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1 1  I n l e i d i n g  

Op 29 september 2008 heeft de gemeenteraad van Haren de Structuurvisie 

Meerweg Haren; Meerweg ontwikkelt Meer vastgesteld. Nadat de raad op 

31 mei 2010 heeft ingestemd met de uitvoering van de visie, is deze nader 

uitgewerkt en geconcretiseerd. Doel van deze plannen is om de zuidkant van 

het Paterswoldsemeer aantrekkelijker te maken voor toeristen, recreanten, 

bewoners en ondernemers. Tot de te nemen maatregelen behoren onder meer 

het verfraaien en veiliger maken van de Meerweg, de aanleg van een recrea-

tieve route langs de jachthaven en het verbeteren van het natuur- en recrea-

tiegebied aan de oostkant van het meer tegenover Café Friescheveen. Dit 

bestemmingsplan heeft betrekking op laatstgenoemde ontwikkeling. Het gaat 

om de aanleg van een robuuste ecologische verbindingszone (REVZ) en de uit-

breiding van een verblijfsrecreatief gebied.  

 

 
L u c h t f o t o  b e s t a a n d e  s i t u a t i e  ( B r o n :  G o o g l e  M a p s )  

 

De REVZ vormt een belangrijke schakel in de zogenaamde ‘Natte As’, die van 

de Biesbosch en Zeeuwse Delta tot aan het Lauwersmeer en de Eems (Duits-

land) loopt. De ‘Natte As’ verbindt internationaal waardevolle (laag-

veen)moerassen. Het plangebied maakt deel uit van de verbinding tussen de 

Eelderwolderpolder aan de westzijde van het Paterswoldsemeer en polder 

Oosterland/Lappenvoort aan de zuidzijde van de Meerweg. De realisatie van 

de REVZ draagt bij aan een groter habitat en betere migratiemogelijkheden 

van enkele zeldzame en (zwaar) beschermde dieren, waaronder de bever en 

otter. Onderdeel van de REVZ binnen het plangebied is de aanleg van enkele 
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waterstaatkundige bouwwerken, waaronder een brug ter plaatse van de Meer-

weg en een inlaatvoorziening ten zuiden van deze weg.  

Een tweede ontwikkeling die dit bestemmingsplan voorstaat, is de uitbreiding 

van het gebied met recreatiewoningen aan de zuidoostrand van het Paters-

woldsemeer. Tussen de bestaande recreatiewoningen en de beoogde REVZ is 

een weidegebied aanwezig dat zich goed leent voor een dergelijke verblijfsre-

creatieve functie.  

 

H u i d i g e  b e s t e m m i n g e n  ( B r o n :  b e s t e m m i n g s p l a n  P a t e r s w o l d s e m e e r )  

 

De globale ligging en begrenzing van het plangebied is aangegeven op de over-

zichtskaart in het begin van deze toelichting. Daaruit blijkt dat naast het tracé 

voor de REVZ en het nieuwe verblijfsrecreatiegebied, ook het gebied met de 

bestaande recreatiewoningen is opgenomen in dit bestemmingsplan. Het plan-

gebied maakt op dit moment deel uit van het bestemmingsplan Paterswoldse-

meer (31 mei 1999) en heeft daarin de volgende bestemmingen: Agrarisch 

gebied met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden, Zomerhui-

zen en Stacaravans, Kampeerterrein, Verkeersdoeleinden, Horecadoeleinden 

klasse II. Het deel van het plangebied dat ten zuiden van de Meerweg is gele-

gen, behoort tot het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Haren. 

Ter plekke geldt de bestemming Agrarisch gebied met landschappelijke en 

natuurwetenschappelijke waarden. Een klein gedeelte van de gronden is te-

vens gelegen binnen de grenzen van het facet-bestemmingsplan Noodbergings-

gebieden Onner- en Oostpolder, polder Lappenvoort en polder het Oosterland, 

gemeenten Haren en Tynaarlo. 

PLANGEBIED 
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In het volgende hoofdstuk is ingegaan op het provinciaal en gemeentelijk be-

leid. Hoofdstuk 3 laat zien op welke wijze het plangebied wordt ingericht en 

hoe dat juridisch is vormgegeven. In hoofdstuk 4 wordt verslag gedaan van de 

toets aan allerlei wet- en regelgeving (onder andere op het gebied van natuur 

en milieu). In de laatste twee hoofdstukken komen achtereenvolgens de eco-

nomische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan aan 

bod. 

 

 

LEESWIJZER 
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2 2  B e l e i d  

2 . 1   

P r o v i n c i e  

Het Provinciaal Omgevingsplan Groningen 2009-2013 (hierna ‘Omgevingsplan’) 

bevat het provinciaal ruimtelijk beleid. Het is strategisch van aard en gaat 

over de kwaliteit, de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. 

Voor gemeenten en waterschappen is het Omgevingsplan op onderdelen kader-

stellend.  

 

Het Omgevingsplan heeft als hoofddoelstelling: duurzame ontwikkeling. Daar-

mee wordt bedoeld: ‘voldoende werkgelegenheid én een voor mens en natuur 

leefbaar Groningen’. Deze doelstelling is uitgewerkt in de volgende uitgangs-

punten: 

- Duurzaamheid en duurzame leefomgeving. De optimale balans tussen 

leefbaarheid, milieu en economische groei. Aandacht voor (duurzame) 

energie, het klimaat en water. 

- Bescherming van de bijzondere karakteristieken van het Groninger land-

schap. 

- Leefbaarheid in de stad en op het platteland. Concentratie van wonen 

en werken in de stedelijke gebieden en zorgen voor voldoende voorzie-

ningen in de dorpen. 

 

 
A f b e e l d i n g  1 .  U i t s n e d e  F u n c t i e k a a r t  O m g e v i n g s p l a n  

 

OMGEVINGSPLAN 
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Het Omgevingsplan gaat niet specifiek in op de ontwikkelingsmogelijkheden 

van de zuidoostkant van het Paterswoldsemeergebied. Op de Functiekaart is 

het plangebied aangeduid als ‘recreatie’ (bestaand en nieuw gebied voor re-

creatiewoningen) en ‘landbouw’. Er is tevens een ‘pijl’ opgenomen die de 

indicatieve ligging van de ‘robuuste ecologische verbinding’ aangeeft (REVZ). 

Zuidelijk van het plangebied gelden de aanduidingen ‘noodbergingsgebied’ en 

‘EHS’ voor polder Oosterland/Lappenvoort.  

Er zijn op de overige kaarten van het Omgevingsplan en de Omgevingsverorde-

ning geen waarden of belemmeringen voor (de directe omgeving van) het plan-

gebied aangegeven. 

 

E c o l o g i s c he  v e r b i n d i n g  

Ten aanzien van ecologische verbindingszones merkt het Omgevingsplan het 

volgende op: “We willen voorkomen dat natuurgebieden met hun leefgemeen-

schappen geïsoleerd raken. Daarom is het belangrijk dat we doorsnijding van 

natuurgebied door nieuwe infrastructuur tegengaan en dat er tussen natuurge-

bieden voldoende verbindingszones van hoge kwaliteit zijn […] De taakstelling 

voor robuuste verbindingszones omvat de realisatie van circa 1.100 hectare 

nieuwe natuur […] In onze omgevingsverordening (artikel 4.33) vragen we ge-

meenten in hun bestemmingsplannen rekening te houden met de zoekgebieden 

voor de robuuste verbindingszones en geen onomkeerbare ingrepen toe te 

staan die de aanleg van de verbinding onmogelijk maken.” 

 

V e r b l i j f s r e c r ea t i e  

De provincie geeft verder aan dat er nieuwe parken met recreatiewoningen 

mogen worden ontwikkeld, mits dit niet strijdig is met beleid en regelgeving 

voor natuur en landschap of met het ruimtelijk beleid. Daarnaast is aangege-

ven dat gemeenten permanente bewoning van recreatiewoningen, recreatie-

chalets en stacaravans in bestemmingsplannen moeten uitsluiten. Dit om 

verdere verstedelijking van het buitengebied tegen te gaan en te voorkomen 

dat er functies in het buitengebied ontstaan die qua locatiekeuze en steden-

bouwkundige opzet niet op een woonfunctie zijn berekend. In de Omgevings-

verordening is een bepaling over permanente bewoning van recreatiewoningen 

opgenomen, die in de regels van dit bestemmingsplan is verwerkt. 

 

Op dit bestemmingsplan zijn tevens de artikelen 4.5 (ruimtelijke kwaliteit), 

4.21 (duisternis en stilte), 4.27.1 (niet-agrarische functie in het buitengebied), 

4.29 (verbod op permanente bewoning), 4.31/332 (Ecologische Hoofdstruc-

tuur), 4.35 (Nationaal landschap Drentsche Aa) uit de Omgevingsverordening 

versie 9 maart 2011 van toepassing. In het navolgende is aangegeven hoe met 

deze artikelen in dit bestemmingsplan is omgegaan. 

 

- Ruimtelijke kwaliteit: Voorafgaand aan de totstandkoming van het ste-

denbouwkundig ontwerp voor de uitbreiding van het recreatiegebied is 

een zogenaamde kwaliteitsstudie verricht. Deze studie had als vertrek-

punt de ontstaansgeschiedenis van het gebied en de bestaande land-

schappelijke karakteristieken, zowel van de directe (bebouwde) 

OMGEVINGSVERORDENING 
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omgeving als van de grotere landschappelijke eenheid van het Paters-

woldsemeergebied. Op dit punt wordt verwezen naar hoofdstuk 3 waarin 

de kwaliteitsstudie is verwerkt. 

- Duisternis en stilte: Voorkomen moet worden dat er te veel licht of 

lawaai vanuit het nieuwe recreatiegebied afstraalt op het EHS-gebied 

dat ten oosten daarvan wordt aangelegd. Daarom zal bij de uitwerking 

van de recreatieve bestemming worden aangegeven hoe in het gebied 

met openbare verlichting en geluidsbronnen (verkeersbewegingen, ple-

ziervaart) wordt omgegaan. 

- Volgens artikel 4.27.1 voorziet een bestemmingsplan niet in nieuw ruim-

tebeslag ten behoeve van, noch in nieuwvestiging van niet-functioneel 

aan het buitengebied gebonden functies, zoals wonen of voorzieningen 

voor recreatie. De gemeente heeft  de provincie verzocht de begrenzing 

van het buitengebied te herzien zodat het nieuwe recreatiegebied er 

buiten valt. 

- Verbod op permanente bewoning: In de regels zijn specifieke gebruiks-

bepalingen opgenomen om te voorkomen dat de recreatiewoningen 

permanent worden bewoond. 

- EHS: Een bestemmingsplan mag geen afbreuk doen aan het areaal, de 

samenhang, de (potentiële) abiotische kenmerken en de cultuurhistori-

sche waarden van de Ecologische Hoofdstructuur of van robuuste ver-

bindingszones. Aangezien een deel van het nieuwe recreatiegebied 

binnen de EHS ligt, heeft de gemeente hiervoor ontheffing verkregen 

van de provincie. In paragraaf 4.5 is aangegeven dat deze ontheffing kon 

worden verkregen omdat: 

1. het hier gaat om een kleinschalige ontwikkeling in een gebied met 

beperkte ecologische waarden, waardoor de aantasting beperkt 

blijft; 

2. dit bestemmingsplan per saldo meer natuurwaarde creëert en het 

verlies voldoende wordt gecompenseerd. 

- Nationaal Landschap Drentsche Aa: In een bestemmingsplan dat betrek-

king heeft op het Nationaal Landschap Drentsche Aa moet rekening wor-

den gehouden met de daarbij behorende landschapskenmerken 

(kleinschaligheid van het landschap, de vrij meanderende beek de 

Drentse Aa, alsmede de samenhang van essen, bossen, heides en mo-

derne ontginningen). Op dit punt wordt verwezen naar het door de pro-

vincie opgestelde inrichtingsplan waarin is aangegeven hoe is omgegaan 

met de bestaande karakteristieken van het EHS-gebied. Hierna wordt 

kort ingegaan op dit inrichtingsplan. Zie voor de inhoud daarvan het vol-

gende hoofdstuk. 

 

De provincie Groningen heeft de Dienst Landelijk Gebied opdracht gegeven om 

een inrichtingsplan voor de REVZ rond het Paterswoldsemeer op te stellen. In 

dit plan, getiteld ‘Robuuste verbindingszone Paterswoldsemeer’ (februari 

2010), is aan de hand van enkele principeschetsen aangegeven op welke wijze 

de REVZ gerealiseerd kan worden. Ook is ingegaan op het beheer, de samen-

hang met andere plannen en de uitvoerbaarheid. Zie verder het volgende 

INRICHTINGSPLAN REVZ 
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hoofdstuk waar het inrichtingsplan als basis voor de planbeschrijving is geno-

men. 

