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1 I n l e i d i n g  

Voor de gemeente Tynaarlo is een groot aantal verouderde bestemmingsplan-

nen van kracht. Om een aantal redenen, zoals een eenduidige systematiek, 

vermindering van het aantal bestemmingsplannen en de nieuwe Wet ruimtelij-

ke ordening, heeft de gemeente besloten om deze gedateerde plannen binnen 

afzienbare tijd te herzien. Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking 

op alle reguliere verblijfsrecreatieterreinen binnen de gemeente. 

 

Richtinggevend voor dit bestemmingsplan is de landschapskaart. Deze kaart 

bevat naast objectieve informatie en gebiedstypering ook een classificatie en 

waardeoordeel, zodat de gemeente een bruikbaar instrument heeft om nieuwe 

recreatie-initiatieven te kunnen toetsen en te beoordelen. Aan deze land-

schapskaart liggen ten grondslag de Nota Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo 

(juni 2007) en het structuurplan (oktober 2006). 

 

Dit bestemmingsplan bevat een beheersregeling voor de verblijfsrecreatieter-

reinen waarmee het huidige gebruik van een actuele planologische regeling 

wordt voorzien. Kortom, dit bestemmingsplan regelt de bekende toekomst 

voor de komende tien jaar. Voor de onbekende toekomst is de landschapskaart 

opgesteld. Dit instrument voorkomt dat bij iedere gelegenheid een ad-

hocbeslissing moet worden genomen. 

 

In een afzonderlijk bestemmingsplan zijn een facetregeling voor kleinschalige 

verblijfsrecreatie en gebruiksregels voor permanente bewoning van recreatie-

woningen opgenomen.  

 

Voor het plangebied is gekozen voor een overwegend gebiedsgerichte bestem-

ming. De bestemmingsregeling is gebaseerd op de Nota Verblijfsrecreatieter-

reinen Tynaarlo en de Kadernota Kampeerbeleid van het Recreatieschap 

Drenthe. 

 

In hoofdstuk 2 wordt het relevante beleid van de provincie en de gemeente 

beschreven. De trends op het gebied van verblijfsrecreatie worden besproken 

in hoofdstuk 3. De visie op verblijfsrecreatie en de landschapskaart zijn opge-

nomen in hoofdstuk. 4. Hoofdstuk 5 gaat in op het verbod op permanente be-

woning. 

Voorts komen in hoofdstuk 6 de uitvoerbaarheidsaspecten, zoals externe vei-

ligheid, water, ecologie en archeologie, aan bod. De laatste hoofdstukken gaan 

in op de juridische vormgeving en de economische en maatschappelijke uit-

voerbaarheid van het plan. 

 

 

VIGERENDE BESTEMMINGS-

PLANNEN 

PLANSYSTEMATIEK 

LEESWIJZER 
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2 B e l e i d  

2 . 1   

R i j k s b e l e i d  

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling 

van Nederland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen voor de komen-

de decennia. Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om ruimte te 

scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies.  

De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen waarin een duidelijk 

onderscheid is gemaakt tussen rijksverantwoordelijkheden en die van anderen. 

Hiermee keert het kabinet terug naar de eigenlijke uitgangspunten van het 

ruimtelijke rijksbeleid en verschuift het accent van 'ordening' naar 'ontwikke-

ling'. De Nota Ruimte richt zich op de belangen en verantwoordelijkheden waar 

het Rijk voor staat en op de doelen die het daarbij hanteert. Ook maakt de 

nota duidelijk welke beleidsruimte aan anderen wordt gegeven en welke in-

strumenten deze daarvoor ter beschikking krijgen.  

 

S t u r i n g s f i l o s o f i e  

 

Het accent verschuift met de Nota Ruimte niet alleen van 'ordening' naar 'ont-

wikkeling', maar ook van gedetailleerde Haagse sturing met veel regels en 

voorschriften naar sturing op hoofdlijnen zodat anderen hun verantwoordelijk-

heden ook werkelijk kunnen nemen en waarmaken. Het Rijk zal niet alleen 

minder vanuit Den Haag regelen, maar ook meer dan voorheen een helpende 

hand bieden door bijvoorbeeld kennis aan te reiken waarmee anderen eigen 

beleid kunnen maken of beleid kunnen uitvoeren. Het Rijk gaat met andere 

woorden minder 'zorgen voor' anderen en meer 'zorgen dat' anderen eigen af-

wegingen kunnen maken en daarbij collectieve waarden borgen. 

 

Het staat decentrale overheden vrij om in aansluiting op de Nota Ruimte, te 

sturen en daartoe aanvullend eigen beleid te formuleren, wanneer dat niet 

strijdig is met de (ruimtelijke) rijksdoelen. Decentrale overheden kunnen 

daarmee maatwerk leveren en inspelen op specifieke problemen en uitdagin-

gen. Met het uitgangspunt 'decentraal wat kan, centraal wat moet', wordt veel 

beleidsruimte gecreëerd voor decentrale afwegingen en tegelijkertijd geborgd, 

zodat decentrale overheden rekening houden met structuren, systemen en 

belangen op een hoger schaalniveau.  

 

Ba s i s kwa l i t e i t  en  n a t i o na l e  Ru im te l i j k e  Hoo fd s t r u c t uu r  

 

In de Nota Ruimte wordt duidelijk welke waarden overal ten minste worden 

gegarandeerd - de 'basiskwaliteit' - en voor welke ruimtelijke structuren het 

NOTA RUIMTE 
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Rijk een grotere verantwoordelijkheid heeft: de nationale 'Ruimtelijke Hoofd-

structuur'. Alle beleidsuitspraken van het Rijk in de Nota Ruimte zijn met een 

van die twee begrippen te verbinden.  

 

Na t i o na l e  Ru im te l i j ke  Ho o f d s t r u c tuu r  

 

Ruimtelijke kwaliteit kan worden uitgedrukt in de begrippen gebruikswaarde, 

belevingswaarde en toekomstwaarde. In de Nota Ruimte geeft het Rijk voor de 

nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur en de basiskwaliteit aan welke de daarbij 

te betrekken kwaliteiten zijn. Op nationaal niveau zorgt het kabinet hiermee 

voor een goede ruimtelijke kwaliteit. Decentrale overheden zorgen daarvoor 

op hun schaalniveau. Daarnaast stellen Nederlandse en internationale verdra-

gen en regels soms eisen die ruimtelijk van belang zijn. Dit is de 'wettelijke' 

basiskwaliteit. Het kabinet wil overigens andere overheden stimuleren om, zo 

mogelijk, op gebieden als milieu en veiligheid, maar ook landschappelijke 

kwaliteit en ruimtelijk ontwerp, méér dan alleen basiskwaliteit te realiseren.  

De gebieden en netwerken die het kabinet van nationaal belang acht, vormen 

samen de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. Daar streeft het Rijk in het 

algemeen naar méér dan de basiskwaliteit. De nationale Ruimtelijke Hoofd-

structuur is in de Nota Ruimte selectiever dan in het eerdere beleidsvoorne-

men van de Vijfde Nota. Het rijksbeleid en de uitvoering daarvan worden 

daarmee toegespitst. Met betrekking tot water, natuur en landschap bestaat 

de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur uit de grote rivieren, het IJsselmeer-

gebied, de kust, Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en natuurbeschermingsge-

bieden, de Ecologische Hoofdstructuur en robuuste ecologische verbindingen, 

werelderfgoedgebieden en Nationale Landschappen.  

 

Binnen de gemeente Tynaarlo bevindt zich het Nationale Landschap beek- en 

esdorpenlandschap Drentsche Aa. 

De kernkwaliteiten van het Nationale Landschap beek- en esdorpenlandschap 

Drentsche Aa zijn: 

- grote mate van kleinschaligheid; 

- vrij meanderende beken; 

- samenhangend complex van essen, bossen, heides en moderne ontgin-

ningen. 

 

Dit zeer kleinschalige laaglandbeek- en essenlandschap wordt gekarakteriseerd 

door vrij meanderende beken. De beekdalen zelf kenmerken zich door, met 

vaak door wallen en singels omzoomde, weiden en hooilanden. Op de hogere 

gronden bevinden zich de essen en dorpen omgeven door grotere ontginningen 

en de vroegere 'woeste gronden' in de vorm van bossen en heides. De agrari-

sche geschiedenis is goed te herkennen in dit landschap door de samenhang 

tussen de verschillende elementen. Zeer bijzonder zijn de opvallend lineair 

gegroepeerde grafheuvels langs prehistorische wegen.  

 

Een deel van dit Nationale Landschap is tevens aangewezen als Habitatrich-

tijngebied (Drentsche Aa). 
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Daarnaast maken de grote natuurgebieden deel uit van de nationale Ruimtelij-

ke Hoofdstructuur. Deze gebieden zijn tevens onderdeel van de Ecologische 

Hoofdstructuur en zijn aangewezen en/of aangemeld als Vogel- en/of Habi-

tatrichtlijngebied.  

2 . 2   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

Het Provinciaal Omgevingsplan II (POP II, juni 2004) vormt het beleidskader 

voor het totale omgevingsbeleid binnen de provincie Drenthe. Het POP biedt 

de benodigde beleidsmatige ruimte om, binnen de gestelde kwaliteitsdoelen, 

nieuwe ontwikkelingen te accommoderen. De te beschermen en behouden 

kwaliteiten en waarden zijn benoemd en vormen een uitgangspunt en toet-

singskader. Meer dan in POP I wordt de verantwoordelijkheid voor beleidskeu-

zen en uitvoering neergelegd bij gemeenten en burgers. Vergelijkbaar met de 

Nota Ruimte, is ook POP II een integraal omgevingsplan. POP II integreert de 

verschillende sectorale beleidslijnen, voorzover deze betrekking hebben op de 

fysieke leefomgeving.  

 

De hoofddoelstelling van POP II is het tot stand brengen van een evenwicht 

tussen enerzijds ontwikkeling en anderzijds handhaving en vergroting van de 

kwaliteiten van Drenthe. Kwaliteiten van Drenthe zijn bijvoorbeeld: veel ruim-

te, het Drentse landschap, relatief goede milieuomstandigheden, natuurkwali-

teit, grondgebonden landbouw, rust, duistere nachten, sporen van het 

verleden en herkenbare watersystemen.  

 

De provincie benoemt in het POP II twee speerpunten op het gebied van recre-

atie. Ze wil de positie van Drenthe op de Nederlandse vakantiemarkt beteren 

en daarmee een groter aantal overnachtingen realiseren met een hoger beste-

dingsniveau. Als tweede wil de provincie de recreatiemogelijkheden kwalita-

tief en kwantitatief op peil houden en waar mogelijk verbeteren.  

Recreatie is nauw verbonden met de omgevingskwaliteit, zo blijkt uit het pro-

vinciaal beleid. Ontwikkelingen op het gebied van recreatie mogen deze omge-

vingskwaliteit daarom niet aantasten. Centraal in het beleid staat 

kwaliteitsverbetering van het bestaande aanbod.  

 

De provincie hanteert voor de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden een 

integrale zonering. In dit verband sluit de provincie in geen enkele zone uit-

breiding van verblijfsrecreatieve mogelijkheden uit. De ontwikkeling van nieu-

we bedrijven dient bij voorkeur te geschieden in de omgeving van grote kernen 

en in de nabijheid van hoofdinfrastructuur en openbaar vervoervoorzieningen. 

Uitzonderingen zijn mogelijk indien een bedrijf vanwege zijn aard is gebonden 

aan een specifieke locatie. Nieuwe bedrijven kunnen worden gevestigd in zo-

ne I, zone II of zone III. 

 

PROVINCIAAL OMGEVINGS-

PLAN II 
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De Regiovisie Groningen-Assen 2030 (juni 1999) geeft de langetermijnvisie op 

de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio Groningen-Assen 

weer. Deze regio vervult een motorfunctie binnen het noorden op het gebied 

van werkgelegenheid, onderwijs, woningbouw, voorzieningen, vervoersverbin-

dingen en cultuur. 

 

De regio Groningen-Assen is verdeeld in meerdere deelgebieden. De gemeente 

Tynaarlo behoort bij de deelgebieden 'Hondsrug/beekdal Drentse Aa' en 'N-

org/Vries en het Drents Plateau'. 

 

De regionale ontwikkelingsstrategie voor verblijfsrecreatie is gericht op kwali-

teitsverbetering van het bestaande verblijfsrecreatieve aanbod. Gesteld wordt 

dat deze kwaliteitsverbetering noodzakelijk is om als regio te kunnen blijven 

concurreren met andere gebieden. 

 

Nieuwe voorzieningen voor de verblijfsrecreatie, zoals campings en recreatie-

woningen, kunnen worden ontwikkeld buiten het stroomgebied van de Drentse 

Aa, de Hondsrug en overige kwetsbare en waardevolle natuurgebieden en land-

schappen. Daarbij zal zoveel mogelijk aansluiting moeten worden gevonden bij 

bestaande kernen en gaat de voorkeur uit naar het benutten van cultuurhisto-

risch interessante gebouwen en zal rekening moeten worden gehouden met de 

'recreatieve daadkracht' van het gebied. 

2 . 3   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

In het structuurplan, door de gemeenteraad op 10 oktober 2006 vastgesteld, is 

het ruimtelijk beleid weergegeven voor de komende 10 tot 15 jaar. Het struc-

tuurplan is kaderstellend en initiërend.  

 

Het structuurplan geeft aan dat recreatie en toerisme zijn vergroeid en verwe-

ven met de gemeente. Tynaarlo heeft een veelzijdig toeristisch-recreatief 

aanbod ter beschikking: enkele grote dagrecreatieve parken, campings, com-

plexen vakantiewoningen en - wat de meeste Drentse gemeenten ontberen - 

waterrecreatie. De aanwezigheid van twee grote meren met een regionaal-

recreatieve functie en het voor Nederland unieke Nationaal Landschap Drent-

sche Aa bewijzen dat Tynaarlo op de kaart staat. Deze unieke positie maakt de 

gemeente tot een aantrekkelijke bestemming voor toeristen en recreanten. 

