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1. INLEIDING 

1.   1. Inleiding 

Voor u ligt het bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente 
Vlagtwedde. Het plan voorziet in een herziene en geactualiseerde planolo-
gisch-juridische regeling voor het landelijk gebied. Met dit plan wordt het 
geldende bestemmingsplan Buitengebied herzien. Dit plan dateert uit 1986 
en heeft haar actualiteit zowel beleidsmatig als juridisch grotendeels verlo-
ren. De toepasbaarheid van het plan levert in de dagelijkse praktijk steeds 
meer problemen op. Nieuwe gewenste ontwikkelingen zijn vaak niet inpas-
baar in het plan waardoor er een groot aantal ontheffingsprocedures op ba-
sis van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke ordening (WRO) moet wor-
den gevoerd. Met de herziening van het bestemmingsplan beschikt de ge-
meente weer over een actueel en samenhangend beleidskader voor het 
buitengebied.  
Het bestemmingsplan wordt opgesteld volgens de Wro die op 1 juli 2008 in 
werking is getreden. Dit betekent dat het plan bestaat uit bestemmingen en 
regels (i.p.v. voorschriften) die in een digitaal systeem zijn samengebracht 
en een toelichting. Dit nieuwe bestemmingsplan Buitengebied wil - binnen 
de randvoorwaarden die gelden vanuit onder meer landschap, milieu en 
cultuurhistorie - aan de bestaande functies ontwikkelingsruimte bieden en 
daarnaast inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Het gaat daarbij zowel 
om bestaande functies (zoals landbouw), als om nieuwe functies (zoals 
passende mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bedrijven). Het be-
stemmingsplan is functioneel gericht en geeft aan wáár zich wélke functies 
mogen ontwikkelen.  

1.   2. Nota van Uitgangspunten 

De eerste belangrijke (tussen)stap op weg naar de herziening van het 
bestemmingsplan is gezet in de vorm van de Nota van Uitgangspunten 
(2004), een kaderstellende nota waarin de beleidsuitgangspunten voor de 
diverse functies in het buitengebied tezamen met een globale gebiedsvisie 
zijn vastgelegd. Over de Nota van Uitgangspunten heeft overleg 
plaatsgevonden met een klankbordgroep waarin diverse maatschappelijke 
organisaties uit het gebied zitting hebben. De Nota van Uitgangpunten en 
de resultaten van het het overleg met de klankbordgroep zijn vertaald en 
uitgewerkt in het voor u liggende bestemmingsplan.  

1.   3. Plangebied 

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het landelijk gebied van de 
gemeente Vlagtwedde (figuur 1). De kleine kernen/buurtschappen 
Sellingerbeetse, Jipsingsboertange, Veele, Harpel, De Maten en Jipsing-
huizen vallen binnen het plangebied. De (grotere) kernen Vlagtwedde, 
Bourtange, Sellingen en Ter Apel, de lintbebouwing van Ter Apelkanaal, 
het bedrijvenpark Groningen-Zuid en het recreatiepark Parc Emslander-
meer vallen buiten het plangebied. Het Kloosterterrein en het Agodorp 
vallen ook buiten de begrenzing, in verband met het stedelijk karakter van 
beide gebieden. 
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Figuur 1. Plangebied bestemmingsplan Buitengebied Vlagtwedde  
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De begrenzing komt in grote lijnen overeen met de begrenzing van het 
vigerende bestemmingsplan Buitengebied. 

1.   4. Analoog en digitaal bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan buitengebied wordt ontwikkeld volgens het SVBP 
(Standaard Vergelijkbare Bestemmings Plannen). Dit houdt in dat naast de 
analoge versie van het bestemmingsplan, ook een digitaal plan wordt ge-
maakt. De benaming van de bestemmingen en de kleuren op de plankaart 
zijn via een standaard opgezet. Op deze wijze zijn alle be-
stemmingsplannen die volgens de SVBP zijn opgesteld, met elkaar te ver-
gelijken. Voor wat betreft de inhoud van het plan is een digitaal plan een 
kopie van een analoog plan. 

1.   5. Leeswijzer 

Het bestemmingsplan wordt in de volgende hoofdstukken gemotiveerd en 
toegelicht. Na deze inleiding komen aan de orde: 
 een korte uiteenzetting van de status en de reikwijdte van het bestem-

mingsplan (hoofdstuk 2); 
 een beschrijving van de huidige situatie in het buitengebied en de ont-

wikkeling en tendenzen die zich hierin voordoen (hoofdstuk 3); 
 een korte weergave van het relevante beleidskader voor het buitenge-

bied (hoofdstuk 4); 
 de gemeentelijke afwegingen en de hieruit voortgekomen uitgangs-

punten voor het bestemmingsplan (hoofdstuk 5); 
 een beschrijving van de diverse omgevingsaspecten die mede een 

randvoorwaarde vormen voor nieuwe ontwikkelingen (hoofdstuk 6);  
 de juridische toelichting op de regels en de plankaart (hoofdstuk 7); 
 de uitvoerbaarheid en handhaving van het bestemmingsplan (hoofdstuk 

8).  
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2. STATUS EN REIKWIJDTE BESTEMMINGSPLAN 

Het bestemmingsplan speelt als instrument van het gemeentelijk ruimtelijk 
beleid een belangrijke rol. In het bestemmingsplan Buitengebied wordt het 
vele beleid, dat er voor de verschillende beleidsvelden en door de diverse 
overheden voor dit gebied is opgesteld, tegen elkaar afgewogen en sa-
mengevoegd in één integraal plan. Het bestemmingsplan is uiteindelijk het 
enige ruimtelijke plan dat overheid en burgers rechtstreeks (juridisch) bindt.  

2.   1. Kader  

2.1.1. 

Bij het bepalen van haar beleid moet de gemeente rekening houden met 
het beleid van de hogere overheden. Dit beleid is in hoofdstuk 4 beschre-
ven. Voor het bestemmingsplan Buitengebied vormt het provinciale ruimte-
lijke beleid uit het Provinciale Omgevingsplan II (POP II) het belangrijkste 
toetsingskader. Daarnaast vormt de Nota Ruimte een nationaal kader.  

Beleidsgrenzen  

Ook afstemming met het beleid dat op regionale schaal is geformuleerd is 
van belang. Met name het Landschapsontwikkelingsplan Veenkoloniën, 
Oldambt en Westerwolde speelt hierbij een rol.  
 
Naast het rekening houden met de beleidskaders, is ook afstemming met 
de ‘harde’ wetgeving zoals de Wet milieubeheer en de Flora- en faunawet 
van belang. Speciale aandacht daarbij verdient de Europese wetgeving 
voor zover deze nog niet in landelijke wetgeving is vertaald en als gevolg 
hiervan direct doorwerkt in het bestemmingsplan. Voor dit bestemmings-
plan gaat het daarbij bijvoorbeeld om Europees beleid op het gebied van 
ecologie. 

2.1.2. 

Naast het beleidsinhoudelijke kader gelden voor het bestemmingsplan een 
aantal ‘instrumentele’ grenzen. Zoals gezegd, speelt het bestemmingsplan 
als instrument van het gemeentelijke ruimtelijke beleid een belangrijke rol. 
Het bestemmingsplan is echter slechts één van de instrumenten die zich 
met deze ontwikkelingen bezighoudt. Het is daarom van belang om de 
reikwijdte ervan duidelijk aan te geven.  

Instrumentele grenzen  

 
Drie begrippen staan centraal om aan te geven wat het bestemmingsplan 
kan en niet kan regelen: Beheer, Ontwikkeling en Inrichting.  
 
Beheer: 
Voor de bestaande functies

Ontwikkeling: 

 vormt het bestemmingsplan het beheerskader. Waar 
mogelijk en gewenst wordt daarbij ontwikkelingsruimte geboden. Hierbij moet ge-
zegd dat beheersmaatregelen ten aanzien van milieu, waterhuishouding, landbouw 
en beeldkwaliteit niet via het bestemmingsplan te regelen zijn.  

Nieuwe ontwikkelingen kunnen direct of via toepassing van ontheffingsregelingen 
en wijzigingsbevoegdheden geregeld worden. Voor de toepassing van ontheffin-
gen en/of wijzigingen geeft het bestemmingsplan zo mogelijk locaties aan.  
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Inrichting: 
Voor de daadwerkelijke uitvoering

 

 van inrichtingsmaatregelen is niet het bestem-
mingsplan maar zijn meer op de uitvoering gericht instrumenten zoals de landin-
richting het geëigende middel. In dit kader is nog steeds de Herinrichtingswet Oost-
Groningen en Gronings-Drentse Veenkoloniën van belang. Lag hierbij in het verle-
den de nadruk op maatregelen ter verbetering van de landbouwkundige situatie, nu 
vormen naast de landbouw ook natuurontwikkeling en het aanleggen van recrea-
tieve voorzieningen belangrijke doelen.  

Met het oog op de hiervoor omschreven beheers- en ontwikkelingsfunctie 
én vanuit het streven naar een goede handhaafbaarheid, is het van belang 
dat het bestemmingsplan Buitengebied:  
 heldere, duidelijke en handhaafbare regels geeft en daarbij niet meer 

regelt dan strikt noodzakelijk is voor een praktisch hanteerbaar plan; 
 een flexibel plan is, waarmee het gemeentebestuur, ook in de toekomst, 

in staat is om op ontwikkelingen in te spelen en/of deze te begeleiden; 
 geen zaken regelt waarvoor anderszins al doelmatige regelgeving be-

staat, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van milieu-, water en ecologie en 
beeldkwaliteit.  

2.   2. Systematiek/ benaderingswijze 

Bij het beschrijven van de huidige situatie wordt onderscheid gemaakt tus-
sen de functies die voor hun functioneren direct afhankelijk zijn van de 
ruimte in het buitengebied en daarnaast de functies die minder sterk of niet 
aan het buitengebied gebonden zijn.  
De eerste groep, de basisfuncties zijn: landbouw, natuur (water, bodem, 
lucht, flora en fauna en hun onderlinge samenspel) en landschap en cul-
tuurhistorie. Ook de functie recreatie kan als basisfunctie beschouwd wor-
den, gelet op het gebruik van het buitengebied door recreanten. Bij de toe-
gevoegde functies

 

 gaat het onder andere om: wonen (anders dan bij agra-
rische bedrijven), werken (niet-agrarische werkgelegenheid), verkeer en in-
frastructuur.  

De basisfuncties komen, als gevolg van de ontstaansgeschiedenis én door 
toedoen van de mens, overal in het buitengebied naast elkaar voor. Afhan-
kelijk van de plaats in het buitengebied, varieert de betekenis die aan de 
basisfuncties wordt toegekend. De toegevoegde functies zijn in het buiten-
gebied - met uitzondering van de kleine kernen dorpen - slechts op een 
aantal plaatsen tot ontwikkeling gekomen. 
Omdat meerdere delen van het buitengebied voor verschillende functies 
van belang zijn, is het noodzakelijk om te komen tot een afweging van be-
langen: ontwikkeling van de ene functie kan immers ten koste gaan van de 
andere. 
Omdat de basisfuncties voor hun functioneren afhankelijk zijn van het bui-
tengebied, moet bij de ontwikkeling van (nieuwe) toegevoegde functies al-
tijd rekening worden gehouden met de belangen van de basisfuncties.  
Vanwege hun belang voor het functioneren van het buitengebied, komen in 
de beschrijving van de huidige situatie hierna eerst de basisfuncties aan de 
orde en daarna de toegevoegde functies.  
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3. HUIDIGE SITUATIE EN POSITIEBEPALING  

In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de huidige situatie in het bui-
tengebied. Omdat deze slechts een momentopname is van een voortdu-
rend in beweging zijnd landschap (zowel in fysisch-geografisch als ook in 
economische zin) krijgen ook oude en/of nieuwe ontwikkelingen hierbij de 
nodige aandacht.  
 
In de beschrijving wordt eerst ingegaan op de basisfuncties en daarna op 
de toegevoegde functies.  

3.   1. Landschap en cultuurhistorie 

Het huidige landschap van de gemeente Vlagtwedde is het resultaat van 
een voortdurende ontwikkeling van en wisselwerking tussen het natuurlijke 
milieu en de talloze menselijke ingrepen. In eerste instantie is de abiotische 
factor (de ondergrond) bepalend geweest voor de opbouw van het land-
schap. In de loop der tijd heeft de mens steeds sterker zijn stempel op het 
landschap gedrukt.  

3.1.1. 

Onder invloed van klimaat, landijs, zee, wind en water, heeft het landschap 
in Vlagtwedde al lang geleden zijn gestalte gekregen. De afzettingen die de 
basis vormen voor het huidige landschap zijn ontstaan in het Saaliën 
(370.000 tot 130.000 jaar geleden). In die tijd was Noord-Nederland bedekt 
met een dikke ijskap. Dit landijs stuwde in Midden-Nederland langs de ran-
den van de ijstongen hoge stuwwallen op. Aan het einde van deze ijstijd 
trok het landijs zich terug en liet in Noord-Nederland een pakket leem ach-
ter.  

Geomorfologische geschiedenis 

 
Tussen 130.000 en 115.00 jaar geleden werd het klimaat veel milder. Het 
landijs was verdwenen en door enorme hoeveelheden smeltwater ontstond 
een uitgebreid bekenstelsel. Daarna volgde een nieuwe ijstijd van 115.000 
tot 10.000 jaar geleden. Het landijs bereikte Nederland niet, maar onder in-
vloed van de wind werden grote delen van het land bedekt met een dik 
pakket dekzand, waarbij diverse zandruggen ontstonden. Er ontstond een 
stelsel van verwilderde rivieren en beken die nu als rillen in het landschap 
zijn terug te vinden. Dit zijn de met veen opgevulde geulen. 
Het landschap dat in deze periode is gevormd, vormt de basis voor het hui-
dige landschap. Van (inter)nationale waarde zijn het beekdal Ruiten Aa en 
de Hasseberg. Van regionale waarden zijn de dekzandruggen van onder 
andere Bourtange en bij het klooster Ter Apel (in de kloosterbossen) en het 
stuifzandreliëf bij Jipsingbourtange. 
 
In het Holoceen - vanaf 10.000 jaar geleden - werd het klimaat definitief 
milder. Doordat de zeespiegel steeg, raakte een deel van het buitengebied 
overgroeit met veen. Dit gebeurde vooral in de lagere delen, waar sprake 
was van een slechte waterafvoer. 
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Doordat veenmossen het regenwater effectief vasthielden groeide het 
veenpakket tot ver boven de grond- en oppervlaktewaterspiegel uit: hoog-
veen. Er ontstond een uitgestrekt veenmoeras, vanaf de Hondsrug hele-
maal naar Duitsland. Alleen de hogere delen van de dekzandruggen staken 
boven het veen uit. Omdat in het gebied van de Ruiten Aa de waterafvoer 
goed was ontstond hier geen veen.  

3.1.2. 

Figuur 2 geeft de diverse ontginningsfasen in Vlagtwedde aan. De oudste 
sporen van bewoning dateren uit circa 7500 - 5200 v. Chr. De bevolking 
vestigde zich in deze tijd op de hoge zandduinen langs de Ruiten Aa (figuur 
2: A/B).  

Ontginningsgeschiedenis 

Vanaf de vroege Middeleeuwen - vanaf de 10e

De nattere beekdalgronden (meeden) worden gebruikt als wei- en hooiland 
en de verder gelegen woeste veengronden voor schapenbeweiding (figuur 
2: B/C).  

 eeuw - wordt Vlagtwedde 
permanent bewoond. De oudste nederzettingen concentreren zich op de 
hoger gelegen zandruggen langs de Ruiten Aa. Bij de dorpen Sellingen en 
Vlagtwedde wordt landbouw bedreven volgens het potstalsysteem: mest en 
plaggen uit de stallen worden over de nabijgelegen akkers verdeeld. Zo 
ontstaat het kleinschalige esdorpenlandschap. De essen waren in de regel 
omgeven door houtwallen die dienden als wildkering, als leverancier van 
brandhout en om verstuiving tegen te gaan. Door toepassing van het pot-
stalsysteem kwamen de essen geleidelijk aan hoger te liggen dan de om-
liggende landerijen. Er zijn zowel eenmansessen (kampen) als meermans-
essen.  

  
De eerste vormen van (kleinschalige) ontginning van het hoogveen ontstaat 
rond 1650 in de vorm van de boekweitcultuur. Door de boekweitcultuur is 
ongeveer een meter veen verdwenen door het telkens weer afbranden.  
Rond 1900 wordt begonnen met de ontginning van de veengebieden ten 
oosten en westen van de Ruiten Aa vanwege de turfwinning voor brandstof 
voor eigen gebruik én vanwege de ontginning van landbouwgrond. Door de 
verschillen in bodemsamenstelling (zand, veen, dikte van de veenlaag) 
vindt de ontginning op verschillende wijzen plaats. Direct aansluitend aan 
de oude ontginningszone - langs de Ruiten Aa en op de zandruggen die 
van daaruit het veengebied insteken - vinden kleinschalige en individuele 
ontginningen plaats vanaf wegen waarlangs boerderijen werden geplaatst. 
Deze ontginningen worden gekenmerkt door een diepe en opstrekkende 
verkaveling met smalle kavels. Gebieden die op deze wijze zijn ontgonnen 
zijn onder meer het Veelerveld, het Barlagerveld, het gebied langs de weg 
Vlagtwedde-Bourtange, Jipsingboertange, Sellingerbeetse en De Maten (fi-
guur 2: D).  
 
In latere perioden (1924-1940) is een aantal hoogveengebieden op een 
meer grootschalige wijze ontgonnen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het 
Weenderveld, de Laudermarke en het Jipsinghuizerveld (figuur 2: E). Deze 
gebieden worden gekenmerkt door een blokverkavelingspatroon.  
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Een relatief klein deel van de gemeente is ontgonnen volgens het groot-
schalige veenkoloniale ontginningssysteem (figuur 2: F). Kenmerkend voor 
deze gebieden is het voorkomen van kanalen, wijken, een regelmatig 
(blok)verkavelingspatroon én de regelmatige situering van boerderijen. On-
der deze gebieden bevindt zich ook het hoogveenmoeras langs de grens 
met Duitsland, dat lange tijd als zodanig in stand is gebleven vanwege de 
functie als verdedigingslinie. 
 
 

Figuur 2.  Ontginningsfasen in Vlagtwedde (bron: LOP 2005) 
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De Vesting van Bourtange - gesitueerd op een dekzandrug door het veen - 
vormde de belangrijkste doorgang door dit veen naar Duitsland. 
Om het hoogveen zo nat mogelijk te houden werden veendijken aangelegd, 
ook wel leidijken genoemd. Deze dienden als waterkering maar zorgden 
ook voor een betere toegankelijkheid van het gebied. Na de aanleg van het 
kanalenstelsel werd ook dit gebied ontgonnen. 
 

Figuur 3. Bebouwing en infrastructuur in Vlagtwedde in 1867  
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Figuur 3 geeft een beeld van de situatie van bebouwing en infrastructuur in 
Vlagtwedde in 1867. 
Het toenmalige nederzettingspatroon langs de Ruiten Aa is vandaag de 
dag nog steeds aanwezig. In het omliggende gebied is de bebouwing in de 
loop van de tijd toegenomen en zijn veel wegen aangelegd. 
 
De ontginningsgeschiedenis is tevens van invloed geweest op de bodem. 
Door het afgraven van het (hoog)veen is de oorspronkelijke zandonder-
grond weer aan de oppervlakte gekomen. Door de gehanteerde ontgin-
ningsmethode is in de meeste gevallen wel een venige laag overgebleven. 
Op de essen ligt op de zandondergrond - door de eeuwenlange ophoging 
met mest - een dik cultuurdek.  

3.1.3. 

Ruilverkavelingen, schaalvergroting in de landbouw, aanleg van infrastruc-
tuur, uitbreiding van dorpen én de komst van niet-agrarische functies naar 
het - van oorsprong louter agrarische - buitengebied hebben in de afgelo-
pen decennia een zekere vervlakking in het cultuurlandschap gebracht. Zo 
zijn enerzijds landschappelijke beplantingen verdwenen, omdat ze hun 
functie in het boerenbedrijf hebben verloren en is anderzijds bos aange-
plant op plaatsen waar dit niet kenmerkend is voor het betreffende gebied. 
Daarnaast is het verschil tussen het beekdal en de ontginningen minder 
herkenbaar geworden door bijvoorbeeld het gebruik van beekdalgronden 
voor maïsteelt en het kanaliseren van delen van de Ruiten Aa.  

Perspectief 

 
Tegenover deze vervlakking staat dat in grote delen van het huidige land-
schap de ontginningsgeschiedenis nog goed herkenbaar is. De afgelopen 
jaren worden bovendien initiatieven genomen om oude landschapstructu-
ren weer terug te brengen. In het huidige beleid van zowel de gemeente als 
de hogere overheden staat het behoud van het cultuurlandschap ook cen-
traal (zie hoofdstuk 4). 

3.1.4. 

De hiervoor beschreven wordingsgeschiedenis van het landschap is es-
sentieel voor de kwaliteiten van het huidige landschap van Vlagtwedde. 
Binnen dit landschap zijn drie landschapstypen te onderscheiden met ieder 
hun kenmerkende c.q. structuurbepalende elementen (figuur 4, 5, 6 en 7):  

Landschappelijke hoofdstructuur 

 
 het esdorpenlandschap met als structuurbepalende elementen het beek-

dal van de Ruiten Aa, het reliëf van essen en zandruggen, het karakteris-
tieke bebouwingspatroon van de esdorpen, de karakteristieke boerderijen, 
het besloten karakter met waardevolle houtwallen en het agrarisch ge-
bruik als grasland en akkerbouwgebied; 

 
 het heide- en (rand)veenontginningslandschap aan weerszijden van 

het esdorpenlandschap met als structuurbepalende elementen het pa-
troon van rechte ontginningswegen en waterlopen met verspreide bebou-
wing, voormalige veendijken, de openheid en de opstrekkende verkave-
ling;  
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 het veenkoloniale ontginningslandschap in het noordoosten van de ge-
meente (Hebrecht/Rhederveld) en het gebied rond het Ter Apelkanaal. 
Structuurbepalende elementen zijn hier de (grootschalige) openheid, het 
regelmatige en rechte wegenpatroon, de wijken en kanalen, het regelma-
tige en grootschalige verkavelingspatroon, het gebruik (vanouds) als ak-
kerbouwgebied en de regelmatige situering van boerderijen.  

 
 

 
Figuur 4. Buitengebied Vlagtwedde: Landschappelijke hoofdstructuur  
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Figuur 5.  esdorpenlandschap omgeving Ellersinghuizen 

Figuur 6. randveenontginningslandschap omgeving Wollingboermarke  

Figuur 7.  veenkoloniaal landschap omgeving Hebrecht 
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3.   2. Natuur 

3.2.1. 

De natuurwaarden in het buitengebied zijn vooral gekoppeld aan het beek-
dalgebied van de Ruiten Aa en een aantal boscomplexen op de flanken die 
hiermee samenhangen.  

Huidige situatie 

Het beekdalgebied onderscheidt zich van het omringende gebied door de 
kleinschaligheid, de gevarieerde bodemopbouw en de geomorfologische 
samenstelling (hoge esgronden, lage beekdalgronden). Dit levert ecologi-
sche waardevolle gradiëntsituaties op. Het gebied herbergt dan ook veel 
dier- en plantensoorten, waaronder belangrijke en/of zeldzame soorten. 
Om deze reden is het overgrote deel van het beekdal ook aangewezen als 
onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Doel van deze struc-
tuur is om nog van elkaar gescheiden natuurgebieden (in heel Nederland) 
met elkaar te verbinden, teneinde een samenhangend netwerk van natuur 
te creëren waarin migratie en uitwisseling van soorten mogelijk is.  
De belangrijke natuurwaarden zijn beschreven als natuurdoeltypen. In en 
rond het beekdal van de Ruiten Aa zijn dit: bloemrijk grasland, vochtig 
schraalgrasland, rietland en ruigte, zoetwatergemeenschappen, droog 
grasland, droge heide, vochtige heide, struweel-, mantel- en zoombegroei-
ing, bosgemeenschappen van arme zandgrond, bosgemeenschappen van 
leemgrond en bosgemeenschappen van bron en beek, zijn kenmerkend 
voor dit gebied. Op de drogere esgronden op de flanken van de beek be-
staan de natuurwaarden voornamelijk uit kruidenrijke akkers.  
 
Bijzondere betekenis heeft het bosgebied Lieftinghsbroek nabij Weende. In 
dit van oorsprong oude broekbos is sprake van bijzondere plantensoorten 
zoals Koningsvaren, Blauwe zegge en Gevlekte orchis. In het bos broeden 
ook enkele bijzondere vogelsoorten waaronder de Geelgors en het Paapje. 
De natuurwaarden hangen nauw samen met de specifieke waterhuishou-
ding in het gebied. Vanwege de bijzondere waarden van het bos, is het ge-
bied aangewezen als Natura 2000-gebied (zie ook hoofdstuk 4).  
 
Buiten de hiervoor genoemde gebieden zijn in bescheidener mate natuur-
waarden aanwezig. Verspreid over het buitengebied is sprake van enkele 
kleine natuurgebieden in de vorm van bos- en/of heide. Langs de lands-
grens komen incidenteel enkele hoogveenrestanten voor. De landbouw-
gronden - vooral de open akkerbouwgronden - hebben een functie als rust-, 
foerageer- en/of leefgebied voor bijvoorbeeld ganzen en broedvogels als 
de Grauwe Kiekendief.  
 
Voor het overige is sprake van algemene natuurwaarden die samenhangen 
met de aanwezige graslanden, sloten en oevers en verspreid liggende bos-
jes. Bij Bourtange ligt het accent meer op de natuurdoeltypen van de dro-
gere zandgronden zoals heischrale vegetaties en bloemrijk hooiland 
(bloemrijk- en droog grasland). 
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Figuur 8. Natuur 

De (nabije) toekomst zal vooral in het teken staan van de verdere realise-
ring van de ecologische hoofdstructuur. Daarbij bestaat - naast het aanko-
pen van gebieden door natuurbeschermingsorganisaties - ook steeds meer 
aandacht voor de mogelijkheden voor agrarisch en particulier natuurbeheer 
en voor de herinrichting van het watersysteem waarbij meer rekening wordt 
gehouden met natuurlijke processen.  

Perspectief 
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Daarnaast bestaat blijvende aandacht voor het tegengaan van de bedrei-
gingen van verdroging en vermesting van de natuurgebieden.  

3.   3. Landbouw 

3.3.1. 

Deze paragraaf schetst een beeld van de huidige situatie van de agrarische 
sector in Vlagtwedde door middel van een beschrijving van een aantal as-
pecten aan de hand van de cijfers c.q. meitellingen van het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek (CBS).  

Huidige situatie 

 
Aantal bedrijven en grondgebruik 
Van de in totaal 17.000 ha grond in de gemeente is verreweg het grootste 
deel in agrarisch gebruik. De landbouw is daarmee de belangrijkste grond-
gebruiker. In totaal was in 2005 sprake van 268 agrarische bedrijven (tabel 
1). Daarvan zijn 232 bedrijven hoofdbedrijven en 34 bedrijven nevenbedrij-
ven, waar naast inkomsten uit de agrarische sector sprake is van andere 
neveninkomsten.  
Absoluut gezien is het aantal agrarische bedrijven in de gemeente de af-
gelopen jaren fors afgenomen. Met deze trend volgt de gemeente de alge-
mene trend die zich in heel Nederland voordoet. Uit het vrijwel gelijk blijven 
van het totale landbouwareaal kan worden afgeleid dat gemiddelde be-
drijfsomvang de afgelopen jaren fors gestegen is: gronden van de stop-
pende bedrijven worden overgenomen door de blijvers en gebruikt voor 
schaalvergroting. De verhouding tussen het aantal hoofd- en nevenbedrij-
ven is de afgelopen jaren vrijwel constant gebleven.  
 

 
Bedrijfstype 

 
Aantal bedrijven 
(absoluut en in %) 

 

 
Aandeel grondgebruik per bedrijfstype  
(absoluut in are’ s en %)  

 
 2000 2005 2000 2005 
Akkerbouw 165 (62) 150 (65) 779.738 (65) 807.117 (69) 
Tuinbouw 9 (3) 7 (3)  13.677 (1)  19.029 (2) 
Graasdieren 41 (16)  41 (18) 191.017 (16) 212.099 (18) 
Hokdieren 1  8 (3) ) 6 (2)  9.598 (1) 2.863 (0) 
Combinatie 42 (16) 28 (12) 198.678 (17) 131.383 (11) 
Totaal 265 (100) 232 (100) 1.192708 (100) 1.172.491 (100)  

 
Tabel 1: Ontwikkeling aantal agrarische hoofdberoepsbedrijven en grond-

gebruik in de gemeente Vlagtwedde (bron: CBS) 
 
Bij de meeste agrarische bedrijven gaat het om akkerbouwbedrijven. Bijna 
70% van de agrarische gronden is in gebruik als akkerland (tabel 1). Met 
name het veenontginningsgebied heeft een belangrijke functie voor de ak-
kerbouw vanwege de grondsoort, de waterhuishouding en de grootte van 
de percelen. In het bouwplan neemt de fabrieksaardappel een belangrijke 
plaats in.  
 