2 . 2   

G e m e e n t e  

Het gemeentelijk beleidskader voor het plangebied is onder meer verwoord in 

het bestemmingsplan Paterswoldsemeer.
1
 Hoofddoelstelling voor het Paters-

woldsemeergebied is: “de inrichting en het beheer van het gebied dient in een 

goed evenwicht tussen recreatieve belangen, natuurbescherming en land-

schapsverzorging plaats te vinden.” Het bestemmingsplan biedt expliciet ruim-

te voor de ontwikkeling van een ecologische verbinding tussen het 

Zuidlaardermeer en het stroomdal van de Drentse Aa. Aan deze gronden is de 

bestemming Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurwetenschappelij-

ke waarden toegekend. Ingrepen die het karakteristieke landschapsbeeld 

(openheid naar het meer toe en opstrekkende verkaveling), de bodemstructuur 

en waterhuishouding kunnen verstoren, zijn binnen deze bestemming gebon-

den aan een aanlegvergunning. De realisatie van de REVZ is op grond hiervan 

niet (zonder meer) mogelijk. Dat geldt uiteraard ook voor de toevoeging van 

recreatiewoningen, die eveneens binnen deze bestemming vallen.  

 

Aan het gebied van de bestaande recreatiewoningen is de bestemming Zomer-

huizen en Stacaravans toegekend. Het streefbeeld voor deze bestemming is als 

volgt geformuleerd: "ruim opgezette terreinen met voldoende ruimte tussen de 

huisjes en caravans, zichtlijnen vanaf de terreinen in de richting van het meer, 

compacte bebouwing en een goede aankleding van de percelen met groenvoor-

zieningen. Daarnaast dient er sprake te zijn van een goede landschappelijke 

inpassing." De regels van het bestemmingsplan voorzien in een minimale af-

stand tussen vrijstaande recreatiewoningen overeenkomstig de recreatiewo-

ningen in de rest van het Paterswoldsemeergebied (ad 10 m met de 

mogelijkheid om te besluiten hiervan af te wijken tot 6 m indien er geen ande-

re mogelijkheid bestaat). 

 

De Structuurvisie Haren; Meerweg ontwikkelt Meer (september 2008) is een 

uitwerking van de Kadernota ‘Ontwikkeling Meerweg’ (november 2006). Doel-

stelling van deze kadernota is: “Versterking en verbetering van de recreatie-

ve-, verblijfs- en woonfunctie aan de zuidkant van het meer in de context van 

de bestaande landschappelijke onderlegger.” In de structuurvisie is aangege-

ven dat binnen de ‘oostflank’ van het Meerweggebied het “natte en natuurlij-

ke meer ruimte krijgt, waarbij inrichting ondergeschikt is aan het natuurlijke 

                                                   
1 Dit bestemmingsplan is tijdens de voorontwerpfase van onderhavig bestemmingsplan ver-

vangen door de Beheersverordening Paterswoldsemeer (vastgesteld 24 juni 2013). In deze 

verordening zijn de uitgangspunten van het bestemmingsplan Paterswoldsemeer onverkort 

overgenomen met dien verstande dat nieuwe ontwikkelingen vooralsnog niet zijn meegeno-

men. Als die zich voordoen zullen die met een nieuw bestemmingsplan worden mogelijk 

gemaakt.  

BESTEMMINGSPLAN PA-

TERSWOLDSEMEER 

STRUCTUURVISIE  

MEERWEG 
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karakter.” Gedacht wordt aan een moerasachtige zone die ter hoogte van de 

Meerweg wordt overbrugt en overgaat in het Friescheveen. Verder wordt nog 

gesproken over het creëren van een extra opvaart in het gebied ten westen 

van de ecologische verbinding. Hierdoor zullen de in het gebied aanwezige 

woon- en recreatieve functies sterker aan het meer verbonden worden. Over 

de exacte ligging van de ecologische verbinding doet de Structuurvisie geen 

uitspraken.  

De Structuurvisie houdt expliciet rekening met de uitbreiding van het verblijfs-

recreatiegebied ten westen van de ecologische verbinding. Aangegeven wordt 

dat hier een invulling met 18 recreatiewoningen mogelijk is. 
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3 3  P l a n b e s c h r i j v i n g  

3 . 1   

T o e k o m s t i g e  i n r i c h t i n g  

3 . 1 . 1   

E c o l o g i s c h e  v e r b i n d i n g  

De robuuste ecologische verbindingszone (REVZ) die langs het Paterswoldse-

meer loopt maakt, zoals gezegd, onderdeel uit van de ‘Natte as’. Deze as is 

bedoeld om internationaal waardevolle (laagveen)moerassen te verbinden. Het 

hoofdtracé van de ‘Natte As’ binnen de drie noordelijke provincies loopt van 

de Rottige Meenthe (Friesland) tot aan de Duitse grens. Het deel dat voor het 

Paterswoldsemeer relevant is, valt binnen de verbinding Leekstermeer – Mid-

den-Groningen. Voor deze verbinding zijn in het handboek robuuste verbin-

dingszones (HRV) de natuurdoelen water, riet/moeras, nat schraalland en 

moerasbos aangegeven. Aan deze doelen zijn twee ecosysteemtypen gekop-

peld: ‘moeras, struweel en groot water’ en ‘grasland met klein water’. In de 

navolgende tabel zijn de doelsoorten per ecosysteemtype opgenomen. Zie ook 

het inrichtingsplan voor andere soorten die van de nieuwe natuur kunnen mee-

profiteren. 

 

Ambitieniveau Ecosysteemtype Ecoprofiel* Doelsoort Soortgroep 

B1 Moeras Bever  Bever  Zoogdieren 

B1 Moeras/grasland Otter  Otter  Zoogdieren 

B2 Moeras Noordse woelmuis Noordse woelmuis Zoogdieren 

B2 Moeras Ringslang Ringslang/Heikikker Reptielen 

B1 Moeras Grote Karekiet Grote Karekiet Vogels 

B1 Moeras Grote Karekiet Sprinkhaanzanger Vogels 

B1 Moeras Roerdomp Roerdomp Vogels 

B2 Moeras Blauwborst Blauwborst Vogels 

B2 Moeras Blauwborst Snor Vogels 

B2 Moeras Rietzager Rietzanger Vogels 

B2 Grasland Klaverblauwtje Klaverblauwtje Dagvlinders 

B2 Grasland Klaverblauwtje Grote vuurvlinder Dagvlinders 

*een ecoprofiel bestaat uit één of meerdere doelsoorten 

 

De Eelderwolderpolder/Onlanden (ten westen van het Paterswoldsemeer) en 

het gebied van het Zuidlaardermeer zijn zogenaamde sleutelgebieden (leefge-

bieden), die verbonden moeten worden. Een sleutelgebied heeft een opper-

vlakte van minimaal 750 ha. De afstand tussen deze twee sleutelgebieden 

bedraagt circa 10 km. De oppervlakte van polder Lappenvoort/Oosterland is 

circa 500 ha. 

 

PROGRAMMA 
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De benodigde breedte van de schakels tussen sleutelgebieden is afhankelijk 

van de ecosysteemtypen.  De  ecosysteemtypen ‘moeras, struweel en groot 

water’  en ‘grasland met klein water’  hebben een optimale breedtemaat van 

ongeveer 100 m. De schakels tussen de gebieden worden niet gelijk ingericht 

als deze gebieden, maar moeten geschikt zijn voor de doelsoorten om deze 

schakels te kunnen gebruiken. 

 

 
A f b e e l d i n g  4 .  I n d i c a t i e v e  i n r i c h t i n g  R E V Z  

 

Bovenstaande afbeelding geeft de beoogde inrichting van de REVZ binnen het 

plangebied weer. Centraal in dit gebied ligt een watergang die het Paters-

woldsemeer met het water ten zuiden van de Meerweg verbindt. Deze water-

gang valt grotendeels samen met een bestaande sloot. Naast een ecologische 

functie zal de nieuwe watergang ook een belangrijke waterhuishoudkundige 

functie gaan vervullen. Via deze watergang zal water uit de Drentsche Aa in 

het Paterswoldsemeer worden gelaten, om deze op peil te houden. Het water 

van de Drentsche Aa heeft een betere kwaliteit dan het water van het Noord-

Willemskanaal dat op dit moment wordt ingelaten. 

 

De nieuwe watergang wordt aangelegd met natuurvriendelijke oevers. De slo-

ten blijven gehandhaafd en krijgen eveneens natuurvriendelijke oevers. Daar-

tussen liggen extensief te beheren graslanden. Zo blijft de structuur van het 

huidige landschap behouden. De REVZ heeft op de meeste plekken een breedte 

van circa 90-100 m. In de REVZ ligt een bosje/particuliere tuin. Dit blijft even-

eens gehandhaafd. De inrichting van de REVZ wordt ten oosten van dit bosje 

gemaakt, gebruikmakend van de reeds bestaande watergang. Bij de Meerweg, 

waar de REVZ vrij smal is (circa 70 m), komt aan weerszijden beplanting te 

staan. Dit om de zone enigszins af te schermen. Het nieuwe bosje achter de 

bebouwing dient als buffer vanwege het recreatiegebied langs het meer. Dit 

INRICHTING 



 

  
103.00.01.25.00.toe - Bestemmingsplan EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldse-

meer – 20 augustus 2014 
 

21 

buffergebied en de aangrenzende gronden zijn op dit moment bestemd als 

Kampeerterrein. 

 

 
A f b e e l d i n g  5 .  P e r c e e l  m e t  h u i d i g e  b e s t e m m i n g  k a m p e e r t e r r e i n  

 

Waar de zone de Meerweg kruist komt een brug. De brug bestaat uit twee de-

len, één voor het autoverkeer en één voor het fietsverkeer. Tussen beide de-

len valt licht op de REVZ. Eventueel kan gekozen worden voor twee separate 

bruggen op grotere afstand van elkaar. 

 

De kruising met de Meerweg is cruciaal. Hier is de breedte van de zone smal en 

is er door het verkeer vrij veel verstoring. De inpassing van de brug en de zone 

aan weerszijden van de brug zijn van groot belang voor het functioneren van 

de REVZ. Bij de inpassing van de brug zal rekening worden gehouden met de 

toeritten van omliggende woningen/voorzieningen. 

De ecologische verbinding komt ten zuiden van de Meerweg uit in het Friesche-

veen. Het plaatselijk aanwezige café wordt aan de westkant gepasseerd. Het 

overige gebied ten zuiden van de Meerweg wordt deels opnieuw ingericht om 

meer ruimte te creëren voor de doelsoorten.  

Om aan de zuidzijde van de ecobrug een, ecologisch bezien, obstakelvrije zone 

en een goede aansluiting met de aan te leggen waterloop met de Drentse Aa te 

realiseren dient ongeveer 75 m van deze dijk te worden verlegd. Voor deze 

dijkverlegging wordt de ruimte gebruikt tussen de Drentse Aa en het water van 

het Friescheveen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de reeds bestaande 

dijk rond de polder "Oosterland/Lappenvoort" over een lengte van ca. 60 m, de 

totale verlegging geeft een dijk van ongeveer 170 m. Vanwege deze verlegging 

dient eveneens het tracé van deze waterkerende dijk rond de polder over een 

afstand van circa 95 m in zuidelijke richting te worden verlegd. Beide te ver-

leggen dijken behouden hun respectievelijke waterkerende functies. 

Dit betekent dat 75 m bestaande dijk als belangrijk lijnelement direct ten 

zuiden van de Meerweg wordt vervangen door een dijk over een lengte van 
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170 m, waarbij gebruik wordt gemaakt van 60 m polderdijk. Deze polderdijk 

wordt eveneens in zuidelijke richting verlegd over een afstand van 95 m. 

Gezien de beperkte lengte waarover deze verleggingen plaatsvinden en de 

richting waarin, is de aantasting van de cultuurhistorische waarde zeer be-

perkt. Wel zal de uitvoering van het werk onder archeologisch toezicht uitge-

voerd dienen te worden.  

 

De inrichting van de REVZ zal op korte termijn nader worden gedetailleerd, 

vooral ook met het oog op de waterhuishoudkundige aspecten. Uitgangspunt is 

dat in het naastgelegen gebied geen wateroverlast optreedt. De randvoor-

waarden hiervoor zijn inmiddels overeengekomen met het waterschap en in de 

waterparagraaf vastgelegd. 

3 . 1 . 2   

R e c r e a t i e g e b i e d  

Het verblijfsrecreatiegebied langs de zuidoostrand van het Paterswoldsemeer 

maakt, zoals gezegd, ook deel uit van het plangebied. Dit gebied bestaat uit 

recreatiewoningen van verschillende omvang en architectuur. De recreatiewo-

ningen liggen veelal op ruime kavels en beschikken aan de meerzijde over een 

steiger (met boothuis). Via een toegangsweg is een deel van de recreatiewo-

ningen bereikbaar vanaf de Hoornsedijk. Deze kruist daarmee de REVZ. Door 

de geringe verkeersintensiteit vormt zij geen belemmering voor de ecologische 

functie van de zone. 