Toch behoort de toeristisch-recreatieve sector in de gemeente qua omzet en 

werkgelegenheid niet tot de koplopers in Drenthe. Het aandeel van deze sec-

tor in de totale werkgelegenheid van de gemeente bedraagt 9%, zo blijkt uit 

het onderzoeksrapport 'Toerisme in Drenthe werkt' (ECORYS, december 2005). 

In de gemeente Aa en Hunze is dat bijvoorbeeld 18%. De gemeente is daarom 

van mening dat Tynaarlo op dit vlak nog groeipotentie heeft. Het gemeentelijk 

beleid voor de recreatieterreinen wordt hierop toegespitst. 

 

REGIOSVISIE GRONINGEN-

ASSEN 2030 

STRUCTUURPLAN GE-

MEENTE TYNAARLO 
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De gemeente wil voor haar gasten een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig 

aanbod van verblijfsmogelijkheden mogelijk maken. Hieronder wordt verstaan 

toeristische kampeerplekken, verhuurplekken voor stacaravans en chalets, 

seizoensplekken, eenvoudige, maar ook luxe recreatiewoningen. Deze accom-

modaties staan op terreinen met een grote verscheidenheid. Dit loopt uiteen 

van een boerencamping in de openheid van het platteland tot een luxueus 

bungalowcomplex aan het Zuidlaardermeer. 

 

Recreatie en toerisme zijn al tientallen jaren met de gemeente vergroeid. De 

gemeente, maar ook de ondernemers in de gemeente, weten dat de natuur en 

het landschap het eigenlijke 'kapitaal' van de sector vormen. De beleidskeuzen 

in deze notitie beogen dan ook deze waarden te respecteren. 

 

Bij de groei van bestaande bedrijven staat de landschappelijke inpassing voor-

op. De praktijk leert dat met de ondernemers goed valt te praten over de in-

passing en het hoogwaardig inrichten van gebieden. Wildgroei is niet mogelijk, 

omdat de gemeente in de positie verkeert nadere eisen te stellen (bestem-

mingsplan). Plannen van individuele ondernemers zullen niet eerder worden 

goedgekeurd dan nadat een goed omgevingsplan is opgesteld dat helderheid 

verschaft over de ruimtelijke inrichting en inpassing en over de toegevoegde 

waarde van de uitbreiding voor de gehele structuur. De ondernemers weten 

dat de natuur en het landschap het eigenlijke 'kapitaal' van het bedrijf vor-

men. Kwaliteitsverbetering heeft mede tot doel om het landschap en de na-

tuur te versterken. 

 

De Hondsrug en het Drentsche Aa-gebied zijn in het structuurplan benoemd als 

een gebied met het accent op recreatie en natuur. De toerist is uitdrukkelijk 

te gast in deze gebieden. Uitbreiding van toeristische accommodaties is alleen 

mogelijk met het oog op kwaliteitsverbetering. De gemeente zal voor dit ge-

bied ook steeds goed overleg voeren met de terreinbeherende instanties, 

waardoor gezamenlijk wordt gewerkt aan een goede integratie van functies.  

In de gebieden waar de landbouw de nodige expansieruimte krijgt, kunnen ook 

allerlei recreatieve initiatieven ontstaan. Hier ziet de gemeente ruimte voor 

vestiging van nieuwe bedrijven. Wel zal zorgvuldig moeten worden gekeken of 

nieuwe initiatieven niet de groeiruimte inperken van de bestaande agrarische 

bedrijven. 

 

De gemeente wil de verbreding van kleinschalige economische initiatieven in 

het landelijk gebied stimuleren. Het kleinschalig recreëren is daarom niet 

langer gekoppeld aan een agrarisch bedrijf. Ook een particulier kan onder 

voorwaarden een kleinschalige camping van maximaal 15 standplaatsen star-

ten.  

 

In juni 2007 heeft de gemeenteraad de nota Verblijfsrecreatieterreinen Ty-

naarlo vastgesteld. Het vervallen van de Wet op de openluchtrecreatie per 1 

januari 2008 is aanleiding geweest voor het Recreatieschap Drenthe om de 

Kadernota Kampeerbeleid op te stellen. Deze kadernota bevat voorstellen voor 

NOTA VERBLIJFSRECREA-

TIETERREINEN TYNAARLO 
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het nieuwe Drentse kampeerbeleid. De kadernota heeft als leidraad gediend 

voor de gemeentelijke Nota Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo. 

 

Op een aantal onderdelen wijkt de gemeentelijke beleidsnota af van de kader-

nota van het Recreatieschap. Zo heeft de gemeente de categorieën 'tenthuis-

jes' en 'recreatiewoningen' toegevoegd, de landschappelijke inpassing bij 

uitbreidingen verplicht gesteld en de minimale ruimte tussen stacaravans ver-

groot. Daarnaast wordt permanente bewoning door een ieder zonder persoons-

gebonden gedoogbeschikking niet toegestaan. Voor het overgrote deel neemt 

de gemeente de beleidskeuzen uit de kadernota van het Recreatieschap over. 

Hiermee wordt bijgedragen aan uniformiteit in beleidsregels voor recreëren 

binnen de provincie Drenthe. 

 

De Nota Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo is vastgesteld door de gemeente-

raad. De inhoud hiervan is vertaald in het voorliggende bestemmingsplan en in 

de bijstelling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
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3 T r e n d s  i n  

v e r b l i j f s r e c r e a t i e  

3 . 1   

A u t o n o m e  t r e n d s  e n  o n t w i k k e l i n g e n  

Het landelijk gebied is vanouds het domein van de boer. Grote delen van het 

landelijk gebied van de gemeente Tynaarlo zijn 'onder de handen van de boe-

ren' ontstaan en gevormd. Ook vandaag de dag is de landbouw nog een grote 

grondgebruiker in de gemeente. Doordat vanuit verschillende belangen de 

maatschappelijke interesse voor het landelijke gebied groeit, komt daar echter 

langzamerhand verandering in. Verschillende trends dragen er daarnaast toe 

bij dat een toenemende druk op het landelijk gebied wordt gelegd. Zo is in 

toenemende mate behoefte aan recreatievormen dichtbij huis, zoals wandelen 

en fietsen. Voor de ontwikkeling van de (lokale) economie is behoefte aan 

bedrijfslocaties, maar ook natuur en water willen een plek in het landelijk 

gebied krijgen of behouden. 

 

Ook de gemeente Tynaarlo, grotendeels gemaakt door en ingericht voor de 

landbouw, heeft te kampen met ruimtelijke en maatschappelijke vraagstuk-

ken; het platteland verandert, langzaam maar gestaag. Deze verandering kan 

de gemeente niet stoppen. Het is een transitie, een overgang naar een ander 

tijdperk.  

 

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal re-

creatiewoningen in Nederland tussen 1996 en 2005 met circa 20.000 is ge-

groeid. Dit is een gemiddelde groei van bijna 3% per jaar. In Nederland staan 

op dit moment ruim 95.000 recreatiewoningen. Voorts bevinden zich in Neder-

land op dit moment circa 425 bungalowparken met in totaal circa 33.000 bun-

galows. Daarnaast zijn er circa 75.000 chalets en tweede woningen, waarvan 

een groot deel buiten een recreatiepark. Ongeveer een derde is beschikbaar 

voor de verhuur.1 

 

Op dit moment zijn er in Nederland circa 1.400 campings met meer dan 40 

standplaatsen en 1.900 minicampings. In totaal hebben deze bedrijven onge-

veer 380.000 standplaatsen, waarvan 60% seizoen- of jaarplaatsen en 40% toe-

ristische plaatsen.2 

 

 

                                                   
1  Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2005/2006, NRIT Onderzoek. 
2  Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2005/2006, NRIT Onderzoek. 

ALGEMEEN 

TRENDS 
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Voor beide sectoren worden de volgende trends gesignaleerd: 

- toenemende behoefte aan comfort en luxe kampeervakanties in een 

aantrekkelijke omgeving. Het buitenland wint aan populariteit; 

- de vraag naar een compleet vakantiearrangement groeit; 

- groeiende belangstelling voor natuurkamperen; 

- de consument boekt steeds vroeger een verblijfsaccommodatie, om 

zeker te zijn van de favoriete accommodatie op de gewenste plaats; 

- reservering via internet neemt sterk toe.3 

 

Mede op basis van deze ontwikkelingen worden de volgende kansen en bedrei-

gingen genoemd: 

- groeiende bewustwording bij lokale overheden dat toerisme en recrea-

tie het gebied veel te bieden hebben; 

- toename aan het aantal kapitaalkrachtige ouderen met veel vrije tijd en 

behoefte aan comfort; 

- toenemende behoefte aan zorgverlening buiten de reguliere zorgcentra. 

Behoefte aan vakanties met zorgelementen; 

- de vakantiecentra (vooral aan de kust) zijn mede afhankelijk van de 

Duitse markt; 

- verouderde vakantiecentra en centra in minder aantrekkelijke omgevin-

gen hebben het meeste last van teruglopende binnenlandse markt; 

- de markt voor verblijfsrecreatie blijft sterk weersafhankelijk; 

- door de toegenomen welvaart groeit het aantal mensen met een tweede 

en derde (vakantie)woning.4 

3 . 2   

B e l e i d s m a t i g e  t r e n d s  e n  o n t w i k k e l i n -

g e n  

Mede als antwoord op de hiervoor beschreven autonome trends en ontwikke-

lingen, is de laatste jaren hard gewerkt aan nieuw beleid voor het landelijk 

gebied.  

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling 

van Nederland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen voor de komen-

de decennia. Hoofddoel van dit nieuwe nationale ruimtelijke beleid is om 

ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies.  

Het accent verschuift met de Nota Ruimte van gedetailleerde Haagse sturing 

met veel regels en voorschriften naar sturing op hoofdlijnen zodat anderen hun 

verantwoordelijkheden ook werkelijk kunnen nemen en waarmaken. Het is 

daarbij belangrijk dat de landschappelijke kwaliteit op alle schaalniveaus ex-

pliciet wordt meegenomen in ruimtelijke afwegingen. Het betreft hier zowel 

                                                   
3  Rabobank Cijfers & Trends, juni 2007. 
4  Rabobank Cijfers & Trends, juni 2007. 
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behoud, versterking en vernieuwing van de landschappelijke kwaliteit, als een 

adequate borging van de gewenste kwaliteiten.  

 

Analoog aan de Nota Ruimte, stelt het POP II het landschap centraal bij ont-

wikkelingen en ingrepen in het landelijk gebied waaronder recreatie. Daartoe 

zijn de relevante landschappelijke kwaliteiten onderscheiden en opgenomen in 

een bijlage van het POP. In het POP wordt gesteld: 'in een veranderend land-

schap is ruimte voor de ontwikkeling van bestaande en nieuwe functies'. De 

ontwikkelingen dienen te worden begeleid, zodat de eigen identiteit van het 

Drentse landschap blijft behouden en, waar mogelijk, wordt verbeterd.  

 

Hoewel de Nota Ruimte en het POP II beide de landschappelijke kwaliteit cen-

traal stellen, verschillen beide beleidsstukken op het gebied van de sturingsfi-

losofie.  
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4 V i s i e  o p  

v e r b l i j f s r e c r e a t i e  

4 . 1   

I n l e i d i n g  

De sturingsfilosofie van de Nota Ruimte laat het aan de provincies en gemeen-

ten over om afspraken te maken over de verdeling van taken en verantwoorde-

lijkheden. Voor de gemeente is het zaak om daarin geen afwachtende houding 

aan te nemen, maar zelf initiatief te nemen om bewust met de geboden be-

leidsruimte om te gaan en kansen aan te grijpen. Samen optrekken met andere 

belanghebbende partijen en samen werken aan integrale gebiedsontwikkeling 

is het motto voor de toekomst van het platteland. Hiervoor is het cruciaal dat 

de gemeente beschikt over een actuele strategische visie op de toekomstige 

ontwikkeling.  

 

De afwisselende landschappen, de natuurgebieden en de vele cultuurhistori-

sche elementen bepalen in sterke mate de toeristische aantrekkelijkheid van 

de gemeente. Naast het beschermen en ontwikkelen, dienen deze elementen 

ook te worden benut voor een ontwikkeling en versterking van de toeristisch-

recreatieve sector. Deze groei zal moeten zijn gericht op kwaliteitsverbete-

ring, het genereren van herhalingsbezoek en het vergroten van de herkenbaar-

heid van de gemeente Tynaarlo.  

 

Zoals eerder opgemerkt, is de verblijfsrecreatieve sector van de gemeente 

Tynaarlo belangrijk voor de lokale werkgelegenheid. Aangezien de gemeente 

Tynaarlo in toenemende mate wordt 'ontdekt' door recreanten, mag worden 

verwacht dat het economische belang van dit onderdeel van de recreatieve 

sector de komende jaren verder zal toenemen. 

De gemeente wil de recreatieve sector de ruimte bieden om in te spelen op de 

toenemende vraag naar overnachtingsmogelijkheden. Daarbij kan zowel wor-

den gedacht aan uitbreiding van bestaande verblijfsrecreatieterreinen als aan 

nieuwvestiging van verblijfsrecreatieterreinen. In de huidige situatie bevindt 

zich een aanzienlijk aantal recreatiebedrijven binnen of aan de rand van de 

grote natuurgebieden. Ook kan worden gedacht aan het mogelijk maken van 

een kwaliteitsimpuls door bijvoorbeeld stacaravans om te zetten in chalets. 

Door hierbij een verhouding van 2:1 aan te houden ontstaat een meer aantrek-

kelijk ruimtelijk beeld. Voorwaarde aan deze ontwikkeling is dat een verblijfs-

recreatieterrein een minimale oppervlakte heeft van 5 ha. 
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Richtinggevend voor de visie op verblijfsrecreatie is de Landschapskaart. Deze 

kaart bevat naast objectieve informatie en gebiedstypering ook een classifica-

tie en waardeoordeel, zodat de gemeente een bruikbaar instrument heeft om 

nieuwe recreatie-initiatieven te kunnen toetsen en te beoordelen. Aan deze 

Landschapskaart liggen ten grondslag de nota Verblijfsrecreatieterreinen Ty-

naarlo (juni 2007) en het Structuurplan (oktober 2006). 

4 . 2   

W e r k w i j z e  

Vanuit de ruimtelijke ordening worden velerlei claims op het landschap gelegd. 