                                                
1) Hokdieren zijn varkens en pluimvee. Kalvermesterijen worden niet als hokdierbedrijven 

geteld, maar als graasdierbedrijven. 
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Veel van de agrarische bedrijven zijn min of meer gemengde (combina-
tie)bedrijven in die zin dat ze, afhankelijk van de economische (markt)-
situatie - naast akkerbouw ook andere agrarische activiteiten beoefenen, 
vaak in de vorm van intensieve veehouderij.  
Uit tabel 1 blijkt de van oudsher dominante rol van de akkerbouw in de ge-
meente. Het aandeel van de melkveehouderijbedrijven is de afgelopen ja-
ren licht gegroeid naar 18% van het totaal. Deze ontwikkeling doet zich ook 
op regionale en provinciale schaal voor, waarbij dient gezegd dat het aantal 
melkveebedrijven in de regio én de provincie groter is dan het aantal ak-
kerbouwbedrijven.  
 
Naast akkerbouw-, melkveehouderij- en combinatiebedrijven is op kleine 
schaal en verspreid over de gemeente sprake van (volwaardige) intensieve 
veehouderijbedrijven, boom- en houtteeltbedrijven en tuinbouwbedrijven. 
Glastuinbouw komt niet voor, wel is incidenteel sprake van ondersteunend 
glas. Tot slot is er ook sprake van een aantal biologische landbouwbedrij-
ven. Figuur 8 geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van de diverse 
bedrijfstypen.  
 
Bedrijfsgrootte, opvolgingssituatie en verbrede landbouw 
De verdeling van de agrarische bedrijven naar omvang in respectievelijk 
kleine, middelgrote en grote bedrijven, is weergegeven in tabel 2. De pro-
ductieomvang wordt aangegeven in NGE, Nederlandse Grootte Eenheid 2

Andere factoren zoals vermogenssituatie, aard en opzet van het bedrijf, 
deskundigheid en leeftijd van de ondernemer en de marktsituatie bepalen 
mede de kans op een duurzaam voortbestaan. De bedrijven met een ge-
ringe omvang hebben in hun huidige opzet naar verwachting weinig toe-
komstperspectief. Zij zullen voor een deel verdwijnen of als nevenbedrijf 
worden voorgezet.  

). 
Over het algemeen worden bedrijven met een omvang van circa 50 NGE 
als levensvatbaar gezien. Uiteraard is deze norm niet doorslaggevend voor 
het toekomstperspectief van een bedrijf. 

 
  0-32 NGE  32-50 NGE 50-70 NGE 70 plus NGE  
Groningen (prov.) 34 10 10 46 
Westerwolde 37 14 12 38 
Vlagtwedde 40 15 12 33 

 
Tabel 2:  Procentueel aandeel agrarische bedrijven naar bedrijfsomvang  
 
Uit tabel 2 blijkt dat - in vergelijking met de provincie Groningen - Vlagt-
wedde een vrij groot aandeel bedrijven heeft dat tot de kleinere en middel-
grote bedrijven hoort: 40% van de bedrijven heeft een omvang van tussen 
de 0-32 NGE. Ruim een derde van de bedrijven is groter dan 70 NGE. Deze 
bedrijven hebben zonder meer een serieus toekomstperspectief 
 

                                                
2)  NGE = geeft de productieomvang van een bedrijf weer. Ter illustratie: 1 NGE komt  

overeen met bijvoorbeeld: 0,75 melk- en kalfkoe of 0,5 ha grasland.  
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Aangezien er bij deze cijfers geen onderscheid is gemaakt naar hoofd- en 
nevenbedrijven kan bij het vergelijken geen stellige conclusie worden ge-
trokken over economische omvang c.q. het toekomstperspectief van een 
bepaald bedrijfstype. Wel geldt dat het tempo van schaalvergroting in Wes-
terwolde hoger is dan gemiddeld in de provincie Groningen. Dit komt waar-
schijnlijk door het relatief grote aantal kleinere bedrijven.  
 

 
Figuur 9. Ruimtelijke spreiding bedrijfstypen (Bron: Landbouwstructuur onder-

zoek provincie Groningen 2004)  
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Daar komt bij dat de grondprijzen in Westerwolde lager liggen dan in an-
dere (akkerbouw)gebieden.  
Volgens de gegevens van het CBS waren er in 2002 op ruim een kwart van 
het totale aantal bedrijven opvolgers aanwezig. Van deze opvolgers zijn de 
meesten tussen de 20 en 30 jaar oud. Vergeleken met andere gemeenten 
is het aantal bedrijven met opvolger in Vlagtwedde relatief groot.  
De afgelopen jaren hebben steeds meer bedrijven - onder invloed van de 
toenemende prijsdalingen in alle sectoren - gezocht naar alternatieve in-
komstenbronnen buiten de landbouw in de vorm van niet-agrarische acti-
viteiten. 
Ondanks dat de CBS-cijfers geen inzicht geven in de omvang van de ver-
brede landbouw blijkt uit de (veld)inventarisatie ten behoeve van het be-
stemmingsplan dat bij een aantal bedrijven sprake is van nevenactiviteiten 
naast het landbouwbedrijf in de vorm van beheerslandbouw, natuurbeheer, 
zelf producten verwerken, verblijfsaccommodaties en stalling (van bijvoor-
beeld caravans). Het aantal bedrijven in Vlagtwedde dat aan verbreding 
doet lijkt echter lager dan het gemiddelde percentage in Nederland (circa 
10%).  

3.3.2. 

De toekomstige ontwikkelingen in de landbouwsector hangen af van di-
verse internationale, nationale en regionale factoren.  

Toekomstperspectief 

 
Internationaal 
De verwachting is dat het huidige saneringsproces in de landbouw onder 
druk van de internationaal wereldwijde concurrentie en de afbouw van het 
Gemeenschappelijke Europese landbouwbeleid zich de komende jaren zal 
voortzetten. De recente uitbreiding van de Europese Unie zal naar ver-
wachting leiden tot nog meer concurrentie en daardoor lagere prijzen.  
In de landbouwsector zelf zullen, zowel in de akkerbouw- als de veehoude-
rijsector, deze ontwikkelingen zorgen voor een verdergaande schaalver-
groting en specialisatie, productiestijging en het zoeken naar alternatieve 
teelten/producten met een hogere toegevoegde waarde.  
 
Nationaal 
Ook nationaal beleid en wetgeving heeft grote invloed op de agrarische 
sector. Met name de (nieuwe) wetgeving voor wat betreft de mestaanwen-
ding, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en voedselveiligheid 
dwingt agrariërs tot uiteenlopende maatregelen op bedrijfsniveau in de 
vorm van stalaanpassingen, opslagsystemen, etc. Dit vergt de nodige in-
vesteringen en leidt daarnaast tot extensivering van het grondgebruik.  
 
Ook ontwikkelingen buiten de agrarische sector zijn van groot belang voor 
de ontwikkeling van de sector zelf. Allereerst neemt de belangstelling voor 
het landelijk gebied vanuit de stad toe. Het landelijk gebied heeft voor velen 
meer waarde dan alleen de voedselproductie. De ontwikkeling van niet-
agrarische functies in het buitengebied neemt hierdoor gestaag toe. 
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Het van oudsher strikte beleid van de hogere overheden voor het landelijk 
gebied - gericht op het weren van alle niet-agrarische functies - is de afge-
lopen jaren ook steeds meer versoepeld. Bij de niet-agrarische functies 
gaat het om woonfuncties en niet-agrarische bedrijvigheid, maar ook om 
natuurontwikkeling, de aanleg van recreatieve voorzieningen, de steeds 
prominentere rol van het water én de behoefte om cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden veilig te stellen. Tot slot stelt de consument 
steeds hogere eisen aan de kwaliteit van voeding en de wijze van produce-
ren.  
 
In Vlagtwedde zijn de gevolgen van de bovengenoemde ontwikkelingen al 
een tijdje zichtbaar (zie vorige paragraaf). Het lijkt reëel dat de verder-
gaande schaalvergroting en extensivering in de komende tien jaar een af-
name van 30-50% van het aantal bedrijven tot gevolg zal hebben. Concreet 
betekent dit voor Vlagtwedde dat een kleine 100 bedrijven - in het bijzonder 
de kleinere - beëindigd zullen worden.  
De mogelijkheden tot schaalvergroting en extensivering verschillen per ge-
bied en per sector. In het esdorpenlandschap zijn deze mogelijkheden, 
vanwege het kleinschalige landschappelijke karakter én de eisen die hier 
gelden vanuit bijvoorbeeld milieu- en waterbeheer, veel beperkter dan in 
het veenkoloniale landschap. Daar staat tegenover dat de mogelijkheden 
voor verbreding in de vorm van kleinschalige recreatieve mogelijkheden of 
natuurbeheer in het esdorpenlandschap weer groter zijn dan in het ‘kale’ 
veenkoloniale landschap.  
 
Indien schaalvergroting en/of extensivering door gebrek aan grond niet 
mogelijk is, is intensivering en/of verbreding het alternatief. Naar verwach-
ting zullen de intensievere teelten in de gemeente zoals vollegrondstuin-
bouw, fruitbomenteelt en onderstamteelt de komende jaren toenemen. In-
tensivering zal zich met name in de akkerbouw voordoen omdat hier de 
concurrentie van landen met lage grondprijzen vooral drukt. Ook het zoe-
ken naar mogelijkheden voor verbreding met niet-agrarische functies zal 
vooral in de akkerbouwsector plaatsvinden.  
 
Op bedrijfsniveau zullen bovenstaande ontwikkelingen zich uiten in een 
vraag naar grotere bouwblokken vanwege de behoefte aan meer en gro-
tere bedrijfsgebouwen (voor bijvoorbeeld opslag van producten en stalling 
van werktuigen) en vanwege het toenemend transport op het erf. Daar-
naast bestaat er door de schaalvergroting en de strengere milieueisen een 
groeiende behoefte aan ruimte voor bedrijfsgebouwen op veldkavels.  
 
Zoals gezegd zijn de ontwikkelingen binnen de landbouwsector moeilijk te 
voorspellen. Uitdaging voor de landbouw is om in al deze onzekerheid een 
goede weg te vinden in het benutten van economische potenties, met oog 
voor het cultuurlandschappelijke erfgoed.  
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3.   4. Recreatie en toerisme 

3.4.1. 

Het waardevolle cultuurlandschap, de natuurgebieden, de rust en de ruimte 
in combinatie met de cultuurhistorische ‘trekkers’ zoals de Vesting Bour-
tange en het Museum Klooster Ter Apel zorgen voor een goede uitgangs-
positie voor een bloeiende recreatieve sector in de gemeente. Het aanbod 
aan recreatieve voorzieningen in de gemeente is ondanks deze fraaie uit-
gangspositie nog vrij bescheiden. De gemeente heeft 16 (kleinschalige) 
kampeerterreinen, 5 appartementenbedrijven en 3 bungalowparken. De 
appartementenbedrijven en (grote) bungalowparken zijn met name geves-
tigd in en nabij de grotere kernen. 

Huidige situatie 

De meer kleinschalige kampeerterreinen en minicampings liggen vooral in 
het buitengebied in en rond het esdorpenlandschap en/of de dorpen en 
buurtschappen. Onder de kampeerterreinen bevindt zich ook een aantal 
natuurcampings.  
Naast de verblijfsrecreatieve voorzieningen is sprake van een netwerk van 
routegebonden dagrecreatieve voorzieningen zoals wandel- en fietspaden, 
ruiterpaden, routes voor de watersport en bijbehorende voorzieningen als 
picknicktafels en parkeerplaatsen. Tot slot is in het buitengebied sprake 
van twee natuurijsbanen en - bij Ter Apel - een oval-racingbaan.  

3.4.2. 

Voor het toekomstperspectief van de toeristisch-recreatieve sector is een 
aantal maatschappelijke ontwikkelingen van belang: de toename aan vrije 
tijd van burgers (vooral de oudere), de afname van de gemiddelde gezins-
grootte (met als gevolg vaker kortere vakanties), sterkere individualisering 
(met hoge eisen aan kwaliteit en variatie als gevolg) en de groei van het 
natuurtoerisme.  

Perspectief 

Zowel het regionale als provinciale beleid is gericht op het versterken van 
de toeristisch recreatieve sector in Vlagtwedde, onder andere in de vorm 
van een uitbreiding van het recreatieve medegebruik van het buitengebied 
en een toename van het aantal (kleinschalige) recreatieve voorzieningen. 
In diverse samenwerkingsverbanden worden hiertoe ook al plannen en ini-
tiatieven ontwikkeld (zie hoofdstuk 4).  

3.   5. Wonen en niet-agrarische bedrijvigheid 

3.5.1. 

Het buitengebied wordt van oudsher ook gebruikt voor bewoning. Enerzijds 
in de vorm van agrarische bedrijfswoningen, anderzijds in de vorm van 
burgerwoningen. Deze laatsten zijn vooral geconcentreerd in de kleine dor-
pen en buurtschappen die tot de meest oorspronkelijke bebouwing van het 
buitengebied behoren.  

Huidige situatie 

Oorspronkelijk werd het grootste deel van de woningen in het buitengebied 
bewoond door landarbeiders en boeren. 
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Mede door de afname van de werkgelegenheid in de landbouw worden de 
woningen in toenemende mate bewoond door mensen die geen directe 
economische binding hebben met het landelijke gebied.  
 
Naast agrarische bedrijvigheid komt in het buitengebied ook in bescheiden 
mate niet-agrarische bedrijvigheid voor. Deze is voor een deel gericht op 
de agrarische sector, bijvoorbeeld in de vorm van loonwerkbedrijven, agra-
rische handelsbedrijven, etc. Daarnaast komen ook enkele bedrijven voor 
die niet aan de agrarische sector c.q. het buitengebied zijn gerelateerd. Met 
name in en rond de dorpen en buurtschappen zijn deze vormen van bedrij-
vigheid aan te treffen. In een aantal gevallen zijn deze gevestigd in vrijge-
komen boerderijen.  

3.5.2. 

Omdat het aantal agrarische bedrijven in de toekomst naar verwachting 
verder zal afnemen, zal de woonfunctie in het buitengebied (in voormalige 
boerderijen) waarschijnlijk toenemen.  

Perspectief 

Steeds vaker blijkt dat burgers - naast het wonen - op hun perceel (be-
drijfsmatige) activiteiten ontwikkelen waarbij het bijvoorbeeld gaat om klein-
schalige vormen van bedrijvigheid die ondergeschikt zijn aan de woonfunc-
tie of om activiteiten zoals het aanleggen van paardenbakken of zwemba-
den/tennisbanen voor eigen gebruik. 
 
Ook het aantal niet-agrarische bedrijven dat zich vestigt in vrijkomende 
boerderijen zal naar verwachting toenemen.  

3.   6. Infrastructuur en nutsvoorzieningen 

3.6.1. 

De gemeente wordt regionaal ontsloten door de provinciale weg N976 die 
van noord naar zuid door de gemeente slingert en die in noordelijke rich-
ting, bij Winschoten aansluiting geeft op de A7 (Groningen - Duitsland). In 
het zuidwesten van de gemeente lopen daarnaast de provinciale wegen 
N391, N390 en de N366 die de wegverbindingen vormen richting respec-
tievelijk Stadskanaal / Veendam, Emmen en de Duitse grens. 

Huidige situatie 

De overige wegen in het buitengebied hebben een lokaal karakter met een 
belangrijke functie voor de ontsluiting van het agrarisch gebied en de di-
verse dorpen en buurtschappen. In de gemeente - met name in het esdor-
penlandschap - ligt verder een redelijk uitgebreid fiets- en wandelpaden-
stelsel.  
 
Behalve routes over land kent de gemeente ook een aantal (scheep-
vaart)vaarroutes over het water. De belangrijkste zijn het Stads - Ter Apel-
kanaal en het Ruiten Aa-kanaal. In het verleden vervulden beide kanalen - 
naast een afwateringsfunctie - ook een functie voor het vervoer van men-
sen en goederen (onder ander turf). Voor wat betreft het Ruiten Aa-kanaal 
is deze functie in de loop der tijd vervallen; het kanaal heeft wel een recrea-
tieve vaarfunctie. Daarnaast liggen in het buitengebied nog een groot aan-
tal watergangen met primair een afwateringsfunctie.  
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Naast infrastructuur is er het buitengebied ook sprake van een aantal voor-
zieningen voor openbaar nut, energie en communicatie. Het gaat hierbij om 
straalpaden en om kabels en leidingen ten behoeve van het transport van 
gas, elektriciteit en water. Daarnaast is er sprake van een (militaire) laag-
vliegroute over Musselkanaal en Bourtange. Bij nieuwe activiteiten moet 
ten opzichte van deze paden, leidingen en laagvliegroutes, doorgaans een 
minimale afstand of maximale hoogte worden aangehouden.  
 
Het waterbedrijf Groningen heeft een pompstation te Sellingen. Vanuit de 
provinciale milieuverordening zijn drie beschermingszones aangewezen, 
namelijk het waterwingebied, het grondwaterbeschermingsgebied en het 
gebied tegen fysische bodemaantasting. 

3.6.2. 

Met betrekking tot infrastructuur en nutsvoorzieningen doen zich momen-
teel in Vlagtwedde weinig grootschalige ontwikkelingen voor. Twee ontwik-
kelingen kunnen wel worden genoemd.  

Perspectief 

Allereerst worden in het kader van Duurzaam Veilig (nu en in de toekomst) 
verkeersmaatregelen genomen teneinde knelpunten in de verkeersveilig-
heidssituatie op te lossen. Daarnaast neemt de druk op de wegen door het 
steeds zwaarder wordende verkeer in het algemeen toe.  
Verder moeten, om voor de mobiele telefonie (zowel voor commerciële als 
niet-commerciële) te komen tot een landelijk dekkend netwerk, over het 
gehele land nog een aanzienlijk aantal antennes worden geplaatst.  
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4. BELEIDSKADER 

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de belangrijkste beleidskaders 
van de hogere overheden, waarmee de gemeente bij het opstellen van het 
nieuwe bestemmingsplan Buitengebied te maken heeft. Dit beleid vormt het 
kader waarbinnen gemeentelijke uitgangspunt kunnen worden geformu-
leerd.  

4.   1. Europees beleid 

In de regel is het Europese beleid vertaald in landelijk en provinciaal beleid 
en/of wetgeving. Toch is op een aantal specifieke punten het Europese be-
leid van belang voor dit bestemmingsplan.  

4.1.1. 

Het landbouwbeleid wordt in belangrijke mate in Europees verband be-
paald. Voor de landen van de EU is daarmee een open markt ontstaan, 
waarbinnen een gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt gevoerd. Door 
de uitbreiding van de EU met landen uit Midden- en Oost-Europa en door 
de nieuwe GATT/WTO-onderhandelingen, staat dit landbouwbeleid meer 
en meer ter discussie. Verwacht wordt dat er een liberalisering van de 
markt optreedt met minder steunmaatregelen en een EU-prijsontwikkeling 
in de richting van de wereldmarktprijzen.  

Landbouw 

4.1.2. 

Op Europees niveau worden meerdere milieurichtlijnen uitgevaardigd, die 
zijn of worden verwerkt in de eigen wet- en regelgeving. Van belang voor 
de agrarische sector zijn in het bijzonder: 

Milieu 

- de regelgeving gericht op de productie van veilig voedsel voor de mens; 
- het dierengezondheidsbeleid; 
- het beleid voor melkprijzen en quotaregeling; 
- het marktordeningsbeleid voor graan, suiker en aardappelen; 
- de Europese nitraatrichtlijn, gericht op bescherming van de bodem. De 

doorwerking van deze richtlijn betekent dat eisen worden gesteld aan 
de individuele landbouwers met op bedrijfsniveau een beheersing van 
de in- en uitstroom van mineralen;  

- de Europese milieueffectrapportage (m.e.r.). De implementatie van de-
ze richtlijn betekent dat er meer individuele beoordelingen op de nood-
zaak van een m.e.r. moeten plaatsvinden. Voor gemeenten betekent dit 
dat er meer activiteiten m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. 

4.1.3. 

Op Europees niveau is afgesproken om de achteruitgang van de biodiver-
siteit in 2010 te hebben gestopt. Daartoe wordt gewerkt aan het tot stand 
brengen van een netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000. 
Natura 2000 is gericht op de instandhouding en ontwikkeling van soorten 
en ecosystemen die voor Europa belangrijk zijn. 

Natuur 
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Natura 2000-gebieden worden aangewezen op basis van de Europese Vo-
gelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In Vlagtwedde is een Natura 2000-gebied, 
Lieftinghsbroek aangewezen op basis van de Habitatrichtlijn.  
 
De Habitatrichtlijn is in 1992 door de EG vastgesteld. Zij sluit aan bij de 
Conventie van Bern en bij de EG Vogelrichtlijn. De doelstelling en het in-
strumentarium reiken echter duidelijk verder. Doelstelling is de bescher-
ming van planten en dieren (behalve vogels) en hun leefgebieden (habi-
tats). Zo draagt deze richtlijn bij aan het waarborgen van de biodiversiteit 
door natuurlijke habitats en aan het in stand houden van de wilde flora en 
fauna. Binnen het gemeentelijk grondgebied zijn de Natura 2000-gebieden 
aangemeld als speciale beschermingszone op grond van de Habitatrichtlijn. 
 
De lidstaten dragen een lijst van op hun grondgebied aanwezige bescher-
mingswaardige habitats voor aan de Europese Commissie, onder vermel-
ding van de soorten uit bijlage II van de richtlijn. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen prioritaire en niet-prioritaire soorten. Op basis van deze 
gegevens stelt de Commissie een lijst van gebieden van communautair be-
lang vast. De lidstaten dienen deze gebieden zo spoedig mogelijk als spe-
ciale beschermingszone aan te wijzen. Het moment van plaatsing op de 
communautaire lijst is echter al bepalend voor het van toepassing zijn van 
de bepalingen uit de richtlijn.  

4.1.4. 

In 1992 werd op Malta het Europese Verdrag van Valletta ondertekend 
door een groot aantal EU-landen, waaronder ook Nederland. Doelstelling 
van dit verdrag is de veiligstelling van het (Europese) archeologische erf-
goed. Dit moet met name gestalte krijgen in het ruimtelijke ordeningsbeleid. 
Concreet heeft dit tot gevolg dat bij de voorbereiding van bestemmings-
plannen meer aandacht moet worden besteed aan de (mogelijke) aanwe-
zigheid van archeologische waarden en dat in bestemmingsplannen een 
beschermende regeling moet worden opgenomen ten aanzien van arche-
ologische waarden. Aandachtspunt is voorts dat uit het verdrag van Malta 
voortvloeit dat er meer gelden beschikbaar moeten komen voor archeolo-
gisch onderzoek. Ook moet het beginsel ‘de bodemverstoorder betaalt’ 
worden doorgevoerd, in ieder geval voor wat betreft omvangrijke projecten 
(artikel 6 van het verdrag). 

Archeologie 

4.1.5. 

In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vastgesteld. De KRW 
beoogt de aquatische ecosystemen en waterafhankelijke terrestische na-
tuur voor achteruitgang te behoeden, te beschermen en te verbeteren. 

Water 

Een concreet doel van de KRW is een goede ecologische toestand van 
grond- en oppervlaktewater te bereiken. In beginsel moet dit doel in 2015 
behaald zijn. De Kaderrichtlijn Water introduceert het denken in stroomge-
bieden. Dat gaat uit van het simpele feit dat water zich niet houdt aan 
lands- en bestuurlijke grenzen, maar z'n natuurlijke loop heeft binnen 
stroomgebieden. 
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Om aan de voorwaarden van de KRW te kunnen voldoen, moeten water-
beheerders binnen een stroomgebied afspraken maken en samenwerken. 
Het doel is uiteindelijk dat er in het stroomgebied sprake is van schoon wa-
ter, waarin een gevarieerd natuurlijk leven voorkomt. De KRW stelt namelijk 
eisen aan de chemische (geen verontreinigende stoffen) en ecologische 
kwaliteit van het oppervlaktewater. In 2009 moet er één beheersplan zijn 
voor een heel stroomgebied. 

4.   2. Rijksbeleid  

De Nota Ruimte (2006) bevat de visie van het rijk op de ruimtelijke ontwik-
keling van Nederland tot 2020, met een doorkijk naar 2030. De Nota Ruim-
te vervangt de Vierde Nota Ruimtelijke ordening Extra (VINEX) en het 
Structuurschema Groene Ruimte.  
 
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de ver-
schillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak in Nederland. Meer 
specifiek richt de nota zich op vier algemene doelen:  
 versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; 
 bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 
 borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; 
 borging van de veiligheid (tegen water en risicovolle activiteiten).  

 
Met de Nota Ruimte wordt het nationale ruimtelijke beleid meer ontwikke-
lingsgericht en decentraal van karakter dan voorheen.  
 
Twee begrippen staan centraal in de Nota Ruimte: Basiskwaliteit en Natio-
nale Ruimtelijke Hoofdstructuur
De nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur (RHS) bestaat uit de belangrijkste 
gebieden in Nederland op het terrein van economie, infrastructuur en ver-
stedelijking, water, natuur en landschap. Het buitengebied van Vlagtwedde 
maakt deel uit van de nationale RHS voor zover het gaat om de gebieden 
die behoren tot de nationale Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Spe-
ciale Beschermingszone Lieftinghsbroek.  

.  

Over de EHS stelt de Nota Ruimte dat de precieze begrenzing gebeurt 
door de provincies. In en rond de EHS geldt een ‘nee, tenzij-regime’: nieu-
we plannen of projecten zijn niet toegestaan indien deze de wezenlijke 
kenmerken of waarden van de EHS wezenlijk aantasten, tenzij er geen re-
delijke alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar 
belang. In de EHS is een saldobenadering mogelijk waarbij (kwantitatieve) 
aantasting van de EHS kan worden toegestaan indien per saldo - op ge-
biedsniveau - sprake is van een (kwaliteits)verbetering van de ecologische 
waarden. Voor wat betreft de wetgeving ten aanzien van de Natura 2000-
gebieden, wordt verwezen naar de Natuurbeschermingswet.  
 
Voor de gebieden die geen deel uitmaken van de nationale RHS is het 
rijksbeleid gericht op het waarborgen en zo mogelijk vergroten van de ba-
siskwaliteit. De eerste verantwoordelijkheid voor de basiskwaliteit ligt bij de 
provincie.  
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Op een aantal punten geeft het rijk zelf - met een beperkt aantal generieke 
regels - invulling aan het begrip basiskwaliteit. Deze zijn enerzijds normatief 
en inhoudelijk van karakter en anderzijds meer procesmatig van aard.  
Op inhoudelijk gebied stelt de nota dat kleine dorpen voor eigen behoefte 
woningen en bedrijventerreinen mogen bouwen. Ook buiten de dorpen be-
staat ruimte voor her- en nieuwbouw (met aandacht voor landschappelijke 
en ontwerpkwaliteit). Dit om het economisch draagvlak en de vitaliteit van 
de landelijke gebieden te vergroten. Vrijkomende bebouwing kan worden 
omgezet in een woonbestemming of vestigingsruimte voor kleinschalige 
bedrijvigheid. Soms kan ook nieuwbouw wenselijk zijn. Zo kan woning-
bouw, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe landgoederen, geld opbrengen 
voor de aanleg van recreatie- of natuurgebieden (rood voor groen) of wa-
terbergingsruimte (rood voor blauw).  
Op meer procesmatig gebied geldt de (Europese) wetgeving op het gebied 
van natuur en milieu én de watertoets als onderdeel van de basiskwaliteit.  
 
Voor wat betreft de landbouwsector

 concurreren op de wereldmarkt; 

 is het beleid gericht op een transitie 
naar een vitale en duurzame landbouw. Voorwaarde hiervoor is dat er een 
economisch perspectief aanwezig is voor de agrarische bedrijven. Het rijk 
ziet perspectief in de vorm van; 

 werken onder specifieke natuurlijke handicaps; 
 economisch verbreden door andere maatschappelijke en/of economi-

sche diensten te leveren. 
 
Uitgangspunt is om de mogelijkheden en potenties van de landbouw opti-
maal te benutten binnen de maatschappelijke eisen die worden gesteld. 
 
Provincies worden gevraagd om niet-grondgebonden en/of kapitaalinten-
sieve landbouw en daaraan gerelateerde bedrijvigheid te bundelen in zo-
geheten landbouwontwikkelingsgebieden. 
Ook het ruimtelijk beleid voor de grondgebonden landbouw is primair een 
verantwoordelijkheid van provincies. Zij moeten sturing geven aan de ont-
wikkeling van de grondgebonden landbouw en daarbij rekening houden 
met de eisen die de wereldmarkt stelt aan landbouwbedrijven én met de 
wens van landbouwbedrijven om hun bedrijfsvoering te verbreden. In hun 
ruimtelijke plannen moeten provincies meer mogelijkheden scheppen voor 
een bredere bedrijfsvoering.  
 
Op het gebied van de recreatie

4.   3. Provinciaal en regionaal beleid 

 is het rijksbeleid Nota Ruimte in het alge-
meen gericht op het vergroten van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden 
in de groene ruimte.  

Het provinciaal beleid in de vorm van het Provinciaal Omgevingsplan Gro-
ningen (POP 1, 2000) vormt het belangrijkste toetsingskader voor dit be-
stemmingsplan. Het POP schetst het perspectief voor de langere termijn 
(2030) en geeft per thema en gebiedsgericht het concrete beleid tot 2010 
aan. 
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Voor het buitengebied zijn met name de zonering van het landelijk gebied 
én de gebiedsgerichte uitwerking(en) voor Oost-Groningen richtinggevend.  