 
A f b e e l d i n g  6 .  I n d i c a t i e v e  i n r i c h t i n g  r e c r e a t i e g e b i e d  ( B r o n :  k w a l i -

t e i t s s t u d i e )  
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De inrichting van het bestaande recreatiegebied wordt met dit bestemmings-

plan niet gewijzigd. Voor het nieuwe gebied heeft de gemeente de Kwaliteits-

studie recreatiewoningen Oostflank Meerweg (Noordpeil, 10 juli 2012) laten 

opstellen. Doel van deze studie is: “het realiseren van een recreatieterrein 

met een gebiedseigen karakter waarbij zowel de stedenbouwkundige structuur 

als de inrichting en het materiaalgebruik in overeenstemming zijn met de om-

geving.” Bij ‘omgeving’ gaat het zowel om de toekomstige REVZ als om het 

bestaande recreatiegebied. De studie heeft hiervoor ‘kwaliteitskaders’ opge-

nomen. Aan het slot van het rapport zijn ook enkele beeldkwaliteitseisen op-

genomen. Hieronder is kort op de kwaliteitsstudie ingegaan. Voor alle 

duidelijkheid wordt daarbij opgemerkt dat de studie een indicatief karakter 

heeft en nog op onderdelen kan wijzigen. Pas bij de uitwerking van de recrea-

tieve bestemming (zie volgende paragraaf) zal de inrichting definitief worden 

bepaald. 

Het nieuwe recreatiegebied beslaat een oppervlak van circa 1,6 ha. Hierbinnen 

is ruimte voor maximaal 18 recreatiewoningen met een hoofdgebouw van 

maximaal 100 m
2
 (footprint). In het bestemmingsplan wordt ook de mogelijk-

heid geboden een aantal recreatiewoningen samen te voegen en als één ge-

bouw vorm te geven. Dit draagt bij aan de diversiteit van verschillende 

bouwvolumes en de verhouding van bebouwing en groen, meer ruimte om min-

der gebouwen. In de voorgaande afbeelding is een indruk gegeven hoe de re-

creatiewoningen kunnen worden ingepast. Aangesloten wordt bij de oriëntatie 

en omvang van de bestaande recreatiewoningen. De huidige verkavelingsrich-

ting, evenals het bestaande slotenpatroon, worden in dit ontwerp gerespec-

teerd.  

In overleg met de toekomstige ontwikkelaar zal bekeken worden of een (direc-

te) vaarverbinding met het Paterswoldsemeer mogelijk is. Qua beplanting zal 

worden aangesloten bij de karakteristieken van het omliggende landschap. Aan 

de oostelijke rand van het nieuwe recreatiegebied komt een groenstrook die 

als buffergebied ten opzichte van de REVZ is bedoeld. Het nieuwe recreatiege-

bied is ontsloten via de parkeerplaats aan de Meerweg (en niet via de Hoornse-

dijk). Deze ontsluitingsroute wordt ook deels gebruikt door de recreanten van 

de bestaande recreatiewoningen. Bij de latere uitwerking van de plannen voor 

het nieuwe recreatieterrein zal – voor het gedeelte dat binnen dit bestem-

mingsplan ligt – worden gekeken op welke wijze de ontsluiting kan worden 

gedetailleerd. Ten aanzien van de aansluiting op de Meerweg worden geen 

verkeerskundige knelpunten of problemen met betrekking tot de verkeersvei-

ligheid verwacht. De Meerweg geldt als erftoegangsweg waarvoor tot voor kort  

een maximumsnelheid van 60 km p/u gold maar waarvoor een verkeersbesluit 

in december 2012 is genomen waarin is bepaald dat na de reconstructie (begin 

2014) een maximumsnelheid van 50 km p/u gaat gelden. Aan deze weg zijn 

reeds diverse ontsluitingen van (groepen) woningen aanwezig, die passen bij 

de functie van de weg. De verkeersgeneratie van de nieuwe recreatiewoningen 

bedraagt 42 ritten per etmaal (zie paragraaf 4.4). Dit is dusdanig gering dat de 

doorstroming op de Meerweg niet in gevaar komt.  
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3 . 2   

J u r i d i s c h e  v o r m g e v i n g  

A l g em 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 Wet ruimtelijke ordening 

(Wro), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro). Tevens sluiten de regels aan bij de eisen conform 

de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 (SVBP 2008).  

 

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

van het Bro en zijn, daar waar relevant, aangevuld met essentiële begrippen. 

Dit geldt tevens voor de opzet van de algemene regels (anti-dubbeltelbepaling, 

algemene gebruiksregels, algemene afwijkingsregels) en het overgangsrecht. 

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de 

gronden in het plangebied. 

 

O pb o u w  v an  d e  r e g e l s  

 

De regels van het bestemmingsplan kennen een vaste opbouw en volgorde, 

conform de SVBP 2008. 

 

B e s t e m m i n g en  e n  a fw e g i n g  v an  b e l a n g en  

 

In het bestemmingsplan zijn vier hoofdbestemmingen opgenomen. Dit zijn: 

Natuur, Recreatie–Verblijfsrecreatie, Recreatie (uit te werken) en Verkeer. 

Daarnaast is de dubbelbestemming Leiding - Gas opgenomen.  

 

N a t u u r  

De bestemming Natuur geldt voor het gebied dat zal worden ingericht als eco-

logische verbindingszone. De inrichting van dit gebied is in paragraaf 3.1.1 

beschreven. Zowel de zone ten noorden als ten zuiden van de Meerweg zijn 

opgenomen in het plangebied.  

 

Binnen de bestemming zijn onder andere ook (nieuwe of te vervangen) water-

keringen toegestaan. Aan de zuidzijde van de Meerweg zal een bestaande wa-

terkering worden verlegd. 

 

R e c r ea t i e - V e r b l i j f s r e c r ea t i e  

De Bestemming Recreatie–Verblijfsrecreatie geldt voor het bestaande ver-

blijfscreatiegebied waar 15 recreatiewoningen zijn gelegen. Dit gebied heeft 

een soortgelijke regeling gekregen als de vigerende bestemming Zomerhuizen 

en Stacaravans (zie inleiding en paragraaf 2.2).  
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De bebouwingsregeling is echter verruimd. Dat heeft enerzijds te maken met 

de huidige situatie. Het oppervlak van de bestaande recreatiewoningen is soms 

groter dan het vigerend bestemmingsplan toestaat. Anderzijds geldt voor dit 

gebied dat, gelet op de omvangrijke kavels, grotere recreatiewoningen zowel 

landschappelijk als stedenbouwkundig gezien aanvaardbaar worden geacht. Er 

is wat dit betreft een duidelijk onderscheid met de andere recreatiegebieden 

rond het Paterswoldsemeer waar sprake is van gemiddeld (veel) kleinere ka-

vels. In het vigerend bestemmingsplan Paterswoldsemeer is het maximum toe-

gestane oppervlak voor recreatiewoningen daarom beperkt tot 55 m
2
. Een 

groter oppervlak is omwille van ‘een goede ruimtelijke inpassing, afgestemd 

op de landschappelijke waarden’, niet wenselijk. Voor het plangebied kan daar 

dus van worden afgeweken.  

De nieuwe regeling voorziet in een oppervlak van 100 m
2
 aan bebouwing (inclu-

sief bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde) per perceel. Voor de 

ruimtelijke aanvaarbaarheid hiervan wordt verwezen naar eerdergenoemde 

Kwaliteitsstudie.  

De doelstelling van deze bestemming (die voor dit bestemmingsplan overigens 

niet nieuw is) is om de bebouwing op ieder perceel zo veel mogelijk te integre-

ren, dat wil zeggen dat (met uitzondering van boothuizen – per perceel is één 

toegestaan), hoofd- en bijgebouwen één geheel moeten vormen. Verder is het 

de bedoeling dat de recreatieve bebouwing minimaal 10 m uit elkaar staat en 

zo wordt gepositioneerd dat het groene, natuurlijke karakter van de locatie 

behouden blijft en versterkt wordt. Uiteraard kan hier alleen op worden ge-

stuurd als er zich nieuwe ontwikkelingen ter plaatse voordoen (verbouw of 

herbouw). Er kunnen dan ten aanzien van de plaats en bouwhoogten nadere 

eisen worden gesteld.  

De regeling is voorts zo opgezet dat bestaande rechten zo veel mogelijk zijn 

verankerd in dit plan. In geval van volledige vernieuwing van bebouwing moet 

echter wel aan de eisen uit dit bestemmingsplan worden voldaan.  

Voorts kent dit bestemmingsplan, zoals ieder bestemmingsplan, overgangs-

recht waarin is geborgd dat legale bestaande bouw- en gebruiksrechten ge-

handhaafd blijven.  

 

W o o n d o e l e i n d en  

Aan één perceel binnen het bestaande verblijfsrecreatiegebied is de bestem-

ming Woondoeleinden toegekend. Het gaat hier om een voormalige recreatie-

woning aan de Hoornsedijk 28 A-1, waarvoor in 1946 een bouwvergunning voor 

de verbouw tot een permanente woning is afgegeven. Sindsdien is er sprake 

van permanente bewoning. In 1990 is de woonfunctie ‘bevestigd’, eveneens in 

het kader van een bouwvergunningstraject. Daarnaast heeft het college van 

burgemeester en wethouders in 2010 per brief aan de eigenaar aangegeven dat 

op grond van het overgangsrecht, permanente bewoning is toegestaan. Gede-

puteerde Staten hebben besloten ontheffing te verlenen van de Omgevingsver-

ordening provincie Groningen met betrekking tot het toekennen van de 

bestemming Wonen aan het perceel Hoornse Dijk 28A-1 te Haren.  
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R e c r ea t i e  –  V e r b l i j f s r e c r ea t i e  u i t  t e  w e r k e n  

Deze bestemming geldt voor het gebied gelegen tussen de REVZ en het be-

staande verblijfsrecreatiegebied. De doelstelling van deze bestemming is de 

realisatie van maximaal 18 kwalitatief hoogwaardige recreatiewoningen in een 

natuurlijke setting, aansluitend bij het bestaande recreatiegebied en de REVZ. 

De uitwerkingsregels zijn gebaseerd op de ‘Kwaliteitsstudie’ (zie paragraaf 

3.1.2).  

Burgemeester en wethouders zullen het plangebied eerst nader moeten uit-

werken en definitieve regels/inrichtingseisen moeten stellen, voordat er kan 

worden gebouwd. 

 

V e r k e e r  

De bestemming Verkeer is opgenomen voor de Meerweg. Binnen deze bestem-

ming kan de brug over de REVZ worden gerealiseerd.  

 

L e i d i n g  -  Ga s  

Langs de Meerweg ligt een hogedruk gasleiding. Zolang deze leiding niet buiten 

gebruik is genomen is een beschermende regeling noodzakelijk. Deze leiding is 

daarom bestemd middels de dubbelbestemming Leiding – Gas. De bestemming 

ligt op een zone met een breedte van 10 m (ter weerszijden van de leiding 5 

m) en bevat een beschermende regeling ter voorkoming van beschadiging van 

de leiding. De bescherming betekent niet dat activiteiten onmogelijk zijn maar 

dat deze wel dienen te worden getoetst door vergunningaanvraag voordat die 

worden uitgevoerd. De regeling is afgestemd op de recente opmerkingen van 

de Gasunie uit het vooroverleg op dit plan (d.d. 25 april 2013). De vergunning-

plicht is voorts ook afgestemd op de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse 

netten (WION) waarbinnen voor machinaal graven reeds beschermende bepa-

lingen zijn opgenomen.  

 

O v e r i g e  r eg e l s  

 

Tot slot zijn in de regels de anti-dubbeltelbepaling, algemene gebruiksregels, 

algemene afwijkingsregels, en het overgangsrecht opgenomen.  
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4 4  T o e t s  a a n  w e t -  e n  

r e g e l g e v i n g  

4 . 1   

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

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

met uitzondering van wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aange-

duid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 

Buiten de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor tweestrookswegen 250 

m (aan weerszijden van de weg, gerekend vanuit de wegas). Indien geluidsge-

voelige bebouwing binnen deze zone wordt gerealiseerd, dient akoestisch on-

derzoek plaats te vinden. Van belang voor dit bestemmingsplan is de Meerweg 

(N861).  

 

B e s t a a n d e  w o n i n g e n  

Langs de Meerweg liggen enkele woningen. Onderzocht is of de geluidsnormen 

voor deze woningen door de aanleg van de brug worden overschreden. De be-

vindingen van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport Bouw Ecobrug 

Meerweg Haren (WMA, 18 februari 2014), dat integraal als bijlage bij dit be-

stemmingsplan is opgenomen. In het rapport wordt geconcludeerd dat er 

slechts een geringe toename van geluid is te verwachten bij de dichtstbijzijnde 

woning Meerweg 201 (maximaal 0,62 dB(A) ten opzichte van de heersende 

waarde). Op de verder weg gelegen woningen is deze waarde nog lager. Er is 

daarom ook geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhin-

der. Omdat de toename van het geluid ook verwaarloosbaar is in de zin dat 

deze voor het menselijk oor niet of nauwelijks waarneembaar is, acht het ge-

meentebestuur extra maatregelen ook op grond van een goede ruimtelijke 

ordening niet noodzakelijk. 

