodzakelijk is. 

5 . 3   

W e t  m i l i e u b e h e e r  

Binnen Nieuwolda, Nieuw Scheemda en ‘t Waar is bedrijvigheid aanwezig. Het 

gaat vooral om agrarische bedrijven. In de bebouwingslinten is ook andere 

bedrijvigheid aanwezig. Een aantal van deze bedrijven heeft een milieucirkel 

(ofwel een verplichte afstand ten opzichte van hindergevoelige objecten) 

waarmee bij nieuwe planologische ontwikkelingen rekening dient te worden 

gehouden. Aangezien geen ingrepen binnen deze 'cirkels' zijn voorzien, zijn 

met betrekking tot milieuhinder geen nieuwe conflicten te verwachten. 
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Binnen het plangebied zijn geen (zones van) gezoneerde bedrijventerreinen 

aanwezig. 

5 . 4   

B o d e m  

De provincie Groningen heeft aan Royal Haskoning opdracht verleend voor het 

opstellen van bodembeheerplannen met bijbehorende bodemkwaliteitskaarten 

voor het bebouwd gebied van alle gemeenten in de provincie Groningen, met 

uitzondering van de gemeente Groningen. In dit kader is voor de gemeente 

Scheemda het document Bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaart; Gemeen-

te Scheemda (februari 2008) opgesteld. Dit bodembeheerplan heeft tot doel 

grondverzet en grondstromen te reguleren. Het beschrijft de randvoorwaarden 

voor hergebruik van (licht verontreinigde en schone) grond als bodem in de 

gemeente. 

Op dit punt wordt ook verwezen naar de provinciale kaart Bodeminformatie 

Groningen, die in geval van bodemingrepen eveneens zal worden geraad-

pleegd. 

Er zijn op dit moment geen nieuwe planologische ontwikkelingen voorzien, 

zodat een onderzoek naar de milieuhygiënische gesteldheid van de bodem niet 

noodzakelijk is. 

5 . 5   

W a t e r  

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting op ruim-

telijke plannen een waterparagraaf te worden opgenomen. Deze doet verslag 

van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor 

de waterhuishoudkundige situatie. De paragraaf is het resultaat van het over-

leg tussen de gemeente en het waterschap.  

 

Het kader voor de watertoets is het vigerend beleid (Vierde Nota Waterhuis-

houding, Waterbeleid 21e eeuw, Europese Kaderrichtlijn water, Vijfde Nota 

over de ruimtelijke ordening en de beleidslijn Ruimte voor de Rivier). De wa-

tertoets wordt uitgevoerd binnen de bestaande wet- en regelgeving op het 

gebied van ruimtelijke ordening en water, op basis van het Waterbeleid 21e 

eeuw.  

 

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 het nationale 

beleid. 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 infiltreren van regenwater in de bodem; 

ALGEMEEN BELEIDSKADER 
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- het bergen van regenwater in vijvers; 

- 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 klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelrijzing. Het Waterbeleid 

21e eeuw heeft twee principes voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd. 

Deze twee principes zijn de volgende zogenaamde 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-

gebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig opleveren, wordt het 

water afgevoerd. Bij 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. 

 

B e he e r p l a n  2 0 0 3 - 2 0 07  

Het plangebied maakt deel uit van het beheergebied van het Waterschap Hun-

ze en Aa's. Dit beheergebied omvat het oostelijke deel van de provincie Gro-

ningen en een gedeelte van de provincie Drenthe. Het beleid is weergeven in 

het Beheerplan Waterschap Hunze en Aa's 2003-2007 (2002). De functiezones 

uit het POP (en het Drentse POP) zijn hierin vertaald naar eigen functiezones. 

Er zijn geen nieuwe functies gecreëerd en ook de begrenzingen wijken niet af 

van die uit de provinciale plannen. Wel zijn de grenzen nauwkeuriger getrok-

ken, zodat tot op perceelsniveau duidelijk is van welke functie sprake is. 

 

Een belangrijke doelstelling van het Waterschap Hunze en Aa's is het bereiken 

van schoon oppervlaktewater en ecologisch gezond oppervlaktewater. Om dit 

te bereiken, zuivert het waterschap afvalwater, geeft het waterschap vergun-

ningen af aan bedrijven, controleert/handhaaft het waterschap lozingen en 

checkt de kwaliteit van de wateren. Het waterschap stelt verder gebieds- en 

functiegerelateerde waterkwaliteitsnormen op, waarbij de systeembenadering 

voorop staat. Daarnaast wordt een actief bronnenbeleid gevoerd ter voorko-

ming van ongewenste overstortsituaties. 