4.3.1. 

De zonering uit het POP voor het buitengebied van Vlagtwedde is visueel 
weergegeven in figuur 9. De zonering is bepalend voor de ontwikkelings-
mogelijkheden van de diverse functies zoals landbouw, natuur, bosbouw, 
en recreatie). 

POP: zonering landelijk gebied 
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Figuur 10. Fragment Functiekaart POP  

 
In woorden komt de zonering op het volgende neer: 
 

Het merendeel van het buitengebied van Vlagtwedde heeft de aanduiding “land-
bouw”. Het agrarisch gebruik blijft hier in de toekomst richtinggevend. Om het 
hoofd te bieden aan internationale liberalisering, veranderende consumenten- én 
ruimtewensen moet de landbouw hier haar eigen kansen oppakken (schaalvergro-
ting, verbrede landbouw, duurzaam produceren).  

Landbouw 

 

Hierbij gaat het om het gebied ten noorden van Bourtange. Ook hier is het agra-
risch gebruik richtinggevend. Daarbij moet de grootschalige openheid en herken-
baarheid van de verkaveling van dit gebied behouden blijven. 

Landbouw in grootschalig open gebied  
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Kleine delen van het buitengebied vallen onder deze aanduiding. Hier zijn agra-
risch gebruik en landschap gelijkwaardig en met elkaar verweven.  

Landbouw in gaaf landschap  

 

De beheersgebieden in het beekdal van de Ruiten Aa zijn met deze aanduiding 
aangegeven. Agrarisch gebruik en natuur en landschap zijn hier gelijkwaardige 
hoofdfuncties. Het accent ligt op de verweving van landbouw en natuur, met water 
als bindende factor.  

Landbouw in gebied met belangrijke natuurwaarden  

 

Voor de bestaande bosgebieden geldt als hoofdfunctie multifunctioneel bos (voor 
natuur, recreatie en houtteelt). In de zoekgebieden voor bos is de aanleg van 
nieuw bos mogelijk in de vorm van permanent bos met een meervoudige doelstel-
ling of in de vorm van tijdelijk bos voor houtteelt.  

Bestaand bos en zoekruimte bos 

 

In deze gebieden is natuur de hoofdfunctie. Een groot deel van de ecologische 
hoofdstructuur valt binnen deze zone.  

Natuur (land/water)  

4.3.2. 

In juli 2006 hebben Provinciale Staten een herziening van het POP vastge-
steld. Het POP II is een beperkte actualisatie van het POP. In hoofdlijnen 
blijft het beleid uit het POP gehandhaafd. De zonering van het landelijke 
gebied van Vlagtwedde is dezelfde als in het POP. Op onderdelen is wel 
het thematische beleid aangepast. Voor dit plan zijn daarbij twee zaken re-
levant: 

Provinciaal Omgevingsplan Groningen II 

 de ruimtelijke inpassing van agrarische bebouwing: gelet op de sterke 
tendens tot schaalvergroting in de agrarische sector wil de provincie 
enerzijds bevorderen dat in gemeentelijke plannen voldoende ruimte 
wordt geboden aan vergroting van agrarische bedrijfscomplexen en an-
derzijds dat deze optimaal in het landschap worden ingepast. Daarom 
geldt als uitgangspunt voor agrarische bouwontwikkelingen voortaan de 
gebiedsgerichte maatwerkbenadering

 in het beleid wordt geen onderscheid (meer) gemaakt tussen grondge-
bonden veehouderij en intensieve veehouderij.  

: per landschapstype dient reke-
ning te worden gehouden met de gebiedskenmerken (die onder meer 
tot uitdrukking komen in boerderijlinten, verkavelingsstructuren) en met 
de kenmerkende landschapselementen zoals dijken. Belangrijk daarbij 
is de instandhouding van de landschappelijke diversiteit.  

 
POP: gebiedsgerichte uitwerking(en) voor Oost-Groningen 
Het POP schets voor Oost-Groningen een streefbeeld c.q. gebiedsper-
spectief voor 2030. Voor Westerwolde luidt dit als volgt:  
 
“Westerwolde is met zijn mooie landschap belangrijk voor recreatie en toerisme. 
Het heeft een prima toeristisch-recreatieve infrastructuur en het toeristische be-
drijfsleven floreert. Er zijn landschappelijke verbindingen met Drenthe (Hondsrug) 
en Duitsland. In het beekdal van de Ruiten Aa liggen waardevolle natuurgebieden. 
De landbouw produceert hier milieuvriendelijk en heeft aanvullende inkomsten uit 
allerlei nevenactiviteiten.  
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Buiten het beekdal is er vooral akkerbouw, melkveehouderij en vollegrondsgroen-
teteelt. Wonen en werken zijn afgestemd op de lokale behoefte en zorgvuldig in-
gepast in het landschap”.  
 
Om dit gebiedsperspectief te kunnen realiseren kondigt het POP een aantal 
gebiedsgerichte uitwerkingen aan. 
Twee uitwerkingen zijn van belang voor het buitengebied van Vlagtwedde: 
het Regioprogramma Oost en de Agenda voor de toekomst van de Drents-
Groningse Veenkoloniën. Beide uitwerkingen zijn/worden opgesteld in sa-
menspraak met de betrokken gemeenten en belangorganisaties. Naast de-
ze gebiedsgerichte uitwerkingen is ook het Inrichtingsplan Ecologische 
Hoofdstructuur Westerwolde een relevante gebiedsgerichte uitwerking van 
het provinciale beleid.  

4.3.3. 

De nieuwe beleidskeuzes voor het nieuwe POP Groningen staan in dit be-
leidsdocument verwoord. De hoofddoelstelling zal in het nieuwe POP gelijk 
zijn aan de oude beleidsdoelstelling: duurzame ontwikkeling en voldoende 
werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar Groningen met be-
houd en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij 
toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ont-
plooien. Wijzigingen in het beleid ten opzichte van het vigerende POP en 
die van toepassing zijn in dit bestemmingsplan buitengebied, zijn te vinden 
op het gebied van intensieve veehouderij en recreatie. 

POP keuzedocument 

Over intensieve veehouderij worden de volgende uitspraken gedaan: 
- in principe is geen nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven 

toegestaan op nieuwe of bestaande locaties; 
- ruimte voor uitbreiding van bestaande intensieve veehouderij is moge-

lijk op basis van een zorgvuldige maatwerkbenadering. 
 
Voor recreatie geldt dat het moratorium op nieuwe recreatiebungalowpar-
ken zal worden opgeheven. Nieuwe bungalowparken zijn mogelijk, onder 
voorwaarden dat ze passen in het landschap. Door dit beleid wordt meer 
ruimte gegeven aan toeristische ontwikkelingen.  

4.3.4. 

Het voorontwerp Provinciale Omgevingsplan Groningen is op 24 juni 2008 
vastgesteld. De veranderingen ten opzichte van het vigerende plan liggen 
onder andere op het gebied van intensieve veehouderij. De provincie staat 
geen nieuwe intensieve veehouderijbedrijven toe, noch op nieuwe, noch op 
bestaande bedrijfslocaties. Uitbreiding van bestaande intensieve veehou-
derijbedrijven is wel mogelijk, maar op basis van een zorgvuldige maat-
werkbenadering en voor zover dit landschappelijk aanvaardbaar is. 

Provinciaal omgevingsplan Groningen 2009-2013 
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De provincie geeft aandachtsgebieden voor duister en stilte aan. In de ge-
meente Vlagtwedde ligt een van de aandachtsgebieden. De gemeente 
ontwikkeld beleid over de maatregelen die voortvloeien uit dit aandachts-
gebied. In het bestemmingspan wordt aandacht voor lichthinder opgeno-
men omtrent de glastuinbouw. 
In het POP staan de voor verzuring gevoelige kwetsbare gebieden weer-
gegeven. In bijlage 10 zijn deze gebieden op kaart weergegeven. Rond de-
ze gebieden ligt een bufferzone van 250 m. In deze gebieden mag geen 
toename van NH3 plaatsvinden. Uitbreiding van bedrijvigheid is hier niet 
mogelijk maar geregeld door middel van de milieuvergunning.  

4.3.5. 

De provincie Groningen heeft een beleidsdocument opgesteld waarin de 
mogelijkheden voor schaalvergroting van het agrarisch bouwblok staan 
weergegeven. Uitgangspunt hierbij is om een vergroting van de ruimtelijke 
kwaliteit te bewerkstelligen. Schaalvergrotingen zijn niet overal mogelijk. 
Op basis van het kenmerkende onderscheid in landschapstypen in Oost 
Groningen is een onderscheid gemaakt in een drietal begrensde gebieden.  

Agrarische bouwblokken en landschap- doorvertaling regio Oost, 
2008 

Onderscheid wordt gemaakt in gebieden waar ruime mogelijkheden liggen 
voor schaalvergroting, gebieden waar beperkte mogelijkheden worden ge-
boden en gebieden met geen mogelijkheden. 
De gebieden met ruime mogelijkheden zijn de gebieden die landschappelijk 
de meeste mogelijkheden hebben voor schaalvergroting. Hier kan een uit-
breiding tot 1,5 ha bij recht worden bestemd. Met provinciale betrokkenheid 
kan een groter bouwblok worden toegestaan. De gebieden met beperkte 
mogelijkheden zijn veelal landschappelijke overgangszones en linten. In 
deze gebieden geldt een extra afweging om schaalvergroting te realiseren. 
Agrarisch bouwpercelen tot 1 ha zijn in deze gebieden bij recht toegestaan. 
Vanaf 1 ha wordt de provincie bij deze afweging betrokken door inzet van 
de maatwerkbenadering. De laatste categorie zijn de gebieden waar geen 
mogelijkheden voor schaalvergroting worden toegestaan. In deze gebieden 
geldt een bouwblokgrootte van maximaal 1 ha. De schaalvergrotingsmoge-
lijkheden in kaart staan weergegeven in figuur 11 en in bijlage 1. 

4.3.6. 

Doel van het Regioprogramma (2005/2007) is om - samen met gemeenten 
- een aantal (doe)projecten op te zetten teneinde de sociale, economische 
en ruimtelijke structuur van de regio te verbeteren. 

Regioprogramma - Oost  

Twee projecten uit het programma hebben directe raakvlakken met het be-
stemmingsplan Buitengebied: het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor 
de Veenkoloniën en Oldambt/Westerwolde en het Toeristisch Recreatief In-
richtingsplan (TRIP) Westerwolde.  
 

Het LOP geeft een visie op de ontwikkeling en inrichting van het landschap 
tot 2015 met een doorkijk naar 2030. Het LOP fungeert als stimuleringska-
der voor initiatieven uit de streek. Uitgangspunten van het LOP zijn:  

Landschapsontwikkelingsplan (LOP, 2005) 
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 actief investeren in de kwaliteit van het landschap is nodig om het ge-
bied een nieuwe impuls te geven; 

 er moet meer ruimte komen voor lokale initiatieven en nieuwe vormen 
van grondgebruik om de economische basis van het landschap te ver-
breden; 

 een goede afstemming tussen het waterbeleid en het toekomstig grond-
gebruik is essentieel voor de landschapsontwikkeling. 

Figuur 11. Schaalvergrotingsmogelijkheden 
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Onderlegger van het LOP vormen de kernkwaliteiten

 

 van het landschap. 
Gestreefd wordt naar het behoud en versterken van deze kwaliteiten zodat 
een sterke landschappelijke identiteit per landschapstype en een duidelijke 
differentiatie tussen de landschapstypen kan ontstaan. Kernkwaliteiten van 
het Westerwoldse landschap zijn: 

 het aan alle zijden omringd zijn door grootschalige, vlakke en open land-
schappen waardoor het kleinschalige, bosrijke landschap en het zwak glooien-
de reliëf des te meer tot zijn recht komt;  

 het beekdal van de Ruiten Aa met randbeplanting als verbindende landschap-
pelijke en ecologische zone; 

 de open escomplexen met bolle ligging en steilranden; 
 de esdorpen met een gave nederzettingstructuur en de monumentale be-

bouwingslinten van de randveenontginningen; 
 het beplantingspatroon met singels, houtwallen, esrandbeplantingen en broek-

bossen; 
 de restanten van de Eemslinie (Oudeschans en de Vesting Bourtange); 
 Klooster Ter Apel. 

Figuur 12. Dorpstypen in Vlagtwedde (Bron: LOP 2005)  
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Tot de kernkwaliteiten behoren ook de diverse dorpstypen in Westerwolde, 
die de ontginningsgeschiedenis weerspiegelen (zie figuur 12).  
 
Op de hogere zandgronden langs de beken liggen de esdorpen, de oudste 
en grootste nederzettingen in het gebied. Op de lagere zandkoppen langs 
de beken liggen de kleinere gehuchten met een losse bebouwingsstructuur: 
de essenzwermdorpen. Nog later ontstaan de langgerekte streekdorpen 
langs wegen in het heide- en randveenontginningsgebied. Een bijzonder 
dorpstype vormen de vestingdorpen.  
 
De wijze waarop kan worden ingezet op de kernkwaliteiten, verwoord het 
LOP in een aantal kansen. Het benutten van deze kansen leidt uiteindelijk 
tot het streefbeeld c.q. het gebiedsimago

 herstel van het natuurlijke bekensysteem met ruimte voor meandering 
en toevoer van voldoende schoon water; ontwikkeling van een recrea-
tief wandelpad aan één zijde van de beek; 

 zoals reeds geformuleerd in het 
POP. De kansen voor Vlagtwedde zijn: 

 ruimte bieden voor nieuwe recreatieve- en woonfuncties en bosaanleg 
in het ontginningsgebied ten westen van het beekdal om recreatieve 
overdruk van het esdorpenlandschap te voorkomen; 

 versterking van de historische landschapstructuur en verbreding van de 
landbouw in het kleinschalig zandlandschap langs het beekdal en rond 
de esdorpen; nieuwe woon- en recreatieve functies gaan gepaard met 
actief landschapsherstel en verbetering van de recreatieve ontsluiting 
van het landelijk gebied;  

 in het veenkoloniale landschap ruimte bieden aan grootschalige, mo-
derne landbouw; 

 beleefbaar maken van de verschillende relicten van de Eemslinie, bij-
voorbeeld door het weer herkenbaar maken van oude leidijken, schan-
sen en andere verdedigingswerken. In dit kader loopt al het projecther-
stel van de ‘natte horizon’ van Bourtange.  

 
In figuur 13 zijn bovenstaande kansen visueel gemaakt.  
 

Het TRIP geeft een visie op de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van 
Westerwolde. Centraal in het TRIP staat de recreatieve hoofdontsluitings-
structuur. Deze bestaat primair uit (de provinciale) wegen én de nieuw te 
ontwikkelen Toeristische Op- en overstappunten (TOP’s), ondersteund 
door de Toeristische Concentratiepunten (TCP’s) en pleisterplaatsen. 
TOP’s vormen begin- en eindpunten van recreatieve routes en paden en 
fungeren tevens als herkennings- en informatiepunten. TCP’s zijn plaatsen 
met een concentratie van toeristisch-recreatieve activiteiten zoals Bour-
tange, Klooster Ter Apel en de Sellingerbossen. Op pleisterplaatsen kun-
nen toeristen terecht voor verfrissingen etc.  

Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan Westerwolde (TRIP, 2004) 

Het TRIP geeft aan welke ‘schakels’ en elementen er nog ontbreken aan 
de huidige recreatieve ontsluitingsstructuur (zie bijlage 2 voor de project-
kaart).  
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Figuur 13. Streefbeeld voor Westerwolde 
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In het uitvoeringsprogramma bij het TRIP zijn (mogelijke) projecten opge-
nomen om deze structuur ook daadwerkelijk te realiseren. Relevante pro-
jecten in Vlagtwedde zijn: 
 realiseren van drie TOP’s (bijvoorbeeld in Ter Apel, Noordmee en Bour-

tange); 
 verdere inrichting van het dagrecreatief terrein Sellingerbeetse; 
 uitbreiding parkeerplaats Noordmee. 

4.3.7. 

Deze Agenda biedt oplossingen voor de eenzijdige economische en land-
schappelijke structuur van de Drents/Groningse Veenkoloniën. 

Agenda voor de Veenkoloniën  

Oplossingen zijn onder meer de inplaatsing van melkveehouderijen, nieuwe 
teelten, gevarieerde bedrijvigheid in vrijkomende boerderijen en het stimu-
leren van toerisme. Ook hier wordt gewerkt met concrete ‘doeprojecten’. 
Voor Vlagtwedde geldt dat uitsluitend het veenkoloniale gebied rond Ter 
Apel in het plangebied van de “Agenda” ligt; hier spelen geen concrete pro-
jecten.  

4.3.8. 

Het Natuurgebiedsplan Groningen geeft een nadere uitwerking aan de be-
grenzing aan de beheersgebieden en de nieuw te ontwikkelen natuurge-
bieden in relatie met de EHS. Door de begrenzing van de gebieden worden 
op basis van vrijwilligheid mogelijk subsidies verkregen en worden de 
gronden verworven. 

Natuurgebiedsplan Groningen 2006 

Binnen de begrensde EHS liggen bestaande natuurgebieden, natuuront-
wikkelingsgebieden, beheersgebieden en ecologische verbindingszones. 
Natuurontwikkelingsgebieden zijn gebieden die nu nog in agrarisch gebruik 
zijn, maar goede mogelijkheden bieden om natuur te ontwikkelen. Om de 
gewenste natuur werkelijkheid te laten worden moet het grondgebruik wij-
zigen. In beheersgebieden kunnen natuurwaarden zich ontwikkelen dan 
wel in stand worden gehouden in combinatie met het voortzetten van het 
agrarisch gebruik. Ecologische verbindingszones tot slot zijn zones die na-
tuurgebieden met elkaar verbinden en zo de migratie / uitwisseling van 
soorten mogelijk maken.  
 
De gewenste natuursituatie in de EHS is vastgelegd in een aantal natuur-
doeltypen. Om deze te bereiken zijn maatregelen nodig in de vorm van on-
der meer herstel van het beekprofiel en het plaggen en afgraven van het 
maaiveld. De daadwerkelijke realisering van de EHS in Vlagtwedde heeft 
gedeeltelijk reeds plaatsgevonden. Zo is een deel van de natuurontwikke-
lingsgebieden inmiddels verworven door natuurbeherende instanties. De 
aankoop van de resterende gebieden stagneert echter. In het kader van het 
Regioprogramma wordt geprobeerd weer beweging in deze stagnatie te 
krijgen via het opstellen van een stappenplan voor het resterende uitvoe-
ringsprogramma.  
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4.   4. Gemeentelijk beleid 

In de afgelopen jaren is een ook aantal gemeentelijke beleidsnotities vast-
gesteld die van belang zijn voor het buitengebied. Concreet gaat het om de 
Toekomstvisie Vlagtwedde 2020, het Woonplan, de Welstandsnota en de 
Kadernota Kampeerbeleid (2007). Daarnaast vormt ook het beleid uit het 
geldende bestemmingsplan Buitengebied een beleidskader. 

4.4.1. 

De Toekomstvisie beschrijft hoe de gemeente zich op langere termijn moet 
ontwikkelen. Daarbij wordt ingezet op vier inhoudelijke speerpunten: wo-
nen, werken, voorzieningen en landschap. Voor het buitengebied relevante 
beleidslijnen uit de Toekomstvisie zijn:  

Toekomstvisie Vlagtwedde 2020: Instappen in de Ruimte (2004)  

 
Wonen 
Vlagtwedde is een groene woongemeente. Binnen de randvoorwaarden 
van landschap en beeldkwaliteit krijgen bewoners zoveel mogelijk ruimte 
om hun woonwensen te realiseren. Er wordt overwegend kleinschalig en 
kwalitatief goed gebouwd voor eigen inwoners én voor mensen van buiten, 
gespreid over de gemeente. Vanuit landschappelijk oogpunt zijn sommige 
kernen ‘klaar’: er vindt dan geen verdere uitbreiding plaats buiten een be-
paalde grens. Discussie over nieuwe dorpen is (daarom) goed.  
 
Werken 
Vlagtwedde blijft een werkgemeente. Grootschalige bedrijvigheid wordt ge-
stimuleerd op het Bedrijvenpark Zuid-Groningen dat is uitgebouwd tot een 
hypermodern agropark (inclusief gecontroleerde intensieve veehouderij). In 
de rest van de gemeente ligt de nadruk op kleinschalige bedrijvigheid. Er is 
voldoende (planologische) ruimte gekomen voor de “kraamkamerfunctie”, 
de eerste levensjaren van een bedrijf voordat het naar een bedrijventerrein 
of kantoor gaat. Groeiende bedrijven moeten naar een industrieterrein, 
soms vormen leegstaande boerderijen een vestigingsoptie.  
 
Voorzieningen 
Voorzieningen zijn er primair voor de eigen bewoners en liggen zo dicht 
mogelijk bij de burger. Daarbij geldt “spreiding waar mogelijk, concentratie 
waar nodig”. Het is normaal dat de hoeveelheid voorzieningen in kleine 
kernen kleiner is dan in grotere kernen. Uitgangspunt is dat in principe 
geen nieuwe bebouwing wordt opgericht maar wordt aangehaakt bij be-
staande voorzieningen. 
  
Landschap, landbouw en toerisme 
Qua landschap zet de toekomstvisie in op behoud (landschapsonderhoud, 
planologische waarborgen) en op versterking (realiseren EHS, vergroten 
variatie in het veenkoloniale gebied). Het landschap is er om van te genie-
ten (wonen, recreëren) en niet alleen om naar te kijken. Landbouw blijft een 
belangrijke drager van het landschap. Toerisme is een belangrijke sector: 
er wordt gemikt op de actieve rustzoeker en de cultuurtoerist.  
Ten aanzien van de bescherming van het landschap en het milieu doet de 
toekomstvisie een aantal concrete uitspraken: 
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 er bestaat geen ruimte voor grootschalige glastuinbouw en intensieve 
veehouderij (met uitzondering van het Agropark); 

 herbestemming van agrarische gebouwen is toegestaan mits lelijke en 
overbodige schuren worden opgeruimd; 

 tussen 2005 en 2010 wordt in de Veenkoloniën “een fase van schaal-
vergroting” overgeslagen door het stimuleren van een handvol bedrijven 
op megakavels die de kwaliteit van het landschap een impuls geven 
door de aanleg van een aantal ‘landmarks’; 

 tussen de EHS en het grootschalige gebied is veel winst te behalen uit 
het landschap; hier bestaan ook mogelijkheden de toeristische druk 
meer te spreiden. 
 

De Toekomstvisie is vervolgens uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. 
Hierin zijn 47 deelprojecten geformuleerd, gegroepeerd binnen zes strate-
gische thema’s te weten:  
1. impuls onderwijs en opleiding; 
2. wonen en zorgen goed geborgd; 
3. versterken economische voedingsbodem; 
4. Masterplan landschappelijke kwaliteit; 
5. het sociale weefsel; onderhoud en versterking; 
6. versterking toeristisch aanbod en doelgroepmarketing. 
 
Na uitvoering van een sterkte/zwakte analyse, het formuleren van kern-
competenties (krachten) en kernproblemen (uitdagingen) van de gemeente 
zijn de 47 deelprojecten getoetst ten behoeve van het maken van een uit-
eindelijke keuze welke projecten wel en welke vooralsnog niet uitgewerkt 
worden. Dit op basis van de bruikbaarheid, de haalbaarheid en de accepta-
tie van de deelprojecten. Daarbij zijn uiteindelijk twee thema’s geselecteerd 
die het meest bijdragen aan het benutten van de sterke kanten van de ge-
meente en het oplossen van kernproblemen in de gemeente. Dit zijn de 
thema’s Zorg voor ouderen en Beleving van het toerisme.  
 
Eén van de instrumenten voor het uitwerken/realiseren van beide thema’s 
is het bestemmingsplan voor het Buitengebied. Zie verder hoofdstuk 5. 

4.4.2. 

Het kwalitatieve en kwantitatieve beleid omtrent het wonen in de gemeente 
is vastgelegd in het gemeentelijk woonplan. De verplichting tot het opstel-
len van een woonplan vloeit voort uit het provinciale beleid.  

Woonplan 2002 - 2010 

 
Voor wat betreft het landelijk gebied is het woonplan gericht op een ‘trend-
matige ontwikkeling mede met het oog op het behoud van het cultuur- en 
natuurlandschap van Westerwolde’. In het woonplan wordt voor de kleine 
dorpen/buurtschappen een dorpsgerichte aanpak voorgestaan. Dit bete-
kent dat per dorp moet worden gekeken naar het specifieke woonmilieu en 
bijbehorende kwaliteiten en beperkingen. Het woonplan vraagt extra aan-
dacht voor ruimtelijke en architectonische kwaliteit c.q. randen van wijken 
en dorpen. 
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Het woonplan stelt dat de woonfunctie in het buitengebied in het algemeen 
een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid en de verscheidenheid 
van het buitengebied. Handhaving van de woonfunctie is daarom wenselijk.  
 
Anderzijds wordt het wonen gezien als een toegevoegde functie die bij-
draagt aan de verstening van het buitengebied. Vanuit die achtergrond is 
het woonplan (conform het provinciale beleid) er op gericht geen uitbreiding 
van de woonfunctie in het buitengebied te laten plaatsvinden. Een uitzon-
dering op dit uitgangspunt wordt gemaakt voor de kleine kernen (Veele, 
Sellingerbeetse, Jipsingboertange, Harpel, De Maten en Jipsinghuizen). In 
deze kleine kernen kunnen in de periode 1998-2010 in totaal 10 woningen 
(voor eigen behoefte) gebouwd worden. Deze zijn ingepland voor de peri-
ode 2007-2010.  

4.4.3. 

In de gewijzigde Woningwet 2003 is een structureel andere opzet gegeven 
aan het welstandstoezicht. Gemeenten dienen hun welstandsbeleid 
voortaan inzichtelijk te maken en vast te leggen in een gemeentelijke wel-
standsnota.  

Welstandsnota (2008) 

 
Een belangrijke peiler van de Welstandsnota Vlagtwedde vormen de alge-
mene criteria, de gebiedsgerichte criteria en de objectgerichte criteria. De-
ze worden gehanteerd om te beoordelen hoe het bouwwerk zich in zijn 
omgeving voegt. Hiertoe is de gemeente opgedeeld in deelgebieden. Voor 
ieder deelgebied gelden specifieke welstandscriteria. Onderlegger van de 
gebiedsindeling vormen de diverse historische bebouwingslinten en dorps-
typen in de gemeente. In het algemeen richten de welstandscriteria zich op 
het handhaven van de kenmerkende ruimtelijke structuur en de gevarieer-
de bebouwing. Dit betekent dat “aansluiting bij de historische context” een 
essentieel uitgangspunt vormt bij nieuw- en verbouw.  
In bijlage 3 van de toelichting is de gemeentelijke welstandskaart opgeno-
men. De bijbehorende criteria ten aanzien van plaatsing, hoofdvorm, aan-
zichten en opmaak, staan per gebied aangegeven in de welstandsnota. 

4.4.4. 

Het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied is hoofdzakelijk een 
conserverend plan, waarin de (toenmalige) situatie in het buitengebied is 
vastgelegd. In het plan wordt een groot gewicht toegekend aan de agrari-
sche belangen. Daarnaast is het behoud van de landschappelijke, cultuur-
historische en natuurlijke waarden een essentieel uitgangspunt.  

Bestemmingsplan Buitengebied 1986 

Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid (eenmaal gegeven rechten kunnen 
niet zomaar worden afgenomen) vormt het plan één van de kaders voor het 
nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.  

4.4.5. 

In deze nota worden beleidskeuzes gemaakt ten aanzien van kampeerter-
reinen. Deze keuzes moeten terugkomen in de bestemmingsplannen.  

Kadernota kampeerbeleid gemeente Vlagtwedde 2007 
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Er wordt een onderscheid aangegeven tussen twee vormen kampeerterrei-
nen. Kampeerterrein-I is bestemd voor toeristische plaatsen en op Kam-
peerterrein-II zijn ook stacaravans en chalets toegestaan. Voor kleinschalig 
kamperen geldt dat deze vorm van recreatie is toegestaan bij zowel wonin-
gen als agrarische bedrijven. Per kleinschalig recreatiebedrijf zijn maximaal 
15 standplaatsen toegestaan. 

4.   5. Conclusies beleidskader 

Hoewel er een veelheid aan rijks- provinciale en regionale beleidsnota’s is 
verschenen die (onder meer) betrekking hebben op het buitengebied van 
Vlagtwedde, is de lijn die daaruit spreekt behoorlijk eenduidig. Niet verwon-
derlijk omdat er een bestuurlijke en beleidsmatige afstemming tussen de 
verschillende overheden en sectoren dient plaats te vinden. Accenten lig-
gen op de volgende onderwerpen: 
 een duurzame landbouw met ruimte voor verbetering en verbreding; 
 veel aandacht voor behoud en versterking van de landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden; 
 aandacht voor natuurontwikkeling in het beekdal van de Ruiten Aa; 
 verbeteren van de toeristisch-recreatieve structuur en de zorg voor ou-

deren; 
 weren van functies die afbreuk kunnen doen aan het landelijke gebied. 