 

R e c r ea t i ew o n i n g en  

Recreatiewoningen zijn formeel geen geluidsgevoelige objecten in de zin van 

de Wet geluidhinder. In het kader van ‘een goede ruimtelijke ordening’ is het 

wel zaak om aan te geven of aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB kan wor-

den voldaan. Daarom is een beknopt onderzoek verricht. Hieruit blijkt dat de 

48 dB geluidscontour op circa 71 m uit de as van de Meerweg ligt (de recon-

structie verandert daar weinig aan). De afstand van de recreatiewoningen tot 

de Meerweg bedraagt circa 160 m. In de zin van de Wet geluidhinder is dus 

geen sprake van geluidhinder. Zie de bijlagen voor het rekenblad van dit on-

derzoek. 
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4 . 2   

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

De recreatiewoningen gelden als hindergevoelige objecten. Aangezien het 

nieuwe verblijfsrecreatieterrein niet binnen de zones van omliggende bedrij-

vigheid of voorzieningen ligt, is er wat dit betreft geen sprake van een knel-

punt. 

4 . 3   

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

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) verplicht gemeenten en pro-

vincies die milieuvergunningen verlenen of een bestemmingsplan maken, reke-

ning te houden met externe veiligheid. Doel van het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen is individuele en groepen burgers een minimum beschermingsni-

veau te garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. 

 

I n r i c h t i n g e n  

In de directe nabijheid van het plangebied zijn geen bedrijven aanwezig die 

onder de werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen vallen (bron: 

Risicokaart Groningen). 

 

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

Parallel aan de Meerweg ligt een aardgastransportleiding. Dit is een leiding die 

valt onder de werking van het Besluit externe veiligheid Buisleidingen. In over-

leg met de leidingbeheerder is besloten dat deze leiding een stuk naar het 

noorden zal moeten opschuiven. In het plan(gebied) is de te wijzigen ligging 

van de leiding met bijbehorende plaatsgebonden risicocontour opgenomen. Dit 

betreft het gebied van de dubbelbestemming  Leiding-Gas. Met de verplaatsing 

van deze leiding komen er geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen de 

plaatsgebonden risicocontour te liggen. 

 

De effectafstand van deze leiding bedraagt 80 m (bron: Risicokaart). Aangezien 

de afstand van de nieuwe recreatiewoningen tot deze leiding ten minste 150 m 

bedraagt, hoeft er op dit punt geen onderzoek plaats te vinden.  

 

T r a n s p o r t  

Het plangebied valt buiten de effectafstand van wegen waarover transport van 

gevaarlijke stoffen plaatsvindt. 

4 . 4   

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

Nederland heeft de regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in 

de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden overal, met 
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uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstandighedenwet 

van toepassing) en locaties waartoe leden van het publiek gewoonlijk geen 

toegang hebben. 

 

Op 15 november 2007 is dit deel van de Wet milieubeheer in werking getreden. 

Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

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

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

wikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten 

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

normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. 

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met 

het NSL. Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden. 

 

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

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

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

sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. 

In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal 

programma een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toena-

me van maximaal 1,2 µg/m
3
 NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt 

beschouwd.  

 

Dit bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van 18 recrea-

tiewoningen. Op basis van de CROW-publicatie nr. 272 ‘Verkeersgeneratie 

voorzieningen’ is de ritgeneratie van een recreatiewoning bepaald op 2,32 

ritten per etmaal. De totale ritgeneratie bedraagt derhalve 42 ritten. 

 

Voor kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen die effect kunnen heb-

ben op de luchtkwaliteit heeft het voormalige Ministerie van VROM in samen-

werking met InfoMil de nibm-tool juni 2011 ontwikkeld. Daarmee kan op een 

eenvoudige en snelle manier worden bepaald of een plan niet in betekenende 

mate bijdraagt aan luchtverontreiniging. Met behulp van deze rekentool is de 

toename van de stoffen NO2 en PM10 bepaald.  

 

NSL/NIBM 

BESTEMMINGSPLAN 

NIBM-TOOL 
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Uit de berekeningen met de nibm-tool blijkt dat het plan de grens van 3% (een 

toename van 1,2 µg/m
3
 NO2 of PM10) niet overschrijdt. Het project moet der-

halve worden beschouwd als een nibm-project.  

 

Hoewel geconstateerd is dat het project een zogenaamd nibm-project betreft, 

dient ook te worden bezien of de luchtkwaliteit in het plangebied niet zodanig 

is dat de normen voor een goed woonklimaat worden overschreden. Daartoe is 

gebruik gemaakt van de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland 2011. 

De kaarten worden elk jaar bijgesteld en geven een beeld van de huidige en 

toekomstige luchtkwaliteit in Nederland. Per kilometervak worden de concen-

traties voor de verschillende luchtverontreinigende stoffen weergegeven waar-

voor Europese regelgeving bestaat. De kaarten hebben een juridisch-formele 

status. 

 

De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor ruimtelijke plannen betreffen 

stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). De grenswaarden voor stikstofdioxide 

(NO2) en fijn stof (PM10) uit de wet zijn opgenomen in de navolgende tabel. 

 

Grenswaarden luchtconcentraties NO2 en PM10 

Luchtconcentratie Norm 

NO2  

jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3 

PM10  

jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3 

 

Getoetst dient te worden aan de norm voor NO2 per 1 januari 2015. Vanaf die 

datum moet blijvend aan de norm van NO2 worden voldaan. Per 21 juni 2011 

moet aan de grenswaarden voor fijn stof worden voldaan. 

Uit de Grootschalige Concentratiekaarten blijkt dat in het plangebied de vol-

gende achtergrondniveaus zijn gemeten en worden verwacht voor NO2 en PM10. 

 

  

ACHTERGRONDNIVEAU 
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Achtergrondniveaus luchtkwaliteit 

Stof 2010 2015 2020 

    

PM10 21,1 µg/m3 17,6 µg/m3 17,1 µg/m3 

NO2 14,0 µg/m3 11,9 µg/m3 9,7 µg/m3 

 

Uit de gemeten en berekende achtergrondniveaus blijkt dat deze ruim onder 

de wettelijke normen blijven. Nader onderzoek kan derhalve achterwege blij-

ven. 

4 . 5   

E c o l o g i e  

Ter bescherming van ecologische waarden dient bij ruimtelijke ingrepen een 

afweging te worden gemaakt in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS), de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet.  

In 2011 en 2012 zijn door ecologisch adviesbureau Koeman en Bijkerk diverse 

onderzoeken uitgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet en in verband 

met de ligging van een deel van het plangebied binnen de Ecologische Hoofd-

structuur. De belangrijkste conclusies kunnen als volgt worden samengevat
2
: 

 

In het plangebied komen alleen algemene en licht beschermde soorten van de 

Flora- en faunawet voor. Streng beschermde soorten worden niet verwacht. Er 

is bestaat derhalve geen noodzaak tot het aanvragen van ontheffingen in het 

kader van de Flora- en faunawet. Wel blijft voor alle soorten de algemene 

zorgplicht gelden. Bij verstoring van dieren tijdens de werkzaamheden moeten 

deze daarom de gelegenheid krijgen te vluchten naar een nieuwe leefomge-

ving. Aanbevolen wordt om bij werkzaamheden aan watergangen te werken 

vanuit één richting en bij voorkeur te werken richting een open einde of aan-

grenzende sloot, zodat vissen en amfibieën kunnen vluchten naar aansluitende 

watergangen. Voor eventuele kap van bosschages geldt dat werkzaamheden bij 

voorkeur plaatsvinden buiten het broedseizoen van vogels en dat bomen en 

struiken geïnspecteerd worden op broedgevallen vlak voor de kap. 

Met de realisatie van de plannen waarbij voorzien is in de bouw van recreatie-

woningen maar ook in de aanleg van een robuuste verbindingszone, zullen in 

zijn totaliteit de natuurwaarden sterk toenemen ten opzichte van de huidige 

situatie. Doordat het overgrote deel van het plangebied bijzonder verruigd is, 

zijn beschermde of bijzonder soorten of habitattypen momenteel niet aanwe-

zig. De sloten, die karakteristiek zijn voor het gebied, zijn op veel plaatsen 

zeer matig watervoerend of zelfs helemaal dichtgegroeid en drooggevallen op 

het perceel waar de recreatiewoningen zijn voorzien. Schade aan natuur- of 

landschappelijke waarden door de voorgenomen bouw van de recreatiewonin-

                                                   
2  Ecologisch onderzoek in verband met de voorgenomen herinrichting van het landschap ten 

noordoosten van de Meerweg te Haren (Koeman en Bijkerk, 28 oktober 2011); Toetsing Flo-

ra- en faunawet en Nee-tenzij toets in verband met de voorgenomen ontwikkeling van de 

ecologische verbinding Meerweg, gemeente Haren (Koeman en Bijkerk, 26 september 2012). 

CONCLUSIES 
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gen is daarom niet aan de orde en compenserende of mitigerende maatregelen 

zijn derhalve niet noodzakelijk. Wel wordt aanbevolen om daar waar de in-

richting van het recreatieterrein dat toelaat drooggevallen greppels watervoe-

rend te maken en bestaande houtwallen en bosschages te behouden of te 

versterken. Op die manier wordt dit deel goed ingepast in het geheel van de 

robuuste verbindingszonde met sloten en houtwallen. De bestaande houtwallen 

binnen het plangebied zijn beperkt in omvang en sluiten niet aan op andere 

houtwallen, waardoor deze als lijnelement momenteel niet van waarde zijn 

voor vleermuizen. Zelfs als deze elementen niet worden aangebracht of be-

houden zal een goed groenbeheer, waarbij verruiging wordt tegengegaan, 

waarschijnlijk ook al een positief effect hebben op het voorkomen van diverse 

diersoorten. 

Door het realiseren van de robuuste verbindingszone waarbij onder andere 

natuurlijke oevers zullen worden aangelegd langs de watergangen ontstaan 

betere kansen voor diverse planten en diersoorten in het plangebied als ge-

heel. Door de sterke toename van de natuurwaarden en de robuustheid van de 

EHS in het plangebied bij realisatie van de plannen, wordt het beperkte are-

aalverlies van de EHS ruimschoots gecompenseerd. Omdat er op deze manier 

netto winst optreedt voor de EHS is een ontheffing van de Omgevingsverorde-

ning zeker mogelijk. 

4 . 6   

A r c h e o l o g i e  

De robuuste ecologische verbindingszone wordt aangelegd in en langs de rand 

van het dal van de Drentsche Aa dat op de Beleidskaart Archeologie van de 

gemeente Haren (Libau, 14 februari 2012) als ‘archeologisch attentiegebied’ 

staat aangegeven. Ten zuiden van de Meerweg doorkruist de nieuw aan te 

leggen watergang een oude dijk en een historische watergang i.c. Schipsloot. 

Voor het beekdal geldt dat er archeologische resten uit de vroege prehistorie, 

late middeleeuwen en 18de/19de eeuw kunnen worden aangetroffen. Ter 

plaatse van de Paterswoldsedijk en de Schipsloot is sprake van archeologische 

en cultuurhistorische belangen. 

 

Libau heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. In de bijbehorende 

rapportage
3
 is het volgende geconcludeerd:  

Geadviseerd wordt om op die locaties, waar de bodemingrepen dieper dan 40 

cm onder het maaiveld zullen reiken, een inventariserend veldonderzoek in de 

vorm van een karterend booronderzoek (en mogelijk een oppervlaktekartering) 

uit te laten voeren. … Uit de resultaten van dit booronderzoek moet duidelijk 

worden of er langs bovengenoemde tracés nog vervolgonderzoek noodzakelijk 

is in de vorm van een (passieve) archeologische begeleiding. 

                                                   
3  Plangebied ‘robuuste ecologische verbindingszone’ Meerweg-Oost te Haren. Libau, 18 okto-

ber 2012.  
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Ter plaatse van de Meerweg zelf kan vanwege de aanwezigheid van de asfalt-

laag geen booronderzoek plaatsvinden. Bodemingrepen dieper dan 40 cm die-

nen hier onder een (passieve) archeologische begeleiding plaatsvinden. Ook de 

werkzaamheden die gepland staan voor de percelen van de camping ten noor-

den van de Meerweg en de percelen behorend bij Café Friescheveen ten zuiden 

van de Meerweg, kunnen onder een (passieve) archeologische begeleiding wor-

den uitgevoerd. 

Voor het uitvoeren van een archeologische begeleiding is een goedgekeurd 

Programma van Eisen (PvE) nodig. 

Mogelijk zijn er nog (delen van) veenterpen en aan veenontginning gerelateer-

de structuren/vondsten aanwezig in het deel van het plangebied dat een lage 

verwachting (groen op de beleidskaart) kent. Mochten tijdens de werkzaamhe-

den in dit deel van het plangebied alsnog archeologische resten worden aange-

troffen, dan geldt krachtens de Monumentenwet (1988) een meldingsplicht. 