Een belangrijke doelstelling van het waterschap is het zorg dragen voor veilige 

watersystemen (droge voeten) en voldoende water op de juiste plaats. Om dit 

te bereiken, voert het waterschap peilbeheer uit. Met het peilbeheer wordt 

geprobeerd optimale omstandigheden te creëren voor de verschillende functies 

in een bepaald gebied, zoals landbouw, wonen, natuur, recreatie, industrie et 

WATERSCHAP HUNZE EN 

AA'S 
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cetera. Om dit te bereiken, doet het waterschap onderzoek en formuleert zij 

beleidskaders. 

 

N o t i t i e  s t e d e l i j k  w a te r b e h e e r  

Een relevant beleidsdocument van het Waterschap Hunze en Aa's in dit ver-

band is ook de Notitie stedelijk waterbeheer, samenwerking, bewustwording 

en maatwerk (2003). Hierin staat een eigen integrale visie en het beleid voor 

stedelijk waterbeheer. Aan de hand van deze notitie kunnen concrete maatre-

gelen en richtlijnen worden onderbouwd en wordt duidelijkheid gegeven over 

hoe, samen met gemeenten, invulling kan worden gegeven aan het waterbe-

heer in het bebouwde gebied. 

 

V i s i e  Wa te r p l a n  S c h e e m d a - M e n t e r w o l d e  

De gemeenten Scheemda en Menterwolde en het Waterschap Hunze en Aa’s 

zijn op dit moment gezamenlijk bezig de 'Visie Waterplan Scheemda-

Menterwolde; 'Noaberschap in wotter' op te stellen. Voor dit waterplan is als 

doel geformuleerd: Door een duurzame en integrale benadering van water een 

optimale situatie scheppen voor een hoogwaardige, leefbare, veilige en eco-

nomisch gezonde omgeving, nu en in de toekomst.  

De gemeenten en het waterschap hebben in de visie als ambitie voor herstruc-

tureringsplannen opgenomen dat 60% van het verhard oppervlak wordt afge-

koppeld. Daarbovenop dient het hemelwater zoveel mogelijk te worden 

vastgehouden in het stedelijk gebied en niet te worden afgewenteld op het 

landelijk gebied. Als richtlijn wordt 10% compenserende waterberging aange-

houden. Voor de exacte bepaling van de compenserende waterberging wordt 

gebruikgemaakt van de methode 'regenduurlijnen' van het waterschap. Het 

opstellen van een regenwaterstructuurplan wordt daarbij gezien als mogelijk-

heid om de zoektocht naar ruimte voor water vorm te geven. Ook innovatieve 

waterberging, zoals water op straat, water onder de straat en vegetatiedaken, 

worden gezien als mogelijkheden om het water langer vast te houden in de 

bebouwing. 

In de visie zijn binnen Scheemda geen gebieden aangegeven met 

(grond)wateroverlast. Wel zijn acht locaties aangegeven waar sprake is van 

licht verontreinigd water. Dit wordt met name veroorzaakt door zwerfvuil. De 

gemeente en het waterschap bereiden maatregelen ter sanering voor. 

 

Het waterplan is voor de gemeente Scheemda inmiddels uitgewerkt in het 

concept van het Waterplan Scheemda-Menterwolde - uitvoeringsplan gemeente 

Scheemda (Oranjewoud, 2008). De volgende projecten zijn van belang voor het 

plangebied: 

- realiseren van de streefbeelden uit de Ecoscan. Verbeteren waterkwali-

teit en ecologie in het stedelijk gebied (geldt voor de jachthaven en vij-

ver De Streep in Nieuwolda); 

- haalbaarheidsonderzoek naar een vergroting van het Hondshalstermeer, 

het oppervlak waterrecreatie en het boezemoppervlak in Nieuwolda en 

omgeving. 
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Het plan is door het waterschap beoordeeld. Het waterschap heeft wel/geen 

bezwaar tegen het plan met betrekking tot de waterhuishouding. P.m. 

5 . 6   

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. De uitvoeringsregelingen zullen naar verwachting in 2009 

gereed zijn.  

Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit 

moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe ont-

wikkelingen, zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten 

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

normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit.  

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

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

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

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

 

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

een definitief vastgesteld NSL. Tijdens deze interim-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 ko-

mende jaren wordt door het Milieu- en Natuurplanbureau 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 (internationaal) bronbeleid. Uit-

gaande van het criterium van de Raad van State, dat nieuwe ontwikkelingen 

niet mogen leiden tot het overschrijden of niet bereiken van de grenswaarden, 

acht het kabinet projecten die 1% aan de bestaande concentraties toevoegen 

aanvaardbaar. De reden hiervoor is dat deze 1% binnen een jaar zal worden 

gecompenseerd door de trendmatige verbetering van de luchtkwaliteit, zodat 

per saldo geen verslechtering optreedt. 

