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Onderhavige Nota inspraak en over leg bevat de weers lag van de inspraakprocedure d ie 
is  vastgeste ld voor het  voorontwerpbestemmingsplan van het  dorp Onnen.  In  de Nota 
wordt  tevens ingegaan op het  voorover leg met  d iverse over legpar tners  zoals  de 
provinc ie Groningen en het  W aterschap. De over legreact ies  en inspraakreact ies zi jn  
samengevat  en voorzien van commentaar .  Op basis  van enkele inspraakreact ies zi jn  
voors tel len gedaan tot  aanpass ing van het  bestemmingsplan. 
 
Op 28 september 2010 heef t  uw col lege ingestemd met het  voorontwerp 
bestemmingsplan en de b i jbehorende inspraakprocedure.  Vervolgens heef t  het 
voorontwerp met ingang van vr i jdag 8 ok tober 2010 6 weken ter  inzage gelegen. Op 
woensdag 20 oktober  is  een inloopavond georganiseerd in  de T iehof  in Onnen.  T i jdens 
deze avond is op een levendige wi jze gesproken met bewoners  van Onnen. Ook werd 
men in de gelegenheid geste ld een schr i f te l i jke of  mondel inge inspraakreact ie in te 
d ienen. Hiervoor werden inspraakformulieren beschikbaar  geste ld.  In de per iode dat het  
bestemmingsplan ter  inzage heef t  gelegen zi jn u ite indel i jk  9 inspraakreact ies  ingediend.  
 
Gel i jk t i jd ig is  het  bestemmingsplan verzonden aan de verschi l lende over legpar tners  in  
het kader  van het voorover leg ex ar t ike l 3 .1.1.  van het  Bes lu it  ruimtel i jke ordening (Bro) .   
 
In  deze per iode heef t  de provinc ie Groningen op 2 november  2010 een conceptreact ie 
gezonden.  Gevraagd is of  de gemeente op voorhand met de gemaakte opmerk ingen kon 
instemmen en of  het  bestemmingsplan op grond van deze react ie  aangepast  kon worden. 
De conceptreact ie  is  beoordeeld en voorzien van commentaar.  Di t  is  voor advies  
voorgelegd aan BügelHajema Adviseurs en doorgestuurd naar de provinc ie.   
 
De over ige over legpar tners konden instemmen met het  voorontwerp of  hebben n iet  
inhoudel i jk  gereageerd.   
 
De over leg-  en inspraakreact ies  le iden op sommige punten tot aanpass ing van het  
bestemmingsplan.  
In  verband met de eisen geste ld in de W et bescherming persoonsgegevens, d ie van 
toepass ing is  op d it  d ig i ta le bestemmingsplan,  zi jn  de namen van de indieners  van de 
inspraakreact ies  van part icu l iere ind ieners in  onders taand schema geanonimiseerd en 
genummerd.   
 
 Overzicht  inspraakreact ies 
 
Nr. indiener Datum brief Ingekomen Nr. 
1 20-10-2010  2559 
2 20-10-2010  2560 
3 20-10-2010  2558 
4 01-11-2010 03-11-2010 2433 
5 14-11-2010  2457 
6 09-11-2010 12-11-2010 2486 
7 10-11-2010 15-11-2010 2493 
8 10-11-2010 15-11-2010 2494 
9   Dorpsbelangen 
Onnen,  Fel land 50, 9755 
TC Onnen 

17-11-2010 18-11-2010 2536 

 



Nota i nspraak -  en ove r leg voo ront werpbes temmingsp lan vers i e  28 -04-2011 

 

 

3  

Overzicht voorover legreact ies : 
 
Nr.  Datum br ief  Ingekomen Naam indiener 
1 19-10-2010 20-10-2010 Waterschap Hunze en Aa’s, postbus 195, 9640 AD 

Veendam 
2 22-11-2010 24-11-2010 Gedeputeerde Staten van de provinc ie Groningen 
3  03-12-2010 03-12-2010 Min is ter ie van VROM 
 
 
Over legreact ies art ikel  3 .1.1 Beslui t  ru imtel i jke o rdening.  
 
Op 6 ok tober 2010 is  het voorontwerpbestemmingsplan langs e lek tronische weg 
verzonden aan d iverse over legpartners overeenkomstig het  bepaalde in ar t ike l 3.1.1. van 
het Bes lu i t  ru imtel i jke ordening. Van de over legpartners is  een react ie  ontvangen van 
Gedeputeerde Staten van de provinc ie Groningen (G.S.) ,   het W aterschap Hunze en Aa’s  
en het Min is ter ie  van VROM. 
 
Over legreact ie Gedeputeerde staten van de prov incie  Groningen. 
 