Vondsten dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de gemeente Haren 

en Libau.
4
 

4 . 7   

B o d e m  

De gemeente heeft een archiefonderzoek uitgevoerd om te kunnen beoordelen 

in hoeverre er binnen het plangebied (mogelijk) sprake is van bodemverontrei-

niging. Hieruit is naar voren gekomen dat er op dit moment geen gevallen van 

verontreiniging van de bodem noch van het grondwater bekend zijn. Gelet op 

het historische gebruik van de gronden wordt ook geen verontreiniging ver-

wacht. Dat betekent dat er op dit moment geen reden is om aan te nemen dat 

het bestemmingsplan niet uitvoerbaar is op dit punt. Voor het nieuwe recrea-

tiegebied zal overigens in het kader van de uitwerking wel een verkennend 

bodemonderzoek worden uitgevoerd. De reden dat dit niet nu al gedaan wordt 

heeft te maken met de beperkte houdbaarheid van een dergelijk onderzoek (5 

jaar). 

4 . 8   

W a t e r  

Het Besluit ruimtelijke ordening schrijft voor dat in de toelichting op ruimte-

lijke plannen een waterparagraaf moet worden opgenomen. Daarin dient ver-

slag te worden gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de 

waterhuishoudkundige situatie. 

 

Er is overleg gevoerd tussen de Dienst Landelijk Gebied, de provincie Gronin-

gen, de gemeente Haren en de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en 

                                                   
4  Uit eerder verricht bureauonderzoek door Libau bleek dat voor het nieuwe recreatiegebied 

een lage archeologische verwachtingswaarde geldt en dat onderzoek hiervoor niet noodza-

kelijk is. 
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Aa’s over de beoogde waterhuishouding in het plangebied. Hierna volgt een 

samenvatting van de belangrijkste afspraken. 

 

E c o l o g i s c he  v e r b i n d i n g s z on e   

De Robuuste ecologische verbindingszone (REVZ) is onderdeel van de EHS in 

Groningen. Zoals aangegeven in de planbeschrijving, wordt de REVZ, conform 

de terminologie van natuurdoeltypen, ingericht als ‘moeras, struweel en groot 

water’ en ‘grasland met klein water’. Binnen deze EHS-doelstelling wordt in 

dit bestemmingsplan voor een inrichting gekozen die bestaat uit watergangen 

met brede natuurvriendelijke oevers en daartussen extensief te beheren gras-

landen. 

 

In het ontwerp-bestemmingsplan is melding gemaakt van verschillende peilen. 

Het streefpeil voor de bestemming Natuur is gelijk aan het peil van het Pa-

terswoldsemeer. Het uitgangspunt voor de aangrenzende gebieden is dat de 

huidige drooglegging niet verminderd. In de procedure die het waterschap 

Noorderzijlvest volgt voor een nieuw peilbesluit wordt nader onderzocht welke 

maatregelen nodig zijn om dit te realiseren.  

 

Tussen de ecologische verbinding en het landbouwgebied zal een grens- c.q. 

buffersloot worden aangelegd; in deze sloot zal het landbouwpeil worden na-

gestreefd. Het water van deze sloot wordt afgevoerd naar het gemaal aan de 

noordzijde van het landbouwgebied. Indien noodzakelijk (blijkens de peilbe-

sluitprocedure waterschap) kan een vergelijkbare oplossing worden gekozen 

ten behoeve van de drooglegging ter plaatse van de bestaande recreatiewonin-

gen aan het Paterswoldsemeer. 

 

In de (Paterswolder)schipsloot en het Friescheveen aan de zuidzijde van de 

Meerweg hanteert het Waterschap Hunze en Aa’s een streefpeil van +0,62 m 

N.A.P. De achterliggende polder het Oosterland heeft een streefpeil 

van -0,40 m N.A.P. Deze polder heeft tevens een functie als 

(nood)waterbergingsgebied. Dat betekent dat er bij de verlegging van de kade 

met een hoogste waterstand van +1,50 m N.A.P. rekening moet worden gehou-

den.  

 

I n l a a t  P a t e r s w o l d s em e e r  

De kwaliteit van het water in het Paterswoldsemeer voldoet niet aan de doel-

stellingen die in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn 

vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan (POP). Zo treedt er regelmatig 

blauwalgbloei op; dit vormt onder andere een probleem voor recreanten, met 

name voor badgasten. In het rapport ‘Watersysteemonderzoek Paterswoldse-

meer’ uit 2010 analyseert Koeman & Bijkerk samen met Waterschap Noorder-

zijlvest de oorzaken van dit probleem. Uit deze analyse blijkt dat meerdere 

maatregelen kunnen worden genomen om de ecologische toestand van het 

(water van het) Paterswoldsemeer te verbeteren. Belangrijkste maatregel is 

het verlagen van de fosfaatbelasting. Een van de middelen om deze fosfaatbe-

lasting te reduceren, is het gebruiken van ander inlaatwater. Inlaat van water 
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uit de Oude Aa (Benedenloop Drentse Aa) is een beter alternatief dan het ge-

bruik van inlaatwater uit het Noord-Willemskanaal (zoals dat nu, naar behoef-

te, gebeurt).  

Verder kan de (oever)inrichting van het meer worden verbeterd waardoor het 

zelfreinigend vermogen wordt versterkt. Het betreft dan maatregelen als moe-

rasontwikkeling in de oeverzone, het lokaal verondiepen (ten behoeve van 

vegetatieontwikkeling) en het lokaal verdiepen (ten behoeve van slibvang).  

 

Centraal in de aan te leggen REVZ loopt een watergang waardoor de Oude Aa 

in directe verbinding staat met het Paterwoldsemeer; via deze watergang kan 

water in het meer worden ingelaten. De oeverinrichting van deze watergang is 

zodanig dat het zelfreinigend vermogen van het meer wordt versterkt; zie 

hiervoor ook de planbeschrijving. Ten zuiden van de Meerweg worden hiertoe 

een aantal hydrologische ingrepen gepleegd, zoals het aanleggen van een wa-

tergang, het plaatsen van een stuw en het verleggen van een gedeelte van het 

dijklichaam. Een en ander zal in overleg met de Waterschappen Hunze en Aa’s 

en Noorderzijlvest technisch verder worden uitgewerkt.  

 

R e c r ea t i e g eb i e d  

Het recreatiegebied betreft een terrein met reeds bestaande recreatiewonin-

gen en een gebied waar in de toekomst nieuwe recreatiewoningen zullen wor-

den gebouwd. Uitgangspunt in dit bestemmingsplan is dat de huidige 

waterhuishouding (c.q. drooglegging) in het bestaande recreatiegebied ge-

handhaafd blijft. De toegekende bestemming Recreatieterrein–

Verblijfsrecreatie betreft het opnieuw vastleggen van bestaande bouw- en 

gebruiksrechten.  

 

Voor het nieuwe recreatiegebied is de bestemming Recreatieterrein–

Verblijfsrecreatie uit te werken opgenomen. Dit betekent dat hiervoor geen 

directe bouwrechten gelden, maar dat op termijn een Plan van uitwerking zal 

worden opgesteld. Dat plan zal de normale Wro- en watertoetsprocedure door-

lopen. Daardoor kan hier worden volstaan met het vermelden van enkele 

hoofdpunten die voor de waterhuishouding van belang zijn. Op basis van het 

conceptontwerp (zie Planbeschrijving) wordt bij de inrichting van het nieuwe 

recreatieterrein rekening gehouden met de volgende zaken: 

- De inrichting zal voldoen aan de uitgangspunten voor ontwerp, toetsing, 

inrichting en beheer, zoals aangegeven in de Notitie Stedelijk Water 

(Waterschap Noorderzijlvest, 2014).  

- Verwacht wordt dat het oppervlak aan verharding met circa 1.600 m² 

zal toenemen. Het Waterschap Noorderzijlvest hanteert een compensa-

tienorm van 10%. Dit wordt ruimschoots gehaald door de aanleg van 

nieuwe watergangen in het gebied en/of de nieuwe retentieruimte in de 

aangrenzende REVZ.  

- Om te voorkomen dat het nieuw te realiseren recreatieterrein te nat 

wordt, zijn verschillende inrichtingsalternatieven mogelijk. Denk hierbij 

aan het (deels) ophogen van het terrein of het toepassen van construc-

ties met drijfvermogen of palen. Ook kruipruimteloos bouwen behoort 
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tot de mogelijkheden. Er worden geen maatregelen genomen die van 

nadelige invloed zijn op het waterpeil binnen het bestaande recreatie-

gebied. 

- Zoals aangegeven in de bijgevoegde Reactienota Inspraak en Overleg, 

worden peilbuizen geplaatst om de (waterhuishoudkundige) effecten 

van de aanleg van het recreatieterrein in beeld te brengen en te moni-

toren. Op grond van deze waarnemingen wordt bepaald of aanvullende 

maatregelen noodzakelijk zijn. 
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5 5  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 te realiseren ecologische zone ligt grotendeels op particuliere eigendom-

men. Getracht wordt om deze gronden op basis van vrijwilligheid te verwer-

ven. Mocht vrijwillige verwerving niet mogelijk blijken dan zullen andere 

instrumenten worden ingezet. 

Een ander alternatief om de ecologische zone in te richten en te beheren is de 

inzet van het instrument ‘particulier natuurbeheer’. De eigendom van de grond 

blijft dan bij de particulier die, na herbestemming, een natuurbeheer op zijn 

percelen gaat voeren. Dit instrument is slechts op een klein deel van de perce-

len toepasbaar. 

De uitvoeringskosten van de ecologische verbindingszone zijn bij de provincie 

Groningen bekend. Financiering van deze kosten vindt plaats door inzet van 

eigen middelen van de provincie Groningen inclusief een bijdrage vanuit de 

Kaderrichtlijn water maatregelen. Tevens dragen het Waterschap Noorderzijl-

vest, de gemeente Haren en de Regio Groningen-Assen bij aan de uitvoerings-

kosten. Er is sprake van een sluitende exploitatieopzet. Daarmee is het 

bestemmingsplan op dit punt uitvoerbaar. 
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6 6  M a a t s c h a p p e l i j k e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft voor de duur van zes weken ter inzage 

gelegen voor inspraak. Tevens is het plan ter beoordeling verzonden naar be-

trokken instanties. In de bijgevoegde Reactienota Inspraak en Overleg Be-

stemmingsplan EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldsemeer 

(januari 2014) zijn de binnengekomen zienswijzen samengevat en van een 

gemeentelijke reactie voorzien. 

 

Dit bestemmingsplan heeft voorts als ontwerp gedurende zes weken (tot 2 juni 

2014) ter inzage gelegen. In die periode zijn er diverse zienswijzen binnenge-

komen. Deze zijn samengevat in een ‘reactienota Ontwerp bestemmingsplan 

EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldsemeer’. In deze nota wordt 

ook verslag gedaan van nader horen van indieners van zienswijzen en wordt 

aangegeven wat er met de zienswijzen is gedaan. De verbeelding, regels en 

toelichting zijn naar aanleiding hiervan op enkele punten gewijzigd ten aan-

zien van de ontwerpversie. 

 



B i j l a g e n  

1. Rekenblad 

2. Akoestisch onderzoek 

3. Reactienota Inspraak en overleg 

4. Verslag gesprek n.a.v. inspraakreactie van de heer Berghuis 

5. Verslag gesprek met de heer De Jong 

6. Verslag gesprek n.a.v. inspraakreactie van de heer Grijpma 



R e k e n b l a d  

 

 

gemeente: Haren    datum:

project: Meerweg    bestandsnaam: HaMeMe1.xls

situatie: Meerweg

jaar basisgegevens: 2007 prognosejaar: 2022

waarneempunten

rijlijnnummer 1

intensiteit basisjaar 8169 mvt

groeipercentage 15.0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 9394 mvt

periode Dag Avond Nacht

7.0 2.4 0.8 %

Qlv 624.7 214.2 71.4 mvt/u

gemiddelde Qmv 26.3 9.0 3.0 mvt/u

uur -          Qzv 6.6 2.3 0.8 mvt/u

intensiteit    Qmr 0.0 0.0 0.0 mvt/u

 Qtot 657.6 225.5 75.2 mvt/u

 Vlv 60 km/u

snelheid       Vmv 60 km/u

 Vzv 60 km/u

 Vmr 60 km/u

waarneemhoogte Hw 4.5 m

wegdekhoogte Hweg 0.0 m

objectfractie   fobj 0.0 -

wegdekverharding    DAB/referentiewegdek -

afstand obstakel 0.0 m

afstand-kruising a 0.0 m

bodemfactor   b 0.92 -

afstand (schuin) r 71.1 m

afstand (hor.)   d 71.0 m

periode Dag Avond Nacht

emissie Elv 76.5 71.8 67.0 dB

 Emv 68.3 63.7 58.9 dB

 Ezv 65.2 60.6 55.8 dB

 Emr 0.0 0.0 0.0 dB

 Etotaal 77.3 72.7 67.9 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0.0 dB

Cobstakel 0.0 dB

Creflectie 0.0 dB

Ctotaal 0.0 dB

demping Dafstand 18.5 dB

Dlucht 0.5 dB

Dbodem 4.1 dB

Dmeteo 1.5 dB

Dtotaal 24.6 dB

zichthoekcorrectie        N dB

periode Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 52.8 48.1 43.3 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 52.8 53.1 53.3 dB

Lden 53.0 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 48 dB

REKENBLAD Standaard Rekenmethode I (bijlage III Reken- en meetvoorschrift 2012)

uurintensiteit

48 dB geluidscontour

29-08-12
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1. Inleiding 
 

In opdracht van de gemeente Haren is onderzoek uitgevoerd naar de geluidseffecten op de 

woonomgeving in verband met de bouw van een ecobrug op de Meerweg te Haren. Vanwege de 

fysieke wijziging van de weg is een toets aan de Wet geluidhinder aan de orde. 
 