 

Onderhavig bestemmingsplan maakt geen ontwikkelingen mogelijk die van 

invloed zijn op de luchtkwaliteit. De genoemde grens van 1% (toename van 

WATERADVIES 

NSL/NIBM 

INTERIM-PERIODE 

AFWEGING 
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0,4 µg/m3 NO2 of PM10) wordt daarmee niet overschreden. Onderzoek naar de 

luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven.  

5 . 7   

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

Op dit punt wordt verwezen naar de bijlagen waarin het advies van het Steun-

punt externe veiligheid Groningen is opgenomen. Hieruit kan worden opge-

maakt dat zich binnen het plangebied op dit moment geen acute knelpunten 

ten aanzien van Bevi-inrichtingen en het vervoer van gevaarlijke stoffen (over 

wegen, dan wel door buisleidingen) voordoen. Over de gasleiding ten zuiden 

van Nieuwolda is bij Gasunie een verzoek ingediend om gegevens te verstrek-

ken over de exacte ligging en eventuele risicoaspecten. Deze paragraaf zal 

daar te zijner tijd op worden aangevuld.  

5 . 8   

E c o l o g i e  

Ter bescherming van de ecologische waarden dient bij ruimtelijke ingrepen 

een afweging te worden gemaakt in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn 

en de Flora- en faunawet. 

 

Met de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden levert Nederland een bijdrage aan 

een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De Vogelrichtlijn is 

gericht op het beschermen van de in het wild levende vogelsoorten en op de 

instandhouding van de habitatten die het leefmilieu voor deze soorten vormen. 

De Habitatrichtlijn is gericht op het in stand houden van natuurlijke en halfna-

tuurlijke habitatten en bescherming van wilde flora en fauna. De Vogelricht-

lijngebieden en de Habitatrichtlijngebieden zijn reeds vastgesteld. 

In de Flora- en faunawet wordt gesteld dat voldoende zorg in acht dient te 

worden genomen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor 

hun directe leefomgeving. Dit betekent dat dient te worden onderzocht of 

middels de plannen bedreigende situaties ontstaan in de leefomgeving van, in 

of direct rond het gebied voorkomende flora en fauna. Het gaat dus om het 

effect van de beoogde ingreep op het natuurlijke milieu. De aard van de in-

greep speelt daarbij een belangrijke rol. 

 

Er zijn binnen het plangebied geen ingrepen voorzien waarvoor een onderzoek 

in het kader de Vogel- en Habitatrichtlijn of Flora- en faunawet moet worden 

uitgevoerd.  
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5 . 9   

A r c h e o l o g i e  

Archeologische (verwachtings)waarden dienen op grond van de (aangepaste) 

Monumentenwet 1988 te worden mee gewogen in de besluitvorming over ruim-

telijke ingrepen. Doel van de Monumentenwet is namelijk: 'bescherming van 

aanwezige en te verwachten archeologische waarden door het reguleren van 

bodemverstorende activiteiten'. Voor archeologische waarden kan de Archeo-

logische Monumentenkaart worden geraadpleegd. Hierop zijn voor het plange-

bied of de directe omgeving daarvan geen waarden aangegeven. In geval van 

ruimtelijke ingrepen binnen het plangebied wordt contact opgenomen met 

Libau om na te gaan of archeologisch veldonderzoek is vereist. 
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6 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  

Aangezien dit bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, 

is een exploitatieopzet niet aan de orde. 
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7 I n s p r a a k  e n  

o v e r l e g  

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 9 april 2009 tot 27 mei 2009 ter 

inzage gelegen en is in het kader van het bepaalde in artikel 3.1.1 van het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor overleg verzonden aan betrokken in-

stanties. De binnengekomen reacties zijn integraal als bijlage opgenomen. 

Hierna zijn de voornaamste opmerkingen samengevat en van een reactie voor-

zien. 

7 . 1   

O v e r l e g  

1 .  P r o v i n c i e  G ron i n g en  

 

O p m e r k i n g  1 . 1  

Verzocht wordt in de toelichting een groepsrisicoverantwoording op te nemen 

inzake de aardgasbuisleiding nabij Nieuwolda. 

 

R e a c t i e  1 . 1  

Bij Gasunie zijn inmiddels gegevens over de betreffende leiding en het bijbe-

horende groepsrisico aangevraagd. De toelichting zal op dit punt nog worden 

aangevuld. Gelet op de afstand tot het plangebied en het geringe aantal (be-

perkt) kwetsbare objecten in de omgeving van deze leiding, worden wat dit 

betreft geen knelpunten verwacht.  

