
 

Wijzigingen in de ontwerp kadernotitie 
Naar aanleiding van de inspraakprocedure is het ontwerp van de kadernotitie op een 
aantal onderdelen gewijzigd. Het gaat dan om de voorgestelde wijzigingen in de 
conclusies in paragraaf 2.1. Ook is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.  

Een overzicht van de inhoudelijke wijzigingen is opgenomen in dit hoofdstuk.  

Hoofdtekst kadernotitie 

Wijzigingen naar aanleiding van inspraak: 
1. In paragraaf 5.3.8. (Communicatieaanpak) voegen we groene gevels en groene 

daken toe.  

2. Paragraaf 5.2.5.: vervangen van ‘invloed op’ door ‘relatie met’. 

3. Paragraaf 4.1.1: na ‘Ziekten en plagen zijn beheersbaar.’  toevoegen van de 
volgende tekst: ‘In het groen komen ook soorten voor die schade berokkenen of 
overlast veroorzaken. Met deze soorten willen we duurzaam omgaan. De aanpak 
kan per soort verschillend zijn. We zetten in op het op een natuurlijke wijze 
voorkomen van plaagvormende soorten en ziekten.’ 

4. Paragraaf 4.5.1.2: vervangen van ‘We zien de natuur in het boerenland als een 
schoolplaat. We streven daarbij naar een kenmerkende samenstelling van 
leefgebieden, planten en dieren’ door: ‘We geven onze ambitie voor natuur in het 
boerenland weer als een schoolplaat. Deze toont de kenmerkende samenstelling 
van leefgebieden, planten en dieren.’ 

5. Paragrafen 4.5.3 t/m 4.5.7: vervangen van ‘Een compleet natuurplaatje voor 
boerenlandnatuur veen betekent:’ door: ‘Accenten voor de boerenlandnatuur 
liggen hier dus bij:’.  

6. Paragrafen 4.5.4 en 4.5.5: verwijderen van het woord ‘drassig’  

Ambtshalve wijzigingen: 
1. Paragraaf 1.4 de tweede alinea actualiseren door: “De Ontwerp Kadernotitie heeft 

zes weken ter inzage gelegen, waarmee iedereen gelegenheid heeft gehad haar 
zienswijze op het ontwerp kenbaar te maken. In bijlage … is de Reactienota 
opgenomen, waarin de zienswijzen zijn samengevat en beantwoord.” 
 

2. Paragraaf 2.2.1 (Groene nevenstructuur) verduidelijken ten aanzien van 
participatie in wijkgroen. In de eerste alinea toevoegen van het onderstreepte: 
“Wijkgroen is groen wat een wijkbelang heeft en wat ook openbaar groen moet 
blijven (nummer 2 in de tabel).” In de tabel de tekst na 2 wijzigen in: “Moet 
openbaar groen blijven, soms ruimte in de invulling”.  

 
3. De kadernotitie geeft onvoldoende weer wat ons eigen belang is bij het Reestdal. 

Daarom voegen we enkele zinsneden toe in de relevante paragrafen: 
- Paragraaf 2.2.2 (Sturing Buitengebied), buitengebied Reestdal: toevoegen 

onderstreepte tekst in eerste alinea: “Het waterschap is daarmee 
verantwoordelijk voor het realiseren van ecologisch gezond water in de Reest. 



 

In onze Structuurvisie Duurzaam Verbinden (verwijzing) sluiten we hierop aan 
door het Reestdal als unieke parel te benoemen met een hoge waardering en 
bescherming voor het landschap. Groene waarden spelen in Buitengebied 
Reestdal dus duidelijk een hoofdrol.” 

- Paragraaf 2.2.2 (Sturing Buitengebied), buitengebied Reestdal: wijzigen 
tweede alinea in: “De gemeentelijke rol ten aanzien van groene waarden in 
Buitengebied Reestdal is faciliterend richting de provincie en het waterschap 
als het gaat om beschermen van natuur en landschap. In het 
bestemmingsplan leggen wij het Nationaal Natuurnetwerk vast en stellen we 
voorwaarden aan ingrepen in het landschap. Daarnaast zijn wij 
medeverantwoordelijk voor en hebben wij een actieve rol in het herstel van 
landschap buiten de aangewezen natuurgebieden en beleving van natuur en 
landschap.” 

- Paragraaf 4.5.1: toevoegen onderstreepte tekst in tweede alinea: “Het 
Reestdal is een unieke parel in onze gemeente. Het Reestdal is dan ook van 
provinciaal belang en is aangewezen binnen het Nationaal Natuurnetwerk. De 
provincie bepaalt daarmee de ambitie voor de natuurwaarde. Wij voelen ons 
medeverantwoordelijk voor het herstel van landschap buiten de aangewezen 
natuurgebieden en de beleving van natuur en landschap in het Reestdal. In 
het overige buitengebied voelen wij ons, samen met provincie en waterschap, 
verantwoordelijk voor cultuurhistorie en biodiversiteit en de beleving hiervan.”  