Het betreft een actualisatie van een eerder uitgevoerd onderzoek uit 2012 vanwege een wijziging van 

de uitgangspunten. Ten opzichte van het eerdere ontwerp wordt de brug wat lager en korter. Tevens is 

inmiddels een besluit genomen om een maximale verkeerssnelheid te verlagen naar 50 km/uur.  

 

Onderzocht is welke invloed de fysieke wijziging aan de weg heeft op de geluidsbelasting van de 

omliggende woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Hiertoe is de heersende 

geluidsbelasting vergeleken met de toekomstige geluidsbelasting na aanpassing van de weg. De 

uitkomsten van het onderzoek zijn getoetst aan de Wet geluidhinder. Bij een geluidstoename van 

1,5 dB of meer is de verandering dusdanig groot is dat er geluidsreducerende maatregelen in 

overweging genomen moeten worden. Kleinere verschillen acht de wetgever aanvaardbaar omdat 

deze nauwelijks waargenomen kunnen worden.  

 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 

2012”. In de voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en bevindingen van 

het uitgevoerde onderzoek. 

 

 
Figuur 1: Huidige situatie 
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2. Situatie 
 

2.1 Ligging en omgeving 
 
De voorgenomen bouw van een ecobrug op de Meerweg zal plaatsvinden nabij café Friescheveen. De 

onderstaande kaart geeft een overzicht van de ligging. 

 

 
Figuur 2: Situatieoverzicht  
 
 

In de nabijheid van de geplande brug zijn enkele woningen gelegen. Het gaat om de woningen aan de 

Meerweg 187 tot en met Meerweg 205.  

 

Van de huidige situatie is een akoestisch rekenmodel opgesteld aan de hand van opname van de 

plaatselijke kenmerken, hoogtekaarten, de GBKN-ondergrond en luchtfoto’s. Hiervoor is gebruik 

gemaakt van het softwareprogramma Geomilieu. In het rekenmodel zijn ook de gebouwen en de 

verharde bodemvlakken toegevoegd. Zie hiervoor bijlage 2. 
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2.2 Ontwerp 
 
Voor dit onderzoek is uitgegaan van het ontwerp d.d. 31-07-2013. Onderstaande kaart geeft hiervan 

een overzicht. Ten opzichte van het vorige ontwerp hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden: 

 De brug wordt korter (20 m versus 30 m) 

 De oprijbanen worden korter (totaal 28 m versus 42 m) 

 De brug wordt lager (1,05 m versus 1,35 m) 

 

 
 

Figuur 3: Ontwerp 
 
De helling naar de brug zal oplopen van 0,18 m NAP tot 0,95 m NAP. Het midden van de brug heeft een 

hoogte van 1,05 m NAP. Over een lengte van circa 15 meter is het hoogte verschil 0,77 meter. Dit is een 

hellingpercentage van 5%.  

 

Van de toekomstige situatie is een akoestisch rekenmodel opgesteld aan de hand van het ontwerp. Zie 

hiervoor bijlage 3.  
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3. Weg- en verkeerssituatie 
 
Voor de bepaling van de geluidskwaliteit langs wegen zijn de volgende verkeersgegevens van belang: 

a. verkeersintensiteit (totaal aantal motorvoertuigen per etmaal); 

b. verkeerssamenstelling (aandeel auto’s, middelzware voertuigen, zware voertuigen); 

c. verkeersverdeling over een etmaal (dag, avond en nacht); 

d. verkeerssnelheid; 

e. soort wegdek. 

 

De relevante weg voor dit onderzoek is de Meerweg. 

 

Om de verandering in geluidsbelasting te bepalen is het nodig om voor twee situaties de 

geluidsbelasting in beeld te brengen. Het gaat om de ‘heersende geluidsbelasting’ (die zich voordoet in 

het jaar voordat een aanvang wordt gemaakt met de wijziging) en de toekomstige geluidsbelasting in 

het ‘maatgevende jaar’ zonder het treffen van maatregelen.  

 

Dit maatgevende jaar is onder normale omstandigheden het tiende jaar na openstelling van de 

gewijzigde de weg (Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012). Door uit te gaan van het 

‘maatgevende jaar’ worden ook ontwikkelingen die niets met de reconstructie hebben uit te staan, in 

het onderzoek betrokken. Zo wordt de autonome groei van het verkeer zoals deze zich in de 10 jaar 

zal voordoen, bij de bepaling van de geluidsbelasting na uitvoering van de reconstructie meegenomen. 

Voor de verkeerssituatie wordt uitgegaan van de autonome ontwikkeling. Dit is de redelijkerwijs te 

verwachten ontwikkeling die zich zal voordoen op grond van vastgestelde besluiten en/of 

overheidsbeleid. 

 

De brug zal waarschijnlijk in het jaar 2014 worden aangelegd. Als maatgevend jaar voor de 

toekomstige situatie wordt uitgegaan van het jaar 2024. De heersende geluidsbelasting is de 

geluidsbelasting het jaar voor de wijziging. In dit geval is daarvoor het jaar 2013 aangehouden.  

3.1 Weg 
 

In de huidige situatie is het wegdek voorzien van standaard asfalt DAB. In de toekomstige situatie zal 

dat ook het geval zijn. De maximum verkeerssnelheid in de huidige situatie is 60 km/uur. Een 

verkeersbesluit is genomen om deze te verlagen naar 50 km/uur.  

3.2 Verkeer 
 

In verband met de uitvoering van de structuurvisie Meerweg is onderzoek uitgevoerd naar de huidige 

en toekomstige verkeerssituatie. Zie hiervoor de onderstaande tabel. Voor de volledige resultaten 

hiervan wordt verwezen naar het “Onderzoek Meerweg” van de Grontmij d.d. 10 juni 2011. Voor dit 

onderzoek is hiervan gebruik gemaakt. 

 

jaar Werkdagetmaal  Weekdagetmaal 

2011  8.900  8.277 

2022  11.200  10.416 

Tabel 1: Gemotoriseerd verkeer op de Meerweg (totaal over een etmaal) 

 

Uit het verkeersonderzoek is gebleken dat er over 11 jaar een stijging plaats vindt van 2% per jaar.  
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Uitgangspunten verkeersintensiteit 

Op basis van de stijging van 2% per jaar zijn de verkeersintensiteiten voor de maatgevende jaren 

berekend. 

 

jaar Werkdagetmaal  Weekdagetmaal 

    93% 

2013 9.340 8.690 

2024 11.610 10.800 

Tabel 2: Gemotoriseerd verkeer op de Meerweg (totaal over een etmaal) 

 

Voor geluid van wegverkeer wordt gerekend met de weekdagintensiteit. Zie hiervoor de toelichting aan 

het eind van deze paragraaf.  

 

Verkeerssamenstelling en -verdeling 

Behalve de etmaalintensiteit is het voor de geluidsemissie van belang hoe het gemotoriseerde verkeer 

is verdeeld over de dag en de verschillende voertuigcategorieën. De voertuigcategorieën worden 

hierbij als volgt ingedeeld: 

 lichte motorvoertuigen: personenauto’s en bestelauto’s; 

 middelzware motorvoertuigen: autobussen, vrachtwagens met twee assen en vier achterwielen; 

 zware motorvoertuigen: vrachtwagens met drie of meer assen, vrachtwagens met aanhanger, 

trekkers met oplegger. 

Aan de hand van uitgevoerde verkeerstellingen is de verkeerssamenstelling en -verdeling van de weg 

bepaald. De gehanteerde voertuigverdeling is opgenomen in de onderstaande tabel. Deze 

verkeersverdeling is gehanteerd voor de huidige en toekomstige situatie.  

 

  dag avond nacht 

soort voertuig 7.00-19.00 19.00-23.00 23.00-7.00 

personenauto’s [lv] 88,6% 94,7% 93,7% 

middelzware vrachtauto’s [mv] 5,9% 2,7% 3,9% 

zware vrachtauto's [zv] 5,5% 2,6% 2,4% 

etmaalverdeling 80,88% 14,60% 4,56% 

uurintensiteit 6,74% 3,65% 0,57% 

Tabel 3: Gehanteerde verkeerssamenstelling en- verdeling 

 

Toelichting representatieve verkeerssituatie voor geluid 

Het verkeersbeeld varieert over een etmaal, week en per seizoen. Voor de berekening van de 

geluidsbelasting is de maatgevende verkeersintensiteit uitgangspunt. Dit is de verkeersintensiteit, zoals 

die, in het voor de geluidsbelasting bepalende jaar, gemiddeld over een representatief tijdvak, optreedt 

(art.1.1, lid 1 van bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012). In de toelichting op dit 

artikel wordt het volgende aangegeven: 

 

Het akoestisch onderzoek richt zich op het maatgevende (dat wil zeggen het voor de geluidsbelasting 

bepalende) jaar en (in dat jaar) op een periode die in akoestische zin, voor het gehele jaar 

representatief is. Voor zulk een periode (het representatieve tijdvak) wordt het zogenaamde langtijdig 

LAeq bepaald. Indien de ene dag ten aanzien van verkeersintensiteiten en verkeerssamenstelling niet 

significant verschilt van een andere dag, behoeft het representatieve tijdvak niet langer dan een dag te 

zijn. Daar waar periodieke verschijnselen optreden met betrekking tot het verkeersbeeld, moeten 

langere tijdvakken worden beschouwd. De in het tijdvak van het voor de geluidsbelasting bepalende 

jaar optredende variabele intensiteiten worden rekenkundig gemiddeld tot een representatieve 

verkeersintensiteit: de maatgevende verkeersintensiteit.  
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4. Beoordelingskader 
 

Om een goed woon- en leefklimaat qua geluid te bevorderen zijn er in de Wet geluidhinder streef- en 

grenswaarden opgenomen. Deze hebben zowel betrekking op het geluidsniveau “buiten” als “binnen” de 

woning. Een goed woon- en leefklimaat wordt bepaald door een combinatie van factoren. Als er buiten 

een verhoogd geluidsniveau heerst kan er door het nemen van maatregelen zoals bijvoorbeeld 

gevelisolatie en oriëntatie van buitenruimtes aan een geluidsluwe kant toch sprake zijn van een goed of 

acceptabel woon- en leefklimaat.  
 

In feite dient met elke situatie waar de geluidsbelasting van een woning langs een weg uitkomt boven de 

48 dB zorgvuldig te worden omgegaan. De Wetgever heeft ervoor gekozen om bestaande knelpunten “op 

te lossen” via de zogenaamde autonome sanering of zodra er een reconstructie aan een weg plaats 

vindt.  

 

Bij de aanleg of wijziging van een verkeersweg dient de wegaanlegger het wettelijke kader voor 

wegverkeerslawaai dat wordt gevormd door de Wet geluidhinder, in acht te nemen. De Wet 

geluidhinder richt zich op de zogenaamde zoneringsplichtige wegen. In principe zijn alle wegen 

zoneringsplichtig behalve de 30 km/uur wegen. In algemene zin is iedere fysieke wijziging aan een 

weg aanleiding om een akoestisch onderzoek in te stellen. 

4.1 Reconstructies 
 

Van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder is sprake indien een bestaande weg wordt 

gewijzigd en aanliggende woningen ten gevolge van deze wijziging een verhoging van de 

geluidsbelasting ondervinden van 2 dB of meer. Vanwege afronding van decimale getallen is een 

verhoging van 1,5 dB ook reconstructie.  

 

De beoordeling en toetsing van de geluidssituatie vindt plaats voor de onderscheidbare wegen 

afzonderlijk. Bij een geluidstoename van 1,5 dB of meer is de verandering dusdanig groot is dat er 

geluidsreducerende maatregelen in overweging genomen moeten worden. Kleinere verschillen acht de 

wetgever aanvaardbaar omdat deze nauwelijks waargenomen kunnen worden. Er vindt pas een 

toetsing aan de grenswaarde voor geluid plaats als er ook sprake is van een ‘reconstructie’ zoals 

gedefinieerd in artikel 1 van de Wgh. 

 

De algemene regel bij reconstructies is dat de bestaande geluidsbelasting niet wordt verhoogd als 

gevolg van de reconstructie. Met andere woorden: de reeds heersende geluidswaarde is de 

voorkeursgrenswaarde. De heersende waarde is de geluidsbelasting op de woning in het jaar voordat 

de reconstructie plaatsvindt.  