Hierdoor vinden voortdurend veranderingen plaats in het landschap. Een ver-

andering heeft in meer of mindere mate invloed op de karakteristiek en de 

identiteit van het landschap. Veranderingen hoeven geen probleem te zijn. Zij 

karakteriseren de dynamiek die een landschap kent. Bovendien kan een veran-

dering niet alleen negatieve, maar vooral ook positieve effecten hebben. 

 

Met de Landschapskaart wordt ingestoken op veranderingen in het buitenge-

bied ten aanzien van verblijfsrecreatie van de gemeente Tynaarlo die positieve 

effecten hebben op de identiteit van het landschap. Het doel van deze kaart is 

dan ook niet om restrictief beleid op te zetten, maar om randvoorwaarden aan 

te geven waarbinnen veranderingen op het gebied van verblijfsrecreatie in het 

buitengebied mogelijk zijn. 

Hiervoor is een analyse gemaakt van het landschap en van de verschillende 

gebieden die daarin zijn te onderscheiden. Aan de hand van de kwaliteiten van 

deze gebieden worden de randvoorwaarden geformuleerd. 

4 . 3   

H e t  l a n d s c h a p  

Het landschap is niet statisch. Natuurlijke en menselijke invloeden hebben het 

landschap gemaakt zoals het nu is. De ruimtelijke kenmerken van een land-

schap zijn dan ook een voortvloeisel van hoe het landschap in de loop van de 

jaren is gegroeid en opgebouwd. Om de opbouw van het landschap inzichtelijk 

te maken en beter te analyseren, wordt vaak gebruikgemaakt van de lagenbe-

nadering. Deze benadering deelt het landschap op in drie lagen: de onder-

grond, de daarop liggende netwerken van water en wegen en als derde laag de 

opgaande elementen zoals beplanting en bebouwing. Voor mensen zijn de 

opgaande elementen het meest zichtbaar en beleefbaar. Zij vormen dan ook 

de belangrijkste pijler voor de identiteit van een landschap. 
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In de gemeente Tynaarlo zijn op basis van de ontstaansgeschiedenis en het 

uiterlijk van het landschap vier landschapstypen te herkennen met elk hun 

eigen duidelijk onderscheidende kwaliteiten.  

Deze landschapstypen zijn: 

1. oude veldontginningen en essen; 

2. beekdalen; 

3. jonge veldontginningen; 

4. (rand)veenontginningen. 

 

De oude veldontginningen en essen zijn de oudste cultuurlandschappen van de 

gemeente. Dit landschapstype is over het algemeen te vinden op de hogere 

zandruggen, waar de eerste bewoning plaatsvond. 

De beekdalen zijn de lagere delen tussen de ruggen. Hier vinden we nog steeds 

beken als het Eelderdiep en de Drentsche Aa. De beekdalen zijn van nature 

meer natte gebieden, waar nauwelijks bewoning voorkomt. 

De jonge veldontginningen zijn ook wel bekend als heideontginningen. Deze 

gebieden zijn aan het begin van de vorige eeuw ontgonnen om onder andere 

meer landbouwgrond te realiseren dan de tot dan toe gebruikte essen. 
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Op sommige plekken in de gemeente Tynaarlo zijn veenontginningen te vin-

den. Onder meer bij het Bunnerveen en Zuidlaarderveen is een landschapstype 

ontstaan dat kenmerkend is voor het natte veengebied. 

4 . 4   

D e  o p b o u w  v a n  d e  L a n d s c h a p s k a a r t  

Het doel van de landschapskaart is een handreiking te zijn voor de gemeente 

en recreatieondernemers ten aanzien van veranderingen in het buitengebied. 

Aan de hand van de kaart en de randvoorwaarden kan een eerste afweging 

worden gemaakt in hoeverre een voorstel passend is en doorgang kan vinden. 

De opzet van de kaart is tweeledig. Enerzijds zijn op de kaart de verschillende 

landschapstypen van de gemeente Tynaarlo aangegeven, anderzijds is een 

kwalificatie gemaakt van de gaafheid van het landschap in de gemeente Ty-

naarlo. De twee lagen samen vormen het afwegingskader voor het beoordelen 

van voorstellen en veranderingen in het landelijk gebied. 

 

In de gemeente Tynaarlo zijn vier landschapstypen te onderscheiden. Deze 

landschapstypen hebben elk hun eigen kwaliteiten, die gezamenlijk de essen-

tie van een landschapstype vormen en zo ook onderscheidend zijn voor de 

landschapstypen ten opzichte van elkaar. Deze kwaliteiten worden in het ver-

volg de kernkwaliteiten van een landschap genoemd. De kernkwaliteiten vor-

men in essentie de identiteit van elk landschapstype. 

 

Voor elk van de vier landschapstypen zijn de volgende kernkwaliteiten vastge-

steld, waarbij de kwaliteiten in mate van belangrijkheid zijn geordend. De 

belangrijkste kwaliteiten staan bovenaan. Hierbij is sterk ingespeeld op het 

eerder geconstateerde feit dat mensen de opgaande structuren het meest 

ervaren en deze structuren dus het meest bepalend zijn voor de identiteit van 

het landschap. 

 

 

DOEL EN OPZET VAN DE 

KAART 

LANDSCHAPSTYPEN 
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Oude  v e l d on t g i n n i n g en  e n  e s s e n  

1. houtwallen; 

2. bebouwing geconcentreerd rond brinken; 

3. aanwezigheid van essen, meest nabij de dorpen. 

 

 
L a n d s c h a p  o u d e  v e l d o n t g i n n i n g e n  e n  e s s e n  
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B eek da l e n  

1. openheid; 

2. vrijwel ontbreken van bebouwing; 

3. opstrekkend verkavelingspatroon langs de randen begeleid door hout-

wallen; 

4. fijnmazig slotenpatroon in het midden van het beekdal. 

 

 
L a n d s c h a p  b e e k d a l e n  
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J o ng e  v e l d on t g i n n i n g e n  

1. verdichtingen in de vorm van bos; 

2. openheid; 

3. rationele, rechthoekige verkaveling.  

 

 
L a n d s c h a p  j o n g e  v e l d o n t g i n n i n g e n  
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Veenon t g i n n i n g e n  

1. lang, slingerend bebouwingslint; 

2. verkaveling in slagen; 

3. stroomdal op enige afstand van het dorp. 

 

 
L a n d s c h a p  v e e n o n t g i n n i n g e n  
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Het is van belang dat bij nieuwe ontwikkelingen de kernkwaliteiten van het 

landschap zoveel mogelijk worden gewaarborgd. Zij vormen immers de essen-

tie van elk landschapstype en zijn de belangrijkste onderscheidene elementen 

tussen de verschillende landschapstypen. De randvoorwaarden voor nieuwe 

ontwikkelingen hangen dus sterk samen met de kernkwaliteiten van elk land-

schap. 

 

De randvoorwaarden voor nieuwe ontwikkelingen komen in eerste instantie 

voort uit de mate van gaafheid van het landschap. Hoe gaver een landschap is, 

hoe meer en strenger de randvoorwaarden zijn voor nieuwe ontwikkelingen. 

Gaafheid wordt in dit bestemmingsplan breed benaderd. Gaafheid is meer dan 

slechts het zichtbaar zijn van historische elementen en patronen. Het heden-

daagse landschap is een product van vele honderden jaren. Verschillende peri-

oden in de geschiedenis hebben ervoor gezorgd dat nieuwe 'ontwikkelingslagen' 

over het bestaande landschap heen zijn gelegd. Zo heeft de industrialisatie 

geresulteerd in een verfijnd spoor- en tramwegennet in het landschap en zijn 

de eerste snelwegen het resultaat van de opmars in de jaren vijftig.  

 

De gaafheid van het landschap refereert aan deze gelaagdheid van het land-

schap. Hoe duidelijker en completer de verschillende ontwikkelingslagen van 

het landschap nog zichtbaar en leesbaar zijn, hoe gaver het landschap kan 

worden betiteld. Gaafheid refereert dus duidelijk niet aan één vaste (histori-

sche) situatie, maar aan het proces dat een landschap doorloopt. 

Op basis van de gaafheid kan het landschap van Tynaarlo worden verdeeld in 

gave, herkenbare en onherkenbare gebieden. Behalve deze driedeling zijn 

sommige landschappen vanwege hun bijzondere kwaliteiten van rijkswege 

aangewezen als beschermde gebieden. Deze gebieden vormen een aanvullen-

de, vierde categorie. 

 

In gave gebieden is de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap duidelijk 

af te lezen. De kernkwaliteiten van een landschap zijn dus nog goed zichtbaar. 

Bovendien zijn er nog relatief veel historische details en elementen aanwezig. 

In herkenbare gebieden is de ontwikkeling van het landschap nog leesbaar, 

maar ook op verschillende onderdelen soms minder herkenbaar gewijzigd. In 

onherkenbare gebieden is de geschiedenis van het landschap uitgewist en een 

nieuw landschap gerealiseerd. Denk hierbij aan ruilverkavelingsgebieden, waar 

de oorspronkelijke verkavelingsstructuur vaak is weggevaagd door een nieuwe 

functionelere structuur. 

 

Afhankelijk van de gaafheid van de gebieden zijn daaraan randvoorwaarden 

verbonden voor aanvragen in het buitengebied. Uitgangspunt daarbij is dat het 

buitengebied niet 'op slot' wordt gezet, maar dat afhankelijk van de gaafheid 

meer of minder randvoorwaarden worden gegeven aan nieuwe ontwikkelingen. 

Hierdoor zal in gave gebieden ruimtelijk minder mogelijk zijn dan in onherken-

bare gebieden. Belangrijk daarbij is dat de kernkwaliteiten van elk landschaps-

type worden gerespecteerd. 

 

GAAFHEID EN RANDVOOR-

WAARDEN 
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B e s c h e rmde  g eb i e de n  

Ontwikkelingen zijn alleen mogelijk op bestaande terreinen en alleen als de 

algehele kwaliteit verbetert en de aanwezige kernkwaliteiten niet worden 

geschaad. 

 

G a v e  g e b i ed e n  

Ontwikkelingen zijn mogelijk, mits de kernkwaliteiten van het landschap wor-

den versterkt en bestaande kernkwaliteiten worden behouden. 

 

H e r k e nba r e  g e b i e d e n  

Ontwikkelingen zijn mogelijk, mits de bestaande kernkwaliteiten van het land-

schap worden behouden. 

 

O n h e r ke nba r e  g e b i ede n  

Ontwikkelingen zijn mogelijk, mits een bijdrage wordt geleverd aan het weer 

zichtbaar maken van de kernkwaliteiten van het landschap of nieuwe kernkwa-

liteiten worden ingevoegd. 

 

De grenzen tussen de gebieden zijn soms arbitrair. Er is zoveel mogelijk gepro-

beerd aan te sluiten bij bestaande en herkenbare lijnen in het landschap als 

belangrijke sloten of wegen. Daarbij zijn grenzen slechts denkbeeldige lijnen. 

Bij elke nieuwe ontwikkeling wordt verwacht deze in zijn/haar context te 

bekijken en bij grensgevallen ook even voorbij de lijn te kijken en daar moge-

lijk consequenties aan te verbinden.  

4 . 5   

D e  w e r k w i j z e  v a n  d e  l a n d s c h a p s k a a r t  

De Landschapskaart is een interactief instrument. Behalve een ondergrond 

bevat de kaart verschillende lagen met informatie. Zo is er naast een laag met 

landschapstypen en een laag met gaafheid ook een laag waarop alle huidige 

kampeer- en recreatieterreinen zijn aangegeven.  

Bij een aanvraag kunnen deze lagen met informatie een handreiking vormen 

bij de afweging. Bovendien zal de kaart vergezeld gaan van een korte handlei-

ding om het werken en het maken van een afweging te vergemakkelijken. 

Feitelijk zijn er twee cruciale stappen, die samen bepalen of en hoe een re-

creatie- of kampeerterrein kan uitbreiden. De eerste stap is het bepalen van 

het landschapstype en de bijbehorende kernkwaliteiten. De tweede stap is het 

bepalen van de gaafheid ter plekke van de locatie. Deze gaafheid bepaalt hoe 

met de kernkwaliteiten moet worden omgegaan. Hoe gaver het landschap, des 

te meer eisen er worden gesteld aan een aanvraag. 

 

Ter illustratie is in het volgende schema een voorbeeld uitgewerkt voor een 

huisjesterrein. Als eerste stap zal op de kaart het betreffende landschapstype 

moeten worden vastgesteld waarin het terrein is gelegen. In dit geval betreft 

dat het landschap van de oude veldontginningen en essen. De bijbehorende 
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kernkwaliteiten van het landschap zijn, zoals te lezen in de voorgaande para-

graaf, houtwallen, bebouwing geconcentreerd rond brinken en de aanwezig-

heid van essen, meest nabij de dorpen.  

Afhankelijk van de mate waarin deze kernkwaliteiten nog aanwezig zijn, is aan 

het gebied een kwalificatie van gaafheid toegevoegd. In het geval het een 

beschermd gebied betreft, betekent dat, dat het huisjesterrein alleen binnen 

haar bestaande grenzen mag bouwen en alleen als de algehele kwaliteit verbe-

tert. Bovendien mogen de kernkwaliteiten niet worden geschaad. Het mogelij-

ke eindbeeld is te zien in de kolom 'nieuw'. 

Betreft het een huisjesterrein in een gaaf gebied, dan zijn de mogelijkheden 

iets ruimer. Uitbreiden mag, mits de bestaande kernkwaliteiten worden be-

houden en versterkt. In dit voorbeeld gaat de uitbreiding van het huisjester-

rein gepaard met een versterking van de houtwal. 

Voor herkenbare gebieden wordt de laatste randvoorwaarde van versterking 

van de kernkwaliteiten niet gesteld. In dit geval is uitbreiding mogelijk als de 

bestaande kwaliteiten in ieder geval worden gehandhaafd. De aanwezige hout-

singel blijft dus behouden. 