03-70-03 blz 41 
 
 

 
 
Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Vlagtwedde Buro Vijn B.V.  
Vastgesteld 22-09-09 

5. PLANUITGANGSPUNTEN  

De uitgangspunten voor een bestemmingsplan, zo ook in dit bestemmings-
plan, staan centraal in de planvorming. Ze geven het beleid voor de ver-
schillende functies aan, zowel voor de korte als de langere termijn. 
De onderstaande uitgangspunten zijn een beleidskeuze op basis van de si-
tuatie in het plangebied, de aanwezige beleidskaders én te verwachten 
maatschappelijke ontwikkelingen.  
 
Vooraf wordt opgemerkt dat dit bestemmingsplan hoofdzakelijk een con-
serverend plan is met als doel een integrale, actuele én handhaafbare pla-
nologische regeling voor het buitengebied te geven. Vertaling van dit uit-
gangspunt betekent dat de bestaande ruimtelijke en functionele structuur 
(opnieuw) wordt vastgelegd waarbij kleinschalige (gebruikelijke) ontwikke-
lingsmogelijkheden aan de diverse functies wordt geboden.  
Bovenstaande lijkt in tegenspraak met de mogelijk (grootschalige) ontwik-
kelingen op het gebied van bijvoorbeeld bosaanleg en recreatie, zoals die 
in het vorige hoofdstuk in het (gemeentelijke) beleidskader zijn beschreven. 
Deze ontwikkelingen worden momenteel nader uitgewerkt en worden voor 
zover te zijn vastgesteld opgenomen in het bestemmingsplan.  

5.   1. Algemene uitgangspunten 

Functionele benadering buitengebied 
Uit de beschrijving van de huidige situatie in hoofdstuk 3 is gebleken dat 
het buitengebied van Vlagtwedde ruimte biedt aan diverse functies: land-
bouw, natuur, landschap, water, recreatie cultuurhistorie, wonen en wer-
ken. De waarden die aan deze functies worden toegekend en de onder-
linge relaties verschillen per gebied. Het is dan ook noodzakelijk belangen 
af te wegen. Soms gaat de ontwikkeling van de ene functie ten koste van 
andere functies, soms kunnen zij elkaar ook versterken. 
 
Landschap, natuur, landbouw, water, recreatie als de basisfuncties 
Bij de afweging van de verschillende belangen wordt - aansluitend het be-
leid van zowel gemeente, provincie als rijk - aan de functies natuur, water, 
landschap en landbouw een doorslaggevend belang toegekend. Ontwikke-
lingen van andere functies mogen dus niet een zodanig omvang of intensi-
teit aannemen dat ze de functies natuur, landschap en landbouw oneven-
redig negatief beïnvloeden. De functies landschap, landbouw, natuur, water 
en recreatie vormen ook de grondslag voor de gebiedsbestemmingen in dit 
plan. Het karakter van deze functies is echter niet gelijk. Landbouw en na-
tuur en water zijn gebiedsdekkende functies terwijl het landschap overal is. 
Het landschap is het resultaat van de ontwikkelingen op het gebied van 
landbouw en natuur c.q. de wijze waarop mens en natuur met elkaar om-
gaan. Een ingewikkeld samenspel, dat in ons land vele waardevolle cul-
tuurlandschappen met zeer verschillende identiteiten heeft opgeleverd. Ook 
op de schaal van Vlagtwedde is dit het geval: de ontginningsgeschiedenis 
heeft geleid tot het huidige waardevolle cultuurlandschap waarin landbouw 
en natuur hun eigen plaats hebben. 
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Vanwege deze wisselwerking tussen landbouw, natuur en het landschap 
en gelet op het grote belang dat (door de gemeente en ook de hogere 
overheden) wordt gehecht aan de instandhouding van dit cultuurlandschap 
geldt voor dit bestemmingsplan de volgende algemene en overkoepelende 
beleidskeuze: 
 
“Behoud, herstel en/of ontwikkeling van de verschillende karakteristieke 
landschapstypen zoals beschreven in paragraaf 3.1 en het waarborgen van 
de dynamiek daarbinnen”.  
 
Voor het maken van de overige beleidskeuzes zijn, naast de ontwikkelin-
gen op het gebied van de basisfuncties, ook de ontwikkelingen op het ge-
bied van de toegevoegde functies van belang.  
 
Scheiding en verweving 
Zowel rijk als provincie zetten voor het landelijk gebied in op een scheiding 
van de functies landbouw en natuur: een ontwikkeling van specifieke land-
bouwgebieden én van natuurgebieden. Dit vanwege de spanning die er is 
tussen de belangen van de productiefunctie landbouw (met de bijbeho-
rende schaalvergroting, intensivering etc.) en de kwetsbare functie natuur. 
In aansluiting op dit beleid wordt in het buitengebied - waar nodig - een 
scheiding van de bestaande natuur- en landbouwfunctie aangehouden: in 
de agrarische gebieden worden zo weinig mogelijk beperkingen aan de 
landbouw opgelegd, in de bestaande natuurgebieden die deel uitmaken 
van de EHS kan de natuur zich verder ontwikkelen.  
 
Waar mogelijk wordt echter ook gekozen voor verweving van de functies 
landbouw en natuur. Dit omdat een aantal ontwikkelingen in de landbouw 
enerzijds en de natuur (en landschap) anderzijds elkaar ook versterkt. Zo is 
het duurzaam voortbestaan van de grondgebonden landbouw een es-
sentiële voorwaarde voor het behoud van het cultuurhistorisch waardevolle 
landschap. Ook verbreding van de agrarische bedrijfsvoering, agrarische 
natuurbeheer in de beheersgebieden van de EHS en milieumaatregelen in 
de landbouw kunnen een gunstig effect hebben op natuur en landschap.  
Het uitgangspunt van verweving geldt ook voor de functies natuur, land-
schap en landbouw ten opzichte van de recreatie. Landbouw en recreatie 
kunnen elkaar versterken: de landbouw bepaalt mede het landschap en 
daarmee de recreatieve aantrekkelijkheid van een gebied en recreatie kan 
een welkome bijdrage leveren aan het agrarische inkomen. Anderzijds kan 
een sterke toename van de recreatie leiden tot overlast voor de agrarische 
sector en kunnen landbouwkundige ontwikkelingen een gebied minder aan-
trekkelijk maken voor de recreatie.  
Het landschap vervult een basisfunctie voor recreatie: mensen vinden er 
rust, ruimte en herinnering. Een verdere ontwikkeling van natuur en land-
schap zal het recreatieve toekomstperspectief dan ook versterken. Recrea-
tieve ontwikkelingen kunnen eveneens, mits kleinschalig, goed worden in-
gepast. Er is zorgvuldig nagegaan waar welke recreatieve functies kunnen 
worden toegelaten zonder dat er enerzijds ongewenste effecten voor de 
agrarische sector en natuur en landschap uit voortvloeien en anderzijds 
deze functies elkaar mogelijk kunnen versterken.  
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Aandacht voor het waterbeleid 
Water is een beleidslijn welke steeds meer in ruimtelijke plannen wordt 
toegepast. Het waterbeleid van de 21ste eeuw waarbij het vasthouden, 
bergen en afvoeren van water centraal staat zal, zoveel waar mogelijk, 
worden toegepast bij het leggen van bestemmingen. 

5.   2. Gebiedsindeling 

Landschap randvoorwaardenstellend 
Op basis van de overkoepelende beleidskeuze waarin het behoud van de 
verschillende landschapstypen voorop staat en de dynamiek daarbinnen 
gewaarborgd moet blijven, blijkt dat het landschap randvoorwaardenstel-
lend is voor nieuwe ontwikkelingen. Er wordt in het plan uitgegaan van 
twee soorten landschapstypen. Het heide- en randveenontginningsland-
schap en het veenkoloniaal ontginningslandschap wordt gekarakteriseerd 
als een open landschaptype en is grotendeels in gebruik als landbouwge-
bied. Het esdorpenlandschap is meer kleinschalig van karakter en hier ko-
men de landbouw, bos, natuur en cultuurhistorie verweven met elkaar voor. 
 
Landbouw  
Hoofduitgangspunt voor deze gebieden is om de landbouw, binnen accep-
tabele, ruimtelijke, natuurlijke en milieutechnische randvoorwaarden ont-
wikkelingsruimte te bieden. Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is om 
de landbouwkundige ontwikkelingen af te stemmen op de aanwezige land-
schapstypen. Onderscheid wordt gemaakt in het open gebied én een klein-
schalig landschap. In het open gebied staat scheiding van functies centraal. 
In dit gebied liggen optimale ontwikkelingskansen voor de landbouw. In het 
kleinschalige landschap wordt uitgegaan van verweving van functies. De 
ontwikkeling van natuur en bescherming van landschappelijke elementen 
komt voor naast uitbreidingsmogelijkheden in de landbouwsector. De be-
grenzing van de landschapstypen is gebaseerd op de landschappelijke 
hoofdstructuur en het POP.  
 
Bos en Natuur  
Hoofduitgangspunt voor de bos- en natuurgebieden is het behouden en 
verder ontwikkelen van de natuur. In deze gebieden wordt de rust en stilte 
gewaarborgd en wordt versnippering en verstoring tegengegaan. De be-
grenzing van de bosgebieden is gebaseerd op de feitelijke situatie, zoals 
deze is af te lezen van luchtfoto’s. De natuurgebieden komen overeen met 
de bestaande natuurgebieden die onderdeel uitmaken van de EHS zoals 
aangegeven in het gebiedsplan Groningen en de nieuwe natuur waarvan 
de gronden in eigendom zijn van de natuurbeherende instanties.  
De bosgebieden die vallen binnen de natuurgebieden worden aangegeven 
als bos. 
 
Water  
Hoofduitgangspunt voor de waterlopen is deze te behouden en optimale 
ruimte te bieden voor de waterafvoerende functie. 
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De landschappelijke en ecologische waarde van het water wordt steeds be-
langrijker en de landschappelijk waardevolle waterlopen worden specifiek 
beschermd en er is aandacht voor voldoende ruimte voor de ecologische 
ontwikkeling van de beekdalen. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat ruimtelijke weerslag van de basisfuncties 
terug te zien is in de gebiedsindeling. Op grond van het onderscheid in 
hoofdfunctie zijn de volgende gebiedsbestemmingen toegekend: 
- ‘Agrarisch 1’ komt overeen met het gebied waarin ontwikkelingen liggen 

voor de landbouw in het grootschalig open landschap. 
- ‘Agrarisch 2’ komt overeen met het kleinschalige landschap. In dit ge-

bied zijn ontwikkelingen mogelijk voor de landbouw in combinatie met 
ontwikkeling van landschap, cultuurhistorie en natuur. 

- ‘Bos’ komt overeen met de feitelijke aanwezige bossen. 
- ‘Natuur’ komt overeen met de bestaande natuurgebieden die deel uit-

maken van de EHS en de gronden die in eigendom zijn van de na-
tuurbeherende instanties. De bosgebieden die voorkomen binnen de 
bestaande natuurgebieden worden niet bestemd als natuur maar als 
bos. 

- ‘Water’ komt overeen met de watergangen met een belangrijke wateraf-
voerende werking en die watergangen die een landschappelijke en na-
tuurlijke betekenis hebben. 

5.   3. Beleid gebiedsfuncties 

5.3.1. 

De overkoepelende beleidskeuze is nader uitgesplitst in de volgende 
hoofduitgangspunten met betrekking tot het landschapsbeleid: 

Landschap 

- behoud en waar mogelijk versterking van de karakteristieke ruimtelijke 
inrichting en de structuurbepalende elementen van de verschillende 
landschapstypen zoals beschreven in landschapsbeschrijving van deze 
plantoelichting; 

- de huidige en toekomstige inrichting en het beheer van een land-
schapstype mogen de dynamiek niet onevenredig aantasten: eventuele 
nieuwe ontwikkelingen en/of inrichtingen dienen, na een gedegen af-
weging met de (natuur-) en landschapswaarden, waar mogelijk inpas-
baar te zijn; 

- gezien de voorgaande twee uitgangspunten worden aan de ontwikke-
ling van de diverse functies landschappelijke randvoorwaarden gesteld. 
Deze zijn enerzijds gericht op het herkenbaar blijven van het cultuur-
landschap en anderzijds op het waarborgen van de dynamiek. 

 
De randvoorwaarden ten aanzien van de (ontwikkelings) mogelijkheden 
voor de functies vloeien in het buitengebied voort uit het landschap van 
Vlagtwedde. Dit met het oog op de aanwezige waardevolle kenmerken en 
het in stand houden en versterken van de landschappelijke verscheiden-
heid. De landschappelijke kernkwaliteiten van het landschap zijn beschre-
ven in het LOP. 
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Het landschap dat in deze periode is gevormd, vormt de basis voor het hui-
dige landschap. Van (inter)nationale waarde zijn het beekdal Ruiten Aa en 
de Hasseberg. Van regionale waarden zijn de dekzandruggen van onder 
andere Bourtange en bij het klooster Ter Apel (in de kloosterbossen) en het 
stuifzandrelief bij Jipsingbourtange. 
 

Landschappelijke kernkwaliteiten 
 het aan alle zijden omringd zijn door grootschalige, vlakke en open land-

schappen waardoor het kleinschalige, bosrijke landschap en het zwak 
glooiende reliëf des te meer tot zijn recht komt;  

 het beekdal van de Ruiten Aa met randbeplanting als verbindende land-
schappelijke en ecologische zone; 

 de open escomplexen met bolle ligging en steilranden; 
 de esdorpen met een gave nederzettingstructuur en de monumentale be-

bouwingslinten van de randveenontginningen; 
 het beplantingspatroon met singels, houtwallen esrandbeplantingen en 

broekbossen; 
 de restanten van de Eemslinie (Oudeschans en de Vesting Bourtange); 
 Klooster Ter Apel en de landschappelijke omgeving 
 Het stuifzandreliëf bij Jipsingbourtange. 

 
Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is de kernkwaliteiten te bescher-
men en te versterken door de open gebieden open te houden, ontwikke-
lingsmogelijkheden te bieden voor de ecologische zone bij het beekdal van 
de Ruiten Aa, de essen te beschermen, voormalige (karakteristieke) boer-
derijen aan te duiden, ontwikkelingen af te stemmen met de welstandsnota, 
het beplantingspatroon beschermen bij grotere gebouwen, restanten van 
de Eemslinie en beschermde dorpsgezichten aan te duiden.  
 
Karakteristieke boerderijpanden 
Overal in het buitengebied zijn boerderijen te zien. De karakteristieke boer-
derijpanden vormen ook een onderdeel van de cultuurhistorische waarde 
van het buitengebied. Hierbij gaat het zowel om boerderijpanden die in 
agrarisch gebruik zijn als om voormalige agrarische boerderijpanden.  
De bouwstijlen van de boerderijen (schuren en voorhuizen) lopen sterk uit-
een. Toch zijn er in de historische boerderijen grofweg drie typen te onder-
scheiden. In volgorde van opkomst zijn dat de Drentse dwarsdeelboerderij, 
de Friese schuurboerderij en de Oldambster boerderij. Zie voor een uitge-
breide beschrijving bijlage 4 van deze plantoelichting.  
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Deze boerderijen hebben een doorlopende kap met lage dakranden. Onder de 
doorlopen kap bevindt zich zowel het woonhuis als de schuur. Bij de schuurdeur 
wijkt de dakrand een eind terug. De deel ligt dwars in de schuur. De voorgevel is 
een bijna blinde muur waar de schoorsteen van de woonkeuken door de nok gaat. 
In de hoge zijmuur bevinden zich de voordeur en de meeste vensters.  

Dwarsdeelboerderij  

 

Dit type is ontstaan uit de dwarsdeelboerderij. Bij een groot aantal van deze boer-
derijen werd de schuur later vervangen door een grotere ‘Friese schuur’.  

Friese schuurboerderij 

 

Deze boerderijen hebben vaak imponerende afmetingen (schuurlengte soms 70 
meter) die het vlakke land volledig beheersen. De lange daklijn loopt horizontaal 
ononderbroken door van voor- naar achterzijde. De zijmuren, aan de achterzijde 
laag, gaan sprongsgewijs omhoog, naarmate het geheel naar voren toe eveneens 
sprongsgewijs smaller wordt, om bij het woonhuis de grootste hoogte te bereiken. 
Deze sprongen, krimpen genoemd, vormen de meest karakteristieke uiterlijke 
kenmerken van een Oldambtster boerderij. De rijen raampjes boven in de gevel 
zijn een indicatie voor de hoogte van de graanzolder.  

Oldamsterboerderij 

 
Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is het behoud van de algemene 
bebouwingskarakteristiek c.q. hoofdvorm van drie boerderijtypen. Uitgangs-
punt is karakteristieke boerderijpanden te beschermen door deze specifiek 
te bestemmen als wonen-voormalige boerderijpanden. 
Voor kleinschalige verandering en verbouwingen van de boerderijen vormt 
de Welstandsnota het aanvullende afwegingskader (goede verhouding 
vormgeving, gevelindeling, het materiaal- en kleurgebruik en de detaille-
ring).  
 
Beschermde dorpsgezichten Smeerling en Bourtange 
Het beschermd dorpsgezicht Smeerling ligt in de gemeente Stadskanaal, 
maar de beschermde zone valt binnen het buitengebied van de gemeente 
Vlagtwedde. Smeerling is een typisch Westerwoldse nederzetting, met zijn 
breed uitgebouwde boerderijen omgeven door erfbeplantingen met hoge 
eiken, dat door de ruimtelijke structuur en relatie met het landschap een 
beeld oplevert, dat van algemeen belang is vanwege de schoonheid en het 
karakter van het geheel.  
Het beschermd dorpsgezicht Bourtange is aangewezen als beschermd 
dorpsgezicht door de aanwezigheid van de ruimtelijke structuur van de be-
woningskern die wijst op de fortificatie, die in het verleden aanwezige is 
geweest. 
De beide beschermde dorpsgezichten worden vastgelegd in het bestem-
mingsplan. Op deze locaties mogen geen nieuwe ontwikkelingen plaatsvin-
den die het zicht op deze dorpsgezichten kunnen verstoren. In bijlage 5 van 
de toelichting zijn de aanwijzingsbesluiten van beide beschermde dorpsge-
zichten opgenomen. 
 
Windmolens 
Duurzame energie komt steeds meer op en heeft gevolgen voor de land-
schappelijke kwaliteit van de gemeente. 
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De gemeente staat positief tegenover deze ontwikkeling, maar is voorne-
mens te onderzoeken welke ruimtelijke consequenties deze ontwikkeling 
met zich meebrengt. Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is om wind-
molens, zowel de grotere als de kleine niet toe te staan. 

5.3.2. 

Bestaande bos- en natuurgebieden 

Natuur 

De bos- en natuurgebieden die in het gebiedsplan Groningen 2006 zijn be-
grensd als bestaande natuur en alle feitelijke aanwezige bosgebieden wor-
den positief bestemd in het bestemmingsplan. 
Het beleid richt zich op het behoud van de natuur- en landschapswaarden. 
Daarnaast bezitten deze gebieden ook vaak een recreatieve functie. 
 
Natuurwaarden 
 Ruiten Aa: bloemrijk grasland, vochtig schraalgrasland, rietland en ruigte, 
 zoetwatergemeenschappen, droog grasland, droge heide, vochtige heide, 
 struweel-, mantel- en zoombegroeiing, bosgemeenschappen van arme 
 zandgrond, bosgemeenschappen van leemgrond en bosgemeenschappen 
 van bron en beek 
 Essen: kruidenrijke akkers 
 Bourtange: drogere zandgronden als zoals heischrale vegetaties en 
 bloemrijk hooiland (bloemrijk- en droog grasland) 
 
Natuurontwikkelingsgebieden 
Ten aanzien van de natuurfunctie biedt het bestemmingsplan allereerst 
ruimte voor de realisering c.q. invulling van de ecologische hoofdstructuur 
in en rond het beekdal van de Ruiten Aa inclusief het realiseren van ecolo-
gische verbindingszones daarbuiten. De nieuwe natuurgebieden worden in 
eerste instantie conform het huidige (agrarische) gebruik bestemd. Er wor-
den geen activiteiten en/of ingrepen toegelaten die leiden tot het on-
omkeerbaar verloren gaan van de natuurontwikkelingsmogelijkheden. Dit 
betekent dat aan het huidige gebruik beperkingen worden gesteld. Uit-
gangspunt is deze gebieden aan te duiden op de plankaart en met een wij-
zigingsbevoegdheid kan de agrarische bestemming worden gewijzigd in 
een natuurbestemming. Dit geldt ook voor de ecologische verbindingszo-
nes die - tot de daadwerkelijke realisering - ook bestemd worden conform 
het huidige (agrarische) gebruik. Voor reeds gerealiseerde natuurontwikke-
lingsgebieden geldt het beschermingsbeleid voor de natuurgebieden. 
 
EHS 
De bestaande natuurgebieden maken onderdeel uit van de ecologische 
hoofdstructuur (EHS). Naast deze bestaande natuurgebieden bestaat de 
EHS uit natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones. 
Uitgangspunt voor EHS gebieden is dat ingrepen die schade toebrengen 
aan de wezenlijke waarden van het gebied zoveel mogelijk moeten worden 
voorkomen of gecompenseerd. Het beleid richt zich op het verbeteren van 
de milieukwaliteit in deze gebieden. Dit betekent bijvoorbeeld dat deze ge-
bieden geen nadelen mogen ondervinden van watergebruik in andere ge-
bieden en versnippering door doorsnijding van infrastructuur moet zoveel 
mogelijk worden voorkomen.  
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Natura 2000-gebied 
Voor het Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek geldt dat de natuurwaarden 
beschermd worden zoals aangegeven in het aanwijzingsbesluit van de 
Speciale Beschermingszone (SBZ). Het bestemmingsplan richt zich op het 
waarborgen van de instandhoudingsdoelstelling voor dit bosgebied zoals 
vastgelegd in het aanwijzingsbesluit. De begrenzing van dit gebied met een 
specifieke bescherming wordt op de plankaart aangeduid. Rondom het Na-
tura 2000-gebied is gekozen voor een invloedszone van 500 meter. 
Binnen dit gebied mogen geen activiteiten plaatsvinden die een negatief ef-
fect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. In bijlage 6 is het aan-
wijzingsbesluit opgenomen van het Natura 2000-gebied. 
 
Overige natuur 
Voor wat betreft de natuurwaarden buiten de gebieden die behoren tot de 
EHS streeft het bestemmingsplan naar behoud. Bescherming van de eco-
logische waarden c.q. dier- en plantensoorten vindt hier primair plaats via 
de Flora- en faunawet (zie paragraaf 6.3).  
 
Bos 
In de bestaande bossen in de gemeente is bos de hoofdfunctie. Ook de 
kleinere bosjes die zich nadrukkelijke manifesteren als bosgebiedje of bos-
element zijn als “Bosgebied” bestemd. Het beleid voor de bosgebieden is 
gericht op het behoud en herstel van de natuur- en landschapswaarden. 
Daarnaast bezit een deel van de bosgebieden ook een recreatieve functie.  
 
De gemeente kiest er voor om in dit bestemmingsplan - ondanks de ruimte 
die het provinciale beleid hiervoor biedt - geen grootschalige nieuwe bos-
ontwikkelingen toe te staan. Dit omdat de aanleg van bos - naast grote in-
vloed op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden - ook gevolgen 
kan hebben voor bijvoorbeeld de aanwezige weide- en akkervogelwaarden. 
Op dit moment bestaat over deze gevolgen nog te veel onduidelijkheid. 
Een juridische regeling in de bestemming is daarom op dit moment niet aan 
de orde. Overigens is het aantal aanvragen voor bosontwikkeling in de hui-
dige praktijk nihil.  
 
5.2.4 
 

Landbouw 

Agrarische bouwpercelen 
De aanwezige volwaardige bedrijven krijgen ruime ontwikkelingsmogelijk-
heden. Deze liggen zowel op de toe te kennen bouwpercelen als in het 
agrarisch gebied zelf. Bij het leggen van de bouwpercelen is rekening ge-
houden met:  
- de toenemende ruimtebehoefte van de agrariërs. Het bestemmingsplan 

moet namelijk voor zeker 10 jaar in ontwikkelingsruimte voorzien en 
dus moet rekening gehouden worden met toekomstige schaalvergro-
ting; 

- de druk - ook vanuit de milieuoogpunt - om bepaalde bedrijfsmatige ac-
tiviteiten (zoals voeder- en mestopslag) zoveel mogelijk op de bouw-
percelen te concentreren; 
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- de noodzaak om aan de steeds groter wordende landbouwwerktuigen 
de nodige manoeuvreer- en parkeerruimte te bieden; 

- de ruimte die nodig is voor het oprichten van een agrarische neventak 
of een kleinschalig kampeerterrein waarmee daadwerkelijk invulling 
kan worden gegeven aan de verbreding in de landbouw. 

Bij het veranderen van agrarische bouwpercelen moet onder meer worden 
gelet op de verkavelingsrichting en de relatie met het bebouwingspatroon. 
In het grootschalig open gebied moet worden voorkomen dat bouwpercelen 
naar elkaar toe groeien. 
 
Bestaande grondgebonden bedrijven 
Bij vergroting van een bestaand grondgebonden agrarisch bouwperceel 
geldt de notitie ‘agrarische bouwblokken en landschap’ van de provincie 
Groningen als uitgangspunt. In bijlage 7 van de regels is de bijbehorende 
kaart weergegeven met daarop de gebieden met ruime, beperkte en geen 
mogelijkheden voor schaalvergroting. Enkele specifieke aanvullingen die 
gelden voor de gemeente Vlagtwedde worden in dit bestemmingsplan ge-
maakt.  
 
Voor de gebieden met ruime uitbreidingsmogelijkheden (op de kaart aan-
geduid als groene gebieden) kan bij recht een bouwperceel worden uitge-
breid tot 1,5 ha. Onder voorwaarden (via een wijzigingsprocedure) van de 
landschappelijke inpassing is in de gebieden een uitbreiding tot 3 ha moge-
lijk. De aanvragen voor een schaalvergroting groter dan 3 ha zullen buiten-
plans worden geregeld en worden dus niet via dit bestemmingsplan gere-
geld omdat deze ingrepen een grote impact hebben op het landschap. 
 
Voor de gebieden met beperkte uitbreidingsmogelijkheden (aangeduid als 
de gele gebieden) kan bij recht het bouwperceel worden uitgebreid tot 1 ha 
en onder voorwaarden is een uitbreiding van het bouwperceel toegestaan 
tot maximaal 1,5 ha. De bestaande bouwpercelen die al groter zijn dan 1 
ha worden op de bestaande situatie vastgelegd en mogen onder voorwaar-
den uitbreiden tot 1,5 ha. Opgemerkt wordt dat de uitbreiding van het 
bouwperceel niet mag leiden tot uitbreiding van de oppervlakte van be-
drijfsgebouwen. Vanuit bescherming van de landschappelijke kwaliteiten in 
dit gebied is een groter bouwperceel gewenst ten behoeve van een optima-
le situering van de bedrijfsgebouwen. Ten behoeve van een goede land-
schappelijke kwaliteit wordt daarom de voorwaarde gesteld dat maximaal 
50% van het bouwvlak mag worden volgebouwd. 
  
De voorwaarden waaraan moet worden voldaan bij een wijzigingsbevoegd-
heid voor landschappelijke inpassing zijn de volgende: 
- respecteren historische gegroeide landschapsstructuur, 
- afstand houden tot de ruimtelijke elementen, 
- goede infrastructurele elementen, 
- zorgvuldige en evenwichtige ordening, 
- maatvoering en vormgeving van de bedrijfsgebouwen en 
- een erfinrichting afgestemd op het zorgvuldig inpassen in het land-

schapstype. 
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Nakoming van de voorwaarden/ prestaties kan eventueel worden vastge-
legd in een overeenkomst tussen de overheid en de betrokken onderne-
mer. 
 
Voor het gebied met geen mogelijkheid voor schaalvergroting (de aange-
duide rode gebieden) geldt een maximaal bouwperceel van 1 ha voor agra-
rische bedrijfsdoeleinden volgens de Nota Agrarische Bouwblokken van de 
provincie. Het bestemmingsplan geeft een uitbreiding tot 1,5 ha voor ver-
breding van de bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld een kleinschalig kam-
peerterrein.  
 
Bestaande agrarische nevenbedrijven (die dus niet volwaardig zijn) krijgen 
eveneens een agrarische bouwperceel, zij het van beperktere omvang die 
overeenkomt met de feitelijke situatie. 
Ligging en vorm zijn afhankelijk van de plaatselijke situatie. Niet volwaar-
dige bedrijven zijn bedrijven die volgens de LEI-normen3

 

) minder dan voor 
een arbeidskracht werk opleveren.  

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is om de mestopslag en opslag 
van agrarische producten binnen het bouwvlak te realiseren. Wanneer dit 
niet mogelijk is, kan dit bij uitzondering ook direct aansluitend het bouwvlak 
plaatsvinden. Er moet voor een goede landschappelijke inpassing en ver-
keersveilige ontsluiting worden gezorgd. 
 