 

Situatie  Voorkeursgrenswaarde  

eerder hogere waarde vastgesteld laagste van: 
- heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB) 
- vastgestelde hogere waarde 

geen vastgestelde waarde; woningen zijn als 

saneringswoningen aangemeld bij Ministerie I&M 

48 dB 

geen vastgestelde waarde; geprojecteerd na 1 januari 2007 48 dB 

overige gevallen heersende geluidsbelasting (met drempelwaarde 48 dB) 

 

 
Tabel 4: Overzicht voorkeursgrenswaarden bij reconstructies 



 

 
Geactualiseerd Akoestisch onderzoek bouw Ecobrug Meerweg Haren 
Versie: 18 februari 2014 

Pagina 10 van 19 

Bij reconstructie mag op grond van artikel 100a Wgh ook een hogere grenswaarde worden vastgesteld 

indien dat noodzakelijk is. De verhoging mag bij voorkeur niet meer bedragen dan 5 dB. Verhogingen 

van meer dan 5 dB zijn alleen mogelijk als elders de geluidsbelasting van tenminste een gelijk aantal 

woningen afneemt met ten minste een gelijke waarde (compensatieregeling) en de wegbeheerder 

verklaart financiële middelen ter beschikking te stellen voor akoestische maatregelen 

(gevelmaatregelen) aan de woningen waar de geluidsbelasting met meer dan 5 dB toeneemt.  

 

De maximaal toelaatbare geluidsbelasting bedraagt:  

 58 dB bij reconstructie van een weg in buiten stedelijk gebied en  

 63 dB bij reconstructie van een weg in stedelijk gebied,  

als voor de desbetreffende woningen al eerder een hogere waarde is vastgesteld of de heersende 

waarde lager is dan 53 dB. In alle andere situaties geldt een maximaal toelaatbare geluidsbelasting 

van 68 dB.  

 

 

Situatie  Maximaal toelaatbare 

geluidsbelasting in dB  

- Niet eerder hogere waarde vastgesteld, geluidsbelasting hoger dan 53 dB = saneringssituatie  

- Eerder hogere waarde vastgesteld in het kader van sanering  

- Eerder hogere waarde vastgesteld op grond van artikel art. 83  

- Niet eerder hogere waarde vastgesteld en geluidsbelasting kleiner dan 53 dB  

68  

68  

58/63  

58/63  

 

 

N.B. Wanneer er zonder maatregelen sprake is van een toename van 2 dB of meer is er sprake van 

reconstructie. Als met maatregelen vervolgens de toename tot 0 dB kan worden teruggebracht, blijft er 

sprake van reconstructie waar de regels van artikel 100 en 100a op van toepassing zijn. Verder wordt 

bij de 2 dB-toets ook de maximaal toelaatbare geluidsbelasting betrokken die eventueel in het verleden 

al is vastgesteld, de eerder vastgestelde “hogere waarde”. 

 

Zoals aangegeven wordt de heersende geluidsbelasting bepaald op basis van de situatie in het jaar 

vóór de start van de werkzaamheden. Wanneer blijkt dat deze waarde echter lager is dan 48 dB, wordt 

48 dB als uitgangspunt genomen voor de 2 dB-toets. 

 

Toelichting heersende geluidsbelasting 

In artikel 3.6 van het Reken en meetvoorschrift geluid 2012 staat de rekenregels voor de berekening van 

het akoestisch effect van een wijziging op of aan een weg. Daarin staat aangegeven dat voor de 

heersende waarde van de geluidsbelasting wordt gerekend met het onafgeronde getal. Ook voor de 

geluidsbelasting in het toekomstige maatgevende jaar wordt gerekend met het onafgeronde getal. In de 

toelichting op artikel 3.6 staat aangegeven dat met behulp van dit artikel wordt bereikt dat de 

afrondingsregels, vooral indien het gaat om de vaststelling of er sprake is van een reconstructie van een 

weg in relatie tot de aftrekregeling ingevolge artikel 110g van de wet, op de juiste wijze worden uitgelegd.  

 

Indien er sprake is van reconstructie is de heersende geluidsbelasting de ten hoogst toelaatbare 

geluidsbelasting. Volgens de definitie uit artikel 1 van de Wet geluidhinder is een geluidsbelasting in dB: 

een op een geheel getal af te ronden geluidsbelasting in Lden. 

 

 

 

 

 

Tabel 5: Overzicht van de maximaal toelaatbare geluidsbelasting bij reconstructies 
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4.2 Eventuele maatregelen of hogere waarden 
 

Indien er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder dienen in principe 

maatregelen te worden getroffen ter beperking van geluidhinder. De eventueel te treffen maatregelen 

zijn in volgorde van prioriteit: 

1. bronmaatregelen; 

2. overdrachtsmaatregelen zoals geluidsschermen en -wallen. 

Bij de afweging van de te treffen maatregelen moet rekening worden gehouden met de noodzaak van 

een veilige verkeersafwikkeling. Ook moet rekening worden gehouden met de inpasbaarheid van de 

maatregelen in de stad en het landschap en de kosten van de maatregelen. Bovendien moeten te 

plaatsen geluid beperkende voorzieningen voldoende doelmatig zijn. Indien eerdergenoemde 

maatregelen onvoldoende uitkomst bieden, kan een hogere grenswaarde voor geluid te worden 

vastgesteld, zo nodig in combinatie met: 

3. ontvangersmaatregelen in de vorm van gevelisolatie van woningen. 

 

Artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder bepaalt dat het vaststellen van een hogere grenswaarde 

voor geluid slechts plaats vindt indien geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn 

dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 

landschappelijke of financiële aard. 

 

De namens de wegaanlegger te treffen ontvangersmaatregelen moeten zorgen voor een aanvaardbaar 

geluidsniveau binnen de woningen (art. 112 Wgh). Indien sprake is van een nieuwe situatie dan wel 

reconstructie moet worden uitgegaan van een geluidsbelasting binnen de woning van ten hoogste 

33 dB (art. 112). Is echter sprake van een bestaande saneringssituatie, al dan niet in combinatie met 

reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder, dan kan worden uitgegaan van geluidsbelasting 

binnen de woning van ten hoogste 43 dB (art. 111b, lid 3).  

4.3 Besluit tot reconstructie 
 

In artikel 99 van de Wet geluidhinder is opgenomen dat pas tot reconstructie van een weg kan worden 

overgegaan in overeenstemming met een bestemmingsplan dan wel een besluit van B&W op grond 

van artikel 81 van de Wet geluidhinder (reconstructiebesluit). In dat besluit dienen de benodigde 

maatregelen ter beperking van de geluidsbelasting opgenomen te worden. Zodra er dus sprake is van 

reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder dient een besluit genomen te worden op grond van de 

Wro of op grond van de Wgh om de fysieke reconstructie mogelijk te maken.  

 

4.4 Geluidsgevoelige objecten 
 

De term “geluidsgevoelig” wordt in de Wet geluidhinder gebruikt in relatie tot objecten en ruimten die, 

gelet op hun functie, bijzondere bescherming tegen geluidsbelasting behoeven. Dit zijn bijvoorbeeld 

woningen of scholen. Een geluidsgevoelige ruimte is een ruimte binnen een woning voor zover die 

kennelijk als slaap-, woon-, of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd, alsmede 

een keuken van ten minste 11 m².  
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Dove gevel 

Een dove gevel is een gevel met een zeer goede isolatie en waar geen te openen delen in zitten. Op een 

dove gevel kunnen hele hoge geluidsniveaus worden toegestaan omdat men daar niet wordt blootgesteld 

aan het geluid.  

 

Isolatie 

In het Bouwbesluit is geregeld, dat gevels van gebouwen voldoende geïsoleerd moeten zijn, zodat het 

buitengeluid niet te veel binnendringt. Het maximaal toelaatbaar te achten binnenniveau bedraagt  

33 dB voor wegverkeerslawaai. Hoe hoger de gevelbelasting op de gevel hoe beter de woning 

geïsoleerd moet worden. De isolatiewaarde volgens het Bouwbesluit wordt bepaald bij gesloten ramen. 

Dit betekent dat bij geopende ramen de isolatie veel minder is. Vooral bij een hogere geluidsbelasting 

dient men daarom rekening te houden met geluidsdempende ventilatieroosters of suskasten. De 

minimale gevelisolatie is volgens het Bouwbesluit bij nieuwbouw is 20 dB(A).  
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Art. 74 Wet geluidhinder 
1. Een weg heeft een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot de 
volgende breedte aan weerszijden van de weg:  
a. in stedelijk gebied:  
1°. voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter; 
2°. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken genoemde geval: 
200 meter; 
b. in buiten stedelijk gebied:  
1°. voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter; 
2°. voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter; 
3°.voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter. 
2. Het eerste lid geldt niet met betrekking tot:  
a. wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
b. wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 

 

5. Uitganspunten en onderzoeksmethode 
 

Onderzoeksmethode is samengevat als volgt: 

a. Afbakening reconstructie en onderzoeksgebied; 

b. inventarisatie van geluidsgevoelige bestemmingen in de nabijheid van de weg; 

c. inventarisatie van de huidige en toekomstige weg- en verkeersituatie; 

d. inventarisatie van de omgevingssituatie tussen weg en ontvanger;  

e. berekening van de heersende geluidsbelasting; 

f. berekening van de toekomstige geluidsbelasting; 

g. uitkomsten van het onderzoek toetsen aan de Wet geluidhinder.  

5.1 Afbakening reconstructie- en onderzoeksgebied 
 

Langs zoneringsplichtige wegen ligt aan weerszijden een geluidszone waarvan de breedte 

wordt bepaald door het aantal rijstroken alsmede de ligging in stedelijk of buiten stedelijk 

gebied. Binnen de geluidszone verplicht de Wet geluidhinder aandacht te besteden aan de 

geluidssituatie door middel van akoestisch onderzoek. Deze (onderzoeks)zones zijn bepaald in artikel 

74 van de Wet geluidhinder:  
 

Daarnaast is in artikel 75, lid 3 
bepaald dat: “Aan de uiteinden 
van een weg loopt de zone door 
over een afstand gelijk aan de 
breedte van de zone ter hoogte 
van het einde van de weg. De 
zone loopt door langs een lijn die 
is gelegen in het verlengde van 
de wegas. Zij behoudt de breedte 
die zij had ter hoogte van het 
einde van de weg”. 

 

 

 

Onderzoekszone langs de Meerweg is 250 meter vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste 

rijstrook. 
 

Behalve in de breedterichting van de weg dient het project ook in de lengterichting te worden afgebakend. 

Bij een wijziging op een bestaande weg zijn voor deze afbakening de begrenzingen van het werk mede 

richting gevend. Deze ‘einde wijzigingsgrenzen geven in principe het gebied aan waarbinnen de weg een 

fysieke wijziging ondergaat. Het kan echter zijn dat ook bij woningen die buiten de 'einde wijzigingsgrens' 

liggen, sprake is van een aanpassing van een weg. Om te voorkomen dat deze woningen buiten het 

onderzoek vallen, ligt de grens van het onderzoeksgebied op een afstand van 1/3 van de zonebreedte 

vanaf de ‘einde wijziging grens'. Een derde van de zonebreedte wordt hiervoor gebruikt, in analogie van 

artikel 75 tweede lid, Wet geluidhinder. De afbakening vindt dan plaats om bij de “einde wijziging + 1/3 

zonebreedte” een denkbeeldige loodlijn op de weg te trekken. De geluidsgevoelige bestemmingen die 

binnen deze begrenzinglijnen en binnen de geluidszone vallen, worden in het onderzoek betrokken. 

 

Bij de begrenzing van het onderzoeks- c.q. reconstructiegebied is uitgegaan van de volgende regel: dit 

gebied loopt aan het einde van een wegvak dat gewijzigd wordt, nog door over een lengte die gelijk is 

aan 1/3*zonebreedte. Voor de Meerweg kom dat neer op 83 meter.  
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Figuur 4: Begrenzing van het reconstructie- en onderzoeksgebied 

 

Als gevolg van de aanleg van de brug worden er buiten het fysieke reconstructiegebied geen 

veranderingen of vergroting van verkeersstromen veroorzaakt. De verandering in verkeersintensiteit 

heeft andere oorzaken. Zie hiervoor het uitgevoerde verkeersonderzoek. Het onderzoeksgebied 

beperkt zich daarom tot het gebied zoals aangegeven in bijlage 4. Op de maatgevende 

geluidsgevoelige objecten binnen deze zone wordt de geluidsbelasting getoetst.  

 

Om de invloed te bepalen van alleen de verkeerstoename zijn tevens enkele woningen buiten het 

formele onderzoeksgebied bij het onderzoek betrokken.  

5.2 Berekeningsmethode 
 

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens Standaardrekenmethode II uit bijlage III van het “Reken- en 

meetvoorschrift geluid 2012”. Dit is de regeling als bedoeld in artikel 110e van de Wet geluidhinder.  