In onherkenbare gebieden zijn de kernkwaliteiten van het landschap nauwe-

lijks nog zichtbaar. Nieuwe ontwikkelingen kunnen dus bijdragen aan het op-

nieuw zichtbaar maken daarvan. Het huisjesterrein kan in dit geval op 

verschillende manieren uitbreiden, in het voorbeeld in zuidelijke richting. Door 

het aanbrengen van nieuwe houtsingels wordt bijgedragen aan het weer her-

kenbaar maken van (één van) de kernkwaliteiten van het landschap. 

4 . 6   

L a n d s c h a p p e l i j k e  p r e s t a t i e s  b i j  n i e u -

w e  o n t w i k k e l i n g e n  

Een kampeerterrein dient met behulp van inheemse beplanting zoveel mogelijk 

aan het zicht te worden onttrokken. Met inheemse beplanting wordt beplan-

ting bedoeld die van oorsprong in het gebied voorkomt. Hiervan is onder meer 

een lijst opgesteld door het nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche 

Aa. 

 

Overigens kan, afhankelijk van de ligging, een open relatie met het omliggen-

de gebied gewenst zijn. Ondernemers moeten hiervoor een beplantingsplan 

indienen. Op deze manier is gewaarborgd dat het kampeerterrein landschappe-

lijk in de omgeving is ingepast. 
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5 P e r m a n e n t e  

b e w o n i n g  

5 . 1   

I n l e i d i n g  

Permanente bewoning van recreatieverblijven is in de gemeente Tynaarlo niet 

toegestaan. Tot nu toe trad de gemeente hiertegen niet altijd actief en conse-

quent op. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-

heer heeft de gemeenten opdracht gegeven om permanente (onrechtmatige) 

bewoning van recreatieverblijven aan te pakken. 

 

De gemeente Tynaarlo kent een aanzienlijk aantal bestemmingsplannen met 

een bestemming gericht op recreatieterreinen. Gelet op voornoemde opdracht 

van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is 

het gewenst op deze terreinen permanente bewoning tegen te gaan en even-

tueel aanwezige permanente bewoning te beëindigen. 

Om permanente bewoning tegen te kunnen gaan, is een goede regeling in de 

betreffende bestemmingsplannen noodzakelijk. Met het oog op de handhaving 

is uniformiteit gewenst.  

Voor de recreatieverblijven die deel uit maken van dit bestemmingsplan is 

permanente bewoning uitgesloten. 

 

In een afzonderlijk bestemmingsplan is een facetregeling opgenomen waarmee 

voor alle betreffende plannen de gebruiksregels worden herzien. Een facetre-

geling houdt in dat voor het gehele gemeentelijke grondgebied een bestem-

mingsregeling geldt, uitsluitend voor het tegengaan van permanente bewoning 

van recreatieverblijven, die in combinatie met en als aanvulling op de vigeren-

de bestemmingsplannen functioneert. 

5 . 2   

R i j k s b e l e i d  

De Nota Ruimte biedt provincies en gemeenten meer ruimte voor woningbouw 

in het buitengebied, niet zijnde de gebieden die in de Nota Ruimte als waar-

devol en/of kwetsbaar worden aangemerkt. Dit betreft niet alleen de nieuw-

bouw van woningen, maar ook het realiseren van functieveranderingen en het 

herbestemmen van bestaande bebouwing. 

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer geeft 

in haar beleidsbrief van 11 november 2003 aan dat binnen de beleidskaders die 

in de Nota Ruimte zullen worden neergelegd het wijzigen van een recreatiebe-

NOTA RUIMTE 
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stemming naar een woonbestemming vanuit nationaal beleid niet bezwaarlijk 

hoeft te zijn, mits aan de gebruikelijke voorwaarden die van toepassing zijn op 

de reguliere woningbouw wordt voldaan. Dat wil zeggen dat niet elk bouwwerk 

als woning kan worden bestempeld. Alleen bouwwerken die voldoen aan de 

technische eisen voor een woning kunnen als zodanig worden aangemerkt. Alle 

eventuele andere type recreatieverblijven die niet aan de bouwtechnische 

eisen voor een woning, zoals gesteld in het Bouwbesluit, (kunnen) voldoen, 

zijn 'logiesverblijven' welke niet mogen worden gebruikt voor permanente be-

woning (bijvoorbeeld stacaravans). 

 

Deze verruiming van het ruimtelijk beleid biedt gemeenten en provincies meer 

mogelijkheden om, op grond van hun reguliere bevoegdheden, bestemmings-

wijzigingen door te voeren voor situaties waar op 31 oktober 2003 onrechtma-

tig in een recreatiewoning wordt gewoond. Bij de afweging om eventueel tot 

een bestemmingswijziging over te gaan, spelen op lokaal en regionaal niveau 

vele ruimtelijke en regionaal economische factoren een rol, waaronder het 

belang van het borgen van voldoende verblijfsrecreatief aanbod en het borgen 

en ontwikkelen van de kwaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied. 

 

Voor een bestemmingswijziging van recreatie naar wonen komen recreatie-

complexen in aanmerking die: 

- op 31 oktober 2003 in grote mate onrechtmatig worden bewoond; 

- niet zijn gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur, in gebieden die val-

len onder de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Natuurbeschermingswet,  Na-

tura 2000-gebieden, in bufferzones en de in de Nota Ruimte nader te 

bepalen (delen van) Nationale Landschappen; 

- voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en waarvan bewoning niet in 

strijd is met de milieuwetgeving; 

- thans niet bedrijfsmatig worden geëxploiteerd. 

 

Het is niet toegestaan dat complexen waar niet of nauwelijks wordt gewoond, 

worden omgezet. Tevens is het niet de bedoeling dat bij voornoemde bestem-

mingswijziging de eventuele recreatiefunctie van het betreffende gebied in 

gevaar komt, dan wel dat een nieuwe behoefte aan recreatieverblijven in het-

zelfde gebied ontstaat. Gemeenten en provincies kunnen een eigen afweging 

maken, mede op grond van lokaal/provinciaal beleid over kwetsbare gebieden. 

Mocht een bestemmingswijziging niet aan de orde zijn, dan dienen gemeenten 

handhavend op te treden, dan wel een persoonsgebonden beschikking af te 

geven. 

 

Voor alle andere voorkomende situaties van onrechtmatige bewoning van re-

creatieverblijven op 31 oktober 2003 dienen gemeenten en provincies aan te 

geven op welke wijze de onrechtmatige bewoning zal worden beëindigd. Dit 

zijn die situaties waar op 31 oktober 2003 onrechtmatig wordt gewoond, maar 

waar op grond van het rijksbeleid geen bestemmingswijziging aan de orde kan 

zijn, dan wel waar gemeenten en/of provincies op grond van hun eigen beleid 

geen bestemmingswijziging overwegen. 

PERSOONSGEBONDEN 

BESCHIKKING EN HANDHA-

VING 
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In beginsel dienen gemeenten ten aanzien van deze situaties van onrechtmati-

ge bewoning een actief handhavingsbeleid te voeren. Om tegemoet te komen 

aan bestaande situaties heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer er geen bezwaar tegen dat gemeenten een per-

soonsgebonden gedoogbeschikking nemen die ertoe strekt dat de betreffende 

bewoner(s) in de betreffende recreatiewoning mogen blijven wonen. Deze 

beschikking is persoonsgebonden, aan het object gerelateerd, niet overdraag-

baar en vervalt in ieder geval op het moment dat de betreffende bewoner 

verhuist of overlijdt. Voorwaarde is wel dat het betreffende object moet vol-

doen aan de eisen die het Bouwbesluit aan een woning stelt en dat het bewo-

nen van het betreffende object niet strijdig is met de milieuwetgeving. Na 

expiratie van deze persoonsgebonden beschikking dient de gemeente de recre-

atiebestemming actief te handhaven. 

5 . 3   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

Het beleid, zoals omschreven in het POP II, gaat niet in op de in de vorige 

paragraaf genoemde beleidsvrijheid ten aanzien van het tegengaan van per-

manente bewoning van recreatieverblijven. 

5 . 4   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

De gemeente Tynaarlo beschikt over de beleidsnotitie Handhaving in beeld. In 

deze notitie wordt gesteld dat het handhaven van permanente bewoning van 

recreatieverblijven een gemiddelde prioriteit heeft. Voornoemde beleidsbrief 

van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

heeft de gemeente evenwel aanleiding gegeven om de prioriteit bij te stellen. 

Ten behoeve van het tegengaan van illegale bewoning van recreatieverblijven 

is een plan van aanpak opgesteld. 

 

De gemeente Tynaarlo hanteert de volgende argumenten tegen illegale bewo-

ning: 

- strijdigheid met het bestemmingsplan (wat betreft strafbaarstelling is 

sprake van een economisch delict); 

- strijdigheid met het rijksbeleid en het provinciaal en gemeentelijk ruim-

telijk beleid dat is gericht op bundeling van wonen, werken en voorzie-

ningen en op beperking van de mobiliteit en aantasting van het 

buitengebied; 

- het uiterlijk van de recreatieparken/-gebieden en recreatieverblijven 

verandert door het strijdig gebruik; men heeft andere eisen als men er-

gens woont dan wanneer men hier uitsluitend recreëert (bijgebouwen, 

parkeerplaatsen, tuininrichting et cetera); 

PLAN VAN AANPAK ILLE-

GALE BEWONING 
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- de gemeentelijke voorzieningen zijn afgestemd op de rechtmatige in-

woners, permanente bewoning leidt tot een zwaardere belasting van de 

voorzieningen, terwijl hier geen structurele middelen tegenover staan; 

- recreëren en wonen op één recreatiepark c.q. in één recreatiegebied 

gaat slecht samen, gezien door onder andere een ander leefritme; 

- afname van de kwaliteit van het recreatief product; een recreant voelt 

zich niet prettig op een recreatiepark c.q. in een recreatiegebied waar 

grotendeels permanent wordt gewoond; 

- het bestedingspatroon van recreanten is anders dan van permanente 

bewoners, hierdoor zal de exploitatie van centrumvoorzieningen van 

een recreatiepark c.q. recreatiegebied waar veel wordt gewoond onder 

druk komen te staan; 

- het aanbod van recreatievoorzieningen neemt af door het wonen in een 

voor recreatie bestemde woning; 

- illegaal gedrag moet worden tegengegaan en in principe niet worden 

beloond. 

 

Genoemde argumenten vormen voldoende reden om de permanente bewoning 

van recreatieverblijven tegen te gaan en niet langer te dogen. Uit een eerste 

inventarisatie blijkt dat de omvang van het probleem in de gemeente beperkt 

is; circa 35 concrete en geregistreerde gevallen van permanente bewoning op 

een totaal bestand van circa 1.400 recreatieverblijven. 

 

Het voornoemde plan van aanpak heeft als doel het gebruik van recreatiever-

blijven in overeenstemming te brengen met de vigerende bestemming. Bij dit 

doel wordt ervan uitgegaan dat het wijzigen van de recreatiebestemming naar 

een woonbestemming niet aan de orde is. 

 

De gemeente Tynaarlo volgt het beleid van de minister van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieu. Dat betekent dat voor situaties waar op 31 

oktober 2003 sprake is van permanente bewoning van een recreatieverblijf 

onder voorwaarden een persoons- en objectgebonden gedoogbeschikking is 

afgegeven, waardoor zelfstandige bewoning van een recreatieverblijf mogelijk 

blijft. 

 

Genoemde beschikking kan worden verleend als het verblijf voldoet aan de 

eisen die het Bouwbesluit stelt aan een bestaande woning en als het bewonen 

niet in strijd is met de milieuwetgeving. Omdat moet worden voldaan aan de 

eisen van het Bouwbesluit kunnen voor het bewonen van caravans, chalets, 

blokhutten en bouw- en schaftketen geen gedoogbeschikkingen worden ver-

leend. 

 

Voor situaties van bewoning die zijn ontstaan na 31 oktober 2003 en/of niet 

voldoen aan genoemde voorwaarden zal de gemeente handhavend optreden. 

Leidraad hiervoor is het vigerende handhavingsbeleid van de gemeente. 

 

DOEL 

HANDHAVEN OF GEDOGEN? 
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6 M i l i e u a s p e c t e n  

6 . 1   

M i l i e u z o n e r i n g  

Bedrijven worden ingedeeld in categorieën met behulp van de publicatie 'Be-

drijven en milieuzonering' (2009) 

Deze publicatie biedt een handreiking ten behoeve van de afstemming tussen 

ruimtelijke ordening en milieu op lokaal niveau en geeft informatie over de 

milieukenmerken van verschillende typen bedrijven. Op basis van de milieu-

kenmerken van de verschillende typen bedrijven en inrichtingen wordt een 

indicatie van de afstanden gegeven, die als gevolg van deze kenmerken moe-

ten worden aangehouden tussen de diverse typen bedrijven en een rustige 

woonwijk. Deze afstanden hebben uitdrukkelijk niet het karakter van een norm 

of een richtlijn. 

 

De informatie heeft geen betrekking op individuele bedrijven, maar op be-

drijfstypen. Dit betekent dat een concrete situatie altijd in de context moet 

worden bekeken: 

- binnen bepaalde bedrijfstypen kunnen zich grote verschillen voordoen; 

- concrete milieu-informatie over een specifiek bedrijf heeft meer waar-

de dan algemene informatie; 

- de afstanden hebben betrekking op de afstand tot een rustige woonwijk;  

- bij andere gebiedsfuncties kunnen dus andere afstanden mogelijk zijn; 

- afdoende milieuhygiënische maatregelen bij de bron, bij de overdracht 

of bij de ontvanger, kunnen een kortere afstand eventueel mogelijk ma-

ken. 

 

Voorliggend plan is conserverend van aard en voorziet niet in nieuwe ontwikke-

lingen. Het plan kent geen milieutechnische belemmeringen. 

6 . 2   

D u u r z a a m  b o u w e n  

Op (inter)nationaal en regionaal niveau doen zich ontwikkelingen voor die 

veelal een nadelig effect hebben op onze leefomgeving, zoals klimaatverande-

ring, verstedelijking, bevolkingstoename, toenemende industrialisatie, groei-

end tekort aan primaire grondstoffen et cetera. De gemeente wil een bijdrage 

leveren om de nadelige gevolgen hiervan te minimaliseren door te streven naar 

een duurzame ontwikkeling op lokaal niveau. De gemeente heeft hiertoe het 

manifest 'Bouwen aan kwaliteit' medeondertekend. 
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Onder duurzame ontwikkeling wordt een ontwikkeling verstaan die voorziet in 

de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige 

generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te 

voorzien. 