G.S.  hebben op 2 november 2010 eers t een conceptreact ie gezonden. De provinc ie heef t  
het  voorontwerpbestemmingsplan getoetst  aan de Provinc ia le Omgevingsverordening 
2009.  Hier in  zi jn  a lgemene regels  geste ld over de inhoud van bestemmingsplannen en de 
daarbi j  behorende toel icht ing.  In de conceptreact ie  is  gevraagd of  de gemeente op 
voorhand met de gemaakte opmerk ingen kon instemmen en of  het  bestemmingsplan op 
grond van deze react ie aangepast  kon worden. De conceptreact ie is  vervolgens 
beoordeeld en voorzien van commentaar.  Dit  is  voor  advies voorgelegd aan 
BügelHajema Adviseurs en op 18 november  2010 doorgestuurd aan de provinc ie.  Op 22 
november  2010 zi jn  de gemaakte afspraken over de aanpassingen per br ief  bevest igd 
door  G.S.  
 
Afgesproken is om het  bestemmingsplan op onderdelen aan te passen: 

-  het begrenzen van het  aanta l woningen in ar t ike l 4 .4. van de planregels;  
-  het u its lu i ten van rec lamemasten hoger dan 6m in de ar t ike len 5.4 en 18.1 onder  

d van de planregels;  verwerk t 
-  het opnemen van een verbod in de p lanregels op het  kappen van of  rooien van 

houtwallen en houts ingels ;  
-  het opnemen van een verbod in de p lanregels op d iepploegen, egal iseren en 

afschuiven van re l iëf .  
 
Tevens heef t  de provinc ie het vo lgende opgemerkt.   
 
Bi j  br ief  van 10 maar t 2005 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met  de bouw van 6 
woningen ten noorden van de Bareldssteeg. Met toepassing van de aangewezen 
projectprocedure a ls bedoeld in  ar t ikel  19 l id  2 van de W et op de Ruimtel i jke Ordening,  
heef t  de gemeente haren voor  de bouw van deze woningen vr i js te l l ing ver leend. 
 
In  het bestemmingsplan Onnen is  aan de betrokken gronden een woonbestemming 
toegekend. G.S.  hebben geconstateerd dat b i j  hun bes lu i t  van 20 apr i l  2010, waarbi j  op 
grond van art ike l 4.20 van de verordening de grens van het buitengebied is  vastgeste ld,  
de gronden ten noorden van de Bareldssteeg tot  het  bui tengebied z i jn  gerekend. Tegen 
de achtergrond van de br ief  van 10 maart  2005 en het vr i js te l l ingsbes lu it  van de 
gemeente Haren h ieromtrent ,  moet d it  a ls  een omissie worden beschouwd. 
Gedeputeerde Staten zi jn  bevoegd om op grond van ar t ikel  4 .20 van de verordening de 
grens te wi jzigen indien daar toe op grond van ru imtel i jke ontwikkel ingen aanle id ing 
bestaat.  Om bovengenoemde omissie te hers te l len zul len Gedeputeerde Staten in d it  
geval van deze bevoegdheid gebruik  maken.  
 
Bovengenoemde opmerk ingen zi jn in het bestemmingsplan verwerk t.  
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Over legreact ie waterschap Hunze en Aa’s 
 
Het waterschap Hunze en Aa’s heef t  op 19 oktober 2010 aangegeven dat zi j  geen op-  of  
aanmerk ingen heef t  op het  voorontwerpbestemmingsplan. 
 
Over legreact ie Minister ie van VROM   
 
Het Min is ter ie  van VROM heef t  op 3 december 2010 aangegeven dat  zi j  geen op- of  
aanmerk ingen heef t  op het  voorontwerpbestemmingsplan. 
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Inspraakreact ie 1,  nr.  2559 
 
Inspreker vraagt of  een k le in perceel  ten westen van het  hoveniersbedr i j f  bestemd kan 
worden als  Bedr i j f -Hovenier.  Op het  inspraakformulier  heef t  inspreker de s ituat ie 
aangegeven.  
 
React ie:  
De strook grond b i j  het hoveniersbedr i j f  va lt  het buiten de bestemmingsplannen Onnen,  
Bui tengebied 1990 en Landel i jk  Gebied 1970. Voor  di t  s trook je is  het  bestemmingsplan 
"Landel i jk  Gebied 1956" nog steeds geldig. In d it  bestemmingsplan heef t  de strook grond 
de bestemming "grond bestemd voor  de u i toefening van het agrar isch bedr i j f "  Het 
bestemmingsplan “Landel i jk  gebied 1956” kent  geen gebruiksbepal ing. Dit  betekent  dat  
het gebruik  van de s trook grond n iet in s tr i jd  is  met het  geldende bestemmingsplan. 
 
Verwerk ing: het  strook je zal  in het bestemmingsplan worden opgenomen en de 
bestemming “Bedr i j f -Hovenier ” verkr i jgen.   
 