 

 

2 .  VROM - i n spe c t i e  

 

O p m e r k i n g  2 . 1  

Verzocht wordt bij Gasunie informatie in te winnen over de gasleiding die bin-

nen het plangebied is gelegen. Voor deze leiding en de bijbehorende belemme-

rende strook zal een passende bestemming moeten worden opgenomen. 

 

R e a c t i e  2 . 1  

Zie reactie 1.1. 

 

O p m e r k i n g  2 . 2  

Idem voor het gasdrukregel- en meetstation achter de Wagenborgerweg. 

 

R e a c t i e  2 . 2  

Zie reactie 1.1. 
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3 .  Hu lp v e r l en i n g s d i en s t  G r on i n g en  

 

O p m e r k i n g  3 . 1  

Verzocht wordt een externe veiligheidsparagraaf op te stellen waarin wordt 

ingegaan op de huidige en toekomstige wetgeving, de aanwezige risicobron-

nen, het plaatsgebonden risico en het groepsrisico en de acceptatie daarvan. 

 

R e a c t i e  3 . 1  

Zoals blijkt uit het in de bijlagen opgenomen advies van het Steunpunt Externe 

Veiligheid Groningen, zijn er geen risicobronnen aanwezig die om een nadere 

afweging vragen. Zie ook reactie 1.1.  

 

 

4 .  K amer  v an  Ko ophande l  

 

O p m e r k i n g  4 . 1  

Opgemerkt wordt dat de 30%-regeling in artikel 20.5.2 en artikel 21.5.2 te 

beperkend is om doelmatig en efficiënt bijgebouwen te kunnen benutten voor 

aan huis verbonden beroepen en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. 

Verzocht wordt op dit punt meer flexibiliteit in het plan te brengen 

 

R e a c t i e  4 . 1  

Het betreft hier een gemeentelijke standaardregeling die recentelijk ook is 

toegepast voor de nieuwe bestemmingsplannen voor Scheemda en Heiliger-

lee/Westerlee. De gemeente ziet vooralsnog geen reden om van deze stan-

daard af te wijken. 

 

 

5 .  V e r en i g i n g  Do rp sbe l a n g en  

 

O p m e r k i n g  5 . 1  

Opgemerkt wordt dat de keuze voor een conserverend bestemmingsplan in 

strijd is met het geschetste beleidskader waaruit blijkt dat ontwikkelingen 

binnen dorpen ten goede kunnen komen aan de ruimtelijke kwaliteit. 

 

R e a c t i e  5 . 1  

Met ‘nieuwe ontwikkelingen’ op pagina 9 wordt bedoeld ‘wijzigingen sinds de 

vaststelling van het vigerend bestemmingsplan’. Op pagina 15 wordt verwezen 

naar het algemeen rijksbeleid. Daarmee is niet gezegd dat in iedere dorpskern 

woningbouw is toegestaan. 

 

O p m e r k i n g  5 . 2  

‘Versterking van de dorpsentree’ (pagina 18) had in het nieuwe bestemmings-

plan kunnen worden meegenomen. 
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R e a c t i e  5 . 2  

Er zijn nog geen concrete plannen voor bedoelde versterking, zodat in het 

bestemmingsplan ook nog geen passende regeling kan worden opgenomen. 

 

O p m e r k i n g  5 . 3  

Niet duidelijk is wat wordt bedoeld met gestelde na het tweede en derde aan-

dachtsstreepje bovenaan pagina 18. 

 

R e a c t i e  5 . 3  

Het betreft hier een opsomming uit het woonplan die inmiddels door de actua-

liteit is ingehaald. De toelichting is op dit punt herzien. 

 

O p m e r k i n g  5 . 4  

Niet duidelijk is wat de rode lijn in de verbeelding betekent die is aangeduid 

als ‘grens partiële/correctieve herziening’. 

 

R e a c t i e  5 . 4  

Genoemde lijn is niet in de verbeeldingskaarten aangetroffen. 

 

 

6 .  Wa t e r s ch ap  Hun ze  en  A a ’ s  

 

O p m e r k i n g  6 . 1  

Verzocht wordt om de wateren die behoren tot de boezem of hoofdwatergan-

gen van het waterschap te bestemmen als Water. Hoofdwatergangen kunnen 

eventueel ook in een andere bestemming worden ondergebracht indien in de 

regels daarvan duidelijk is aangeven dat water is inbegrepen.  

 

R e a c t i e  6 . 1  

De verbeelding en regels zijn hierop aangepast. De boezem en hoofdwatergan-

gen zijn bestemd als Water. 

7 . 2   

I n s p r a a k  

Er zijn geen inspraakreacties binnengekomen. 

 

 





 

 

B i j l a g e n  





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Ove r l eg r e a c t i e s  
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