 
4. In hoofdstuk 4 voegen wij drie schoolplaten toe: boerenlandnatuur zand-besloten, 

boerenlandnatuur zand-open en aaibare natuur in de stad. Deze worden ook als 
separate bijlagen bij de kadernotitie gevoegd. In de paragrafen 4.4.1.4 (aaibare 
natuur) wordt de tekst hierop aangepast en een verwijzing naar de schoolplaat in 
de bijlage gemaakt. De schoolplaten zijn bijgevoegd als bijlage I bij deze 
reactienota. 
 

5. Paragraaf 4.1.5 (Groene invalswegen) aanpassen. Nieuwe Nijeveenseweg, 
Meppelerweg onderstreepte deel toevoegen: abelen, of vergelijkbare invulling 
gekozen in kader van de ontwikkeling van Nieuwveense Landen. 

 
6. Paragraaf 4.2.2 (Meppelerdiep): het streefbeeld voor het Meppelerdiep staat qua 

recreatieve functie onder druk. Dat vraagt om aanscherpen van de tekst van deze 
paragraaf: “We willen dat op een aantal plekken een deel van de oevers 
toegankelijk is en een recreatieve functie heeft.”. In de laatste zin het 
onderstreepte toevoegen: “We hebben op basis van deze ambitie nu geen groene 
opgaven geconstateerd rond het Meppelerdiep. Het Meppelerdiep voldoet aan ons 
streefbeeld. De recreatieve functie staat wel onder druk. “ 
 

7. Paragraaf 4.2.4 (oude) Hoogeveensche Vaart): Door het vervallen van de 
bedrijfsmatige functie van de oude Hoogeveensche Vaart liggen hier ook kansen 
iets meer na te streven dan een blauwe snelweg. In het streefbeeld voegen we de 
onderstreepte zin toe: “We willen dat de (oude) Hoogeveensche Vaart ecologisch 
gezien als blauwe snelweg fungeert voor waterdieren. Dit betekent dat de focus 
ligt op de verbindingsfunctie van het water. Plaatselijk, ook langs de randen, is 
ruimte voor een meer natuurlijke invulling.“.  

 



 

8. In paragraaf 4.2.8 (Grachten) is in de volgende passage het woord groen bij de 
beschrijving van het streefbeeld niet van toepassing: “We zien graag pleksgewijs 
uitnodigende groene ruimtes aan het water.”.  
 

9. Paragraaf 4.2.1.1, 2e alinea: “noordoostelijke richting” moet zijn “noordwestelijke 
richting”. De nieuwe groenblauwe structuur krijgt dan als benaming Noordwest 
(paragraaf 4.2.10). Dat passen we overal in de kadernotitie aan.  

 
10. Paragraaf 4.3.5 (Wilhelminapark): de benaming van Historisch en romantisch 

wandelpark is niet helemaal juist. Dit veranderen we in het volgende: “Onze 
algemene ambitie voor de parken leidt voor het Wilhelminapark tot het wensbeeld 
van Landschappelijk en romantisch wandelpark. Het Wilhelminapark is een 
stadspark (geopend in 1919) naar ontwerp van Leonard Springer.” 
 

11. Paragraaf 5.3.6 (Zorgvuldig ontwerpproces) is ook van toepassing voor 
herinrichting en aanpassing van groen. Dat wordt nu onvoldoende in de tekst 
weergegeven. We vullen daarom de tekst van de 7e alinea aan met de 
onderstreepte zinsnede: “ Bij ingrepen in de bestaande openbare ruimte ontstaat 
ook nieuw openbaar groen of wijzigt het bestaande groen. Dit wordt toegelicht in 
paragraaf 5.3.4., waar we een checklist ingrepen openbare ruimte introduceren.  
Zeker als het om grootschalige ingrepen of ingrepen in de hoofdstructuur gaat, is 
het borgen van de ambitie wezenlijk en is meer nodig dan alleen het toepassen 
van een checklist voor inrichtingskwaliteit. 

Bijlagen kadernotitie 

Wijzigingen naar aanleiding van inspraak: 
1. Bijlage 1- H5, tabel 28: streep in de kolom realisatiestrategie onder Streekbeheer 

verwijderen. 

Ambtshalve wijzigingen:  
12. Toevoegen van de schoolplaten boerenlandnatuur zand-besloten, 

boerenlandnatuur zand-open en aaibare natuur in de stad. Deze zijn als bijlage I 
toegevoegd bij deze reactienota. 

13. De legenda’s voor de waardenkaarten ontbreken in bijlagen 7 t/m 10 van de 
kadernotitie. Deze worden toegevoegd. Zij zijn in bijlage I bij de reactienota 
toegevoegd.   

  
 