 

Daarnaast streeft de gemeente ernaar om op korte termijn de huidige kwali-

teit van de leefomgeving te verbeteren. Deze voornemens zijn alleen te reali-

seren door een integrale aanpak van het gemeentelijk milieubeleid op 

verschillende beleidsterreinen. 

 

Duurzaam bouwen is een van de items die daaraan een bijdrage kunnen leve-

ren. Tevens is het een van de items waarmee de landelijke doelstelling voor de 

reductie van CO2 (vermindering broeikaseffect) conform de afspraken in het 

Kyotoprotocol kunnen worden bewerkstelligd. 

 

Duurzaam bouwen is te definiëren als: 

het inrichten en gebruiken van de gebouwde omgeving, dat wil zeggen gebou-

wen én openbare ruimte, op een manier die de gezondheids- en milieuschade 

in alle stadia, van inrichten, bouwen en beheren tot renoveren en sloop, zo-

veel mogelijk voorkomt en/of beperkt. De inrichting, het gebruik en het ste-

denbouwkundig ontwerp van de gebouwde omgeving dragen bij aan comfort en 

veiligheid en flexibiliteit gedurende de levensloop van de gebouwen. 

 

Om hieraan te kunnen voldoen is het van belang, dat er zoveel mogelijk duur-

zame materialen worden toegepast. Dit zijn materialen gefabriceerd uit grond-

stoffen waarvaan de voorraad niet beperkt is, energiearm worden 

geproduceerd, tijdens het productieproces een beperkte uitstoot van schade-

lijke stoffen veroorzaken en een lange levensduur hebben. Tevens zijn duur-

zame materialen geschikt voor hergebruik teneinde de hoeveelheid sloop- en 

bouwafval te beperken. 

Daarnaast is het onder meer van belang dat het energieverbruik de komende 

jaren daalt. Dit kan door bijvoorbeeld een goede isolatie en de nieuwste ener-

giezuinige verwarmings-, ventilatie- en koeltechnieken toe te passen. Een 

duurzaam gebruik en inrichting van gebouwen, bouwwerken en de omgeving is 

hierbij eveneens van belang. 

 

Voor het bevorderen van duurzaam bouwen is de gemeente een belangrijke 

partij. Dit geldt zowel voor de rol van de gemeente als eigenaar en opdracht-

gever van haar eigen gebouwenvoorraad als ook voor het stimuleren van duur-

zaam bouwen bij burgers en bedrijven. 

Om duurzaam bouwen-activiteiten een goede basis te kunnen bieden, legt de 

gemeente het duurzaam bouwen-beleid vast in een beleidsplan Duurzaam 

Bouwen. Met het formuleren en vaststellen van het beleid en ambities voor 

duurzaam bouwen, wil de gemeente Tynaarlo richting geven aan het duurzaam 

gebruiken en inrichten van de woon-, werk- en leefomgeving. Voor de eigen 

gebouwen en installaties zet de gemeente in ieder geval in op het voorlopend 

niveau conform de landelijke Menukaart Duurzaam Bouwen. De gemeente 
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tracht ook particuliere bouwers te stimuleren om (nog meer) over te gaan tot 

duurzaam bouwen. 

Het doel is om daarmee duurzaam bouwen binnen de gemeente op een hoger 

niveau te brengen en om een gezonde, comfortabele en veilige omgeving te 

creëren. 

 

De rol van de gemeente is hierbij kaderstellend en in eerste instantie nog 

(sterk) stimulerend en initiërend. Op termijn is het streven gericht op een 

meer faciliterende rol. Dit kan, omdat de markt en de consument duurzaam 

bouwen steeds meer als gangbare praktijk zullen beschouwen. Uitgangspunt bij 

het nastreven van de ambitieniveaus is daarom ook, dat de gemeente de markt 

en de consument zoveel ruimte als mogelijk laat om zelf te bepalen op welke 

manier duurzaamheid in gebouwen, woningen en in de omgeving wordt gerea-

liseerd. Hiermee is meer ruimte te creëren voor de samenwerking tussen 

marktpartijen en overheden voor innovatie en flexibiliteit. 

6 . 3   

V e r k e e r s l a w a a i  

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

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

geldt en die wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied. 

In geval van geluidsgevoelige nieuwbouw binnen de zone dient akoestisch on-

derzoek plaats te vinden.  

Binnen het plangebied wordt geen geluidsgevoelige bebouwing opgericht, zo-

dat akoestisch onderzoek achterwege kan blijven. 

6 . 4   

L u c h t k w a l i t e i t  

Het Besluit luchtkwaliteit 2005 heeft als doel het beschermen van mens en 

milieu tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging. Met het besluit 

worden de richtlijnen van de Europese Unie geïmplementeerd. Het besluit 

betreft zes verontreinigende stoffen (stikstofdioxide, zwevende deeltjes, zwa-

veldioxide, koolmonoxide, benzeen en lood), waarvoor normen zijn gesteld; 

grenswaarden en plandrempels. 

 

Het Besluit luchtkwaliteit 2005 verplicht gemeenten bij het opstellen van 

ruimtelijke plannen die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit de 

grenswaarden uit dit besluit in acht te nemen (artikel 7 van het Besluit lucht-

kwaliteit). In afwijking van het voorgaande hoeven bestuurders de grenswaar-

den niet in acht te nemen, indien door het betreffende besluit de 

concentraties van de stoffen gelijk blijven of verbeteren (artikel 7, lid 3 van 

het Besluit luchtkwaliteit). In het geval een plan aan het voorgaande voldoet, 

hoeft eveneens geen onderzoek naar de luchtkwaliteit te worden uitgevoerd. 

WET GELUIDHINDER 

BESLUIT LUCHTKWALITEIT 

2005 
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Het onderhavige bestemmingsplan is een conserverend plan, waarbinnen geen 

grootschalige nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Het plan kan 

dan ook geen negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit in het gebied. Het 

bestemmingsplan voldoet derhalve aan het gestelde in het Besluit luchtkwali-

teit 2005. 

6 . 5   

E c o l o g i e  

6 . 5 . 1   

I n l e i d i n g  

Voor het bestemmingsplan (artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening) 

is het noodzakelijk te kijken naar het al dan niet voorkomen van eventuele 

effecten op de Ecologische Hoofdstructuur en gebieden die zijn beschermd in 

het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.  

 

Het bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe of ingrijpende planologische 

ontwikkelingen en kan daarom planologisch als conserverend worden aange-

merkt. Wel is in de regels een afstemmingsregel opgenomen waarmee tot uit-

drukking wordt gebracht dat in geval van (bouw)werkzaamheden in het gebied 

op dat moment zal moeten worden bezien of in overeenstemming met de Flo-

ra- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 wordt gehandeld.  

 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de verblijfsrecreatieterreinen die 

verspreid liggen door de gemeente. Ten behoeve van de leesbaarheid zijn 

inventarisaties van beschermde gebieden voorzover mogelijk samengevoegd.  

6 . 5 . 2   

B e l e i d  

 

G eb i ed s be s cherm in g  

 

Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden dat door de lid-

staten van de Europese Unie wordt opgezet. Het Natura 2000-netwerk dient 

ter bescherming van zowel de gebieden (natuurlijke habitatten) als de wilde 

flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten. 

Natura 2000 wordt op zijn beurt weer gevormd op basis van de Vogelrichtlijn 

(1979) en de Habitatrichtlijn (1992). Deze richtlijnen richten zich op de (direc-

te) bescherming van soorten en op de instandhouding van hun leefgebieden en 

andere natuurlijke habitatten.  

Momenteel vindt de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden plaats, waarbij 

Vogel- en Habitatrichtlijngebieden worden samengevoegd tot één Natura 2000-

gebied. De aangemelde Habitatrichtlijngebieden worden hiermee tevens vast-
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gesteld. Daar waar beschermde natuurmonumenten samenvallen met het Natu-

ra 2000-gebied, verliest het gebied zijn status als beschermd natuurmonu-

ment.  

 

Sinds 1 oktober 2005 vallen de Natura 2000-gebieden samen met de bescherm-

de natuurmonumenten (voorheen beschermde en (staats)natuurmonumenten) 

onder de Natuurbeschermingswet 1998.  

 

De Ecologische Hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en 

nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Het vormt de 

basis voor het Nederlandse natuurbeleid. De Ecologische Hoofdstructuur is 

opgebouwd uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszo-

nes. 

 

Een ruimtelijke ingreep in of een externe activiteit met effecten op gebieden 

die worden beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet mag niet 

plaatsvinden, tenzij het gaat om dwingende redenen van groot openbaar be-

lang. Er moet worden aangetoond dat er geen redelijk alternatief bestaat voor 

de plannen en dat alle schade wordt gecompenseerd. Daarover moet het be-

voegd gezag een beslissingsdossier opbouwen waarvoor de initiatiefnemer de 

rapportage moet leveren.  

De Ecologische Hoofdstructuur mag niet worden aangetast. Aantasting wordt 

alleen verdedigbaar geacht als aantoonbaar is dat het project van groot open-

baar belang is. Hier geldt het zogenaamde 'nee, tenzij'-principe. De aantasting 

moet zoveel mogelijk worden gemitigeerd. Restschade moet worden gecom-

penseerd. In juli 2007 is door het Rijk en de provincies het beleidskader Spel-

regels EHS, Beleidskader voor compensatiebeginsel, EHS-saldobenadering en 

herbegrenzen EHS uitgegeven. Met dit beleidskader kan maatwerk worden 

geboden. In het beleidskader wordt onder andere een beoordelingskader gege-

ven (significantie) en wordt aangegeven dat ook externe werking een expliciet 

te beoordelen effect is. 

 

N a t u r a  2 0 0 0 - g e b i e d en  

Een deel van het Habitatrichtlijngebied Drentsche Aa en een deel van het Vo-

gelrichtlijngebied Zuidlaardermeer liggen binnen de gemeentegrenzen van 

Tynaarlo en zijn relevant voor dit bestemmingsplan.  

 

Het Zuidlaardermeergebied ligt ten noordoosten van Midlaren en ten noorden 

van De Groeve. De verblijfsrecreatiegebieden De Bloemert en Meerwijk gren-

zen direct aan het Zuidlaardermeergebied.  

De verblijfsrecreatieterreinen rondom de Tienelsweg in Zuidlaren liggen ten 

minste 2 km van het gebied.  

 

De verblijfsrecreatiegebieden in Zeegse; Mooi Zeegse-Zuid en Fien de la Mar 

liggen in het Drentsche Aa-gebied. De overige verblijfsrecreatiegebieden in 

Zeegse; 't Stroomdal. Mooi Zeegse-Noord en Molenkamp, grenzen direct aan 

het Drentsche Aa-gebied.  

NATUURBESCHERMINGS-

WET 1998 

ECOLOGISCHE HOOFD-

STRUCTUUR 

AANTASTING 

INVENTARISATIE 

VOGELRICHTLIJNGEBIED 

ZUIDLAARDERMEER 

HABITATRICHTLIJNGEBIED 

DRENTSCHE AA 
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De verblijfsrecreatiegebieden nabij Zuidlaren (Slootsbergen en rondom de 

Tienelsweg) liggen deels in het gebied. Camping 't Veenmeer/villapark Aken-

veen in Tynaarlo ligt op ongeveer 500 m van het gebied. 

Camping De Lindehoeve nabij Yde-De Punt ligt op ongeveer 1,5 km van het 

gebied en de verblijfsrecreatiegebieden De Bloemert en Meerwijk liggen op 

ongeveer 2 km afstand. 

 

De overige verblijfsrecreatieterreinen liggen allemaal op meer dan 3 km van 

beschermde gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De 

ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan zijn van dusdanige geringe om-

vang dat eventuele effecten als gevolg van deze activiteiten op de beschermde 

gebieden op voorhand niet zijn te verwachten. 

 

Het Zuidlaardermeer is een natuurlijk meer. Het werd oorspronkelijk gevoed 

met grondwater van het Drents plateau, onder meer via de Hunze. Het be-

schermde gebied bestaat uit het Zuidlaardermeer met zijn omringende oever-

landen en een deel van de polders ten noorden en ten noordwesten van het 

meer, waarin ook een deel van het Foxholstermeer en het Drentse diep zijn 

gelegen. 

Het Zuidlaardermeergebied is aangewezen als Vogelrichtlijngebied vanwege de 

aanwezigheid van open water, moerassen en graslanden. Het is aangewezen 

als broedgebied voor roerdomp, porseleinhoen en rietzanger en vormt het 

foerageergebied en slaapgebied voor kleine zwaan, kolgans en smient. Daar-

naast heeft het als complementair doel de instandhouding van grote modder-

kruiper. 

Volgens de effectenindicator5 zijn de voor het gebied aangewezen soorten 

sterk gevoelig voor oppervlakteverlies, versnippering van het leefgebied, ver-

ontreiniging, verdroging, optische verstoring, mechanische effecten en veran-

deringen in de populatie dynamiek.  

Het bestemmingsplan is conserverend van aard en maakt geen grote ruimtelij-

ke ontwikkelingen mogelijk. Bestaand gebruik is niet vergunningplichtig in het 

kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (wetswijziging van 29 december 

2008). Daarnaast en gezien de hiervoor beschreven instandhoudingsdoelen 

(habitattypen in begrensde gebieden en soorten watervogels) bestaat niet de 

verwachting dat kleine ontwikkelingen binnen de begrenzing van de verblijfs-

recreatieterreinen tot negatieve effecten op het Natura 2000-gebied Zuidlaar-

dermeergebied zullen leiden. 

 

Het Drentsche Aa-gebied in het midden en noorden van de provincie Drenthe is 

een van de laatste gave stroomdalen in ons land. Het gebied bestaat uit oud 

                                                   
5 De effectenindicator is een hulpmiddel voor initiatiefnemers, vergunningverleners en plan-

makers die te maken krijgen met activiteiten in of nabij Natura 2000-gebieden. De effec-

tenindicator is een instrument waarmee mogelijke schadelijke effecten ten gevolge van de 

activiteit en de plannen kunnen worden verkend. De effectenindicator geeft informatie 

over de gevoeligheid van soorten en habitattypen voor de meest voorkomende storende fac-

toren. Deze informatie is generiek: om vast te stellen of een activiteit in de praktijk scha-

delijk is, zo ja, moet vervolgonderzoek plaatsvinden. 