Inspraakreact ie 2,  nr.  2560 
 
Inspreker wi js t  er  op dat  een loods achter  zi jn perceel Dorpsweg 54 n iet s taat 
aangegeven op de verbeelding.  Daarnaast  loopt een deel van het perceel met  de 
agrar ische bestemming n iet door tot  aan de grens met de aanduid ing spec if ieke 
bouwaanduiding n ieuwbouwlocat ie.  
 
React ie:   
Op 18 augustus 2005 is een bouwvergunning aangevraagd voor de schapenschuur.  De 
bouwvergunning is  vergund op 17 oktober  2005. De bouwvergunning is  onherroepel i jk .  
 
Het perceel ten westen van de loods is  in  gebruik  voor  agrar ische doeleinden en zal  b i j  
de agrar ische bestemming van het  aangrenzende perceel worden getrokken. 
 
Verwerk ing: agrar ische bestemming toekennen aan perceel  ten westen van de loods. 
 
Inspraakreact ie 3,  nr.  2558 
 
Inspreker vraagt of  de bebouwingsgrens aan de achterzi jde van Dorpsweg 31/33 niet 
recht door loopt ten opzichte van het aangrenzende perceel.  Daarnaast wordt verzocht 
om het bouwvlak  tussen Dorpsweg 33 en de groenstrook iets  opgeschoven kan worden in 
de r icht ing van de groenstrook. Dit  om een verbouwing mogel i jk  te  maken. 
 
React ie:  ten aanzien van het vergroten van het  bouwvlak naar  zuidel i jke r icht ing s te l len 
wi j  ons op het  standpunt  dat d it  n iet  ten koste mag gaan van de bestemming Groen.  
Hoewel het  bouwvlak op het perceel vo ldoende ru imte b iedt om een verbouwing te 
real iseren is  het n iet  bezwaar l i jk  om de bebouwingsgrens te la ten door lopen. 
 
Verwerk ing: grens bebouwingsv lak aanpassen.   
 
Inspraakreact ie 4,  nr.  2433 
 
Inspreker vraagt een aanpass ing van het  bouwvlak  op perceel  Koelandsdr i f t  1 zodat 
h iermee een prakt ische en funct ionele aans lu it ing kan p laatsvinden tussen d iverse 
inpandige ru imten. De aanpass ing bestaat u it  het  vergroten van het  bouwvlak  met 
ongeveer  25m².    
 
React ie:  het bouwvlak  kan op eenvoudige wi jze aangepast  worden zodat de funct ionele 
aans lui t ing gereal iseerd kan worden. Deze aanpass ing is  dusdanig ger ing dat geen 
ver l ies  aan ru imtel i jke kwali tei t  za l  optreden.  



Nota i nspraak -  en ove r leg voo ront werpbes temmingsp lan vers i e  28 -04-2011 

 

 

6  

 
Verwerk ing: bouwvlak  aanpassen.   
 
Inspraakreact ie 5,  nr.   2557 
 
Inspreker geef t  aan dat de grens van een bouwvlak  op het perceel  Mottenbr ink  16 dwars  
door  een b i jgebouw is getekend.  Dit  bi jgebouw is gedoogd in 1998 na een generaal  
pardon voor  bouwwerken die zonder  bouwvergunning waren gebouwd. Het gebouwtje 
staat  in  het kadaster van apr i l  2007 ingetekend. Daarnaast is  er  op 14 ju l i  2008 een 
bouwvergunning ver leend door de gemeente voor een uitbre id ing van het hoofdgebouw. 
Ook in deze bouwvergunning is  het b i jgebouw ingetekend. 
 
React ie:  in  algemene zin is  het  ru imtel i jk  beleid in  de gemeente Haren er  op ger icht  om 
bi jbouwvolumes (het  b i jgebouw) achter de voorgevel(s)  van het  hoofdgebouw te 
p laatsen.  Deze manier  van bestemmen draagt b i j  aan de meest gewenste 
stedenbouwkundige s i tuat ie  in  de dorpen. Dit  wordt onder  meer bepaald door de 
h iërarchie en de onder l inge verhouding tussen hoofd en b i jgebouwen op een perceel .  
Het is  in  beginsel n iet wensel i jk  a ls  b i jgebouwen voor de voorgevel(s)  van het  
hoofdgebouw of voor de voorgevel van een naastgelegen hoofdgebouw komen te s taan.   
Het generaal  pardon u it  1998 bepaal t  echter dat het  schuurt je is  gedoogd. Het  schuurt je 
is  daarom in het  onderhav ige bestemmingsplan onder het  zogenaamde overgangsrecht 
geplaatst .  Het overgangsrecht houdt  in  dat het  schuurt je in pr incipe kan b l i jven s taan.  
Mocht er  in de toekomst herbouw van de woning en b i jgebouwen p laatsv inden dan is  het 
wensel i jk  dat  het b i jgebouw (het desbetreffende schuurt je)  b innen het bouwvlak  (dat wi l  
zeggen achter de rooi l i jn)  wordt  geplaatst .  Samenvattend is  er  geen aanle id ing om het 
bouwvlak  aan te passen.  De schuur  kan bl i jven staan en op het  moment dat er  sprake is  
van herbouw dient deze b innen het bouwvlak  te worden opger icht.   
 