Nieuwvestiging grondgebonden bedrijven 
Het bestemmingsplan is - met het oog op de mogelijke landschappelijke 
gevolgen - zeer terughoudend waar het gaat om het leggen van nieuwe 
bouwpercelen (inclusief bouwpercelen ten behoeve van bedrijfsgebouwen 
op veldkavels). Uitgangspunt is dat hierbij in eerste instantie gezocht moet 
worden naar vestigings- c.q bouwmogelijkheden op een vrijgekomen agra-
risch bouwperceel. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt voor in-
cidentele verplaatsing of nieuwvestiging van knelgevallen vanuit milieu-
technisch of ecologisch oogpunt (uitplaatsing uit de EHS of het gebied van 
De Blauwe Stad of het oplossen van bestaande knelpunten zoals uitplaat-
sing uit linten in verband met ruimtegebrek of milieuhinder). Eén en ander 
moet wel plaatsvinden binnen de randvoorwaarden van landschap, milieu 
en infrastructuur. Bovendien moet sprake zijn van een volwaardig en le-
vensvatbaar bedrijf.  
Een van de randvoorwaarden vanuit milieu is dat nieuwvestiging wordt uit-
gesloten in de gebieden die liggen in een kwetsbaar gebied, zoals deze 
staan aangegeven in bijlage 10 van de toelichting. Deze zones staan niet 
expliciet op de plankaart vermeld omdat vanuit de milieuvergunning nieuw-
vestiging in deze gebieden wordt uitgesloten. 
Er wordt geen ontheffing opgenomen voor de bouw van een tweede be-
drijfswoning. De behoefte aan een dergelijke woning is niet of nauwelijks 
nog reëel. Daarnaast levert de bouw van een tweede bedrijfswoning steeds 
meer milieuproblemen op voor agrarische bedrijven. De reeds bestaande 
tweede bedrijfswoningen worden inbestemd.  
 
                                                
3)  Landbouwkundig Economisch Instituut. 



03-70-03 blz 51 
 
 

 
 
Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Vlagtwedde Buro Vijn B.V.  
Vastgesteld 22-09-09 

Onderscheid grondgebonden niet - grondgebonden bedrijven 
De gemeente hanteert in het bestemmingsplan een onderscheid tussen 
grondgebonden agrarische bedrijven (akkerbouw, veeteelt, tuinbouw) en 
niet-grondgebonden agrarische bedrijven (intensieve veehouderij). Dit on-
derscheid heeft ruimtelijk relevante redenen.  
Als eerste reden geldt dat volwaardige intensieve veehouderijen geen di-
recte relatie hebben met de omliggende gronden. Ze zijn niet afhankelijk 
van de bestaande aangrenzende fysieke ruimte in het buitengebied en 
hebben geen directe ruimtelijke relevante relatie met het omliggende agra-
risch gebied. De bedrijven zouden zich ook op een bedrijventerrein kunnen 
vestigen. Grondgebonden bedrijven hebben wel een directe relatie met de 
fysieke omgeving en zijn de dragers en verzorgers van het landschap. De 
grondgebonden bedrijven en hun omliggende gronden vormen een onder-
deel van het landschap en hebben een verzorgende functie ten behoeve 
van de kwaliteit van het landschap. 
 
De gemeente wil in het bestemmingsplan sturend kunnen optreden op de 
mogelijkheid van omschakeling van grondgebonden bedrijven naar niet 
grondgebonden bedrijven. Indien het onderscheid tussen beide bedrijfsvoe-
ringen niet wordt gemaakt is theoretisch de omschakeling van alle grond-
gebonden bedrijven naar niet-grondgebonden bedrijven mogelijk. 
Bij deze ontwikkeling komt de ruimtelijke kwaliteit en het streven naar een 
duurzame omgeving in het geding.  
 
Intensieve veehouderij 
Nevenactiviteiten 
Naast een tak intensieve veehouderij biedt het bestemmingsplan ook ruim-
te voor andere vormen van nevenactiviteiten in de vorm van onder meer 
vollegrondstuinbouw, fruitteelt, kleinschalige vormen van verblijfsrecreatie, 
een zorgfunctie en agrarisch natuurbeheer. In de gebieden waar geen mo-
gelijkheden liggen voor schaalvergroting van de agrarische activiteit (de 
zogenaamde rode gebieden) kan het bouwvlak worden vergroot tot 1,5 ha 
uitsluitend voor nevenactiviteiten (zie toetsingsbijlage 1 van de regels). 
Een andere nevenactiviteit die bij agrarische bedrijven wordt toegestaan is 
een bedrijfseigen biomassavergistingsinstallatie. In navolging op het rijks-
beleid worden de categorieën A, B en C beschouwd als een bedrijfseigen 
activiteit. Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is deze categorieën bij 
recht toe te staan.  
 
In december 2004 heeft de staatssecretaris van VROM hierover aan de 
Kamer een brief geschreven. Hierin wordt een viertal situaties onderschei-
den:  
A. Het bedrijf verwerkt eigen geproduceerde mest en voegt eigen en/of van 
derden afkomstige co-substraten (bijv. maïs) toe. Het digestaat (restpro-
duct) wordt op de tot het bedrijf behorende gronden gebruikt. 
B. Het bedrijf verwerkt eigen geproduceerde mest en voegt eigen en/of van 
derden afkomstige co-substraten toe. Het digestaat wordt op de tot het be-
drijf behorende gronden gebruikt of naar derden afgevoerd. 
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C. Het bedrijf verwerkt aangevoerde mest geproduceerd door derden en 
voegt eigen en/of van derden afkomstige co-substraten toe. Het digestaat 
wordt op de tot het bedrijf behorende gronden gebruikt. 
D. Het bedrijf verwerkt aangevoerde mest van derden en voegt eigen en/of 
van derden afkomstige co-substraten toe. Het digestaat wordt als meststof 
afgeleverd aan derden. 
 
Uitgangspunt is om categorie D uit te sluiten en categorie A t/m C toe te 
staan indien wordt voldaan aan de volgende criteria: 
- de vergistinginstallatie dient landschappelijk te worden ingepast, deze 

landschappelijke inpassing dient te worden afgestemd op het LOP; 
- de gebouwen dienen binnen het bouwvlak van een agrarisch bedrijf 

worden gebouwd; 
- de vergistinginstallatie dient zich te bevinden in de nabijheid van een 

geschikt wegenstelsel in verband met de waarschijnlijke toename van 
(zwaar) verkeer; 

- de vergistinginstallatie dient geen verstoring van het bodemarchief tot 
gevolg te hebben. 

 
Houtteelt 
De gemeente ziet houtteelt als een agrarische bedrijfsvoering. Deze vorm 
van agrarische bedrijfsvoering heeft een grote invloed op de landschappe-
lijke structuur. Uitgangspunt is houtteelt alleen toe te staan op de door de 
provincie aangewezen bosontwikkelingslocaties. In figuur 10 van de toe-
lichting zijn deze gebieden aangegeven.  
 
Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen 
Vrijkomende agrarische gebouwen hebben een belangrijke functie binnen 
het landschap in het buitengebied. Bij het verdwijnen van de agrarische ac-
tiviteit kan de bebouwing in aanmerking komen voor functieverandering. 
Functieverandering wordt volgens het provinciaal beleid toegestaan in 
waardevolle, streekeigen bebouwing. De gemeente Vlagtwedde heeft een 
onderzoek gedaan naar het streekeigen karakter van de agrarische be-
drijfswoningen en concludeert dat alle agrarische bedrijven in de gemeente 
waardevol zijn of passen binnen de criteria van streekeigen bebouwing, 
zoals dit is beschreven in de Welstandsnota.  
 
Het beleid voor voormalige agrarische bebouwing is gericht op herstel en 
behoud. Functieverandering is toegestaan om de bebouwing te behouden. 
Functieverandering kan plaatsvinden van agrarisch naar de bestemmingen: 
wonen, sociaal cultureel, bedrijf, agrarisch dienstverlenend, paardenhoude-
rij en horeca. Deze functies zijn toelaatbaar in het buitengebied ten be-
hoeve van een verbetering van de leefbaarheid van het platteland. De 
nieuwe functies voor vrijkomende agrarische bebouwingen zijn uitwissel-
baar. Dit betekent bijvoorbeeld dat een bedrijfsbestemming, na beëindiging, 
kan worden gewijzigd in een woonbestemming. 
De bebouwing kan worden hergebruikt en inpandig verbouwd voor woon-
doeleinden, een woon/ zorg functie, de uitoefening van kleinschalige be-
drijfsactiviteiten of dienstverlening. Daarvoor gelden de volgende rand-
voorwaarden: 
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- functieverandering dient uitsluitend binnen de bestaande bebouwing 
plaats te vinden; 

- bedrijvigheid mag uitsluitend lichte milieucategorieën treffen; 
- opslag op het erf (bijv. caravans) moet worden verboden/ gereguleerd; 
- functieverandering mag, mede in relatie tot de bestaande verkeersinfra-

structuur, geen onaanvaardbare verkeersaantrekkende werking heb-
ben; 

- de bestaande karakteristieke verschijningsvorm van de gebouwen en 
de landschappelijke kenmerken van het bijbehorende erf mogen niet 
worden aangetast; 

- functieverandering mag niet leiden tot extra beperkingen van de exploi-
tatie- en ontwikkelingsmogelijkheden van de omliggende agrarische 
bedrijven; 

- detailhandelactiviteiten dienen beperkt te worden tot een vloeroppervlak 
van 60 m2

 
. 

Belangrijke voorwaarde voor functieverandering is dat naburige (agrari-
sche) bedrijven niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden mogen worden be-
perkt. Daarnaast moet gestreefd worden naar handhaving van de hoofd-
vorm van het voormalige boerderijpand of andere beeldbepalende bouw-
vormen als landschappelijke verschijningsvorm. Uitgangspunt voor het be-
stemmingsplan is bij functieverandering alle uitwisselbare bovengenoemde 
functies, van voormalige streekeigen agrarische vrijkomende bebouwing, 
als zodanig te bestemmen.  
 
Paardrijdbakken en maneges 
Bij zowel agrarische bedrijven alsook bij (grotere) particuliere woningen in 
het buitengebied worden in toenemende mate paardrijdbakken aangelegd. 
Waar het gaat om open paardrijdbakken is het van belang dat deze het 
straatbeeld niet bepalen. Open bakken kunnen worden geaccepteerd wan-
neer ze een goede landschappelijke inpassing kennen en er aandacht is 
voor milieuaspecten (geur-, licht- en stofhinder). Uitgangspunt is dat de 
bakken op of direct aansluitend op het bouwperceel/erf worden gesitueerd. 
Voor overdekte maneges

 

 geldt dat ze een publieksaantrekkende functie 
hebben. Inpassing in een dorpskern ligt veelal niet voor de hand, wél in 
dorpsuitlopers en buurtschappen. In het buitengebied hebben maneges 
een behoorlijke invloed op hun omgeving. Om die reden wil de gemeente 
geen nieuwe overdekte maneges toestaan in het buitengebied. 

5.3.3. 

De gemeente richt zich in het gemeentelijke beleid (Toekomstvisie) op ver-
sterking en uitbouw van de bestaande recreatieve structuur. De bestaande 
recreatieve dag- en verblijfsvoorzieningen worden met het oog hierop in dit 
bestemmingsplan positief bestemd en krijgen enige uitbreidingsruimte on-
der voorwaarde dat dit gepaard gaat met kwaliteitsverbetering. 

Recreatie  

Op deze wijze kan de verscheidenheid aan voorzieningen in stand worden 
gehouden en zo mogelijk worden versterkt. Voor nieuwe grootschalige of 
intensieve vormen van recreatie geldt een terughoudend beleid: het be-
stemmingsplan biedt hiervoor geen ruimte.  
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In de kadernota kampeerbeleid van de gemeente Vlagtwedde zijn de uit-
gangspunten voor de recreatiesector vastgesteld. Voor kampeerterreinen 
geldt een ruimtelijke zonering voor de verschillende vormen van kamperen. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen toeristische plaatsen en vaste plaat-
sen. Onder de vaste plaatsen vallen de stacaravans en de chalets. Uit-
gangspunt voor het bestemmingsplan zijn twee recreatieve bestemmingen 
voor verblijfsrecreatie. 
 
Kamperen bij de boer is vorm van kleinschalig kamperen. Deze vorm wordt 
toegestaan bij een agrarische en een woonbestemming, maar niet in de 
kwetsbare landschappen. In de natuurgebieden, essen, karakteristieke 
open gebieden en gebieden met archeologische waarden is kleinschalig 
kamperen niet toegestaan.  
Kleinschalig kamperen wordt gezien als een neventak en daarom worden 
maximaal 15 standplaatsen voor toeristische plaatsen toegestaan. Wil de 
ondernemer meer dan 15 standplaatsen dan kan dat op een reguliere 
kampeerterrein. De afstand van het kleinschalig kampeerterrein tot de erf-
grens van de naastgelegen woning moet minimaal 50 meter zijn en het ter-
rein moet minimaal 0,5 ha groot zijn. 
Kleinschalige recreatie kan ook plaatsvinden in boerderijkamers, of zoge-
noemde bed and breakfast voorzieningen. Uitgangspunt voor de gemeente 
is bij ieder woonhuis of bedrijfswoning drie recreatieve eenheden te realise-
ren. Bij de bed and breakfast voorzieningen die zijn aangesloten bij de or-
ganisatie Sprong over het Veen zijn zes recreatieve eenheden toegestaan. 
 
Ook staat de gemeente geen (verdere) omzetting van kampeerterreinen 
naar huisjesterreinen voor. Het uitbreiden van het aantal recreatiewoningen 
op de bestaande terreinen is niet toegestaan. Voor recreatiewoningen 
wordt een regeling opgenomen die permanente bewoning - conform het 
huidige bestemmingsplan - blijft uitsluiten. 
 
In het kader van het Toeristisch Recreatieve Inrichtingsplan (TRIP) voor 
Westerwolde is/wordt gekeken naar mogelijkheden voor de (verdere) ont-
wikkeling van een fijnmazig recreatief netwerk van wandel-, fiets- en ruiter-
paden en de aanleg van eenvoudige recreatieve voorzieningen als pick-
nickplaatsen, etc. Dit zoveel mogelijk in combinatie met de andere belan-
gen in het buitengebied. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor de ontwik-
kelingen die voortvloeien uit dit plan.  

5.   4. Beleid toegevoegde functies 

In de vorige paragraaf is het beleid ten aanzien van de gebiedsfuncties uit-
eengezet. Voor de overige functies kiest de gemeente voor de onder-
staande beleidsrichtingen. 
 
5.3.1. 
 

Wonen 

Het wonen in het buitengebied vraagt om een genuanceerde benadering 
omdat het in verschillende vormen voorkomt: 
- wonen bij bedrijven, zowel agrarische als niet-agrarische bedrijven; 
- burgerwoningen verspreid in het buitengebied.  
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Wonen bij agrarische bedrijven 
Vanuit het oogpunt van agrarische bedrijfsvoering is het gewenst om bij 
agrarische bedrijven te kunnen wonen. Gezien de huidige stand van de 
techniek en uitgebreide communicatiemogelijkheden is het bij een duur-
zaam meermansbedrijf niet nodig een tweede bedrijfswoning te realiseren.  
 
Wonen bij niet-agrarische bedrijven 
Ook bij niet-agrarische bedrijven is een bedrijfswoning om redenen van 
toezicht en beheer veelal gewenst. Het realiseren van meerdere bedrijfs-
woningen is ook hier niet noodzakelijk noch gewenst.  
 
Het wonen in burgerwoningen verspreid in het buitengebied  
Het beleid is er op gericht de bestaande woonhuizen in het buitengebied te 
handhaven. Alle bestaande woningen worden daartoe positief bestemd. Als 
oppervlaktemaat wordt daarbij 150 m² voor de hoofdgebouwen en 50 m2 

voor de bijgebouwen aangehouden. Deze oppervlakte is voldoende / nood-
zakelijk om voldoende wooncomfort te garanderen. Woningen kleiner dan 
200 m² mogen tot deze maat uitbreiden. Grotere woningen mogen slechts 
in beperkte mate uitbreiden (tot 125%) of tot een maximale maat van het 
hoofdgebouw van 200 m2. Daarnaast wordt met een ontheffing bij iedere 
woning ruimte geboden voor het bouwen van bijgebouwen van gezamenlijk 
maximaal 100 m2. Voor mantelzorg is 40 m2

Het bestemmingsplan is niet gericht op het realiseren van nieuwe woning-
bouw in het buitengebied. Een uitzondering wordt gemaakt voor een aantal 
invullocaties in de kleine kernen. Hier biedt het bestemmingsplan de moge-
lijkheid om in totaal 5 nieuwe woningen te bouwen 

 extra bijgebouwen toegestaan. 

Concreet gaat het om locaties in Harpel, de Maten, Veele en Jipsingboer-
tange. In alle gevallen gaat het om het opvullen van open gaten in de be-
treffende kleine kernen / buurtschappen. De specifieke locaties zijn in sa-
menspraak met de provincie aangewezen op grond van de woningbouw-
contingenten in het woonplan én de onbenutte bouwlocaties die reeds in 
het ‘oude’ bestemmingsplan Buitengebied waren opgenomen.  
 
5.3.2. 
 

Niet-agrarische bedrijvigheid 

Het buitengebied is in de eerste plaats bestemd voor agrarische bedrijven 
en bedrijven die aan de agrarische sector verwant zijn. Bestaande niet- 
agrarische bedrijven worden geaccepteerd en krijgen enige, zij het be-
perkte, uitbreidingsruimte. Nieuwvestiging van bedrijven buiten de agrari-
sche sector is uitgesloten. Vestiging van dergelijke bedrijven dient plaats te 
vinden op een bedrijventerrein. Een uitzondering op deze regel is gemaakt 
voor de vestiging van lichte bedrijvigheid in vrijkomende of vrijgekomen 
agrarische bedrijfspanden.  
Bij vestiging van niet-agrarische bedrijfsfuncties in het buitengebied wordt 
getoetst op: 
- milieubelasting: alleen bedrijven uit milieucategorie 1 en 2 en daarmee 

qua uitstraling vergelijkbare categorie 3-bedrijven worden toegelaten; 
- verkeer: bedrijven die zwaar verkeer of veel verkeer aantrekken wor-

den niet toegelaten; 
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- landschap; bedrijvigheid die inbreuk maakt op het landschap wordt niet 
of alleen onder voorwaarden inzake de inpassing in het landschap toe-
gelaten; 

- ruimtelijke aspecten; de nieuwe functie moet binnen de bestaande be-
drijfsgebouwen worden uitgeoefend; 

- detailhandel is slechts in ondergeschikte vorm toegestaan; 
- de nieuwe functie mag geen belemmeringen opleveren voor de be-

staande agrarische bedrijven in de omgeving. 

5.4.1. 

Op het gebied van infrastructuur en nutsvoorziening worden in het buiten-
gebied geen grote veranderingen voorzien. 

Infrastructuur en nutsvoorzieningen 

De bestaande infrastructuur van (verharde) wegen en kanalen wordt inbe-
stemd. Dit geldt ook voor de zandwinning bij Sellingerbeetse. Verder wordt 
een regeling getroffen voor de diverse hoofdtransportleidingen (gas-, water, 
en vuil). Voor de bestaande (militaire) laagvliegroute hoeft in het bestem-
mingsplan geen specifieke regeling te worden opgenomen omdat de 
maximale toegestane hoogte van de bouwwerken in het bestemmingsplan 
lager is dan de bebouwingshoogte die ten hoogste mag worden toegestaan 
onder de laagvliegroute.  
 
Het bestemmingsplan biedt verder wel ruimte voor verbeteringswerkzaam-
heden aan wegen met alleen of in hoofdzaak een functie voor het buiten-
gebied, zoals landbouwwegen en kavelpaden. Datzelfde geldt voor de aan-
leg of uitbreiding van de padenstructuur voor het langzame verkeer.  
 
De toepassing van windenergie wordt - in aansluiting op het provinciale be-
leid - beschouwd als een industriële activiteit die in principe niet aan het 
buitengebied is gebonden. Uitgangspunt van het bestemmingsplan is daar-
om ook om geen uitbreiding van het aantal windmolens in het buitengebied 
toe te staan.  
 
Molenbeschermingszone 
Rondom de molens van Ter Haar en Bourtange zijn beschermingszones 
opgenomen ten einde de vrije windvang rondom deze, nog in werking zijn-
de molens, zoveel mogelijk te kunnen handhaven. Handhaving van de 
windvang heeft gevolgen voor de toegestane hoogte van de omringende 
bebouwing en beplanting.  
 
Voor antenne- en reclamemasten en uitingen geldt dat deze uitgesloten zijn 
in de EHS- gebieden, natuurgebieden en in de grootschalige open gebie-
den. 
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6. OMGEVINGSASPECTEN  

Om conflictsituaties te voorkomen dient het bestemmingsplan aandacht te 
besteden aan de diverse omgevingsaspecten zoals milieu en ecologie. 
Weliswaar is voor het merendeel van deze aspecten specifiek beleid en re-
gelgeving vastgesteld, toch is er ook sprake van een aanvullende werking 
ten opzichte van de ruimtelijke ordening. Zo kan het bestemmingsplan via 
de bestemmingskeuzen aanwijzingen geven richting het milieubeleid. An-
dersom kan het milieubeleid richting geven aan de functietoedeling in het 
bestemmingsplan. In onderstaande paragraven wordt ingegaan op de om-
gevingsaspecten die voor dit bestemmingsplan van belang zijn: milieu, wa-
ter, ecologie, archeologie en luchtkwaliteit.  

6.   1. Milieu 

De voor dit bestemmingsplan relevante milieuaspecten zijn geluid, milieu-
hinder als gevolg van de aanwezige bedrijvigheid en externe veiligheid.  

6.1.1. 

De Wet geluidhinder heeft als belangrijkste doel het bestrijden en voorko-
men van geluidhinder. Op grond van de wet zijn verschillende vormen van 
geluidhinder te onderscheiden die directe raakvlakken hebben met de ruim-
telijke ordening. Voor het landelijk gebied van Vlagtwedde is de regelgeving 
ten aanzien van wegverkeerslawaai en industrielawaai van belang. 

Geluid 

 
Wegverkeerslawaai 
Voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld kan het noodzakelijk zijn 
om akoestisch onderzoek uit te voeren naar de geluidsbelastende effecten 
van wegen en spoorwegen. Dergelijk onderzoek moet inzicht geven in de 
geluidsbelasting van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen zoals wonin-
gen, scholen en gebouwen met een functie voor de gezondheidszorg. 
Op grond van de Wet geluidhinder hebben alle wegen een geluidzone, ten-
zij er sprake is van een woonerf, een 30-km-gebied of een gemeentelijke 
geluidsniveaukaart waaruit blijkt dat de geluidsbelasting op 10 meter uit de 
as van de meest nabijgelegen rijstrook 48 dB of minder bedraagt. De ge-
meente beschikt niet over een door de gemeenteraad vastgesteld geluids-
niveaukaart. Dit houdt in dat alle wegen in principe geluidzoneplichtig zijn. 
Bovendien komen er in het buitengebied geen of weinig woonerven of 30-
km-gebieden voor. 
Met de consequenties van het wegverkeerslawaai voor geluidgevoelige 
functies is, voor zover noodzakelijk, rekening gehouden. Van de wegen in 
het buitengebied is op de plankaart een dwarsprofiel opgenomen. De be-
staande geluidgevoelige bebouwing langs de zoneplichtige wegen mag niet 
dichter naar de weg toe worden gebouwd. Van dit dwarsprofiel mag slechts 
via een ontheffing worden afgeweken, mits er geen wezenlijke verandering 
in de geluidssituatie optreedt en de verkeersveiligheid niet onevenredig zal 
worden aangetast. 
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Bestaande situaties 
Bestaande hindergevoelige functies in het bestemmingsplangebied betref-
fen voornamelijk woningen bij de agrarische bedrijven in het buitengebied. 
Voorliggend bestemmingsplan staat geen uitbreiding van het aantal (be-
drijfs)woningen toe. De wijziging van bestaande bedrijfspanden naar woon-
functies is eveneens niet toegestaan. Hierdoor ontstaan geen zogenaamde 
nieuwe situaties in de zin van de Wet geluidhinder. Daarnaast 
voorziet het bestemmingsplan niet in de aanleg van nieuwe- of wijziging 
van bestaande infrastructuur. Het omzetten van de agrarische bestemming 
naar een woonbestemming wordt in het plan wel mogelijk gemaakt, maar 
levert in de zin van de Wgh geen nieuwe situatie op (er is geen sprake van 
een verandering in de fysieke situatie). 
 
Nieuwe situaties 
Nieuwe situaties in de zin van de Wet geluidhinder kunnen ontstaan door: 
- 2e agrarische bedrijfswoning (ontheffing); 
- woningsplitsing vanaf 180 m² in meerdere wooneenheden (ontheffing); 
- het opnemen van nieuwe bouwlocaties binnen het bestemmingsplan. 
 
Voor de eerste twee situaties zal in het kader van de Wet geluidhinder en 
voor zover gelegen binnen de 48 dB-contour, een procedure Verzoek Ho-
gere Waarden moeten worden gevolgd. Omdat op dit moment niet aan te 
geven is of en wanneer de hier boven beschreven nieuwe situaties zich 
gaan voordoen, is het uitvoeren van een akoestisch onderzoek in het kader 
van het Bestemmingsplan Buitengebied niet zinvol. Temeer daar de ge-
noemde ontwikkelingen zich in principe in het gehele buitengebied kunnen 
gaan voordoen. Alle hierboven genoemde nieuwe ontwikkelingen zijn ge-
koppeld aan een ontheffings- dan wel een wijzigingsprocedure. Op het 
moment dat een nieuwe ontwikkeling zich gaat voordoen, zal getoetst wor-
den aan het aspect wegverkeerslawaai. Hiertoe zijn in de ontheffings- dan 
wel wijzigingsbevoegdheid randvoorwaarden opgenomen. 
Indien uit het dan uit te voeren akoestisch onderzoek blijkt dat de nieuwe 
situaties zijn gelegen binnen de 48 dB-contour, zal een procedure Verzoek 
Hogere Waarden moeten worden gevolgd. 
 
Voor de wijzigingslocaties Harpelerweg te Harpel, de Zanddijk te Ter Apel 
en de rwzi-locatie te Veele is een akoestische onderzoek toegevoegd in bij-
lage 7.  
 
Industrielawaai 
Het plangebied ligt voor een deel binnen de geluidszones die - vanwege de 
aanwezigheid van inrichtingen die veel geluid produceren - rond het Oval 
racing circuit, het industrieterrein ‘t Heem en industrieterrein AVEBE - lig-
gen. De geluidbelasting van geluidsgevoelige bebouwing mag op de zone-
grenzen niet hoger zijn dan 50 dB(A). Dat betekent dat buiten de zone-
grenzen rondom beide terreinen, als gevolg van het bedrijventerrein, geen 
geluidbelasting op mag en kan treden die hoger is dan 50 dB(A). Binnen de 
zones mag geen nieuwe geluidsgevoelige bebouwing worden gebouwd. De 
geluidgrenzen staan op de plankaart aangeduid. 
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6.1.2. 

Ten aanzien van agrarische bedrijvigheid geldt specifieke (landelijke) mili-
euregelgeving. Hierin worden onder meer regels gegeven voor de afstand 
van agrarische bedrijven tot gevoelige functies (wonen maar ook bos- en 
natuurgebieden). Beleid hiervoor is onder meer geformuleerd in de Wet 
Ammoniak en Veehouderij en de Wet milieubeheer. In het kader van deze 
regelgeving worden de milieueffecten van de bedrijven concreet geregeld.  

Milieuhinder bedrijvigheid 

 
De Wet geurhinder en veehouderij die per 1 januari 2007 in werking is ge-
treden geeft normen voor de geurbelasting die een milieuvergunningsplich-
tige veehouderijbedrijven mogen veroorzaken op een geurgevoelig object 
(bijvoorbeeld een woning). De regeling geldt zowel binnen- als buiten de 
bebouwde kom.  
De wet voorziet ook in het inpassen van voormalige agrarische bedrijfswo-
ningen. Woningen die na 19 maart 2000 zijn ontstaan hoeven geen invloed 
meer te hebben op de werkingssfeer van milieuvergunningsplichtige agrari-
sche bedrijven. Tevens geeft de nieuwe wet ruimte voor maatwerk. Iedere 
gemeente kan namelijk voor haar eigen grondgebied aangeven voor welke 
gebieden zij een afwijkend stankbeleid wil vastleggen. Afwijking naar bene-
den betekent voor het buitengebied bijvoorbeeld dat de afstand tussen een 
veehouderij en de omringende woningen beperkt mag worden tot 25 meter 
(in plaats van 50 meter). Dit vastleggen gebeurt op basis van een ge-
meentelijke verordening en moet voldoen aan een aantal bepalingen uit de 
Wet geurhinder en veehouderij. Overigens is voor de niet-vergunningsplich-
tige bedrijven het Besluit Landbouw en milieubeheer van toepassing.  
 
Ten aanzien van de niet-agrarische bedrijvigheid wordt uitgegaan van de 
aard van de bedrijvigheid en is (waar het gaat om de vaststelling van de mi-
lieubelasting van de bedrijven) aangesloten op de planologische milieu-
zonering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten4

6.1.3. 

).  

Externe veiligheid heeft betrekking op situaties waar iets mis zou kunnen 
gaan met gevaarlijke stoffen, waardoor mensen - die verder niets met de ri-
sicodragende activiteit te maken hebben - om het leven kunnen komen. Ri-
sicovolle activiteiten (Bevi-inrichtingen) die in de gemeente voorkomen zijn: 

Externe veiligheid 

- productie, gebruik of opslag van gevaarlijke stoffen (3 LPG-stations en 
de AVEBE-locatie);  

- transport van gevaarlijke stoffen (routes voor gevaarlijke stoffen, leidin-
gen); 

- opslag van ammoniak in een koelinstallatie bij Ten Kate. 
 