ZUIDLAARDERMEERGEBIED 

DRENTSCHE AA-GEBIED 
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Drents cultuurlandschap met madelanden (graslanden), bosjes, houtwallen, 

essen (akkers), heide, jeneverbesstruwelen, esdorpen, hunebedden en land-

goederen. Door het gebied loopt een groot aantal beken en beekjes. Nabij en 

binnen de begrenzing van de kern Zeegse liggen het Schipborgsche diep en het 

Zeegser loopje. Het Natura 2000-gebied heeft doelstellingen voor een breed 

scala aan verschillende habitattypen en soorten, die niet allemaal binnen de 

begrenzing van de kern Zeegse voorkomen. In en nabij de begrenzing van 

Zeegse gaat het onder andere om: 

- eikenberkenbos op zand, op verdroogd hoogveen en in heidegebied; 

- natte heide met lokaal ook droge heide, plassen, struweel en bosopslag, 

schrale en grazige vegetaties; 

- struikheidebegroeiing met lokaal ook vochtige en natte heide en schrale 

en grazige vegetatie; 

- dotterbloemgrasland met lokaal natte schraallandvegetatie. 

 

Volgens de effectenindicator zijn de voor het gebied aangewezen soorten sterk 

gevoelig voor oppervlakteverlies, versnippering van het leefgebied, verontrei-

niging, verdroging of vernatting en veranderingen in de populatiedynamiek. 

Het bestemmingsplan is conserverend van aard en maakt geen grote ruimtelij-

ke ontwikkelingen mogelijk. De beschermde gebieden in het kader van de Na-

tuurbeschermingswet 1998 hebben een geëigende bestemming. Bestaand 

gebruik is niet vergunningplichtig in het kader van de Natuurbeschermingswet 

1998 (wetswijziging van 29 december 2008). Daarnaast ligt het gezien de hier-

voor beschreven instandhoudingsdoelen (habitattypen in begrensde gebieden) 

niet in de verwachting dat kleine ontwikkelingen binnen de begrenzing van de 

verblijfsrecreatieterreinen tot negatieve effecten op het Natura 2000-gebied 

Drentsche Aa zullen leiden.  

 

Het bestemmingsplan is conserverend van karakter en maakt geen grote ruim-

telijke ontwikkelingen mogelijk. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat 

negatieve effecten op beschermde gebieden in het kader van de Natuurbe-

schermingswet zullen optreden. Een eventuele vergunningverlening in het 

kader van de Natuurbeschermingswet 1998 lijkt hier niet aan de orde.  

 

E c o l o g i s c he  H oo fd s t r u c t u u r  

De Natura 2000-gebieden maken allemaal onderdeel uit van de Ecologische 

Hoofdstructuur. De meeste verblijfsrecreatieterreinen liggen in of aangrenzend 

aan gebieden die tot de Ecologische Hoofdstructuur behoren.  

 

Het bestemmingsplan is conserverend van karakter en maakt geen grote ruim-

telijke ontwikkelingen mogelijk. Het is niet de verwachting dat negatieve ef-

fecten op beschermde gebieden in het kader van de Ecologische 

Hoofdstructuur zullen optreden.  

 

De activiteit zal op het punt van de gebiedsbescherming van de Ecologische 

Hoofdstructuur door het College van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Drenthe waarschijnlijk worden beoordeeld als niet in strijd met het POP II 

CONCLUSIE NATURA 2000-

GEBIEDEN 

INVENTARISATIE 
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Drenthe (2004) en Herziening 7 december 2007 en/of het beleidskader Spelre-

gels EHS (mei 2007) en de regeringsbeslissing Nota Ruimte (juni 2006). 

 

So o r t enbes cherm in g  

 

Met ingang van 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het 

soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 

van de Europese Unie is hiermee in de nationale wetgeving verwerkt. 

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild 

levende beschermde dieren en planten en hun leefomgeving. Deze soorten 

worden opgesomd in de 'lijsten beschermde inheemse planten- en diersoorten'. 

Deze zorgplicht betekent dat een ontheffing van het verbod op verstoren (of 

erger) alleen kan worden verleend, als geen afbreuk wordt gedaan aan de 

goede staat van instandhouding van de soort. Deze voorwaarde geldt voor alle 

beschermde soorten. 

 

De Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 75 van de Flora- en faunawet 

van 23 februari 2005, kent een driedeling voor het beschermingsniveau van 

planten- en diersoorten. In een toelichting zijn deze soorten opgenomen in 

tabellen. Voor soorten uit tabel 1 geldt een vrijstellingsregeling van de verbo-

den. Voor soorten uit tabel 2 en voor vogels geldt een vrijstelling als wordt 

gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. Als niet wordt gewerkt vol-

gens een gedragscode, kan voor de soorten uit tabel 2 ontheffing van de ver-

boden worden verleend als geen sprake is van economisch gewin en als 

zorgvuldig wordt gehandeld. Voor de soorten uit tabel 3 kan bij ruimtelijke 

ontwikkeling ook ontheffing worden verleend. Er mag dan geen afbreuk wor-

den gedaan aan de goede staat van instandhouding van de soort en een rede-

lijk alternatief voor de ingreep moet ontbreken. Ook voor ontheffing van het 

verstoren van vogels gelden deze voorwaarden.  

 

V o g e l s  

Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd op grond van de Flora- en fauna-

wet. Vogels mogen niet in het broedseizoen worden verstoord. De Flora- en 

faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Van belang is of 

een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt 

dat het broedseizoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli duurt. 

 

Bij gebruikmaking van uitbreidingsmogelijkheden bij recht en/of bij ontheffing 

voor realisatie van kleinschalige verblijfsrecreatie zal door de initiatiefnemer 

een apart onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet dienen te worden 

uitgevoerd. 
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6 . 5 . 3   

E c o l o g i s c h  o n d e r z o e k  u i t b r e i d i n g  V i l l a p a r k  

A k e n v e e n  

Voor de uitbreiding van Villapark Akenveen in Tynaarlo, welke in dit bestem-

mingsplan via wijziging mogelijk wordt gemaakt, is door BügelHajema Advi-

seurs een ecologisch onderzoek uitgevoerd (Advies Flora- en faunawet 

uitbreiding Villapark Akenveen aan de Zuidlaarderweg te Tynaarlo, 20 novem-

ber 2007). 

 

Wat betreft soortenbescherming stuit de voorgenomen uitbreiding niet op 

beperkingen. Er hoeft geen ontheffing te worden verleend. 

 

De beschermde gebieden liggen voorts op voldoende afstand van het plange-

bied, zodat gezien de aard van de ingrepen geen negatieve effecten zijn te 

verwachten. Voor de uitbreiding is daarom geen vergunning op grond van de 

Natuurbeschermingswet nodig. 

6 . 6   

W a t e r  

6 . 6 . 1   

A l g e m e e n  

Op grond van een afspraak uit de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw, 

dienen decentrale overheden in de toelichting op ruimtelijke plannen een 

waterparagraaf op te nemen. In die paragraaf dient te worden uiteengezet wat 

voor gevolgen het plan in kwestie heeft voor de waterhuishouding, dat wil 

zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schriftelijke weer-

slag van de zogenaamde watertoets: 'het hele proces van vroegtijdig informe-

ren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen van 

waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten'. 

6 . 6 . 2   

B e l e i d s k a d e r  

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

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

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

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

gebied van ruimtelijke ordening en water, op basis van het commitment van de 

betrokken partijen blijkend uit het Waterbeleid 21e eeuw. Per 1 november 

2003 is de watertoets wettelijk verankerd. 

 

Een aantal relevante beleidsdocumenten wordt in het navolgende kort bespro-

ken. Het plangebied is gelegen in het beheersgebied van zowel Waterschap 

Hunze en Aa's als van het Waterschap Noorderzijlvest. 
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V i e r de  N o ta  Wa t e r hu i s h o u d i n g  

De Vierde Nota Waterhuishouding van december 1998 verwoordt de regerings-

beslissing. Een van de speerpunten is een duurzaam stedelijk waterbeheer, 

met als belangrijke elementen: 

- waterbesparende maatregelen in de woning; 

- het afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering; 

- het vasthouden van regenwater in vijvers en in de bodem;  

- herwaardering van watersystemen bij de ruimtelijke inrichting van 

(nieuwe) woongebieden. 

 

Wa t e r be l e i d  2 1e  ee uw  

Met het Waterbeleid 21e eeuw wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelin-

gen die hogere eisen stellen aan het waterbeheer. Het gaat hierbij om onder 

andere de klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelrijzing. Het Water-

beleid 21e eeuw heeft twee principes voor duurzaam waterbeheer geïntrodu-

ceerd, te weten de tritsen: 

- vasthouden, bergen en afvoeren; 

- schoonhouden, scheiden en zuiveren. 

De trits vasthouden, bergen en afvoeren houdt in dat overtollig water zoveel 

mogelijk bovenstrooms wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlak-

tewater. Vervolgens wordt, zo nodig, het water tijdelijk geborgen in bergings-

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

water afgevoerd. 

Bij de trits schoonhouden, scheiden en zuiveren gaat het erom dat het water 

zoveel mogelijk wordt schoongehouden. Vervolgens worden schoon en vuil 

water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste wanneer schoonhouden en 

scheiden niet mogelijk is, komt het zuiveren van verontreinigd water aan bod. 

 

Het Waterschap Hunze en Aa's heeft haar doelstellingen vervat in het Water-

beheerplan 2003-2007 (2003). 

 

Wa t e r be h ee r p l a n  

Het richtinggevende beleid van het Rijk en de provincie is aan verandering 

onderhevig. Het Waterschap Hunze en Aa's heeft daarom een nieuw waterbe-

heerplan opgesteld. 

Het beleid is gebaseerd op vier thema's: veiligheid, watersystemen, schoon 

water en functies. De opgaven zijn gekoppeld aan de geografische gebieds-

kenmerken en bestemmingen. Deze bestemmingen zijn een ruimtelijke verta-

ling van het provinciale beleid. Op basis van de functiekaart uit het POP is een 

functiekaart van het waterschap opgesteld. Het beheersgebied is in het kader 

van het beheersplan opgedeeld in districten, waarvoor afzonderlijke perspec-

tieven worden opgesteld. 

 

Het Waterschap Noorderzijlvest heeft haar doelstellingen vervat in het Water-

beheerplan Noorderzijlvest 2003-2007. 

 

RIJKSBELEID 

BELEID WATERSCHAP 

HUNZE EN AA'S 

BELEID WATERSCHAP 

NOORDERZIJLVEST 
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Water dient als basis te worden genomen voor ruimtelijke keuzen. Kansen die 

waterstromen bieden voor structurering van het ruimtegebruik worden benut 

op basis van de stroomgebiedbenadering. 

Met het oog op een evenwichtige waterhuishouding, moet er in ruimtelijke 

plannen sprake zijn van een goede ruimtelijke verdeling van water. Het ver-

dient daarbij aanbeveling dat de ruimtelijke plannen zoveel mogelijk in over-

eenstemming zijn met de ligging van bestaande wateren. 

Waterhuishoudkundige versnippering moet worden vermeden door het streven 

naar samenhang en structuur in de watersystemen. In de plantoelichting dient 

de bestaande en de gewenste waterstructuur of het watersysteem te worden 

toegelicht. 

 

De gemeente Tynaarlo heeft een gemeentelijk waterplan. 

6 . 6 . 3   

W a t e r t o e t s  

In de huidige situatie zijn geen directe knelpunten. Alle terreinen zijn aange-

sloten op de riolering.  

 

Het onderhavige bestemmingsplan heeft een sterk conserverend karakter. 

Grootschalige ontwikkelingen zijn op grond van dit bestemmingsplan niet mo-

gelijk. In feite wordt slechts de bestaande situatie opnieuw vastgelegd, waar-

door de gemeente weer de beschikking krijgt over een moderne planologische 

regeling.  

 

Voor het overige geldt dat bij nieuwe ontwikkelingen in het plangebied aan-

dacht moet worden besteed aan de mogelijkheden om het watersysteem te 

verbeteren. Hierbij speelt vasthouden van water in eigen gebied een belang-

rijke rol. Voorkomen dient te worden dat onnodige afvoer van schoon water 

naar de zuivering plaatsvindt. Onder andere moet worden onderzocht in hoe-

verre infiltratie van regenwater mogelijk is en in hoeverre oude afwaterstruc-

turen in oorspronkelijke of alternatieve vorm kunnen worden hersteld. Ook 

wordt het in beginsel wenselijk geacht om op kleine of grotere schaal te ko-

men tot afkoppeling van hemelwater door een gescheiden stelsel of, als de 

bodemgesteldheid het toelaat, infiltratie. 

Voor dergelijke maatregelen geldt overigens wel dat zij buiten het bereik van 

het onderhavige bestemmingsplan vallen, behalve wanneer het gaat om ingre-

pen waarvoor een herziening van het bestemmingsplan is vereist.  

Het waterschap geeft aan dat bij (nieuwe) ontwikkelingen in het plangebied, 

revitalisering of herstructurering het wel is gewenst de mogelijkheden voor 

vergroting van de berging nader te onderzoeken en mee te nemen. In overleg 

met het waterschap kan deze berging ook worden gerealiseerd in combinatie 

met andere gebruiksfuncties in het plangebied of in de directe omgeving. 

Hierbij dient ook aandacht te worden besteed aan de waterkwaliteit. Plannen 

dienen erop te zijn gericht de goede waterkwaliteit te handhaven en, waar 

nodig, te verbeteren.  

GEMEENTELIJK BELEID 

ONTWIKKELINGEN IN HET 

RUIMTELIJKE PLAN 

CONCLUSIE 
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Tussen de gemeente en de waterschappen heeft overleg plaatsgevonden over 

de inhoud van de waterparagraaf. Beide waterschappen kunnen instemmen 

met het bestemmingsplan. De wateradviezen zijn als bijlage toegevoegd. 