Ten aanzien van de u i tbre id ing van het hoofdgebouw kan het vo lgende vermeld worden.  
Bi j  het maken van de p lankaar t  van het  bestemmingsplan wordt  de zogenaamde 
Grootschal ige Basiskaart  Neder land toegepast.  Deze kaar t  is  gestoeld op geograf isch 
vastgeste lde e lementen.  Hierop staan a l le bestaande hoofdgebouwen,  echter  n iet a l le  
over ige gebouwen staan op deze ondergrond.  Dat  is  ook n iet erg.  Op bas is van 
luchtfoto ’s,  inventar isat ie in het  p langebied en kadastra le gegevens, wordt  per  perceel 
gekeken waar gebouwd mag worden, hoeveel gebouwd mag worden en hoe de gronden 
gebruikt  mogen worden.  Di t  wordt  vervolgens vastgelegd op de bestemmingsplankaar t .  
Dat een reeds aanwezige vergunde u itbre id ing niet op deze kaart  staat  is  n iet nadel ig  
voor  de e igenaar/gebruiker  van het perceel.  De aanwezigheid van de ui tbre id ing voldoet 
aan de regels  van de bestemming Woongebied.  
 
Inspraakreact ie 6,  nr.  2486 
 
Inspreker heef t  opmerk ingen over de bestemming groen (groenstroken) ter  p laatse van 
zi jn  woning aan de Mottenbr ink  en gedeel te l i jk  aan de Kor te Landweg.  

•  Het gedeel te op kavel  2273 d ient vo lgens inspreker  gewijzigd te worden naar een 
woonbestemming omdat  d i t  voor de wijzig ing van het  vor ige bestemmingsplan een 
woonbestemming had.   

•  De aanduiding “karakter is t ieke houtwal len” (eveneens ter  hoogte van kavel  2273)   
is  n iet  in  overeenstemming met  de werkel i jkheid.  Ter p laatse betref t  het 
grondwal len met opschot van bomen en s tru iken d ie verre van karakter is t iek  zi jn.  
Volgens inspreker zi jn  de wal len ontstaan nadat overto l l ige bouwgrond u i t  de 
bouwput  t i jdens de bouw van een woning is  opgebracht .  

•  De groenstrook ter  hoogte van perceel 2762 en 2813 is  een grasstrook. Er  is  geen 
karakter is t ieke houtwa l aanwezig. 

•  De groenstrook ter  hoogte van perceel 2273 aan de Korte Landweg is  eveneens 
een grasstrook. Ook h ier  is  geen karakter is t ieke houtwal  aanwezig.   
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React ie:   
Vastgesteld kan worden dat  de groenbestemming en de houtwal len bepalend zi jn voor de 
ru imtel i jke s tructuur  van Onnen.  Zowel de cultuurh is tor ische en de esthet ische als  
landschappel i jke waarde hiervan zi jn  van belang voor de ru imtel i jke ident i tei t  van het  
dorp. Op bele idsmat ig v lak zi jn  deze waarden aangeduid in het bestemmingsplan Onnen 
u it  1983, de wels tandsnota en het landschapsontwikkel ingsplan.  Ook in de 
groenstruc tuurv is ie ui t  1990 kan d i t  worden afgele id.  De groenbestemming wordt  
daarmee in d iverse,  recente bele idss tukken onderschreven.   
    