Het externe veiligheidsbeleid voor inrichtingen heeft vorm gekregen in de 
risicobenadering. 

                                                
4) Doel van de VNG-Basiszoneringslijst is om bedrijven/voorzieningen qua aard en invloed 

waarbij gekeken wordt naar aspecten geur, stof, geluid en gevaar) op de woonomgeving 
te categoriseren en planologisch te regelen. 
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Op grond van deze benadering worden in het Besluit Externe Veiligheid In-
richtingen (BEVI) grenzen gesteld aan de risico’s waarbij wordt gelet op de 
kwetsbaarheid van functies in de omgeving. De risico’s worden daarbij in 
twee maten gemeten: het plaatsgebonden risico (voor individuen) en 
groepsrisico (voor groepen mensen). 
 
Ten aanzien van het plaatsgebonden risico geldt voor nieuwe situaties een 
grenswaarde van 10-6 per jaar. Dit betekent dat de overlijdenskans niet gro-
ter mag zijn dan een op de miljoen per jaar. Voor bestaande situaties geldt 
een grenswaarde van 10-5

 

. Voor bepaalde inrichtingen zoals LPG- stations 
zijn in de Regeling Externe Veiligheid en Inrichtingen (REVI) vaste afstan-
den tot gevoelige functies vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen mogen bin-
nen de zonering rond een LPG-station niet plaatsvinden. Deze zonering 
staat op de plankaart weergegeven. 

Het groepsrisico betreft de kans dat groepen omwonenden van een be-
paalde risico-opleverende activiteit dodelijk getroffen kunnen worden door 
een ongeval. Daarbij is relevant hoeveel mensen op welke plaats in de om-
geving van de bron aanwezig kunnen zijn. Hoe meer mensen rond een 
bron wonen of werken, hoe groter het groepsrisico. De norm van het 
groepsrisico is afhankelijk van het aantal eventuele dodelijke slachtoffers 
en bedraagt 10-5/ jaar voor 10 doden, 10-7/jaar voor 100 doden, 10-9

Ten aanzien van het groepsrisico zijn geen grenswaarden vastgesteld, 
maar gelden richtwaarden gekoppeld aan een verantwoordingsplicht. De 
verantwoordingsplicht betekent dat er voor het bestemmingsplan, conform 
artikel 13 van het Besluit Externe Veiligheid aanvullend onderzoek moet 
plaatsvinden voor de extra risico's die ontstaan voor de risicovolle activitei-
ten. Verplichte onderdelen van de verantwoordingsplicht voor het groepsri-
sico zijn: 

/jaar 
voor 1000 doden etc., en betreft een oriënterende waarde. Gelet op de af-
hankelijkheid van de omgeving en de concrete situatie is het moeilijk om 
het groepsrisico ruimtelijk weer te geven. 

- dichtheid van personen in het invloedsgebied; 
- het groepsrisico en eventuele veranderingen daarin; 
- mogelijkheden tot beperking van het groepsrisico; 
- mogelijkheden om de ramp te beperken; 
- mogelijkheden tot zelfredzaamheid. 
 
De bovenstaande onderdelen zullen zo volledig mogelijk worden gemoti-
veerd. Gelet op de afhankelijkheid van de omgeving en de concrete situatie 
is het moeilijk het groepsrisico ruimtelijk weer te geven. De zelfredzaam-
heid en rampenbestrijding is opgenomen in bijlage 8 van de toelichting.  
 
Volgens artikel 13, lid 3 van het BEVI is het bevoegd gezag wettelijk ver-
plicht met betrekking tot het groepsrisico een advies van de Regionale 
brandweer te vragen. Het bevoegd gezag maakt vervolgens een bewuste 
keuze omtrent de verantwoording van het groepsrisico. 
 
Het bestemmingsplan dient bij de bestemmingskeuzen rekening te houden 
met de grenswaarden, richtwaarden en afstanden uit het BEVI. 
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Concreet betekent dit dat nieuwvestiging van risicovolle inrichtingen wordt 
uitgesloten. Voor de bestaande risicovolle inrichtingen geldt als uitgangs-
punt dat deze planologisch worden vastgelegd in hun huidige omvang. 
 
LPG stations 
In en direct aansluitend aan het plangebied zijn drie tankstations met een 
lpg-vulpunt en ondergrondse lpg-opslagtank aanwezig (aan de Nulweg en 
Rütenbrockerweg in Ter Apel en aan de Weenderstraat in Jipsinghuizen). 
In de bij het BEVI behorende Regeling externe veiligheid inrichtingen zijn 
afstanden opgenomen, die ten opzichte van kwetsbare en beperkt- kwets-
bare objecten (waaronder woningen en bedrijfsgebouwen die niet tot de in-
richting zelf behoren) in acht genomen moeten worden. 
 

 
 
De veiligheidszones van de drie verkooppunten zijn op de plankaart als 
aanvullende bestemming opgenomen. Nieuwe ontwikkelingen mogen bin-
nen deze zonering niet plaatsvinden. 
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Verder is nagegaan, of kan worden voldaan aan de oriëntatiewaarde voor 
wat betreft het groepsrisico. Het groepsrisico bestaat uit de cumulatieve 
kansen per jaar dat tenminste 10, 100 of 1000 personen overlijden als 
rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een 
inrichting of van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een 
gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is.  
 
Hierna wordt per tankstation ingegaan op de feitelijke situatie: 
1. Tankstation Plagge, Nulweg 25, Ter Apel 
De doorzet over 2007 is vastgesteld op 190m3

 

 per jaar. Binnen de zones 
van het vulpunt (25m) en de opslagtank (25m) zijn zowel binnen als buiten 
het plangebied geen (beperkt) kwetsbare objecten gesitueerd, die niet tot 
de inrichting behoren (de bedrijfsgebouwen en -woning behoren wel tot de 
inrichting en worden niet meegerekend). In de toekomstige situatie zal 
evenmin sprake zijn van (beperkt) kwetsbare objecten binnen de contou-
ren. Het plaatsgebonden risico van het lpg-station is dus acceptabel. 

Voor het groepsrisico wordt uitgegaan van de huidige situatie. Het in-
vloedsgebied bedraagt een cirkel met een straal van 150 meter met het 
vulpunt als middelpunt. Binnen het invloedsgebied ligt 1 woning. Op basis 
van de kengetallen uit de handreiking moet rekening worden gehouden met 
1 x 2,4 = 2,4 personen in de woningen. Dit blijft onder de oriëntatiewaarde 
van 87 personen. Op basis van bovenstaande berekening kan worden ge-
concludeerd dat ten aanzien van dit lpg-station ook het groepsrisico binnen 
aanvaardbare grenzen zal blijven. 
 
2. Tankstation Jan Potze, Rutenbrockerweg 1, Ter Apel 
De doorzet over 2007 is vastgesteld op 400 m3

 

 per jaar. Binnen de zones 
van het vulpunt (25m) en de opslagtank (25m) zijn zowel binnen als buiten 
het plangebied geen (beperkt) kwetsbare objecten gesitueerd, die niet tot 
de inrichting behoren (de bedrijfsgebouwen en – woning behoren wel tot de 
inrichting en worden niet meegerekend). In de toekomstige situatie zal 
evenmin sprake zijn van (beperkt) kwetsbare objecten binnen de contou-
ren. Het plaatsgebonden risico van het lpg-station is dus acceptabel. 

Voor het groepsrisico wordt uitgegaan van de huidige situatie. Het in-
vloedsgebied bedraagt een cirkel met een straal van 150 meter met het 
vulpunt als middelpunt. Omdat echter binnen de 25 meter contour geen 
bebouwing aanwezig is, die niet tot de inrichting behoort, wordt het in-
vloedsgebied vermindert met een cirkel van 25 meter. De feitelijke opper-
vlakte van het invloedsgebied is 7,07 ha (opp. cirkel met straal 150 m) - 
1,96 ha (opp. cirkel met straal 25 m) is 5,11 ha. Bij een normatieve dicht-
heid van 17 personen per ha bedraagt de oriëntatiewaarde in het gebied 17 
x 5,11 = 87 personen. Bij deze dichtheid is uitgegaan van een min of meer 
gelijkmatige spreiding van de personen binnen het invloedsgebied. 
 
Binnen het invloedsgebied liggen 14 woningen, een horeca-inrichting waar 
maximaal 40 personen terecht kunnen en de winkel van de inrichting zelf 
waar max. 5 personen terecht kunnen.  
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Op basis van de kengetallen uit de handreiking moet rekening worden ge-
houden met 14 x 2,4 = 33,6 personen in de woningen + 40 in de horeca en 
5 in de winkel van de inrichting. 
In totaal zijn dit 79 personen. Dit blijft onder de oriëntatiewaarde van 87 
personen. Op basis van bovenstaande berekening kan worden geconclu-
deerd dat ten aanzien van dit lpg-station ook het groepsrisico binnen aan-
vaardbare grenzen zal blijven. 
 
3. Autobedrijf Jansen, Weenderstraat 7, Sellingen 
De doorzet over 2007 is vastgesteld op 120 m3

 

 per jaar. Binnen de zones 
van het vulpunt (25m) en de opslagtank (25m) zijn zowel binnen als buiten 
het plangebied geen (beperkt) kwetsbare objecten gesitueerd, die niet tot 
de inrichting behoren (de bedrijfsgebouwen en – woning behoren wel tot de 
inrichting en worden niet meegerekend). In de toekomstige situatie zal 
evenmin sprake zijn van (beperkt) kwetsbare objecten binnen de contou-
ren. Het plaatsgebonden risico van het lpg-station is dus acceptabel. 

Voor het groepsrisico wordt uitgegaan van de huidige situatie. Het in-
vloedsgebied bedraagt een cirkel met een straal van 150 meter met het 
vulpunt als middelpunt. Omdat echter binnen de 25 meter contour geen 
bebouwing aanwezig is, die niet tot de inrichting behoort, wordt het in-
vloedsgebied verminderd met een cirkel van 25 meter. De feitelijke opper-
vlakte van het invloedsgebied is 7,07 ha (opp. cirkel met straal 150 m) – 
1,96 ha (opp. cirkel met straal 25 m) is 5,11 ha. Bij een normatieve dicht-
heid van 17 personen per ha bedraagt de oriëntatiewaarde in het gebied 17 
x 5,11 = 87 personen. Bij deze dichtheid is uitgegaan van een min of meer 
gelijkmatige spreiding van de personen binnen het invloedsgebied. 
 
Binnen het invloedsgebied liggen 11 woningen en hotel de Waalehof. Op 
basis van de kengetallen uit de handreiking moet rekening worden gehou-
den met 9 x 2,4 = 21,6 personen in de woningen en 50 personen in het ho-
tel. Er bevinden zich 71,6 personen in het invloedsgebied. Dit blijft onder de 
oriëntatiewaarde van 87 personen. Op basis van bovenstaande berekening 
kan worden geconcludeerd dat ten aanzien van dit lpg-station ook het 
groepsrisico binnen aanvaardbare grenzen zal blijven.  
 
AVEBE in Ter Apelkanaal 
Hoewel deze locatie buiten het plangebied van dit bestemmingsplan valt, 
valt het invloedsgebied van de AVEBE wel in het buitengebied. De inrich-
ting van de AVEBE-locatie Ter Apelkanaal ligt op ruim een kilometer af-
stand van het dorp Musselkanaal. In de directe omgeving van de inrichting 
bevindt zich lintbebouwing. Verder zijn er enkele losse woonhuizen gele-
gen. Ten aanzien van het plaatsgebonden risico moet worden geconclu-
deerd dat de 10-6contour de inrichtingsgrens van de AVEBE overschrijdt. 
Binnen deze contour mogen geen (beperkt) kwetsbare objecten worden ge-
realiseerd. Deze contour valt niet binnen het bestemmingsplan buitenge-
bied. Ten aanzien van het groepsrisico geldt dat deze ruimschoots blijft on-
der de oriëntatiewaarde.  
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Bij een toename van het groepsrisico (door bijvoorbeeld een toename van 
het aantal mensen in de omgeving van de AVEBE) heeft het bevoegd ge-
zag een verantwoordingsplicht ten aanzien van het groepsrisico. Bij de re-
gionale brandweer moet in deze gevallen een formeel advies worden aan-
gevraagd. 
 
Routering van gevaarlijke stoffen 
Er loopt een transportroute van gevaarlijke stoffen door het plangebied. De 
N366 grenst aan het plangebied. De N366 wordt opgenomen in het Basis-
net vervoer gevaarlijke stoffen. Het aantal transporten is zo laag, dat de 
plaatsgebonden risicocontour van 10-6

 

 per jaar op de weg ligt. Het is daar-
om niet zinvol het groepsrisico te berekenen omdat deze ver onder de ori-
ënterende waarde zal liggen. 

Transport en veiligheid 
De provincie Groningen werkt aan het opstellen van een provinciaal basis-
net. Het doel is om minder zelfredzame mensen te vestigen binnen 30 me-
ter van een provinciale weg. Omdat het bestemmingsplan conserverend 
van karakter is, worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt 
waar dit van toepassing kan zijn. 
 
Hoofdgasleidingen 
In het plangebied liggen hoofdbuisleidingen van de Gasunie en van de 
NAM. De hoofdbuisleidingen voor aardgas hebben een grote diameter en 
het gas wordt er onder grote druk (40 bar) in vervoerd. De aan te houden 
afstanden zijn afhankelijk van de doorsnede, druk, wanddikte en dieptelig-
ging. In het plangebied liggen de volgende leidingen: 
- N523-64-KR-003 gaat naar GOS Harpel: 4’’ en 40 bar 
- N523-73-KR-003 gaat naar GOS Avebe: 6’’ en 40 bar 
- N522-54-KR-008 gaat naar GOS Ter Apel: 4 ‘’ en 40 bar 
- N-522-59-KR-007: aanvoerleiding: 6’’ en 40 bar 
 
Het ministerie van VROM is doende het externe veiligheidsbeleid rondom 
aardgasleidingen te vernieuwen. Hier kunnen veiligheidsafstanden uit voor-
komen die afwijken van de circulaire uit 1984. De nieuwe risicoafstand kan 
aanzienlijk groter zijn dan de toegestane risicoruimte van de circulaire van 
1984. Dit levert knelpunten op als de bebouwing binnen de risicoafstand 
ligt. De vaststelling van de nieuwe afstanden is op dit moment echter nog 
niet volledig afgerond. Hoewel er dus strikt genomen aanleiding zou zijn om 
zones langs dergelijke buisleidingen te vrijwaren van bebouwing, geldt op 
dit moment nog steeds de ‘Circulaire Zonering langs hoge druk aardgas-
transportleidingen’ (november 1984). Er dient derhalve formeel nog steeds 
van de in deze circulaire opgenomen afstanden te worden uitgegaan. Dit 
geldt des te meer omdat op dit moment nog overleg plaats vindt tussen het 
Ministerie van VROM en de Gasunie over de in de toekomst definitief aan 
te houden afstanden. 
 
De in dit plan opgenomen aan te houden afstand zijn derhalve gebaseerd 
op ‘Circulaire Zonering langs hoge druk aardgastransportleidingen’.  
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In het bestemmingsplan is een regeling opgenomen die voorkomt dat er 
binnen deze zones woonbebouwing wordt opgericht. Binnen een vrijwa-
ringszone van 4 meter aan weerszijden van de leiding (bron Gasunie) is in 
het geheel geen bebouwing toegestaan. De zone van 4 meter is gebaseerd 
op druk en de diameter van de gasleidingen. In de bestaande situatie wor-
den deze afstanden ruimschoots gehaald. 
Het plaatsgebonden risico ligt op de leiding en zal niet groter zijn dan de 
belemmerende strook van 4 meter. 
Het groepsrisico ligt volgens de brief van de gasunie ‘Eisen omgevingsdata 
in het kader van de risicoberekeningen bij ruimteljke ontwikkelingen’ op 45 
meter bij de leidingen van 4‘’ en op 70 meter bij de leidingen van 6’’. 
Gelet op de ruime afstand van de woningen tot de leiding en het gering 
aantal woningen is de verwachting dat er een lege fn-curve zal ontstaan. 
Het berekenen van het groepsrisico is daarom niet relevant. 
 
Opslag ammoniak bij Ten Kate 
Op deze locatie wordt 1500 kg ammoniak opgeslagen. De contour van het 
plaatsgebonden risico valt niet binnen het plangebied. 
 
Overige risicobronnen 
Voor deze overige risicobronnen geldt een risicozone voor het ACM Vlagt-
wedde en Westerwolde Ballooning. 
 
- Ten Kate Europroducten (opslag natriumsulfide) 
- Zwembaden Parc Emslandermeer, Moekesgat en de Bakhoorn, 
- Westerwolde Ballooning: plaatsgebonden risico 50 meter. Hierbinnen 

liggen geen kwetsbare objecten en het plan maakt binnen de zonering 
geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. 

- Gaststation ter Harpel, ter Apel 
- Gasstation  
- Ofichem 
- ACM Vlagtwedde: plaatsgebonden risico 65 meter. Binnen de zonering 

liggen kwetsbare objecten, namelijk een woonhuis. 

6.1.4. 

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Deze 
wet vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. De wet is enerzijds bedoeld 
om de negatieve effecten op de volksgezondheid aan te pakken, als gevolg 
van te hoge niveaus van luchtverontreiniging. Anderzijds heeft de wet tot 
doel mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke ontwikkeling, ondanks over-
schrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. 

Luchtkwaliteit 

 
De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak 
van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling 
tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Luchtkwaliteitseisen vor-
men onder de Wet luchtkwaliteit geen belemmering voor ruimtelijke ontwik-
keling als: 
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- er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 
grenswaarde; 

- een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de 
luchtkwaliteit leidt; 

- een project is opgenomen in een regionaal programma van maatrege-
len of in het NSL; 

- een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de luchtverontrei-
niging. 

 
In de Algemene Maatregel van Bestuur “Niet in Betekende Mate” (NIBM) 
en de ministeriële regeling NIBM (regeling NIBM) van 30 oktober 2007 zijn 
de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. 
Voor de periode tussen het in werking treden van de ‘Wet luchtkwaliteit” en 
het verlenen van derogatie door de EU is het begrip niet in betekende mate 
gedefinieerd als 1% van de grenswaarde voor NO2 en PM10. Na verlening 
van derogatie treedt het NSL in werking en wordt de definitie van NIBM 
verschoven naar 3% van de grenswaarde.  
 
Geconcludeerd kan worden dat er geen toename van de concentraties fijn 
stof van het gemotoriseerde verkeer van en naar de inrichting plaatsvindt. 
Ook een overschrijding van de grenswaarde van zowel zwevende deeltjes 
(PM10) als stikstofdioxide vindt niet plaats. Het aspect luchtkwaliteit vormt 
dan ook geen belemmering voor het bestemmingsplan.  
 
Voor de in en rond het plangebied optredende emissie kan worden opge-
merkt dat de in het bestemmingsplan voorgestane ontwikkelingen geen zo-
danige nieuwe luchtverontreiniging toe zullen voegen dat daardoor grens-
waarden zouden kunnen worden overschreden.  
Voor wat betreft de emissie zal, ook gezien de achtergrondwaarde zoals 
bekend via de hiervoor genoemde landelijke metingen, het plan derhalve 
geen aanleiding geven tot wezenlijke veranderingen. Voor ontheffingen 
geldt luchtkwaliteit als afwegingskader.  

6.1.5. 

Bij de afstemming met het milieubeleid is ook aandacht voor het onderwerp 
bodemsaneringslocaties. Bij nieuwe ontwikkelingen moet gekeken worden 
naar mogelijke verontreiniging van bodem en grondwater. Door middel van 
een verkennend bodemonderzoek wordt dan bekeken of er sprake is van 
de eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in de grond en in het 
grondwater teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt be-
lemmeringen bestaan voor toekomstige bouwactiviteiten. Bij uitbreiding van 

Bodem 

bestaande bebouwing, nieuw- of herbouw dient bij een bouwaanvraag een 
‘schone-grondverklaring’ te waarborgen dat er geen sprake is van risico’s 
voor de volksgezondheid. Binnen het plangebied bevinden zich diverse 
verdenkingen uit het historisch bodembestand (HBB). Een kaart met alle 
binnen het plangebied gelegen verdachte locaties is opgenomen in bijlage 
9. Voor nadere informatie kan digitale bodemkaart van de provincie worden 
geraadpleegd. 
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Het Bestemmingsplan Buitengebied kent een overwegend conserverend 
karakter. In het kader van dit plan wordt dan ook geen aanvulllend bodem-
onderzoek uitgevoerd. 
 
In het plangebied vindt een waterwinning plaats. De zone voor waterwin-
ning, grondwaterbescherming en fysische bodemaantasting is op de plan-
kaart aangegeven. In deze zone gelden specifieke gebruiksregels. Ingre-
pen in dit gebied zijn niet toegestaan. 

6.   2. Water 

Het aspect water is in de afgelopen jaren steeds meer op een integrale wij-
ze benaderd (watersysteembenadering). Voor de ruimtelijke ordening bete-
kent dit dat bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen rekening moet 
worden gehouden met de belangen van het water. Daartoe is in 2003 in het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) vastgelegd dat ruimtelijke plannen een 
waterparagraaf moeten bevatten waarin de effecten van ruimtelijke in-
grepen op de waterhuishouding in beeld worden gebracht én dat over ruim-
telijke plannen vooroverleg met het betrokken waterschap (voor Vlagt-
wedde het waterschap Hunze en Aa ’s) plaatsvindt. 
De waterschappen dienen in een waterbeheerplan functies aan het water 
te geven en daarnaast voor afstemming te zorgen met het ruimtelijke be-
leid.  
 
Over het concept van dit bestemmingsplan heeft overleg plaatsgevonden 
met het waterschap. De resultaten hiervan zijn neergelegd in de onder-
staande waterparagraaf. 

6.2.1. 

De stromingspatronen van het (grond)water zijn in het algemeen afhanke-
lijk van het reliëf en de bodemopbouw c.q. de aanwezigheid van doorla-
tende of slecht doorlatende lagen.  

Beschrijving watersysteem 

 
Centraal in het watersysteem van het buitengebied staat het beekdal van 
de Ruiten Aa. De natuurlijke waterstroming in een beekdal is weergegeven 
in figuur 13.  
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Figuur 13: Waterstromen in een beekdal 

 
De stromingsrichting van zowel het oppervlaktewater als het diepe grond-
water in het beekdal van de Ruiten Aa is in het algemeen noordwaarts ge-
richt. Door het voorkomen van ondoorlatende lagen bestaan op meer ge-
detailleerde schaal allerlei subsystemen. De stromingsrichting van het on-
diepe grondwater wordt gestuurd door de hoogteverschillen in het maaiveld 
en door de aanwezige drainagesystemen in de landbouwgronden. 
 
Het natuurlijke afwateringspatroon van het buitengebied is de afgelopen 
decennia door een aantal ontwikkelingen sterk verstoord: 
 de veenkoloniale ontginningen hebben gezorgd voor een sterk verbe-

terde ontwatering van de aanliggende gronden en daarmee een aan-
zienlijk grotere aanvoer van water naar de Ruiten Aa. De oorspronke-
lijke veenmoerassen in het ontginningsgebied hielden veel water vast 
en hadden een groot bufferend vermogen waardoor (de fluctuatie in) de 
afvoer gering was. Om de afwateringsfunctie van de Ruiten Aa te ont-
lasten (en scheepvaart mogelijk te maken) werd het Ruiten Aa-kanaal 
gegraven;  

 vanaf 1960 is de Ruiten Aa gekanaliseerd en gestuwd om een verdere 
verbetering in de afvoer mogelijk te maken en zo aan de landbouwkun-
dige droogleggingseisen te kunnen voldoen. Ook in de omliggende 
landbouwgebieden wordt het neerslagoverschot via een netwerk van 
sloten en greppels versneld afgevoerd;  

 door de snelle afvoer van het water zakken de grondwaterstanden in 
het buitengebied vooral in de zomer behoorlijk. Om verdroging van de 
landbouwgronden in deze periode te voorkomen, wordt water uit het 
IJsselmeer via het kanalensysteem ingelaten. Dit ‘gebiedsvreemde’ wa-
ter, dat via de beek weer wordt afgevoerd, heeft grote invloed op de 
kwaliteit van het water in de beek; het gehalte aan nutriënten in het - 
van oorsprong voedselarme - water is sterk gestegen. 
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Het waterpeil in de beek zelf is (ook) op de landbouw afgestemd (en 
daarmee onnatuurlijk): ’s winters laag en zomers hoog;  

 het oorspronkelijk stroomgebied van de Ruiten Aa is sterk verkleind 
door afkoppeling van de oorspronkelijke bovenloop: in de huidige situa-
tie ontspringt de beek bij Ter Apel terwijl oorspronkelijk de beek ont-
sprong in het hoogveengebied in het zuiden van Drenthe);  

 de drinkwaterwinning bij Sellingen heeft grote invloed gehad op het wa-
tersysteem doordat lokaal een ‘eigen’ stromingspatroon van het grond-
water is ontstaan. Ook de industrie beïnvloedt het watersysteem, vooral 
door het gebruik van veel oppervlaktewater.  

6.2.2. 

Het buitengebied van Vlagtwedde valt in het beheersgebied van het water-
schap Hunze en Aa’s. In het Waterbeheerplan 2003-2007 zet dit water-
schap haar beleid uiteen. In het algemeen is dit beleid gericht op duurzaam 
waterbeheer en het voorkomen van wateroverlast door maatregelen te ne-
men op grond van de trits: vasthouden-bergen-afvoeren. Voor de water-
kwaliteit wordt ingezet op de trits schoonhouden-scheiden-bergen. Inzet 
voor het waterschap is een integrale benadering van (het beheer van) 
grondwater, oppervlaktewater en bodem.  

Beleid 

 
In het beheerplan worden functies aan het water toegekend. De functietoe-
deling is afgestemd op de zonering van het landelijke gebied uit het provin-
ciale beleid. Dit betekend dat voor het overgrote deel van het buitengebied 
het waterbeleid gericht is op optimaal landbouwkundig gebruik. In de ge-
bieden die behoren tot de ecologisch hoofdstructuur richt het waterbeleid 
zich op het behoud en herstel van de natuurwaarden.  
 
Voor wat betreft het stedelijke gebied stelt het waterschapsbeleid dat als 
gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen de afvoer van water in een gebied 
niet groter mag worden. Bij een toename van het oppervlak aan verharding 
(waardoor het regenwater versneld tot afvoer komt) dient dan ook extra 
bergingscapaciteit gerealiseerd te worden.  
 
Voor de drie districten binnen het beheersgebied van het waterschap is een 
districtsperspectief opgenomen. Vlagtwedde valt hierbij in het district Zuid-
oost. Binnen dit district bestaan twee watersystemen: het veenkoloniale 
ontginningslandschap vormt het watersysteem Veenkoloniën, het zandont-
ginning-landschap dat wordt doorsneden door beekdalen vormt het water-
systeem Westerwolde
In het districtperspectief worden de gebiedsspecifieke beleidsdoelen per 
thema (veiligheid, watersystemen, schoon water en functies) uiteengezet.  

.  

 
Voor dit bestemmingsplan relevante beleidsdoelen zijn: 
 het verder uitwerken van de ecologische hoofdstructuur in Westerwolde 

met als doel de Ruiten Aa in te richten als (natuurlijke) laaglandbeek. 
De Ruiten Aa wordt in de toekomst weer ingericht zoals de loop van 
1960 door het landschap meanderde. De waterloop wordt op de loca-
ties die al in inrichtingsplannen zijn vastgesteld, bestemd als water. Op 
de locaties waar de planvorming nog niet is afgerond kan via een artikel 
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11 procedure de natuurbestemming worden gewijzigd in een waterbe-
stemming; 

 het realiseren van ecologische verbindingszones van en naar de ecolo-
gische hoofdstructuur waardoor de biotische kwaliteit van het wa-
tersysteem verbeterd. Daarnaast werken aan de bestrijding van de ver-
droging; 

 het herstellen van het watersysteem tussen Nederland en Duitsland 
door het aankoppelen van de Oldensloot met de Ruiten Aa ter hoogte 
van Ter Apel; 

 uitvoering visie Runde - Ruiten Aa (koppeling watersysteem Runde en 
Ruiten Aa;); 

 het opstellen van een stroomgebiedsvisies voor de watersystemen 
Westerwolde en de Veenkoloniën. 

6.2.3. 

Zoals al eerder gezegd is het voorliggende bestemmingsplan een conser-
verend plan waarin de bestaande situatie (slechts) opnieuw wordt vastge-
legd. Het plan beoogt dan ook geen veranderingen te brengen in de heer-
sende watersystemen. Uitgangspunt van het plan is om de bestaande situ-
atie van afvoer en berging te handhaven. 

Watertoets 

De belangrijkste watergangen in het gebied zijn met het oog hierop ook po-
sitief bestemd. De overige waterlopen maken deel uit van de gebiedsbe-
stemmingen. 
Voor wat betreft de beekloop van de Ruiten Aa wordt in het bestemmings-
plan rekening gehouden met de herstelwerkzaamheden die - in het kader 
van het realiseren van de ecologische hoofdstructuur - plaatsvinden / heb-
ben plaatsgevonden ten einde de natuurlijke loop c.q. het meanderende ka-
rakter van de beek terug te halen.  
 