Het Waterschap Hunze en Aa's merkt op dat ten aanzien van afkoppelen hier-

voor in de meeste gevallen geen speciale voorziening hoeft te worden getrof-

fen. De kampeerterreinen zijn in het algemeen onverhard en hemelwater van 

het gebouw en van de tenten en dergelijke zal in de bodem infiltreren of op-

pervlakkig naar oppervlaktewater worden afgevoerd. Het waterschap adviseert 

geen gebruik te maken van uitlogende bouwmaterialen.  

6 . 7   

B o d e m  

Alvorens met de bouw wordt aangevangen, dient onderzoek naar verontreini-

ging van de bodem en het grondwater plaats te vinden. Dit geschiedt in het 

kader van de procedure voor het verlenen van de bouwvergunning. Een positief 

resultaat betekent dat een bodemgeschiktheidsverklaring wordt afgegeven.  

 

Het plangebied grenst aan een gebied dat in de Provinciale omgevingsverorde-

ning is aangewezen als gebied tegen fysische bodemaantasting. In gebieden 

tegen fysische bodemaantasting is van nature een zekere bescherming aanwe-

zig. In de Provinciale omgevingsverordening (vastgesteld d.d. 7 juli 2004) zijn 

regels opgenomen voor de instandhouding van die van nature aanwezige be-

scherming en ter voorkoming dat verontreinigingen door deze bescherming 

heen het grondwater kunnen bereiken. 

6 . 8   

A r c h e o l o g i e  

6 . 8 . 1   

B e l e i d  

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee 

heeft de zorg voor het archeologisch erfgoed een prominentere plaats gekre-

gen in het proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het 

verdrag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de plan-

vorming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de 

introductie van het zogenaamde 'veroorzakerprincipe'. Dit principe houdt in 

dat degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor behouds-

maatregelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologi-

sche waarden.  

 

 

PROVINCIALE OMGEVINGS-

VERORDENING 

VERDRAG VAN MALTA 
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De uitgangspunten van het verdrag hebben hun beslag gekregen in de recente 

wijziging van de Monumentenwet. 

Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt rekening gehou-

den met zowel de bekende als de te verwachten archeologische waarden. Voor 

de bekende waarden dient de Archeologische Monumentenkaart (AMK) te wor-

den geraadpleegd. Voor de te verwachten waarden wordt gebruikgemaakt van 

de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). 

 

Aanvullend op het archeologisch beleid is ook de nota Belvedère (Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 1999) van belang. Doelstelling van 

deze nota is het versterken en benutten van de cultuurhistorische identiteit en 

de daarvoor bepalende kwaliteiten van de cultuurhistorisch meest waardevolle 

gebieden van Nederland, de zogenaamde Belvedèregebieden.  

 

In het POP II wordt ingegaan op het aspect archeologie. Aangegeven wordt dat 

het uitgangspunt voor beleid is het archeologisch erfgoed op de vindplaats zelf 

te behouden. Het provinciaal beleid is nader uiteengezet in de brief van 2 juli 

2007. Hierin wordt aangegeven in welke gevallen vooronderzoek nodig is en in 

welke gevallen een ontwikkeling hiervan kan worden vrijgesteld. In het onder-

staande wordt hierop nader ingegaan.  

6 . 8 . 2   

V e r t a l i n g  n a a r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Het onderhavige plan is in essentie een conserverend plan. Ontwikkelingen zijn 

slechts op bescheiden schaal en veelal onder voorwaarden mogelijk. Het zijn 

echter niet alleen concrete ontwikkelingen die gevolgen hebben voor archeo-

logisch erfgoed, ook normaal gebruik blijft niet altijd zonder gevolgen. 

 

De gronden binnen het plangebied zijn in de regels mede bestemd voor doel-

einden ter bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden. Aan-

gezien deze aanduidingen in zichzelf nog geen sturing aan de wijze van het 

gebruik van het terrein geven, is een aanlegvergunning opgenomen voor bo-

dembewerkingen dieper dan 0,3 m en breder dan 1 m. Een uitzondering geldt 

voor klein ruimtelijke ontwikkelingen (minder dan 60 m2) voorzover de gron-

den niet op de Archeologische Monumentenkaart zijn aangegeven of in de di-

recte nabijheid van (rijks)monumenten zijn gelegen. 

 

Alvorens een aanlegvergunning wordt verleend, dient advies te worden inge-

wonnen bij de provinciaal archeoloog. Voor de gronden die op de bij de regels 

behorende Kaart archeologische waarden zijn aangegeven met 'zeer hoge ar-

cheologische waarde', 'hoge archeologische waarde', 'archeologische waarde', 

'middelhoge trefkans' of 'hoge trefkans' dient voordat de aanlegvergunning kan 

worden verleend, verkennend archeologisch onderzoek te worden verricht. 

Het plangebied is voor een deel niet gekarteerd en/of heeft een lage trefkans. 

Voor deze delen is ook een aanlegvergunning opgenomen. Voor deze gronden 

NOTA BELVEDÈRE 

PROVINCIAAL ARCHEOLO-

GIE BELEID 
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dient in overleg te worden getreden met de provinciaal archeoloog voordat de 

aanlegvergunning kan worden verleend. 

6 . 8 . 3   

A r c h e o l o g i s c h  o n d e r z o e k  u i t b r e i d i n g  V i l l a -

p a r k  A k e n v e e n  

Voor de uitbreiding van Villapark Akenveen in Tynaarlo, welke in dit bestem-

mingsplan via wijziging mogelijk wordt gemaakt, is advies ingewonnen bij het 

Drents Plateau. 

Op basis van de beschikbare archeologische informatie uit de directe omgeving 

van het plangebied en gezien de geringe funderingsdiepte van recreatiewonin-

gen in het algemeen is het Drents Plateau van mening dat een inventariserend 

archeologisch onderzoek niet noodzakelijk is. 

6 . 9   

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

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) richt zich, zoals uit de naam 

reeds blijkt, primair op inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Wel-

ke inrichtingen onder de werking van het besluit vallen, blijkt uit artikel 2, 

lid 1. Deze inrichtingen brengen risico's met zich mee voor de in de omgeving 

gelegen risicogevoelige objecten. 

 

Het besluit onderscheidt twee categorieën risicogevoelige objecten, namelijk 

kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten. Vervolgens geeft het be-

sluit waarden voor het risico dat toelaatbaar wordt geacht voor deze objecten. 

Hierbij worden twee vormen van risico onderscheiden.  

 

In het besluit is het plaatsgebonden risico gedefinieerd als de kans per jaar dat 

een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats in de 

omgeving van een inrichting zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg 

van een ongewoon voorval met een gevaarlijke stof. Dit risico laat zich goed 

ruimtelijk vertalen aangezien het gaat om punten waar zich een bepaald risico 

voordoet. Deze punten kunnen worden verbonden tot een contour. 

 

Voor de zogenaamde categoriale inrichtingen, inrichtingen waarbij slechts één 

stof of categorie van stoffen verantwoordelijk is voor het risico, kan het 

plaatsgebonden risico eenvoudig worden bepaald. Het gaat hierbij bijvoor-

beeld om lpg, enkelvoudige opslagen, ammoniakopslag en dergelijke. Voor 

deze inrichtingen is op basis van een ministeriële regeling de plaatsgebonden 

risicocontour vertaald in een afstand. Bij de niet-categoriale inrichtingen, 

inrichtingen waarbij niet steeds dezelfde stoffen aanwezig zijn en waarbij 

stoffen wellicht worden bewerkt, kan geen standaard afstand worden bepaald. 

De ligging van de plaatsgebonden risicocontour zal hierbij moeten worden 

bepaald door een risicoanalyse. 
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Voor kwetsbare objecten geldt een harde normstelling in de vorm van een 

grenswaarde. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt een richtwaarde. De 

grenswaarde dient altijd en de richtwaarde dient zoveel mogelijk in acht te 

worden genomen. Zowel de grens- als de richtwaarde voor het plaatsgebonden 

risico is bepaald op 10-6 per jaar. Voor bestaande kwetsbare objecten mag 

gedurende drie jaar na de vaststelling van het besluit een grenswaarde van 10-

5 worden aangehouden en moet uiterlijk op 1 januari 2010 aan de norm van 

10-6 worden voldaan. Voor situaties met een te hoog risico geldt bovendien dat 

tot 2010 de situatie niet mag verslechteren (stand-stillbeginsel). Indien bij-

voorbeeld sprake is woningen binnen de 10-5-contour, doet zich een acute 

saneringssituatie voor en zal binnen drie jaar de milieuvergunning moeten 

worden ingetrokken of worden aangescherpt of de woning moet zijn gesa-

neerd. 

Aangezien het bij beperkt kwetsbare objecten slechts gaat om een richtwaar-

de, geldt voor deze objecten geen saneringsverplichting. 

 

Voorts kent het besluit het zogenaamde groepsrisico. Hierbij gaat het om de 

kans per jaar dat een groep mensen in minimaal een bepaalde omvang slacht-

offer wordt van een ongeval. In het besluit wordt dit gedefinieerd als de (cu-

mulatieve) kansen dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als 

direct gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van de inrichting en 

van één ongeval in die inrichting, waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 

Het groepsrisico moet worden bepaald binnen het invloedsgebied van de in-

richting. Voor het groepsrisico gelden, anders dan voor het plaatsgebonden 

risico, geen grenswaarden, maar slechts oriënterende waarden. Het gaat om 

een maatschappelijke verantwoordingsplicht aan de hand van het risico. Ten 

aanzien hiervan moet een belangenafweging plaatsvinden. De wijze waarop 

met het groepsrisico moet worden omgegaan, blijkt uit een bij het besluit 

behorende ministeriële regeling en de in concept beschikbare Handreiking 

Groepsrisico. 

Ook hier doet zich het verschil voor tussen categoriale en niet-categoriale 

bedrijven. Voor categoriale bedrijven kan aan de hand van de tabellen uit de 

ministeriële regeling worden bepaald of het aantal personen in het invloedsge-

bied, in combinatie met het gevaar van de risicobron, de oriënterende waarde 

overschrijdt. Bij niet-categoriale bedrijven moet altijd een berekening van het 

groepsrisico worden uitgevoerd. 

6 . 9 . 1   

G e m e e n t e l i j k e  v i s i e  o p  e x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Met de Visie externe veiligheid geeft de gemeente Tynaarlo haar visie op de 

beheersing van veiligheidsrisico's binnen de gemeente. Het gaat dan om risico's 

als gevolg van opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarmee 

geeft de gemeente ook het ambitieniveau aan. Op basis van deze visie wordt 

een nadere invulling gegeven aan de beleidsvrijheid op het gebied van externe 

veiligheid. Zo wordt aangegeven hoe de gemeente omgaat met (de verant-
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woording van) het groepsrisico en de richtwaarde bij het plaatsgebonden risico 

bij beperkt kwetsbare objecten.  

De bestaande risicovolle inrichtingen voldoen aan de gestelde veiligheidseisen 

conform de wet- en regelgeving en worden gehandhaafd. Twee risicovolle 

inrichtingen dienen voor 2010 aan de gestelde eisen te voldoen. Omdat veilig 

wonen een belangrijk uitgangspunt is en de gemeente hier veel waarde aan 

hecht, biedt ze geen ruimte meer voor nieuwe risicovolle inrichtingen.  

 

De aan te houden afstanden zijn in de wetgeving benoemd als risicocontouren 

waarbij de plaatsgebonden risicocontour 10-6 een belangrijke is. Woonwijken, 

scholen, bejaardenhuizen et cetera worden gezien als kwetsbare objecten en 

mogen niet in deze risicocontour van een inrichting komen te liggen. Beperkt 

kwetsbare objecten, zoals kantoren, bedrijfswoningen, sporthal of restaurant, 

kunnen bij uitzondering binnen de risicocontour komen te liggen. Echter het 

belang van een veilige leefomgeving heeft de gemeente aangegrepen om be-

perkt kwetsbare objecten binnen de plaatsgebonden risicocontour 10-6 risico-

contour niet toe te staan. 

 

Naast de genoemde risicocontour moet volgens de wetgeving ook worden ge-

keken naar de bevolkingsdichtheid in een bepaalde straal rondom een dergelij-

ke risicovolle inrichting. Dit wordt het groepsrisico genoemd. Immers des te 

meer mensen er wonen of verblijven, des te groter de kans op meer slachtof-

fers als er iets gebeurt. De wetgeving heeft een zachte norm (oriëntatiewaar-

de) voor het groepsrisico gesteld en laat de gemeente vrij om haar eigen 

beleid hierin te ontwikkelen.  

De gemeente heeft deze vrijheid genomen en zal de oriëntatiewaarde als 

toetsnorm hanteren. Dit betekent dat een toename van het aantal mensen 

voor wonen of verblijven wordt geaccepteerd zolang de oriëntatiewaarde niet 

wordt overschreden.  

Verder zal een toename van het groepsrisico altijd goed worden gemotiveerd 

waarbij de gemaakte keuzes worden verantwoord en vastgelegd in het bijbe-

horende document, bijvoorbeeld het bestemmingsplan of een milieuvergun-

ning. 

 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de rijkswegen en provinciale 

wegen (A28, A7, N34 en N386) en het spoor sluit de gemeente zich aan bij de 

veiligheidsafstanden conform het nog in ontwikkeling zijnde rijksbeleid. De 

gemeente zal dan, indien nodig, in de bestemmingsplannen zones rond de 

wegen en het spoor opnemen waarbinnen geen gebouwen zijn toegestaan.  

 

Ten aanzien van het luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde zal rekening 

worden gehouden met de uitkomsten van het nieuwe wetsvoorstel Besluit bur-

gerluchthavens en militaire luchthavens en de bijbehorende risicocontouren. 