De groenbestemming van kavel  2273  is  in  2007 en 2008 aan de orde geweest b i j  een 
aanvraag voor  een bouwvergunning.  Deze aanvraag heeft  geresul teerd in  een 
u itgebreide belangenafweging.  In het  bestemmingsplan Onnen 1983 is  het  perceel van 
de inspreker p lanologisch opgedeeld in twee bestemmingen, namel i jk  in een gedeel te 
woondoele inden en een gedeel te houtwal len en groenstroken. Eind 2006 is  een 
bouwvergunning aangevraagd voor  een carport  met berg ing. Deze vergunning is  
geweigerd waarop vervolgens bezwaar  is  ingediend door inspreker.  De Commiss ie 
bezwaarschr i f ten heef t  geadv iseerd om stedenbouwkundig onderzoek te verr ichten naar 
de stedenbouwkundige en landschappel i jke randvoorwaarden om een bouwplan in  
gewi jzigde vorm te real iseren.  Op 18 maar t 2008 is  het onderzoek ontvangen. De 
inzichten d ie het co l lege had ingenomen ten aanzien van de stedenbouwkundige en 
landschappel i jke randvoorwaarden werden door  het onderzoek vr i jwel  vo l led ig 
onderschreven.  Het  onderzoek was na over leg tussen  inspreker ,  gemeente en de 
stedenbouwkundige van Buro Vi jn  aanle id ing om een gewi jzigd bouwplan in  te d ienen.  
De carport /berg ing d ie eerst  in  de bestemming groen was geprojec teerd werd in  d i t  
bouwplan grotendeels  op de gronden met  de bestemming “Woondoeleinden 
geprojec teerd. ” Slechts een beperkt  deel aan de achterzi jde van het  perceel  (gerekend 
vanaf de Mottenbr ink)  is  geprojecteerd op gronden met de bestemming “houtwal len en 
groenstroken.” Het  aangepaste bouwplan kwam bi jna vol led ig tegemoet aan de wensen 
van het co l lege.  Het  bouwplan was voldoende aanvaardbaar om de bouwvergunning te 
ver lenen.  
Conc luderend s tel len wi j  dat gelet  op de h iervoor aangehaalde belangenafweging,  er  
geen aanle id ing is  om de groenbestemming op kavel  2273 opnieuw ter  d iscuss ie te 
ste l len en te wi jzigen naar  woondoele inden.  
 
Ook b i j  de andere groenstroken is  er  gekeken welk  beleid en beheer van toepass ing is .    
 
De groenstrook ter  hoogte van kavel  2273 is  in  de groenstruc tuurv is ie u it  1990 
aangeduid a ls  houtwal .  De groenstrook is  in het huid ige bestemmingsplan Onnen ook 
aangeduid a ls  houtwal  en is  fys iek nog duidel i jk  aanwezig.  De groenstrook ter  hoogte 
van Mottenbr ink 12 s taat n iet  in  de groenstructuurvis ie u i t1990 en is  niet in het 
bestemmingsplan Onnen 1983 aangeduid als  houtwal .  De aanduid ing houtwal  is  daarom 
niet van toepass ing. De groenstrook aan de Korte Landweg is  in  de groenstruc tuurv is ie 
n iet aangeduid a ls houtwal.  Bovendien heef t  de strook h iervoor  een te smal  prof ie l .  De 
aanduid ing houtwal  wordt  geschrapt.  
 
Verwerk ing: schrappen aanduid ing houtwal  evenwi jd ig aan de Kor te Landweg en 
gedeel te l i jk  aan de Mottenbr ink. 
 
Inspreker 7:  nr.  2493 
 
Inspreker geef t  aan dat 8 openbare parkeerplaatsen ten zuiden van het 
appartementencomplex n iet  zi jn  bestemd als  verkeersbestemming.   
 
React ie:  de parkeerplaatsen kunnen worden opgenomen bi j  de bestemming Verkeer 
 
Verwerk ing: parkeer terre in opnemen in de bestemming Verkeer .  
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Inspreker geef t  aan dat de ui tbre id ing van de woning met bouwvergunning u i t  2002 fout 
is  aangegeven op de p lankaart .  Voorts verzoekt inspreker om een n iet vergunde schuur  
te legal iseren omdat  deze schuur er  a l  s tond b i j  aankoop van het perceel in  1993. 
Inspreker verwijs t  hierb i j  naar het  generaal pardon van 10 december 1998.  Met d it  
pardon is een wijzig ing van het handhavingsbele id aangekondigd.   
 
React ie:  met het  generaal  pardon is de schuur op het perceel  Dorpsweg 40 in fe i te  al  bi j  
bes lu it  van b en w  gedoogd. Wel iswaar dus n iet formeel  gelegal iseerd met een losse 
vergunning voor d ie schuur ,  maar  met een gedoogbes lui t  van a lgemene strekk ing. Ju ist  
h iervoor is  gekozen om niet voor ieder  k le in bouwwerk  (van vóór  1998)  een apar te 
vergunning aan te v ragen, maar  om in één keer  dat soort  bescheiden bouwwerken in  één 
bes lu it  te gedogen. De schuur nu legal iseren is ,  gelet daarop,  n iet  opportuun.  Daar 
komt b i j ,  dat ind ien er nu een aanvraag om omgev ingsvergunning voor  die schuur zou 
worden ingediend, de schuur  (onder het regiem van gewijzigde wetgev ing (Bes lu i t  
Omgevingsrecht  (Bor)  Bi j lage I I ,  ar t ike l 2)  a ls  'vergunningsvr i j  bouwwerk '  zou moeten 
worden aangemerkt .  
 