De functionele wateraspecten in het buitengebied worden gereguleerd via 
de keur van het waterschap. Voor werkzaamheden die van invloed kunnen 
zijn op de waterhuishouding, bijvoorbeeld het draineren van gronden en het 
graven en dempen van sloten, is een ontheffing van de waterschapskeur 
noodzakelijk. Bij de beoordeling van een ontheffingsaanvraag fungeert het 
waterbeheersplan als toetsingskader. Het bestemmingsplan heeft een aan-
legvergunningstelsel opgenomen voor de landschappelijke bescherming 
van het watersysteem. Voor het dempen van sloten, of het graven van 
nieuwe watergangen moet een aanlegvergunning worden aangevraagd. 

6.   3. Ecologie 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat geen strijdigheid ontstaat 
met het beleid en de wetgeving op het gebied van de natuurbescherming. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de gebiedsbescherming en de 
soortenbescherming.  
Het aspect gebiedsbescherming is in aan de orde vanwege de aanwezig-
heid van gebieden die behoren tot de ecologische hoofdstructuur en daar-
naast het bosgebied Lieftinghsbroek, dat tevens is aangemeld als Speciale 
Beschermingszone op basis van de Europese Habitatrichtlijn en de gewij-
zigde Natuurbeschermingswet 1998 (zie ook hoofdstuk 4.1).  
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Voor het Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek zijn instandhoudingdoelstel-
lingen geformuleerd. Dit zijn doelen op gebiedsniveau waarin wordt aange-
geven hoe de aanwezige natuurdoelen in stand worden gehouden of hoe 
ze in de toekomst zijn te realiseren. De doelen zijn geformuleerd per habi-
tattype en staan opgenomen in het aanwijzingsbesluit zoals opgenomen in 
de bijlage 6. 
 
Het bestemmingsplan is gericht op de bescherming van deze gebieden en 
biedt geen gebruiksmogelijkheden die in strijd zijn met de natuur- dan wel 
instandhoudingsdoelstellingen er van. Daarnaast moet rekening worden 
gehouden met de externe werking van activiteiten in de omgeving van het 
natuurgebied op de natuurwaarden. 
 
De soortenbescherming

Voor (bedreigde) soorten die vermeld staan op bijlage IV van de Habita-
trichtlijn en een aantal Rode Lijstsoorten zijn de voorwaarden voor onthef-
fing streng.  

 vindt primair plaats via de Flora- en faunawet. Op 
grond van deze wet mogen beschermde dieren en planten - die in de wet 
zijn aangewezen - niet gedood, gevangen, verontrust, geplukt of verzameld 
worden en is het niet toegestaan om nesten, holen of andere vaste verblijf-
plaatsen van beschermde dieren te beschadigen, vernielen of te verstoren. 
Onder voorwaarden is ontheffing van de verbodsbepalingen mogelijk. 

 
De Flora- en faunawet is altijd en onverkort van kracht. Dit betekent dat op 
het moment dat nieuwe activiteiten aan de orde zijn (bij recht, vergunning-
vrij of via een nadere afwegingsprocedure) - in het kader van de Flora- en 
faunawet - de mogelijke effecten op de te beschermen soorten altijd moe-
ten worden meegewogen. Een beoordeling op het moment dat activiteiten 
daadwerkelijk aan de orde zijn (en dus niet ten tijde van het maken van het 
bestemmingsplan) geeft het meest actuele en beschermingswaardige 
beeld. Indien op dat moment blijkt dat sprake is van (een) beschermde 
soort(en) en de activiteit strijd oplevert met de bepalingen uit de Flora- en 
faunawet, zal de betreffende activiteit pas plaats kunnen vinden na het ver-
krijgen van een ontheffing. Bij het opstellen van het bestemmingsplan moet 
wel redelijk zicht bestaan op de verleenbaarheid van een eventueel beno-
digde ontheffing. Anders is het bestemmingsplan niet uitvoerbaar.  
 
In dit in hoofdzaak conserverende bestemmingsplan hoeft met het oog op 
het voorgaande op dit punt geen aanvullende regeling te worden opgeno-
men. De gebruikelijke ontwikkelingsmogelijkheden op perceelsniveau die in 
het plan worden geboden zijn namelijk in beginsel in zijn algemeenheid uit-
voerbaar, al kan te zijner tijd blijken dat een ontheffing in specifieke geval-
len niet of slechts onder voorwaarden verleend kan worden. Dit doet echter 
aan de algemene uitvoerbaarheid van het plan niet af. 
 
Voor ontwikkelingen die verder gaan dan de gebruikelijke ontwikkelings-
mogelijkheden zijn in het plan diverse flexibliteitsbepalingen opgenomen, 
bijvoorbeeld ten behoeve van de bouw van een aantal woningen in de 
buurtschappen.  
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Hiervoor geldt - conform het voorgaande - dat een ecologische beoordeling 
op het moment dat de betreffende ontwikkelingen daadwerkelijk aan de or-
de zijn, het meest actuele en beschermingswaardige beeld geeft. Gelet op 
de kleinschalige aard en omvang van de betreffende ontwikkelingen kan 
gesteld worden dat ook deze in het algemeenheid uitvoerbaar zijn. 
De flexibliteitsbepalingen bieden voldoende garantie voor een volwaardig 
onderzoek naar de ecologische waarden, voor zover deze althans via het 
bestemmingsplan gereguleerd kunnen worden. 
 
Bovendien kunnen de kosten van onderzoek dan ook worden afgewenteld 
op de initiatiefnemer, die gebaat is bij de feitelijke uitvoering van een 
(bouw)werk, en hoeven deze niet te worden afgewenteld op de gemeen-
schap.  

6.   4. Archeologie 

Uitgangspunt van het bestemmingsplan is het veiligstellen van de aanwe-
zige (en aangetoonde) archeologische waarden. Conform het verdrag van 
Valletta dient te worden gestreefd naar het behoud van archeologische res-
ten in de archeologische verwachtingszones. 
Voor de gemeente Vlagtwedde is door het Libau steunpunt een archeolo-
gisch advies gegeven voor het bestemmingsplan. De waardevolle archeo-
logische en cultuurhistorische terreinen en elementen zijn weergegeven op 
een advieskaart.  
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen terreinen met bekende archeo-
logische waarden en terreinen met bekende cultuurhistorische waarden. De 
bekende archeologische waarden in het gebied zijn de AMK-terreinen, de 
terreinen die op de Archeologische Monumenten Kaart zijn aangewezen. In 
het buitengebied van Vlagtwedde zijn 56 van deze terreinen aangewezen. 
Het gaat hierbij om terreinen van zeer hoge en hoge archeologische waar-
de, waarin sporen van bewoning en begraving, of oude akkercomplexen 
aanwezig zijn. Daarnaast zijn een groot aantal essen aangeduid als AMK-
terrein.  
De bekende cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke waarden zijn de 
essen (die niet vallen onder de AMK-terreinen), leidijken en het grootste 
deel van het EHS gebied. Voor het EHS-gebied geldt ook een hoge arche-
ologische verwachtingswaarde omdat blijkt bij aanleg van de EHS dat er 
onbekende archeologische vindplaatsen in de bodem aanwezig zijn. 
  
Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is twee dubbelbestemmingen op 
te nemen voor archeologisch waardevolle gebieden. De bestemming 
Waarde – Archeologie geldt voor de AMK-terreinen. Waarde - Cultuurland-
schappelijk en of archeologisch verwachtingsgebied geldt voor de bekende 
cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke waarden.  

6.   5. Planmer / Strategische milieubeoordeling 

Vanaf 21 juli 2004 dient de Europese richtlijn betreffende de beoordeling 
van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s in 
de Lidstaten van de EU te worden toegepast. In Nederland wordt deze 
richtlijn aangeduid als de richtlijn voor Strategische Milieubeoordeling.  
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De richtlijn is bedoeld om milieueffecten van plannen en programma’s tij-
dens de voorbereiding ervan in beeld te brengen in de vorm van een mili-
eurapport.  
 
Deze Europese richtlijn is middels een wijziging van de Wet milieubeheer 
en een wijziging van het Besluit m.e.r. geïmplementeerd in de Nederlandse 
regelgeving. Op 28 september 2006 is de aangepaste Wet milieubeheer en 
het Besluit MER in werking getreden. Hierbij wordt gesproken over een mi-
lieueffectrapportage van plannen (als vertaling van de Europese SMB-richt-
lijn) en over een milieueffectrapportage van besluiten (het oorspronkelijke 
Nederlandse m.e.r.). Aldus wordt onderscheid gemaakt tussen een plan-
mer en een projectmer

 

. Het is verplicht om voorafgaand aan besluiten door 
een overheid over bepaalde plannen een planmer uit te voeren. Het gaat 
daarbij om plannen die (uiteindelijk) kunnen leiden tot concrete projecten of 
activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.  

Bij het opstellen van een Bestemmingsplan Buitengebied dient zich de 
vraag aan in hoeverre een planmer moet worden uitgevoerd. Meer con-
creet geldt de planmer-plicht in geval van wettelijk of bestuursrechtelijk ver-
plichte plannen: 
- die het kader vormen voor toekomstige projectmer (beoordelings)-

plichtige besluiten of; 
- waarvoor een passende beoordeling nodig is op grond van de Euro-

pese Habitatrichtlijn. 
 
De planmer moet in een vroege fase inzicht geven in de huidige toestand 
van het milieu, de positieve en negatieve milieueffecten en de mogelijke al-
ternatieven voor het plan. 
Een passende beoordeling is pas nodig als er significante negatieve effec-
ten

 

 op een Natura 2000-gebied te verwachten zijn. Gelet op het conserve-
rende karakter van dit plan en de ligging van en instandhoudingdoelstelling 
voor het Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek, is dit punt voor dit bestem-
mingsplan niet relevant. In deze paragraaf wordt daarom alleen ingegaan 
op de ontwikkelingen die dit plan mogelijk maakt in relatie tot projectmer 
(beoordelings)plichtige besluiten.  

Dit bestemmingsplan zet primair in op het beheer van de huidige situatie. 
Daarnaast schept het plan in planologische zin een aantal mogelijkheden 
voor ontwikkelingen voor met name de landbouw- en de recreatiesector en 
voor natuurontwikkeling. De mate waarin van deze mogelijkheden gebruik 
zal worden gemaakt, is niet goed in te schatten. Als het gaat om mogelijk-
heden voor ontwikkeling in dit bestemmingsplan in relatie tot projectmer 
(beoordelings) plichtige besluiten, zijn de volgende activiteiten relevant: 
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• de oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting voor het fokken, 
mesten of houden van pluimvee of varkens (categorie 14 C en D-lijst 
besluit m.e.r.) 5

• ontgrondingen met een oppervlakte van meer dan 100 ha ten behoeve 
van de inrichting van de ecologische hoofdstructuur (EHS). 

); 

 
Vooraf moet worden opgemerkt dat over beide onderwerpen in het provin-
ciale omgevingsbeleid reeds kaderstellende uitspraken zijn gedaan die 
richtinggevend zijn voor dit bestemmingsplan Buitengebied.  
 
In het POP II is het onderscheid tussen grondgebonden agrarische bedrij-
ven en niet-grondgebonden agrarische bedrijven losgelaten. Dit betekent 
dat ten opzichte van het POP I de mogelijkheden voor intensieve veehou-
derij in de provincie aanzienlijk zijn toegenomen. Gelet op het boven-
staande hadden beide onderwerpen moeten worden betrokken in de Stra-
tegische Milieubeoordeling (SMB) die in 2005 is opgesteld voor het POP II 
(of I). Dit is niet gebeurd.  
 
In het plan zijn beperkte ontwikkelingsmogelijkheden voor intensieve vee-
houderij opgenomen. Er is bij recht geen uitbreiding van het bebouwings-
oppervlak mogelijk binnen het bouwperceel. Het aantal stuks vee wordt met 
een maximum aantal beperkt. Hierbij wordt uitgegaan van de grens waarbij 
een planmer moet worden uitgevoerd. Bij het voeren van een wijzigings-
procedure waarbij een grotere uitbreiding mogelijk wordt gemaakt, zal een 
planmer/ projectmer moeten worden uitgevoerd.  
 
Voor het realiseren van nieuwe natuur in Vlagtwedde is een planmer en 
een projectmer in uitvoering. Deze m.e.r. is nog niet vastgesteld, maar de 
conceptplanmer concludeert dat de streefbeelden voor het inrichtingsplan 
goed gekozen zijn en de geformuleerde doelstellingen gerealiseerd kunnen 
worden zonder nadelige effecten op natuur en milieu. Wel dienen enkele 
aspecten nader te worden bekeken. De gevolgde werkwijze waarbij per 
volgende wagon die in uitvoering wordt genomen een deelonderzoek wordt 
uitgevoerd biedt mogelijkheden om de aspecten cultuurhistorie, verschra-
ling en extra waterberging op een goede wijze mee te nemen door in meer 
detail de uitvoeringsmaatregelen te formuleren en vast te leggen. Een goed 
uitgevoerd onderzoek met aandacht voor ecologie, hydrologie, cultuurhisto-
rie en archeologie biedt hiervoor de basis. Om de gewenste streefbeelden 
te realiseren zijn verschillende maatregelen nodig. Een van de maatregelen 
om de streefbeelden te kunnen bereiken zijn ontgrondingen. Voor de ma-
nier van ontgronden zijn twee alternatieven ontwikkeld en de effecten hier-
van zijn beschreven in de projectmer. 

                                                
5) M.e.r.-plichtig in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een inrichting met meer 

dan: 
• 85.000 plaatsen voor mesthoenders; 
• 60.000 plaatsen voor hennen; 
• 3.000 plaatsen voor mestvarkens, of; 
• 900 plaatsen voor zeugen.  
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7. JURIDISCHE TOELICHTING 

Het beleid, de planuitgangspunten en de omgevingsaspecten, zoals ver-
woord in de vorige hoofdstukken, hebben in de regels van het bestem-
mingsplan hun juridische vertaling gekregen in de vorm van bestemmingen. 
Het juridisch systeem en de gelegde bestemmingen en aanduidingen wor-
den in dit hoofdstuk beschreven en toegelicht.  

7.   1. Het juridisch systeem 

7.1.1. 

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden 
van de gronden. De wijze waarop deze regeling juridisch kan worden 
vormgegeven, wordt in grote lijnen bepaald door de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening (Wro) en het bijbehorende Besluit op de ruimtelijke ordening 
(Bro). Dit bestemmingsplan is opgezet conform de nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) en het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (Bro), zoals deze 
per 1 juli 2008 gelden. Inherent hieraan is de toepassing van de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplan (SVBP)-2006. De SVBP maakt het moge-
lijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opge-
bouwd en op een zelfde manier worden verbeeld. 

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening 

7.1.2. 

Het bestemmingsplan is naar aanleiding van de inwerkingtreding van de 
nieuwe Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008 opgezet volgens de verplich-
te landelijke Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2006). 
Deze standaard, welke slechts een systematische standaardisering betreft 
en geen inhoudelijke standaard, is verplicht in het nieuwe Besluit op de 
ruimtelijke ordening (Bro). Zo voorziet het SVBP in een standaardopbouw 
van een bestemmingsplan door onder andere: 

SVBP 2006 

 standaardbenamingen van een bestemming en de daarin voorkomende 
bepalingen (bouwregels, aanlegvergunningen, e.d.); 

 de alfabetische volgorde van de begripsbepalingen en bestemmingen; 
 een vaste volgorde van een indeling van een bestemming; 
 een aantal standaard begripsbepalingen; 
 een standaard wijze van meten; 
 vaste kleuren en kleurcodes van een bestemming op de plankaart; 
 standaard benamingen van aanduidingen op de plankaart en in de re-

gels. 

7.   2. Algemene begrippen 

10% - regeling  
Bij hoge uitzondering kan door middel van een ontheffing worden toege-
staan dat van de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen en per-
centages, tot ten hoogste 10 % afgeweken wordt. Het gaat dan om inci-
dentele gevallen, waarbij het om bouwtechnische redenen en/of redenen 
van doelmatigheid noodzakelijk wordt geacht en aantoonbaar is, dat in ge-
ringe mate van de gegeven maten moet worden afgeweken. 
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Het begrip ‘bestaand’ 
In de regels wordt veelvuldig verwezen naar de bestaande situatie. Voor 
bouwwerken en gebruik is dat de situatie op het moment van inwerkingtre-
ding van dit plan. Onder bestaande oppervlakte wordt tevens de ten tijde 
van het inwerkingtreden van het plan reeds vergunde, maar nog niet gere-
aliseerde oppervlakte begrepen. 
De bestaande situatie herleidt de gemeente in de eerste plaats uit de ge-
dane inventarisatie. Er is een inventarisatie verricht, waarbij op perceelsni-
veau is gekeken naar het type bebouwing, de omvang van de bebouwing 
en de gebruiksvormen. Bovendien beschikt de gemeente over recente 
luchtfoto’s vanwaar op schaal de bouwwerken, de percelen en de land-
schapselementen kunnen worden herleid. Daarnaast hanteert de gemeente 
het bouwvergunningenarchief, waarin alle perceelsgewijze bouwvergunnin-
gen zijn opgeslagen. Vanuit die gegevens kunnen bijvoorbeeld de afmetin-
gen van bouwwerken worden bepaald. Ook de WOZ legt jaarlijks de per-
ceelsgegevens vast. Tot slot is er nog het archief van de milieugegevens. 
Deze optelsom aan gegevens biedt een volledige en rechtszekere garantie 
om op een juiste wijze invulling te geven aan het begrip ‘bestaand’. 
 
Woonhuizen/ Recreatiewoningen/ Bedrijfswoningen en aan- en uit-
bouwen, bijgebouwen en overkappingen 
Het onderscheid tussen de woonhuizen, als zijnde de hoofdgebouwen bin-
nen de woonbestemmingen, recreatiewoningen en de bedrijfswoningen 
enerzijds en de daarbijbehorende aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen anderzijds, is uitsluitend gebaseerd op ruimtelijke aspecten, 
zoals de afmetingen, de situering en de bouwkundige ondergeschiktheid. 
De diverse begripsbepalingen zijn vanuit de ruimtelijke interpretatie opge-
zet en dienen ook als zodanig te worden gelezen. Bij het bepalen van het 
onderscheid wordt expliciet niet gekeken naar de functie van de ruimtes. 
 
Aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activi-
teiten 
Bij alle woonfuncties (wonen en wonen bij bedrijvigheid) is de mogelijkheid 
opgenomen om aan huis een beroep of bedrijf uit te oefenen. De begrips-
bepalingen en de lijst in bijlage 2 van de regels bepalen de reikwijdte van 
de functies. Voorts zijn in de specifieke gebruiksbepalingen de objectieve 
begrenzingen van de functies bepaald, om in ieder geval te waarborgen dat 
de functies altijd ondergeschikt blijven aan het wonen. Ten behoeve van 
deze functies mag geen extra bebouwing worden opgericht. De functies 
moeten binnen de bestaande bouwmogelijkheden van de diverse bestem-
mingen worden uitgeoefend.  

7.   3. Toelichting op de regels 

Bestemmingsomschrijving 
Hierin staat beschreven voor welke functie(s) de gronden mogen worden in-
gericht, gebruikt en hoe de onderlinge rangorde van functies is. 
 
Bouwregels 
Hierin is aangegeven welke gebouwen en andere bouwwerken in principe 
zijn toegestaan en welke maatvoering daarbij moet worden aangehouden. 



03-70-03 blz 77 
 
 

 
 
Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Vlagtwedde Buro Vijn B.V.  
Vastgesteld 22-09-09 

Ontheffing van de bouwregels 
In de toekomst kunnen zich omstandigheden voordoen (thans nog niet voor-
zien), waaruit blijkt dat de bouwregels niet voldoende blijken te zijn. Burge-
meester en Wethouders kunnen in deze gevallen ontheffing van de bouwre-
gels verlenen. Van geval tot geval zal een afweging worden gemaakt. 
 
Wijzigingsbevoegdheden 
Het plan bevat voor een aantal gevallen mogelijkheden om bestemmingen te 
wijzigen binnen de regels aangegeven grenzen. Voor zo’n wijziging bestaan 
aparte procedureregels. Voor zover het een wijziging binnen de bestemming 
zelf betreft, bijvoorbeeld het verwijderen van een aanduiding, staat deze in 
het betreffende artikel genoemd. Voor zover het een wijziging naar een an-
dere bestemming betreft, kan deze in het betreffende artikel zijn opgenomen 
of in een algemeen artikel. 
 
Aanlegvergunningen 
Voor een aantal van de genoemde werken en werkzaamheden geldt een 
aanlegvergunningplicht. Het gaat daarbij om werken en werkzaamheden die 
ingrijpen in de aard van de gegeven bestemming. Dat betekent dat deze pas 
mogen worden uitgevoerd, nadat een vergunning van Burgemeester en 
Wethouders is verkregen. Hierbij vindt een afweging van belangen naar 
evenredigheid plaats. Als het gaat om activiteiten die behoren tot het norma-
le onderhoud en/of beheer of het normaal agrarisch gebruik, is geen aanleg-
vergunning vereist. Bij de toelaatbaarheid van activiteiten zal met name een 
groot gewicht worden toegekend aan de afweging in relatie tot de land-
schappelijke waarden. 
Een algemene toestemming (waarbij meerdere werkzaamheden onder wor-
den gebracht in één vergunning) kan worden verleend, als de plannen pas-
sen binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan. Alle werken en 
werkzaamheden kunnen dan in een keer worden toegestaan en voor afzon-
derlijke gevallen is geen vergunning meer nodig.  
 
Specifieke gebruiksregels 
In principe moeten gronden en gebouwen worden gebruikt overeenkomstig 
de bestemming. Waar nodig zijn de gebruiksvormen genoemd die in ieder 
geval als strijdig met de bestemming moeten worden aangemerkt. 
 
Ontheffing van de gebruiksregels 
Van een aantal gebruiksvormen kan nu nog niet worden gezegd of ze aan-
vaardbaar zijn of niet. Voor dergelijke gebruiksvormen is een ontheffing op-
genomen. Er zijn ook gebruiksvormen die beleidsmatig wel mogelijk zijn, 
maar die vanwege een zorgvuldige afweging onder een ontheffing zijn ge-
bracht. De ontheffing wordt afgegeven na een zorgvuldige afweging van 
waarden en functies in de bestemmingen. 
 
Nadere eisen 
Hierin wordt aangegeven dat Burgemeester en Wethouders, na afweging 
van een aantal criteria, nadere eisen kunnen stellen aan de plaats en de af-
meting van de bebouwing. 
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De eisen kunnen echter alleen gesteld worden wanneer er ten aanzien van 
de plaats en de afmetingen van de bebouwing reeds een hoofdeis is opge-
nomen binnen de bestemming. 
 
Overgangsbepaling 
Het overgangsrecht is gericht op bouwwerken die ooit met een bouwvergun-
ning of een melding zijn gebouwd, of een gebruik dat ooit is toegestaan, 
maar dat nu, vanwege een bestemmings- of beleidswijziging onder het over-
gangsrecht zijn gebracht. Ook tientallen jaren aanwezige bouwwerken, die 
niet met een vergunning zijn gebouwd, of langdurig aanwezig gebruik wor-
den met het overgangsrecht beschermd. Het overgangsrecht is er op gericht 
dat deze bouwwerken uiteindelijk zullen verdwijnen of het gebruik ervan 
wordt beëindigd, zodat de situatie in overeenstemming geraakt met de gege-
ven bestemming. 
In beginsel mogen de bouwwerken slechts in ondergeschikte mate gedeelte-
lijk worden vernieuwd en veranderd. Het is niet mogelijk om hiermee geheel 
of in stappen tot een nieuw bouwwerk te komen. 
 
Toetsingsbijlage 
Naast de ‘traditionele’ toetsingscriteria in de regels vormen ook de toetsings-
criteria in de bijlage 1 bij de regels een toetsingsgrond voor bouw- en aan-
legvergunningen, ontheffingen, nadere eisen en wijzigingen. In de toetsings-
bijlage wordt bij onderdelen verwezen naar wetten of beleidsnota's. Het gaat 
hier om een afstemmingsregeling die beoogt tevens rekening te houden 
met het gestelde in deze wetten of beleidsnota's. 

7.   4. Toelichting op de bestemmingen 

7.4.1. 

Het betreft hier de in hoofdzaak onbebouwde bestemmingen met een 
hoofdfunctie in het buitengebied: landbouw-, natuur- en bosgebieden. De 
gebiedsbestemmingen zijn vrij globaal van karakter. Dat komt de flexibiliteit 
van het plan ten goede. 

Gebiedsbestemmingsregels 

Binnen de gebiedsbestemmingen komen ook belangrijke landschappelijke 
waarden voor, die beschermd moeten worden. Dit gebeurt vaak binnen de 
gebiedsbestemming zelf, zoals bijvoorbeeld in het geval van houtwallen of 
laanbeplantingen. Daarnaast worden de volgende elementen binnen de 
gebiedsbestemming beschermd: 
 landbouwkundige elementen (bijvoorbeeld een ontsluitingsweg van een 

agrarisch bedrijf); 
 recreatieve elementen (een wandelpad of een picknickplaats); 
 landschappelijke elementen (beplantingselementen zoals die onder an-

dere zijn aangelegd in ruilverkavelingsverband); 
 waterlopen met een agrarische functie. 
 
Het gaat hier om zaken die in hoofdzaak of zelfs uitsluitend dienst doen ten 
behoeve van de basisfuncties van een gebied. Uiteraard zullen de be-
staande elementen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Een gericht aan-
legvergunningenbeleid zal daarin voorzien.  
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Door de globale opzet kunnen ook nieuwe elementen worden ingepast, 
voor zover ze passen binnen de betreffende bestemming.  
 
Bouwperceel/ Bouwvlak 
Alvorens op de bestemmingen zelf in te gaan, is het goed om aan te geven 
dat de agrarische bouwpercelen bestaan uit een aanduiding “bouwperceel” 
en een aanduiding “bouwvlak”. Het bouwvlak bepaalt de omvang van de 
bouwmogelijkheden. Gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend bin-
nen het bouwvlak worden opgericht.  
 
Agrarisch - 1 
Het open heide- en (rand)veenontginningslandschap aan weerszijden van 
het stroomdal van de Ruiten Aa heeft en houdt een agrarische functie en 
valt onder de bestemming “Agrarisch – 1”. Hier worden mogelijkheden ge-
boden voor een (grondgebonden) landbouwfunctie op bedrijfseconomische 
grondslag.  
De landschappelijke kenmerken hebben een basisbescherming die naar 
voren komt in een aanvullende regeling: voor een aantal werkzaamheden 
is een aanlegvergunningenstelsel opgenomen om negatieve invloeden op 
het landschap te voorkomen. Voor het behoud van de openheid van het 
grootschalige veenkoloniale landschap (Hebrecht / Rhederveld) is een spe-
cifieke regeling opgenomen. Ook strakke bebouwingspatroon van boerde-
rijen aan één zijde van de weg op regelmatige afstand wordt beschermd. 
De aanwezige houtsingels in het noordelijk deel van de gemeente worden 
beschermd binnen deze bestemming door middel van een aanlegvergun-
ning. 
 
Binnen de bestemming is een regeling opgenomen voor agrarische bouw-
percelen. De bouwpercelen zijn toegekend op basis van de inventarisatie 
en is afgestemd op de Nota Agrarische Bouwpercelen (zie uitgangspun-
ten). De volwaardige bedrijven hebben een bouwperceel van 1 ha gekre-
gen, de grote(re) agrarische bedrijven in het veenkoloniale landschap een 
bouwperceel van maximaal 1,5 ha. De bouwpercelen bieden in beginsel 
voldoende ruimte voor de ontwikkeling van de agrarische bedrijven.  
In geringe mate komen kleinere bedrijven voor, maar nog wel met een ze-
kere bedrijfsvoering waarbij de ondernemer zijn hoofdberoep heeft in de 
landbouw. Deze bedrijven hebben een kleiner bouwperceel afgestemd op 
de werkelijke omvang van het bedrijf.  
  
Het bouwperceel mag volledig worden benut voor de bebouwing en alle 
bijbehorende activiteiten, die gerelateerd zijn aan het bouwperceel, zoals 
stalling van voertuigen, kuil- en mestopslag, enz. Bij wijziging is ook 
mestopslag aansluitend aan het bouwperceel mogelijk. Mocht er bij grote 
bedrijven de behoefte ontstaan aan een groter bouwperceel, dan bieden de 
regels daarvoor ruimte in de vorm van een wijzigingsbevoegdheid. 
Het creëren van nieuwe bouwpercelen voor grondgebonden agrarische be-
drijven zal terughoudend worden benaderd. In eerste instantie moet voor 
nieuwvestiging gezocht worden naar een bestaand vrijgekomen dan wel 
vrijkomend agrarisch bouwperceel.  
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Als een bestaand perceel niet voorhanden is en er daadwerkelijk behoefte 
is aan een nieuw bouwperceel, dan geldt daarvoor een aantal restricties, 
zoals dat aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden geen af-
breuk mag worden gedaan.  
Verwacht mag worden dat er ondanks de planologische mogelijkheid van 
nieuwe bouwpercelen, er, vanwege de verwachte afname van het totale 
aantal agrarische bedrijven, per saldo een vermindering van het aantal be-
drijven op zal treden. 
 