Voor de bestaande objecten binnen de risicocontouren van het vliegveld geldt 

een uitzonderingspositie. 
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Samengevat luidt de ambitie voor nieuwe situaties, in de termen genoemd in 

de wetgeving, als volgt: 

 

 Overschrijding grens-

waarde PR (10-6) voor 

kwetsbare objecten 

Overschrijding richtwaar-

de PR (10-6) voor beperkt 

kwetsbare objecten 

Overschrijding 

oriënterende 

waarde GR 

Toename GR 

Gemeente 

Tynaarlo 
Niet acceptabel Niet acceptabel  Niet acceptabel 

Acceptabel onder 

voorwaarden 

6 . 9 . 2   

G e v o l g e n  B e s l u i t  e x t e r n e  v e i l i g h e i d  i n r i c h -

t i n g e n  v o o r  h e t  p l a n g e b i e d  

In en nabij de verblijfsrecreatieterreinen komen geen categoriale inrichtingen 

voor die onder de werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen vallen 

en het bestemmingsplan staat niet toe dat nieuwe inrichtingen die onder het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen vallen zich in het plangebied vestigen. 

6 . 9 . 3   

V e r v o e r  g e v a a r l i j k e  s t o f f e n  

Het thema vervoer van gevaarlijke stoffen kan worden onderverdeeld in we-

gen, spoor en water. Net als bij inrichtingen gelden voor het bepalen van de 

externe veiligheidssituatie het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. De 

wegen, spoorlijnen en waterwegen waarover vervoer van gevaarlijke stoffen 

plaatsvindt en waarbij een plaatsgebonden risico en/of groepsrisico aanwezig 

is, zijn opgenomen in de risicoatlassen (2002/2003). Voor vervoer van gevaar-

lijke stoffen over wegen zijn in 2006-2007 nieuwe tellingen verricht. Ook deze 

informatie is gebruikt bij het onderzoek. 

 

Na raadpleging van de risicoatlas Wegen is gebleken dat enkel delen van de 

A28, N33 en N34 worden genoemd in het document. Deze wegen liggen echter 

op een dusdanig grote afstand van de verblijfsrecreatieterreinen, met uitzon-

dering van het terrein Slootsbergen (Westlaren) dat het plangebied buiten de 

invloedssfeer van deze wegen valt. Het terrein Slootsbergen nabij Zuidlaren 

ligt op circa 80 m van de N34.  

Blijkens de risicoatlas kent het wegvak ter plaatse een plaatsgebonden risico-

contour kleiner dan 10-6 per jaar. Er is derhalve sprake van een aanvaardbaar 

plaatsgebonden risico.  

Volgend uit voorgaande heeft het wegvak een groepsrisico kleiner dan de ori-

enterende waarde. Er is derhalve ook sprake van een aanvaardbaar groepsrisi-

co.  

 

In de nabijheid van camping 't Veenmeer/Villapark Akenveen te Tynaarlo ligt 

de spoorweg Zwolle-Groningen. Blijkens de risicoatlas is het plaatsgebonden 

risicocontour 10-6 ter plaatse kleiner dan 10 m. Er is derhalve sprake van een 

aanvaardbaar plaatsgebonden risico. Volgend uit voorgaande heeft het wegvak 

ONDERZOEK WEGEN 

ONDERZOEK SPOOR EN 

WATER 
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een groepsrisico kleiner dan de oriënterende waarde. Er is derhalve ook sprake 

van een aanvaardbaar groepsrisico.  

 

Camping De Lindehoeve (De Punt) ligt aan het Noord-Willemskanaal. Deze 

vaarweg wordt echter niet genoemd in de risicoatlas Vaarwegen. Geconclu-

deerd mag worden dat deze vaarweg geen belemmeringen voor het plangebied 

oplevert. 

6 . 9 . 4   

B u i s l e i d i n g e n  

Aardgastransportleidingen zijn voor het plangebied relevant vanwege de regel-

geving op het gebied van externe veiligheid. Deze regels zijn vastgelegd in de 

Circulaire Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen (1984). De circu-

laire onderscheidt toetsings- en veiligheidsafstanden. Bestemmingen die zijn 

gericht op het verblijf van personen zijn binnen de toetsingsafstand niet toe-

gestaan. De toetsingsafstand is afhankelijk van de diameter en de bedrijfsdruk 

van de betreffende gasleidingen. Naast de toetsingsafstand is in de circulaire 

een belemmerende strook (veiligheidsafstand) in het zakelijk recht vastgelegd, 

waarbinnen geen bebouwing is toegestaan. De breedte van deze strook is 

eveneens afhankelijk van de diameter en de bedrijfsdruk van de leiding. 

 

Het verblijfsrecreatieterrein aan de Tienelsweg te Zuidlaren wordt doorsneden 

door een hogedruk aardgastransportleiding. Deze leiding en de belemmerende 

strook zijn voorzien van een beschermende regeling. 
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7 J u r i d i s c h e  

v o r m g e v i n g  

7 . 1   

A l g e m e e n  

In dit onderdeel van de toelichting wordt nader ingegaan op de vormgeving van 

de verbeelding en de regels. 

Bij de opzet van de regels is aangesloten op de nieuwe wettelijke regelingen, 

namelijk de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro), die per juli 2008 in werking zijn getreden. Tevens sluiten de regels aan 

bij de nieuwe eisen conform Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 

2008 (SVBP 2008). Dit heeft de volgende consequenties: 

- De term vrijstelling is nu gewijzigd in ontheffing en de term voorschrif-

ten is gewijzigd in (plan)regels.  

- De strafbepaling en de algemene gebruiksbepalingen zijn niet langer 

opgenomen, aangezien dit in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (arti-

kel 7.10) is geregeld. Wel is in het plan gebruikgemaakt van de moge-

lijkheid om specifieke gebruiksregels op te nemen.  

- Tevens is de verwachting dat de uitsluiting van de aanvullende werking 

Bouwverordening komt te vervallen en daarom is deze regeling niet 

meer opgenomen in de regels.  

 

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

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

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

algemene ontheffingsregels) en het overgangsrecht. 

 

In het plan zijn al dan niet in directe relatie met de bestemming staande voor-

zieningen, zoals ondergrondse leidingen, verhardingen, bermen, centrale in-

stallaties ten behoeve van energievoorzieningen, voorzieningen ten behoeve 

van de waterbeheersing in de vorm van duikers en dergelijke begrepen, zonder 

dat dit nadrukkelijk is vermeld. 

7 . 2   

I n l e i d e n d e  r e g e l s  

In de Inleidende regels zijn de regels opgenomen die betrekking hebben op de 

gehanteerde begrippen en de wijze van meten. Zie de artikelen 1 en 2, voor-

afgaand aan de bestemmingen. 

ADDITIONELE VOORZIE-

NINGEN 
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7 . 3   

B e s t e m m i n g s r e g e l s  

Een eerste afweging met betrekking tot de toelaatbaarheid van functies en de 

omvang en plaats is gemaakt bij de voorbereiding van het plan. Dit heeft gere-

sulteerd in de volgende bestemmingen: 

- Groen; 

- Natuur; 

- Recreatie - Verblijfsrecreatie I; 

- Recreatie - Verblijfsrecreatie II; 

- Recreatie - Verblijfsrecreatie III; 

- Recreatie - Verblijfsrecreatie IV; 

- Leiding – Gas. 

 

Binnen de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie I zijn alleen toercaravans, 

vouwwagens, campers en tenten op seizoenplaatsen toegestaan. Via een bin-

nenplanse ontheffing kunnen maximaal twee trekkershutten worden geplaatst.  

 

De bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie II staat alleen tenthuisjes en 

toercaravans met een oppervlakte van niet meer dan 30 m2 toe. 

 

De bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie III is gelijk aan de bestemming 

Recreatie - Verblijfsrecreatie I, met dien verstande dat ook stacaravans en 

trekkershutten zijn toegestaan. De oppervlakte van een stacaravan bedraagt 

niet meer dan 40 m2, waarbij een vrijstaande berging van 6 m2 mag worden 

gebouwd. De situering kan door een nadere eis worden gestuurd. De opper-

vlakte van een trekkershut bedraagt niet meer dan 30 m2. 

 

De bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie IV is gelijk aan de bestemming 

Recreatie - Verblijfsrecreatie III, met dien verstande dat ook recreatiewonin-

gen zijn toegestaan. De oppervlakte van een recreatiewoning, inclusief aange-

bouwde berging, bedraagt niet meer dan 80 m². De oppervlakte van een 

recreatiewoning in een natuurgebied is beperkt tot 60 m², inclusief aange-

bouwde berging. Hierbij is een natuurgebied in de regels verklaard als zijnde 

een gebied behorende tot de Hondsrug, de Drentsche Aa dan wel een gebied 

dat op de bij het bestemmingsplan behorende Landschapskaart recreatieter-

reinen Tynaarlo is aangegeven als 'beschermd' of ’bos’. 

Permanente bewoning van een recreatieverblijf, zonder persoonsgebonden 

gedoogbeschikking of objectgebonden beschikking, is niet toegestaan. 

 

Voor verblijfsrecreatieterreinen die zijn gelegen in natuurgebieden is het 

maximumaantal standplaatsen vastgelegd en is de verblijfsrecreatie beperkt 

tot het kampeerseizoen (15 maart tot en met 31 oktober). Buiten het kam-

peerseizoen dient het terrein leeg te zijn; kampeermiddelen en ook bijbeho-

rende bijgebouwen, bijvoorbeeld met was/wc-voorzieningen, dienen te 
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worden weggehaald. Centrale gebouwen voor beheer en onderhoud zijn buiten 

het kampeerseizoen wel toegestaan. 

 

Het maximum aantal standplaatsen betreft het aantal, zoals is opgenomen in 

de exploitatievergunning, dan wel het feitelijke aantal op het moment van de 

tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan. 

 

Binnen deze bestemmingen is in de regels de plaats en omvang van de bebou-

wing aangegeven. Bij de voorbereiding is uitgegaan van het algemene (bebou-

wings)beeld. Ten aanzien van onderdelen kan achteraf wellicht de conclusie 

worden getrokken dat sprake is van een beperking die niet noodzakelijk is. Het 

is dan gewenst om in de concrete situatie ten aanzien van de noodzaak, de 

omvang en dergelijke opnieuw een afweging te maken ten opzichte van de 

overige belangen. Deze afweging wordt mogelijk door en vindt plaats op grond 

van de in het plan opgenomen ontheffingsbevoegdheden en het kunnen stellen 

van nadere eisen. 

 

De toepassing van de ontheffingsbevoegdheid is beperkt tot incidentele geval-

len, waarbij het functioneren van de in de bestemming begrepen doeleinden 

niet wezenlijk wordt aangetast. In de afweging staat het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van onder andere de gebruiksmogelijkheden van aan-

grenzende gronden, de natuur- en landschapswaarden en de milieusituatie 

centraal. Gelet op deze belangen dient het verlenen van een ontheffing be-

perkt te blijven tot die situaties waarbij een strikte toepassing van het voor-

schrift leidt tot een beperking van een doelmatig gebruik overeenkomstig de 

bestemming die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

 

Voor de uitbreiding van Villapark Akenveen te Tynaarlo met ten hoogste 55 

recreatiewoningen is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Aan deze wijzi-

gingsbevoegdheid zijn diverse voorwaarden verbonden. 

 

De mogelijkheid voor het kunnen stellen van nadere eisen mag de realisering 

van de activiteit als zodanig niet onmogelijk maken. De afweging bij een ont-

heffing en wijziging kan leiden tot een weigering. Bij een nadere eis kan wel 

aan een onderdeel van een gebouw of aan de plaats ervan een voorwaarde 

worden gesteld, maar het gebouw als zodanig moet kunnen worden gereali-

seerd. 

7 . 4   

A l g e m e n e  r e g e l s  

In de Algemene bepalingen zijn de bepalingen opgenomen die betrekking heb-

ben op het plan als geheel. Dit betreft onder meer een algemene ontheffings-

bevoegdheid, overgangsbepalingen en de slotbepaling. 

 

ONTHEFFING 

NADERE EISEN 





 

  
247.00.52.30.01.toe - Bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen - 16 februari 2010 57 

8 E c o n o m i s c h e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

De kosten voor het opstellen van dit bestemmingsplan worden gedragen door 

de gemeente. Voor het overige zijn voor de gemeente geen kosten aan dit 

project verbonden. 
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9 I n s p r a a k  e n  

o v e r l e g  

Het voorontwerpbestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen heeft met ingang 

van 14 december 2007 gedurende zes weken ter inzage gelegen. De terinzage-

legging is op 12 december 2007 bekendgemaakt door plaatsing in de Ooster-

moer/Noordenveld. Op 9 januari 2008 is een inspraakavond gehouden, in de 

vorm van een inloopbijeenkomst, in café-restaurant Het Sprookjeshof te Zuid-

laren. 

 

Het bestemmingsplan kon vanaf 14 december 2007 tot en met 24 januari 2008 

in het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries, worden ingezien. Tevens is de 

mogelijkheid geboden om een afspraak te maken voor inzage van het bestem-

mingsplan gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren. 

Hier is geen gebruik van gemaakt. Voorts kon het voorontwerpbestemmings-

plan via de gemeentelijke website worden geraadpleegd. 

 

Daarnaast is ter uitvoering van artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke 

ordening (Bro) het voorontwerpbestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen 

aan diverse overleginstanties toegezonden. Ook heeft de Commissie Afstem-

ming Ruimtelijke Plannen (CARP) van de provincie Drenthe het plan beoor-

deeld. 

 

De binnengekomen reacties zijn van commentaar voorzien in de Nota inspraak- 

en overlegreacties voorontwerpbestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen. 

Deze nota inclusief de binnengekomen brieven is als bijlage aan dit plan toe-

gevoegd. 

 

Het voorontwerpbestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen omvatte tevens 

twee facetregelingen, namelijk een regeling voor kleinschalige verblijfsrecrea-

tie en gebruiksregels voor permanente bewoning van recreatiewoningen. 

Vanwege praktische redenen heeft de gemeente gekozen de facetregelingen in 

een afzonderlijk bestemmingsplan onder te brengen.  

 





 

 

B i j l a g e n  

- Bestaande aantal standplaatsen op verblijfsrecreatieterreinen 

- Nota inspraak- en overlegreacties voorontwerpbestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen 

Tynaarlo 

- Inspraak- en overlegreacties 





 

 

 





 

 

No ta  i n s p r a ak -  en  o v e r l eg r e a c t i e s  v o o r on twe rpbes t em-

m in g sp l an  Ve rb l i j f s r e c r e a t i e t e r r e i n en  Tyn aa r l o  

 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

I n s p r a a k -  e n  o v e r l eg r e a c t i e s  

 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