Inspreker 8:  nr.  2494 
 
Inspreker vraagt of  het bestemmingsplan voorziet in de p laats ing van een k lokkenstoel .   
 
React ie:  de bestemming Maatschappel i jk  voorziet h ier in ,  zowel in de regels a ls in de 
verbeeld ing.   
 
Inspreker 9:  nr.  2536 
 
Inspreker doet  verschi l lende suggest ies voor  tekstwi jzig ingen in de toel icht ing. Deze 
tekstwi jzig ingen zi jn ook in een voorover leg besproken met de gemeente.  
 
Hoofdstuk  2, paragraaf  2.3 Inspreker s te l t  voor om meld ing te maken van de 
her inr icht ing van het dorpshavent je en in i t iat ieven d ie zi jn  genomen om een open 
vaarverb inding te maken met het  Drents  Diep.  Daarbi j  kan worden aanges loten op het 
Dorpsomgevingsplan van Onnen. 
 
React ie:  di t  is  ju is t .   
 
Verwerk ing:  tekst  in  Hoofdstuk  2 aanpassen met  de passage u it  het 
Dorpsontwikkel ingsplan. 
 
Pagina 14 laatste regel:  “groene gras landen”  wi jzigen in “k le ine kalverweidjes”     
 
Verwerk ing: de teks t op pagina 14 zal  worden aangepast .  
 
Hoofdstuk  3 Bele idskader ,  tabel op pagina 18:  wat  wordt  bedoeld met indi rec t 
bouwrecht?  
 
React ie:  de tabel  geef t  aan hoeveel woningen er gebouwd kunnen worden in de 
gemeente. Daarbi j  wordt  onderscheid gemaakt in d irec t bouwrecht en indirect  bouwrecht .  
Met indi rec t bouwrecht  worden bouwmogeli jkheden voor  woningen bedoeld nadat 
burgemeester  en wethouders gebruik hebben gemaakt  van een wi jzig ingsbevoegdheid.  
Hierb i j  wordt  de bestemming gewi jzigd naar Woondoeleinden en kunnen er huizen 
worden gebouwd. Deze locat ies  l iggen in  het dorp Haren.  
 
Pagina 18 al inea over  landschapswaarden:  snelwegpanorama’s is  n iet van toepass ing.   
 
React ie:  het gebied aan weerszi jden van de A28 inc lus ief het  landschap rond Onnen is  in 
het Prov inciaal Omgevingsplan deel 3 aangegeven a ls Nat ionaal  Snelwegpanorama. De 
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prov inc ie heeft  in  haar  verordening vastgelegd dat de d irec te invloedssferen van deze 
wegen in belangr i jke mate bepalend zi jn  voor de belev ing van de route en het 
oml iggende landschap. De zones langs deze wegen s taan s teeds meer  onder druk en 
worden ook door het  Ri jk  benoemd als  gebieden waar de verrommeling op de loer  l ig t .  
Om het  zicht vanaf de A28 (snelwegpanorama) op het Nat ionaal Landschap de Drentse A 
te beschermen heeft  de provinc ie regels  opgenomen in de Omgevingsverordening. De 
gemeente dient  op grond van deze verordening in  haar  bestemmingsplannen rekening te 
houden met het vr i je z icht  vanaf  de weg op het  Nat ionaal Landschap de Drentse A.  
Hoewel er  vanaf  de A28 n iet d irect  zicht is  op de dorpskern van Onnen ziet de prov inc ie 
er toch op toe dat er  z ich geen ontwikkel ingen in en rond Onnen kunnen gaan voordoen 
d ie d i t  zicht  zouden kunnen schaden.   
 
Paragraaf  3.4 pagina 19: de speerpunten u i t  het  Dorpsomgevingsplan zi jn  n iet  vo l ledig 
overgenomen. Bi j  speerpunt  3 moet naast behoud van wandelpaden ook u i tbre iden en 
verb inden van wandelpaden worden toegevoegd. Bi j  speerpunt 4 wordt aangegeven dat 
de Shared Space doelste l l ingen nog s teeds n iet worden gehaald.   
 
React ie:  de tekst  met betrekking tot speerpunt  3 zal  worden aangepast.  De opmerk ing 
met betrekk ing tot  punt 4 nemen wi j  voor  kennisgev ing aan omdat  d it  onderwerp een 
betrekking heeft  op een inmiddels  u i tgevoerde inr icht ingsmaatregel .   
 
Paragraaf  3.4 pagina 20. Het  is  onduidel i jk  wat er  bedoeld wordt  met de derde zin van 
de laatste a l inea:  In het  p lan is  per kern een aanta l locat ies  genoemd waar in de 
toekomst n ieuwe woningen kunnen worden gebouwd.  De tekst op pagina 20 en 34 is  
inmiddels  achterhaald.   
 