Voor nieuwvestiging van volwaardige intensieve veehouderijbedrijven en 
gemengde bedrijven (met een intensieve tak) biedt het plan geen ruimte.  
Voor bedrijven die op de plankaart zijn voorzien van de aanduiding “bouw-
perceel “niet-grondgebonden bedrijf” en de bedrijven met de aanduiding 
“bouwperceel gemengd bedrijf”, geldt dat bij recht geen uitbreiding mogelijk 
is. Het gaat hier om de bestaande volwaardige niet-grondgebonden bedrij-
ven. In de bijlage van de voorschriften is de huidige oppervlakte van de be-
drijfsgebouwen vastgelegd. Met behulp van een ontheffing is een uitbrei-
ding van de bestaande niet-grondgebonden bedrijven en/of gemengde be-
drijven mogelijk binnen het bouwvlak. Met wijziging kan een verdere uit-
breiding tot 3 ha per specifieke situatie worden beoordeeld.  
 
Per bedrijf is één bedrijfswoning toegestaan. Er is geen ontheffing opge-
nomen voor het bouwen van een tweede bedrijfswoning. Daar waar in de 
bestaande situatie reeds twee bedrijfswoningen aanwezig zijn, is op de 
plankaart een aanduiding opgenomen. De maatvoering van de verschil-
lende gebouwen is opgenomen in een bouwschema.  
 
De gebouwen binnen deze bestemming mogen, als ondergeschikt neven-
tak, worden gebruikt voor diverse andere gebruiksvormen waaronder ver-
blijfsrecreatieve doeleinden, mits de logiesverstrekking gekoppeld is aan 
het gebruik van de bedrijfswoning en daaraan ondergeschikt is. Er mogen 
maximaal drie logieseenheden per woning of bedrijfswoning worden gerea-
liseerd. 
 
Op de plankaart zijn vijf potentiële woningbouwlocaties opgenomen die via 
toepassing van een wijzigingsbevoegdheid benut kunnen worden. Aan de-
ze bevoegdheid zijn voorwaarden verbonden, gericht op het realiseren van 
een ruimtelijk aanvaardbare situatie.  
 
Bestaande veldschuren worden qua vorm en gebruik vastgelegd op de 
plankaart. Het huidige gebruik van deze schuren mag worden voortgezet. 
 
Agrarisch - 2 
Het esdorpenlandschap rondom het beekdal van de Ruiten Aa is onderge-
bracht in de bestemming “Agrarisch- 2”.  
Binnen deze bestemming komen belangrijke landschappelijke en natuur-
lijke waarden voor zoals de essen, de natuurontwikkelingsgebieden en 
waardevolle landschapselementen. Voor deze waarden zijn beschermende 
regels opgesteld. Opgaande teelten zijn toegestaan in dit landschap. 
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Ook binnen deze bestemming zijn de gronden bestemd voor een grondge-
bonden agrarische bedrijfsvoering maar daarnaast ook voor het behoud, 
het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, cultuurhistorische 
en natuurlijke waarden.  
 
Binnen de bestemming is in principe dezelfde regeling opgenomen voor de 
agrarische bouwpercelen als binnen de bestemming “Agrarisch I”. Wel zijn 
de bouwpercelen - vanwege de aanwezige landschappelijke en natuurlijke 
waarden - gemiddeld wat kleiner dan de bouwpercelen in het veenkoloniale 
open landschap. Binnen deze bestemming wordt ook geen mogelijkheid 
geboden voor het leggen van nieuwe bouwpercelen.  
Ten behoeve van het realiseren van de ecologische hoofdstructuur is voor 
de natuurontwikkelingsgebieden een specifieke wijzigingsbevoegdheid op-
genomen om de gebieden die als zodanig zijn aangewezen te kunnen wij-
zigingen in de bestemming “Natuur”.  
 
Bos 
Het grootste deel van de bossencomplexen valt onder de bestemming 
“Bos”. Gelet op hun meervoudige functie (bosbouw, landschap, natuur, re-
creatie) zijn de gebieden onder een aparte bestemming gebracht.  
De bestemming richt zich op het (in wisselende verhouding) voorkomen 
van deze functies. Voor het Lieftingshbroek is de aanduiding specifiek ge-
relateerd aan het aanwijzingsbesluit c.q. de aanmelding tot Natura 2000-
gebied. De basisbescherming is gelijk aan andere gebieden binnen deze 
bestemming. Deze specifieke aanduiding is op de plankaart aangegeven 
om rekening te kunnen houden met de specifieke status van dit gebied. In 
principe is de provincie bevoegd gezag, maar dit gezag beperkt zich tot de 
instandhoudingsdoelstelling van de Speciale Beschermingszone en de in-
vloed van activiteiten op deze doelstelling. De gemeente wil de activiteiten 
in dit gebied in een breder kader kunnen afwegen, zodat een aantal activi-
teiten ook in en rond dit gebied onder een vergunning zijn gebracht. 
Voor het aanwezige gronddepot is een specifieke regeling opgenomen ge-
richt op het bestaande gebruik. Ook binnen deze bestemming is bebouwing 
in beginsel uitgesloten. Om onevenredig aantasten van de aanwezige 
waarden te voorkomen is een aanlegvergunningenstelsel opgenomen. 
 
Natuur 
De bestemming “Natuur” heeft voor het grootste deel betrekking op de be-
staande natuurgebieden die onderdeel uitmaken van de ecologische 
hoofdstructuur en gebieden met natuurlijke waarden. Deze gebieden heb-
ben vaak ook belangrijke landschappelijke en/of historische waarden. 
Soms is ook nog sprake van een beperkte agrarische functie. Voor deze 
gebieden gelden de landelijke spelregels van de EHS.  
 
In verband met het behoud van de natuur- en landschapswaarden dienen 
de gronden met deze bestemming in principe onbebouwd te blijven. Ter 
bescherming van de natuur- en landschapswaarden is aan deze gebieds-
bestemming een aanlegvergunningenstelsel gekoppeld. Binnen de be-
stemming is ook extensief dagrecreatief medegebruik toegestaan.  
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Voor de aanwezige helofytenfilters binnen deze bestemming is een speci-
fieke regeling opgenomen.  
 
Water 
De belangrijkste waterpartijen en waterlopen (inclusief de Ruiten Aa), voor 
zover geen natuurgebied, zijn bestemd als “Water”. Oeverstroken, kaden 
en dijken vallen ook onder deze bestemming evenals de glacis bij Bourtan-
ge. Binnen de bestemming wordt recreatief medegebruik toegestaan. Bin-
nen deze bestemming, alsmede aansluitende gronden, is het niet toege-
staan permanente aanleggelegenheden te creëren. Vanuit landschappelijk 
oogpunt en gezien het recreatief gebruik van de wateren is dit niet wense-
lijk.  

7.4.2. 

Bedrijf 

Overige bestemmingsregels 

De bestemming “Bedrijf” ligt op de niet-agrarische bedrijven in het buitenge-
bied. In beginsel zijn de bedrijven bestemd overeenkomstig de aard van het 
aanwezige bedrijf. De bestemming biedt de bedrijven bescheiden uitbrei-
dingsmogelijkheden van 20% groei. Binnen de bestemming zijn bedrijfs-
soorten toegestaan die zijn genoemd in de bijlage 2 van de regels. In deze 
bijlage zijn de categorie 1 en 2- bedrijven opgenomen. Deze lijst is geba-
seerd op de “Basiszoneringslijst” van de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten (VNG). Voor de zwaardere bedrijven in het buitengebied is een 
specifieke regeling opgenomen. In bijlage 3 zijn de betreffende bedrijven 
opgesomd. De nummers die gebruikt worden in deze bijlage corresponde-
ren met de nummers op de plankaart.  
Bij ontheffing zijn ook bedrijven toegestaan die naar de aard en de invloed 
op de omgeving vergelijkbaar zijn met de in bijlage 2 en in bijlage 3 ge-
noemde en uitsluitend op die plek toegestane bedrijven, mits het niet gaat 
om geluidszoneringsplichtige bedrijven of detailhandelsbedrijven. Wanneer 
de bedrijven op de plankaart zijn voorzien van de aanduiding “detailhandel”, 
gaat het om bestaande detailhandelsactiviteiten, die ter plaatse kunnen 
worden voortgezet.  
 
Deze bestemming ligt ook op de aanwezige benzinestations in het buiten-
gebied. Deze percelen zijn voorzien van de aanduiding “verkooppunt van 
motorbrandstoffen”. 
Per bedrijf is in beginsel één bedrijfswoning toegestaan. De maatvoering 
van de verschillende gebouwen is vastgelegd in een bouwschema.  
 
Bedrijf - Agrarisch aanverwant 
De bijzondere paardenhouderijen zijn bestemd als “Bedrijf – Agrarisch aan-
verwant”. Bij deze bedrijven is een bedrijfswoning toegestaan, inclusief 
aan- en uitbouwen en bijgebouwen.  
 
Bedrijf - Kwekerij 
In deze bestemming zijn de bestaande kwekerijbedrijven geregeld. Onder 
deze bestemming vallen ook de bijbehorende bedrijfswoningen. Ook hier is 
de maatvoering van de verschillende gebouwen vastgelegd in een bouw-
schema. 
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Bedrijf - Manege  
Maneges als zelfstandige functies zijn apart in het bestemmingsplan opge-
nomen en dienovereenkomstig bestemd. Bij de maneges is een bedrijfswo-
ning toegestaan met aan-, uit- en bijgebouwen. De maatvoering van de 
verschillende gebouwen is opgenomen in een bouwschema. Bij de mane-
ges is geen detailhandel toegestaan. Ondergeschikte vormen van horeca is 
wel toegestaan in de vorm van een kantine. 
 
Bedrijf - Nutsvoorziening  
Gemalen en nutsgebouwen vallen onder de bestemming “Bedrijf - Nuts-
voorziening”. Deze gebouwen zijn conform de bestaande situatie inbe-
stemd waarbij een kleine uitbreidingsmogelijkheid van 10% is opgenomen.  
 
Bedrijf - Prostitutie  
Het bestaande prostitutiebedrijf aan de Bourtangerstraat is onder een ge-
lijkluidende bestemming gebracht. Ook voor dit bedrijf is - binnen het gege-
ven bestemmingsvlak - enige uitbreidingsruimte aanwezig.  
 
Bedrijf - Zandwinning 
De zandwinning bij Sellingerbeetse is als zodanig bestemd. De regeling 
voor de winning is afgestemd op de bestaande (planologische) situatie. 
Binnen de bestemming zijn gebouwen voor onderhoud- en beheer toege-
staan. 
 
Cultuur en ontspanning 
De bestemming Cultuur en ontspanning ligt op het openluchttheater, een 
manifestatieterrein en een atelier/ galerie. Een bedrijfswoning is toegestaan 
bij de galerie. 
 
Detailhandel  
Voor de aanwezige detailhandelszaken is een specifieke bestemming op-
genomen namelijk de bestemming “Detailhandel”. In bijlage 4 van de regels 
is aangegeven om welke detailhandelsbedrijven het gaat. De bestemming 
biedt ruimte voor enige uitbreiding van de betreffende bedrijven.  
 
Dienstverlening - Agrarisch  
De bestemming “Dienstverlening - Agrararisch” komt enkele malen voor. 
Het betreft hier loonbedrijven, al dan niet gecombineerd met agrarische ac-
tiviteiten. 
De bedrijven hebben een bouwblok met bebouwingsmogelijkheden ten be-
hoeve van de bedrijfsfunctie. Bij het bedrijf is een bedrijfswoning toege-
staan, inclusief bijbehorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen. Voor de 
maatvoering van de verschillende gebouwen is een bouwschema opgeno-
men.  
 
Horeca 
De in het buitengebied aanwezige hotels, restaurants en pensions vallen 
onder de bestemming “Horeca”. Gelijk de bedrijfsbestemming is binnen het 
aangegeven bestemmingsvlak enige ontwikkelingsruimte aanwezig.  
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Niet passende functies zoals een discotheek zijn binnen de bestemming 
niet toegestaan. Per horecabedrijf mag één bedrijfswoning worden ge-
bouwd. De maatvoering van bedrijfswoning en aan- en uitbouwen en bijge-
bouwen is opgenomen in een bouwschema. 
 
Maatschappelijk 
Hoewel merendeels gevestigd in de dorpskernen komen in dit plan Buiten-
gebied enkele maatschappelijke voorzieningen voor (zoals de kerken en de 
dorpshuizen). Deze voorzieningen zijn dienovereenkomstig bestemd. Bin-
nen deze bestemming mogen geen bedrijfswoningen worden gebouwd. 
De school in Jipsinghuizen is vastgelegd op de begrenzing van de recent 
vastgestelde vergunning.  
 
Maatschappelijk - Begraafplaats  
Deze bestemming ligt op de (kleine) begraafplaatsen in het plangebied. Per 
begraafplaats zullen maximaal twee gebouwen ten behoeve van onder-
houd en beheer worden gebouwd, met een maximale gezamenlijke opper-
vlakte van 50 m2

 
.  

Maatschappelijk - Molen  
De molen bij Ter Haar heeft conform de bestaande situatie de bestemming 
“Molen” gekregen. De molen mag niet gebruikt worden voor bedrijfsdoel-
einden of detailhandel. 
 
Recreatie 1 en 2 
De campings en zomerhuisterreinen zijn meegenomen onder twee be-
stemmingen. Dit overeenkomstig de beleidskeuze zoals beschreven in 
hoofdstuk 5 van deze toelichting.  
Kampeerterreinen uitsluitend bedoeld voor het plaatsen van tenten, toerca-
ravans en trekkershutten vallen onder de bestemming “recreatie - 1 ”. Daar 
waar sprake is van chalets zijn deze specifiek geregeld. Uitbreiding van 
chalets wordt mogelijk indien dit op de plankaart staat aangegeven als spe-
ciale regeling. Binnen deze bestemming zijn gebouwen ten dienste van het 
kampeerterrein, zoals toiletgebouwen, onderhouds- en beheersgebouwtjes, 
kampwinkels en één bedrijfswoning, toegestaan. Op de terreinen mogen 
geen stacaravans geplaatst worden.  
Gemengde kampeerterreinen, waar zowel tenten en toercaravans als sta-
caravans en recreatiewoningen zijn toegestaan, vallen onder de bestem-
ming “recreatie 2”. Binnen deze bestemming zijn ook gebouwen toegestaan 
ten behoeve van sanitaire voorzieningen, onderhoud en beheer, dienstver-
lening, sportvoorzieningen, recreatieve voorzieningen, ondergeschikte ho-
reca en een bedrijfswoning. 
Recreatiewoningen zijn alleen toegestaan op de gronden die op de plan-
kaart voorzien zijn van de aanduiding “recreatieverblijven” en zijn vastge-
legd op het bestaande aantal. 
De oppervlakte van een stacaravan zal maximaal 50 m2 zijn en van het bij-
gebouw maximaal 10 m2. De oppervlakte van een recreatiewoning, inclu-
sief het bijgebouw, zal maximaal 100 m2 bedragen. De woningen mogen 8 
meter hoog worden. De (sta)caravans en recreatiewoning en mogen niet 
permanent bewoond worden.  
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Zowel in de gebruiksbepaling als in de maatvoering (kleiner dan reguliere 
woningen) krijgt dit beleid gestalte. De gezamenlijke horecavloeroppervlak-
te zal niet meer bedragen dan 150 m². 
 
Recreatie 3 
Deze bestemming heeft betrekking op de diverse recreatie voorzieningen 
die in het plangebied van dit bestemmingsplan aanwezig zijn zoals een be-
zoekerscentrum, een forellenvisserij en een recreatieplas.  
 
Sport 
Deze bestemming heeft betrekking op de diverse sport voorzieningen zoals 
de golfbaan bij het recreatiepark Emslandermeer, het Oval Racingcircuit, 
zwembaden en een modelvliegveld. Voor het Oval Racingcircuit geldt een 
geluidzonering. Hierbinnen mogen geen geluidgevoelige objecten worden 
gebouwd. 
 
Verkeer 
Onder de bestemming “Verkeer” zijn de openbare wegen in het buitenge-
bied gebracht. Het zijn wegen waar de doorgaande verkeersfunctie voorop 
staat. Bruggen, duikers en dammen vallen ook onder deze bestemming, 
evenals sloten, bermen, beplanting, groenvoorzieningen en bebossing. 
 
Verkeer Fiets- en voetpaden  
De fiets- en voetpaden in het plangebied die niet parallel aan een weg lo-
pen zijn apart bestemd als “Fiets- en voetpaden”. Bruggen, duikers en 
dammen vallen ook onder deze bestemming, evenals sloten, bermen en 
beplanting.  
 
Water - Waterbouwkundig  
De waterbouwkundige elementen in het buitengebied (sluizen en dijken) 
zijn onder deze bestemming gebracht. Op de plankaart is de bestaande si-
tuatie conform inbestemd. De bestemming is mede gericht op het behoud 
van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de elementen. 
  
Water - Waterwinning  
Het waterwinstation bij Sellingen heeft de bestemming “Water - Waterwin-
ning”. De gronden zijn conform de bestaande situatie inbestemd. De geza-
menlijke oppervlakte van de gebouwen zal maximaal 80% van de opper-
vlakte van het bestemmingvlak bedragen. 
 
Water - Waterzuivering  
Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie aan ten oosten van Ter Apel aan het 
Ruiten Aa-kanaal ligt de bestemming “Water - Waterzuivering”. De afvalwa-
terzuivering is conform de bestaande situatie inbestemd. 
 
Wonen 
De bestemming “Wonen” heeft betrekking op de bestaande woonhuizen 
met hun aan- en uitbouwen en bijgebouwen. Bijbehorende tuinen, erven en 
terreinen zijn ook onder deze bestemming gebracht.  
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De woonfunctie mag bij recht gecombineerd worden met een aan-huis-
verbonden beroep: een (vrij) beroep dat in of bij een woonhuis met behoud 
van de woonfunctie kan worden uitgeoefend en dat bij gericht is op het ver-
lenen van diensten. Daarnaast geldt dat de woonfunctie gecombineerd 
mag worden met specifieke vormen van kleinschalige bedrijfsmatige activi-
teiten. Het planologisch mogelijk maken van lichte bedrijfsmatige functies 
kan bijdragen aan het behoud van karakter en kwaliteit.  
De vestiging van een aan-huis-verbonden beroep of een anderszins toege-
stane bedrijfsfunctie zal, naast de bepalingen in de regels, tevens moeten 
voldoen aan de volgende criteria: 
 er mag geen aantasting plaatsvinden van de uitstraling van het gebruik 

van het perceel voor het wonen, dat wil onder meer zeggen dat uitslui-
tend zeer beperkte reclame-aanduidingen en dergelijke zijn toegestaan; 

 er mag geen afbreuk worden gedaan aan het woonkarakter van het 
perceel dan wel de directe (woon)omgeving en de landschappelijke 
waarden daarvan; 

 er dient voldoende parkeergelegenheid op het eigen erf aanwezig te 
zijn; 

 er mag geen sprake zijn van een onevenredig verkeers- en/of publieks-
aantrekkende functie; 

 er mag geen buitenopslag van materieel plaatsvinden. 
 
Per bestemmingsvlak mag één vrijstaand woonhuis worden gebouwd. Er 
wordt in principe uitgegaan van woonhuizen met een maximale oppervlakte 
van 200 m² inclusief aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
(na ontheffing tot 25% van de bestaande oppervlakte). Enige uitbreiding, 
met name voor de kleinere woningen is op deze wijze mogelijk. Ook kan 
het in bijzondere situaties nodig zijn om de woning op de begane grond 
verder uit te breiden (bijvoorbeeld in verband met huisvesting van een ge-
handicapte). Als de bestaande omvang al groter is dan de genoemde 200 
m², wordt uitgegaan van de bestaande situatie.  
Maatschappelijke ontwikkelingen als toenemende vrije tijd, vervroegde 
pensionering, individualisering, kunnen leiden tot een behoefte aan meer 
oppervlakte aan bijgebouwen, bijvoorbeeld ten behoeve van agrarische ne-
ven- of hobbyactiviteiten. Ten behoeve van het uitoefenen van mantelzorg 
mag de oppervlakte aan bebouwing tot maximaal 140 m² vergroot worden.  
 
Wonen - Voormalige boerderijpanden  
Voormalige agrarische bedrijven met een woonbestemming zijn onder een 
aparte bestemming gebracht. Naast woonhuizen zijn deze panden tevens 
bestemd voor het behoud en het herstel van de karakteristieke hoofdvor-
men. Op deze wijze kan de ruimtelijke verschijningsvorm - die onderdeel 
vormt van de cultuurhistorische waarde van het buitengebied - behouden 
blijven. Ontheffing op de bestaande maatvoering is mogelijk om de bebou-
wing te kunnen laten voldoen aan de bepalingen van het bouwbesluit, mits 
de onderlinge verhoudingen gehandhaafd blijven. Voor sloop en herbouw 
van een voormalig boerderijpand biedt het bestemmingsplan geen moge-
lijkheden. Dit wordt buitenplans geregeld. 
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Functioneel geldt voor deze bestemming in principe dezelfde regeling als 
binnen de bestemming “Wonen”. Om te voorzien in de mogelijkheid dat een 
voormalig agrarisch bedrijf met een woonbestemming opnieuw gebruikt 
gaat worden als agrarisch bedrijf, kan de bestemming gewijzigd worden in 
de bestemming “Agrarisch–1”. Hierbij gelden dezelfde criteria als bij nieuwe 
agrarische bouwpercelen binnen deze agrarische bestemming. De wijziging 
kan ook worden toegepast wanneer een woonhuis wordt afgebroken en de 
gronden een agrarische functie krijgen. 

7.4.3. 

Waarde - Archeologie 

Dubbelbestemmingsregels 

De aanvullende bestemming “Waarde - Archeologie” ligt op de archeolo-
gisch waardevolle terreinen die staan aangegeven op de Archeologische 
Monumentenkaart (AMK). Deze objecten en landschapselementen - waar-
onder de essen - bezitten een zodanige cultuurhistorische en archeologi-
sche waarde dat ze een specifieke bescherming verdienen in de vorm van 
deze aanvullende bestemming. In de bestemming is een aanlegvergunnin-
genstelsel opgenomen waarin diverse werkzaamheden aan een aanleg-
vergunning worden gebonden (onder meer het afgraven, egaliseren en op-
hogen van gronden, het aanbrengen c.q. verwijderen van bomen en strui-
ken en het graven en dempen van waterpartijen en watergangen). 
Aanlegvergunningen zullen alleen worden verleend wanneer er geen one-
venredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische en/of archeolo-
gische waarden. 
 
Waarde - Beschermd dorpsgezicht 
De aanvullende bestemming ‘Waarde beschermd dorpsgezicht’ ligt op de 
gebieden die zijn beschermd vanuit artikel 21 van de Monumentenwet. De-
ze bestemming heeft betrekking op het beschermde dorpsgezicht van 
Smeerling en van Bourtange. 
 
Waarde - Cultuurlandschappelijk en/ of archeologische verwach-
tingsgebied 
Deze aanvullende bestemming ligt op archeologisch en cultuurhistorisch 
waardevolle gebieden. Dit gebied komt overeen met het grootste deel van 
het EHS-gebied (exclusief het gebied ten westen van Ellersinghuizen) en 
een dekzandkop bij Harpel waar cultuurlandschappelijk en cultuurhistori-
sche waarden aanwezig zijn.  
Voor dit gebied geldt een hoge verwachtingswaarde omdat er ongetwijfeld 
nog onbekende archeologische vindplaatsen in de bodem aanwezig zijn. 
De essen die geen AMK-terrein betreffen vallen onder deze bestemming. 
Binnen deze bestemming is kleinschalig kamperen niet toegestaan. De cul-
tuurlandschappelijke waarde en archeologische verwachtingswaarde wor-
den beschermd doordat ingrepen worden gekoppeld aan een aanlegver-
gunning. Aanlegvergunningen zullen alleen worden verleend wanneer er 
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische en/of 
archeologische waarden. 
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Waarde - Cultuurlandschappelijke lijnen  
Een deel van de Leidijk langs de grens met Duitsland is van bijzondere cul-
tuurlandschappelijke waarde. Om deze reden is voor beide elementen een 
aanvullende en beschermende bestemming opgenomen. De bescherming 
is geregeld via een aanlegvergunningstelsel voor diverse werkzaamheden 
die deze waarden mogelijk kunnen aantasten. 
 
Leiding - Gas en Riool 
Deze bestemming ligt op een strook op en aan weerszijden van de hoofd-
gastransportleidingen, de hoofdwaterleidingen en de vuilwaterleidingen. De 
regeling voorziet in de aanwezigheid van de leidingen en in de bescher-
ming ervan. Binnen de op de kaart aangegeven strook mogen geen ge-
bouwen en bouwwerken worden gebouwd, anders dan ten behoeve van de 
leidingen. Voor werkzaamheden die schadelijk kunnen zijn voor de leidin-
gen is een aanlegvergunningenstelsel opgenomen. 

7.4.4. 

Aanvullende werking welstandscriteria 

Algemene regels 

De in de regels geboden ruimte ten aanzien van de situering en de maat-
voering van bouwwerken kan nader worden ingevuld door de in de Wo-
ningwet bedoelde welstandscriteria. Hiervoor wordt verwezen naar de Wel-
standsnota Vlagtwedde. 
 
Aanduidingsregels 
Algemeen geldt dat in bestemmingen waar een aanduiding overheen valt, 
de bescherming van de aangeduide waarde aanvullend is geregeld.  
 
Algemene aanduidingsregel - Geluidszone industrie  
De aanvullende bestemming “Aandachtszone industrielawaai” ligt op de ge-
luidszones rond het Oval racing circuit, het industrieterrein ‘t Heem en in-
dustrieterrein AVEBE. Binnen deze zones wordt een te hoge geluidbelas-
ting van geluidsgevoelige bebouwing tegengegaan. Dergelijke bebouwing 
kan binnen deze zone alleen worden opgericht als er akoestisch geen on-
gunstiger situatie optreedt.  
 
Algemene aanduidingsregel - Milieuzone fysische bodemaantasting 
De aanvullende bestemming “Milieuzone fysische bodemaantasting” ligt op 
de zone grenzend aan het grondwaterbeschermingsgebied. In dit gebied 
wordt de bodem beschermd voor beschadiging dieper dan 2m. 
 
Algemene aanduidingsregel - Milieuzone Grondwaterbeschermings-
gebied 
Het grondwaterbeschermingsgebied rondom het waterwingebied bij Sellin-
gen valt onder een gelijknamige aanvullende bestemming. De gronden zijn 
naast de basisbestemming tevens bestemd voor drinkwaterwinning, drink-
waterproductie, drinkwaterdistributie en bescherming van de grondwater-
kwaliteit.  
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Algemene aanduidingsregel - Veiligheidszone LPG 
De veiligheidszone LPG is de op de kaart aangegeven plaatsgebonden ri-
sico van de LPG-stations. In deze zone mogen geen kwetsbare objecten 
worden gebouwd. 
 
Algemene aanduidingsregel - Vrijwaringszone molenbiotoop 
Rond de molens bij Ter Haar en in Bourtange liggen molenbeschermings-
zones. De zones zijn opgenomen met de bedoeling een optimale windvang 
te garanderen. Dit betekent dat er eisen worden gesteld aan de hoogte van 
omliggende bouwwerken en beplanting.  
 



blz 90  03-70-03 
 
 

 
 
Buro Vijn B.V. Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Vlagtwedde   
 Vastgesteld 22-09-09 

8. UITVOERBAARHEID 

8.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Vanuit het oogpunt van maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft de gemeente 
een aantal belangenorganisaties betrokken bij de totstandkoming van het 
bestemmingsplan Buitengebied. Deze organisaties hebben in het kader van 
een vooroverleg binnen een klankbordgroep gereageerd op de gemeente-
lijke beleidsvoornemens.  
 
Over het voorontwerpbestemmingsplan is, overeenkomstig de gemeen-
telijke Inspraakverordening, gelegenheid gegeven tot inspreken op het 
plan. De reacties hierop zijn opgenomen in de bijgevoegde overleg- en in-
spraak reactienota. Over alle ingekomen reacties is een standpunt bepaald, 
waarna het bestemmingsplan gereed is gemaakt voor de wettelijke vast-
stellingsprocedure. Daarna is er gelegenheid geweest tot het inbrengen 
van zienswijzen bij de gemeenteraad. De zienswijzen en de reactie van de 
gemeente hierop staan verwerkt in de zienswijzen nota. De wijzigingen op 
het plan staan in dit bestemmingsplan vermeld. In een latere fase kunnen 
bedenkingen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten. 

8.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Het weergeven van de economische uitvoerbaarheid door middel van een 
cijfermatige opzet, is in het kader van een bestemmingsplan Buitengebied 
moeilijk te geven. Immers, een bestemmingsplan Buitengebied is geen uit-
voeringsinstrument, maar een beoordelingskader voor de inrichting en het 
beheer van het landelijk gebied. 
Met betrekking tot de economische uitvoerbaarheid kan dan ook worden op-
gemerkt dat het hier een bestaande situatie betreft die in een nieuwe plano-
logische regeling is vervat. Van gemeentewege zijn geen nieuwe ontwikke-
lingen in het plan opgenomen die in een financieel kader geplaatst moeten 
worden. 
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