React ie:  in  het Woonplan staan diverse locat ies aangegeven die geschikt  zi jn voor 
woningbouw.  
 
Verwerk ing: de teks ten zul len worden geactual iseerd.  
 
Pagina 22: de woning op de hoek Koelandsdr i f t /Bare ldssteeg voldoet  n iet  aan de 
vastgeste lde wels tandscr i ter ia.   
 
React ie:  de bouwaanvraag voor  deze woning is  aan de Welstandscommiss ie voorgelegd.  
De Wels tandscommiss ie heeft  geoordeeld dat de bouw van deze woning voldoet  aan de 
wels tandscr i ter ia .  De bouwvergunning is  onherroepel i jk .    
 
Pagina 24 Zuideind moet zi jn Zuidveld. 
 
Verwerk ing: de teks t wordt gewi jzigd. 
 
Pagina 26: Geurbele id, tekst in le idende al inea is  achterhaald  
 
Verwerk ing: de teks t wordt gewi jzigd conform de actuele s i tuat ie.  
 
Pagina 28 Nota Toer isme en Recreat ie  Haren.  Bi j  de ontwikkel ingsmogel i jkheden zou 
ook het bevaarbaar  maken van de Onnervaart  en de her inr icht ing van het havent je 
genoemd kunnen worden. 
 
React ie:   deze suggest ie  wordt meegenomen bi j  de aanpassing van de tekst  over het  
Dorpsomgevingsplan in paragraaf 3.4.  
 
Pagina 29 W aterplan:  in tekst laatste a l inea gaat het om regenwater over las t,  ju is t  n iet  
over  grondwaterover last.  Dat  moet  inf i l t reren of  worden afgevoerd naar  s loten e.d. 
 



Nota i nspraak -  en ove r leg voo ront werpbes temmingsp lan vers i e  28 -04-2011 

 

 

10  

React ie:   het  voorontwerpbestemmingsplan Onnen is  in  het voorover leg besproken met  
het waterschap Hunze en Aa ’s.  Het  waterschap heef t  op d it  punt  geen opmerk ingen 
gemaakt en het  heef t  ook geen consequent ies voor het bele id en de regels in d it  
bestemmingsplan. Voor zover  er  sprake is  van regenwaterover las t gaat het om beheer en 
d it  va l t  bu i ten de orde van het bestemmingsplan.  
 
Hoofdstuk  4 Mil ieu- en over ige randvoorwaarden 
4.2.1 W egverkeers lawaai  pagina 33:  het is  onduidel i jk  hoe de 250 m zone wordt  bepaald 
b i j  de overgang van 30 naar  60 km zone,  prec ies  ter hoogte van de Bareldssteeg. 
 
React ie:  om te bepalen of  de gevelbelas t ing op de nieuwe woningen aan de  
Bareldssteeg  vo ldoet aan de normen is  een akoest isch onderzoek verr icht.  Ui t  het  
onderzoek is  gebleken dat  de gevelbelas t ing voldoet en dat er  geen hogere grenswaarde 
vastgeste ld hoef t  te  worden.  Het  gelu idonderzoek is opgenomen in de b i j lage.   
 
Pagina 36: legenda b i j  kaart je ontbreekt.  O. i .  toevoegen om welke stof fen het gaat.  De 
tekst h ierb i j  is  n iet  helder .  
 
React ie:  Het thema externe vei l igheid zorgt  n iet voor belemmer ingen dat een 
gedeta i l leerde beschr i jv ing noodzakel i jk  wordt  geacht.  De toel icht ing van het 
bestemmingsplan beperkt  zich tot  een beschr i jv ing van de externe vei l igheid en heeft  
n iet  to t  doel  om al le aanwezige informat ie te beschr i jven.   In  de mi l ieuvergunningen c.q.  
meld ingen van de inr icht ingen is  aangegeven welke stof fen vervoerd en geproduceerd 
worden of zi jn  opges lagen. De legenda zal  worden toegevoegd. 
 
Verwerk ing: toevoegen legenda van de r is icokaar t .  
 
Pagina 37: b i j  de f iguur ontbreekt een begr i jpe l i jke toel icht ing. In  f iguur d ient te worden 
aangeven waar  wel de or iëntat iewaarde overschreden wordt .  
 
React ie:  in  het Bes lu i t  Externe Vei l igheid staan voorwaarden voor  n ieuwe en bestaande 
s ituat ies ten aanzien van het p laatsgebonden en het  groepsr is ico.  De gemeente 
onderzoekt of  er  in of  nabi j  het  p langebied r is icovol le inr icht ingen l iggen,  d ie de n ieuwe 
ontwikkel ingen in  het gebied belemmeren. Het  Steunpunt Externe Vei l igheid en de 
Regionale Brandweer hebben het  voorontwerp en de groepsr is icocurve beoordeeld. Zi j  
hebben geconc ludeerd dat  bovengenoemde r is ico ’s  met de herziening van het 
bestemmingsplan n iet  toenemen. Het  bestemmingsplan voldoet  op d it  punt  aan de 
inhoudel i jke e isen zodat  er  geen aanle id ing is  om de f iguur nader  toe te l ichten.   
 
4.6 .  Archeologie pagina 41: kaart je u itsnede concept  archeologische bele idsadvieskaar t  
De legenda is onleesbaar  en voor  goede or iëntat ie zouden enkele toponiemen 
toegevoegd kunnen worden.  De topgraf ie is  veel  te onduidel i jk  om te zien ‘waar  je  bent ’ .  
 
React ie:  kaar t je  archeologie aanpassen.   
 
5.3.  Bestemmingen en afweging van belangen,  pagina 47,  2e  regel :  is  de n ieuwbouw van 
zes woningen aan de Bareldssteeg opgenomen…: is  dat wel  correct? 
 
React ie:  in  to taal worden er 5 n ieuwe woningen toegevoegd.  Eén woning is  gereal iseerd 
in de boerder i j .  De aanduiding van 2 woningen op het perceel achter de boerder i j  is  
inmiddels  n iet  meer ac tueel .  Er  is  een bouwvergunning aangevraagd voor 1 woning 
waarbi j  twee percelen zi jn  samengevoegd.  De bouwaanvraag is  voorgelegd aan de 
wels tandscommiss ie. Zi j  hebben geoordeeld dat  het bouwplan voldeed aan de redel i jke 
e isen van wels tand.  Op 7 ju l i  2009 heeft  het co l lege ingestemd met  het  samenvoegen 
van kavel  4 en 5 waarbi j  één burgerwoning gereal iseerd kan worden. Tevens is  er  
bes loten om dit  bouwplan mee te laten l i f ten met de herziening van het  bestemmingsplan 
Onnen.   
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Verwerk ing: de p lankaart  aanpassen.  Het  maximum aanta l van 2 wooneenheden wi jzigen 
naar  1.  
 
Bi j lagen:  tabel bedr i jven. 
In  de tabel ontbreekt een verk lar ing voor  de afkort ingen in  de kolom Regist rat ienummer 
en wat is  de betekenis  van de gemarkeerde objecten.   
 
React ie:  een verk lar ing van de afkort ingen is op zich n iet  re levant  voor de toel icht ing 
van di t  bestemmingsplan. Niettemin kan een verk lar ing worden opgenomen zodat  
duidel i jk  wordt  wat  ermee wordt  bedoeld.  
 
Verwerk ing: De volgende verk lar ing opnemen bi j  de tabel bedr i jven in de bi j lage. 
De geelgearceerde bedr i jven zi jn  gelegen in het  bestemmingsplangebied van Onnen, de 
gearceerde n iet .  Het regis trat ienummer s laat op de zwaarte van de bedr i jven. A en B zi jn 
zogenaamde meld ingspl icht ige bedr i jven op grond van het  Act iv i te i tenbes lu it .  A is  de 
l ichtste categor ie en B ie ts zwaarder .  C-bedr i jven zi jn mi l ieuvergunningspl icht ig.   
 
Actual isat ie ecologische beoordel ing:  in de d irec te omgeving van het  p langebied zi jn 
zeker  enkele broedparen van de kerkui l  aanwezig.   
 
React ie:  het ecologisch onderzoek heef t  u i tgewezen dat de beoogde inr icht ing van het  
p langebied Bareldssteeg geen conf l ic ten met  de Flora- en faunawet  tot  gevolg heef t  mits  
verstor ing van broedende vogels  en hun nesten wordt voorkomen.    
 
Regels:  Zoals  aangegeven t i jdens het  voorover leg,  hebben we ons nog onvoldoende 
verd iept  in  deze b lauwe pagina’s .  In  de fase van het voorontwerp zul len we hierop,  
ind ien daar toe aanle id ing is  terugkomen. 
 
React ie:  in  deze nota over leg en inspraak is  het  voorontwerp en de inspraakreact ies  
daarop aan de orde.  In de volgende fase is  het ontwerpbestemmingsplan aan de orde.   
 
Plankaart :  de topograf ische ondergrond is  verouderd (  van voor de u itvoer ing van de 
inr icht ingsmaatregelen voor de noodwaterberg ing Onnerpolder) .  
 
React ie:  de noodwaterberg ing bev indt zich buiten het p langebied van di t  
bestemmingsplan. Het  noodwaterberg ingsgebied zal  worden aangegeven in de 
herziening van het  bestemmingsplan buitengebied.   