 

Dosismaat Lden 

De geluidsbelasting is berekend in de dosismaat Lden en staat voor 'Level day-evening-night'. Voor de 

bepaling van Lden wordt het etmaal in drie periodes verdeeld: 

 dagperiode 07.00-19.00 uur  

 avondperiode 19.00-23.00 uur  

 nachtperiode 23.00-07.00 uur  

 

Een bepaald geluidsniveau in de avond en de nacht wordt door het verminderen van geluiden uit de 

omgeving als hinderlijker ervaren dan het geluid van overdag. Daarom wordt het niveau dat voor de 

avond wordt bepaald verhoogd met een 'straffactor' van 5 dB en het nachtniveau met een factor van 

10 dB. Lden is het gemiddelde van de dag-, avond- en nachtwaarde, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

een 'energetische' middeling. Dit betekent dat de duur van elke periode wordt meegewogen. 

 

Aftrek 

Met het oog op de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal 

afnemen door technische ontwikkelingen en aanscherping van typekeuringen, mag een aftrek worden 

gehanteerd op de berekende geluidbelastingen alvorens deze aan de grenswaarden worden getoetst 

(art. 110g van de Wgh, en art. 3.4 van het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012”).  

De aftrek bedraagt: 

a. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen meer 

is dan 70 km/uur;  

b. 5 dB voor de overige wegen; 

c. 0 dB bij toepassing van artikel 3.2 van het Bouwbesluit (bij bepaling verschil tussen binnen en 

buitenwaarde). Bij de bouw van een woning dient dus gelijk aan de binnenwaarde te worden 

voldaan en dient uitgegaan te worden van de “huidige” geluidsbelasting. Bij de dimensionering 
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van de isolatiemaatregelen en het akoestisch onderzoek “geluidwering gevels” dient hiermee 

rekening te worden gehouden.  

5.3 Relevante gegevens en situatie 
 

Voor de berekening van het wegverkeerslawaai zijn de volgende gegevens per relevant wegvak van 

belang: 

a. verkeersintensiteit (totaal aantal motorvoertuigen per etmaal); 

b. verkeerssamenstelling (verdeling auto’s, middelzware voertuigen, zware voertuigen); 

c. verkeersverdeling over een etmaal (overdag, avond en nacht); 

d. maximale snelheid van de verschillende weggedeelten; 

e. soort wegdek (asfalt, klinker, geluidarm); 

f. wegdekhoogte. 

 

Voor de berekening van de geluidsbelasting zijn daarnaast nog gegevens van belang over de 

omgeving en de ontvanger: 

g. bodem van de directe omgeving (zachte bodem kan demping van het geluid geven); 

h. bebouwing bij de weg: bebouwing geeft zowel reflectie als afscherming van het geluid; 

i. waarneemhoogte per woonlaag; 

j. eventuele afscherming tussen de weg en de woning. 

 

Al deze gegevens zijn geïnventariseerd en bij de berekening van de geluidsbelasting is ermee 

rekening gehouden. Voor de gebruikte verkeersgegevens wordt verwezen naar hoofdstuk 3.  

Een overzicht van de gemodelleerde weg- en verkeersgegevens voor de huidige situatie is opgenomen 

in bijlage 5 en 7. Een overzicht van de gemodelleerde weg- en verkeersgegevens voor de berekening 

van de toekomstige geluidsbelasting is opgenomen in bijlage 6 en 8.  

5.4 Modelgegevens 
 

Van de weg en omgevingssituatie is een akoestisch rekenmodel opgesteld aan de hand van opname 

van de plaatselijke kenmerken, hoogtekaarten, de GBKN-ondergrond en luchtfoto’s. Voor de 

geluidsberekening is gebruik gemaakt van het softwareprogramma Geomilieu. In het rekenmodel zijn 

de verharde bodemvlakken, de gebouwen, de rekenpunten en de geluidsbronnen toegevoegd. Het 

rekenmodel berekent de geluidsbelasting conform standaard rekenmethode II van het Reken- en 

meetvoorschrift geluid 2012.  

 

Beoordelingspunt op een woning betreft het midden van de gevel van geluidsgevoelige ruimten. Voor 

de hoogte van het beoordelingspunt wordt 2/3 van de hoogte van elke etage aangehouden.  

De geluidsbelasting is berekend op de woningen en rekenpunten zoals aangegeven in bijlage 9 en 10. 

 

In bepaalde omstandigheden kan het verkeer extra geluid geven indien de weg omhoog gaat. Om de 

hoogte te overwinnen is er namelijk extra motorvermogen nodig. In de rekenmethode is hiermee rekening 

gehouden door een hellingscorrectie CH toe te passen. Bij hellingen met een stijgingspercentage van 

tenminste 3% waarbij een hoogteverschil van tenminste 6 meter wordt overwonnen wordt een 

hellingcorrectie toegepast. Deze hellingcorrectie is in dit geval vanwege de kleine afstand niet aan de 

orde.  
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6. Resultaten 
 

Op grond van de uitgangspunten zoals aangegeven in hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 is de geluidsbelasting op de 

omgeving onderzocht. In de navolgende paragrafen wordt een samenvatting gegeven van de resultaten.  

6.1 Geluidsbelasting in de huidige situatie 
 

In de onderstaande tabel is de geluidsbelasting in de huidige situatie opgenomen op enkele woningen 

langs de weg. De resultaten op alle rekenpunten, hoogtes en woningen zijn opgenomen in de bijlage 11. 

 

      Geluid 

      belasting 

rekenpunt Adres hoogte Lden 

01_B Meerweg 205 4,8 56 

02_B Meerweg 203c 4,8 58 

03_B Meerweg 203b 4,8 57 

04_B Meerweg 203a 4,8 58 

05_B Meerweg 203 4,8 58 

06_B Meerweg 201 voorgevel 4,8 58 

07_B Meerweg 201 zijgevel 4,8 54 

08_B Meerweg 193 4,8 58 

09_B Meerweg 193 zijgevel 4,8 54 

10_B Meerweg 191 4,8 58 

11_B Meerweg 187 4,8 57 

16_B Meerweg 181 4,8 56 

20_B Meerweg 136 4,8 61 

 

 

 

  

Tabel 6: Geluidsbelasting in 2013 in Lden inclusief aftrek 
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6.2 Geluidsbelasting in de toekomst 
 

Onderzocht is wat de geluidsbelasting in de toekomst zal zijn na bouw van de brug en indien rekening 

wordt gehouden met de toekomstige verkeerssituatie. De toekomstige geluidsbelasting en de wijziging 

ten opzichte van de heersende geluidsbelasting is opgenomen in bijlage 12. De effecten zijn 

samengevat in de onderstaande tabel.   

 

      Heersende  Toekomstige   

      geluid geluid   

      belasting belasting   

reken     2013 2024   

punt Adres Hoogte Lden Lden Verschil 

01_B Meerweg 205 4,8 56,47 56,14 -0,33 

02_B Meerweg 203c 4,8 57,58 57,38 -0,20 

03_B Meerweg 203b 4,8 57,08 57,06 -0,02 

04_B Meerweg 203a 4,8 57,59 57,58 -0,01 

05_B Meerweg 203 4,8 58,15 58,17 0,02 

06_B Meerweg 201 voorgevel 4,8 58,10 58,18 0,08 

07_A Meerweg 201 zijgevel 1,8 53,28 53,90 0,62 

07_B Meerweg 201 zijgevel 4,8 53,98 54,46 0,48 

08_A Meerweg 193 1,8 57,38 57,19 -0,19 

08_B Meerweg 193 4,8 57,92 57,69 -0,23 

09_A Meerweg 193 zijgevel 1,8 53,01 52,89 -0,12 

09_B Meerweg 193 zijgevel 4,8 54,01 53,72 -0,29 

10_B Meerweg 191 4,8 57,61 57,26 -0,35 

11_B Meerweg 187 4,8 56,75 56,39 -0,36 

16_B Meerweg 181 4,8 56,13 55,75 -0,38 

20_B Meerweg 136 4,8 61,31 59,73 -1,58 

 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat er op de meest nabij gelegen woning maar een lichte 

geluidstoename plaatsvindt van maximaal 0,62 dB ten opzichte van de heersende geluidsbelasting. 

Deze geluidstoename blijft ruim onder de drempelwaarde van 1,5 dB van de Wet geluidhinder.  

 

Hierdoor is er geen sprake van een reconstructie-situatie in de zin van de Wet geluidhinder. Dit 

betekent dat er op grond van de Wet geluidhinder geen verplichtingen zijn om maatregelen te nemen 

ter reductie van geluidhinder. Ook hoeft er geen hogere grenswaarde voor geluid te worden 

vastgesteld. Tevens is nader onderzoek op grond van artikel 80 van de Wet geluidhinder niet 

noodzakelijk (om na te gaan op welke wijze de geluidsbelasting verminderd kan worden).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabel 7: Geluidsbelasting in de toekomst in Lden inclusief aftrek 
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7. Samenvatting en conclusie 
 

In opdracht van de gemeente Haren is onderzoek uitgevoerd naar de geluidseffecten op de 

woonomgeving in verband met de bouw van een ecobrug op de Meerweg te Haren. Vanwege de 

fysieke wijziging van de weg is een toets aan de Wet geluidhinder aan de orde. 
 

Het betreft een actualisatie van een eerder uitgevoerd onderzoek uit 2012 vanwege een wijziging van 

de uitgangspunten. Ten opzichte van het eerdere ontwerp wordt de brug wat lager en korter. Tevens is 

inmiddels een besluit genomen om een maximale verkeerssnelheid te verlagen naar 50 km/uur.  

 

Onderzocht is welke invloed de fysieke wijziging aan de weg heeft op de geluidsbelasting van de 

omliggende woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Hiertoe is de heersende 

geluidsbelasting vergeleken met de toekomstige geluidsbelasting na aanpassing van de weg. De 

uitkomsten van het onderzoek zijn getoetst aan de Wet geluidhinder. Bij een geluidstoename van 

1,5 dB of meer is de verandering dusdanig groot is dat er geluidsreducerende maatregelen in 

overweging genomen moeten worden. Kleinere verschillen acht de wetgever aanvaardbaar omdat 

deze nauwelijks waargenomen kunnen worden.  

 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 

2012”. 

 
Uit het onderzoek is gebleken dat er op de meest nabij gelegen woning maar een lichte 

geluidstoename plaatsvindt van maximaal 0,62 dB ten opzichte van de heersende geluidsbelasting. 

Deze geluidstoename blijft ruim onder de drempelwaarde van 1,5 dB van de Wet geluidhinder.  

 

Er is hierdoor geen sprake van een reconstructie-situatie in de zin van de Wet geluidhinder. Dit 

betekent dat er op grond van de Wet geluidhinder geen verplichtingen zijn om maatregelen te nemen 

ter reductie van geluidhinder. Ook hoeft er geen hogere grenswaarde voor geluid te worden 

vastgesteld. Tevens is nader onderzoek om na te gaan op welke wijze de geluidsbelasting verminderd 

kan worden (artikel 80 van de Wet geluidhinder) niet noodzakelijk  
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Bijlage 03Akoestisch onderzoek bouw Ecobrug Meerweg
Algemene modelgegevensModelgevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Meerweg met brug en verkeer 2024 snelheid 50 km

Model eigenschap

Omschrijving Meerweg met brug en verkeer 2024 snelheid 50 km

Verantwoordelijke Ate Westra

Rekenmethode RMW-2012

Aangemaakt door ate op 18-11-2011

Laatst ingezien door ate op 17-2-2014

Model aangemaakt met Geomilieu V1.80

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4,8

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Standaard bodemfactor 1,00

Zichthoek [grd] 2

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard

C0 waarde 3,50

Maximum aantal reflecties 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --

Max. refl.afstand van rekenpunt --

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

17-2-2014 17:45:28Geomilieu V2.30
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Bijlage 07Akoestisch onderzoek bouw Ecobrug Meerweg
Wegen en verkeer huidige situatieModelgegevens

Model: Meerweg huidige situatie 2013
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep Wegdek Totaal aantal V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D)) %Int(D) %Int(A) %Int(N)

01 Meerweg 2013 Meerweg Referentiewegdek   8690,00  60  60  60   6,74   3,65   0,57

17-2-2014 17:38:08Geomilieu V2.30
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Bijlage 07Akoestisch onderzoek bouw Ecobrug Meerweg
Wegen en verkeer huidige situatieModelgegevens

Model: Meerweg huidige situatie 2013
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

01  88,60  94,70  93,70   5,90   2,70   3,90   5,50   2,60   2,40

17-2-2014 17:38:08Geomilieu V2.30
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Bijlage 08Akoestisch onderzoek bouw Ecobrug Meerweg
Wegen en verkeer toekomstige situatieModelgevens

Model: Meerweg met brug en verkeer 2024 snelheid 50 km
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep Wegdek Totaal aantal V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D)) %Int(D) %Int(A) %Int(N)

03 Meerweg 2024 Meerweg Referentiewegdek  10800,00  50  50  50   6,74   3,65   0,57

17-2-2014 17:44:11Geomilieu V2.30
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Bijlage 08Akoestisch onderzoek bouw Ecobrug Meerweg
Wegen en verkeer toekomstige situatieModelgevens

Model: Meerweg met brug en verkeer 2024 snelheid 50 km
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

03  88,60  94,70  93,70   5,90   2,70   3,90   5,50   2,60   2,40

17-2-2014 17:44:11Geomilieu V2.30
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Bijlage 10Akoestisch onderzoek aanleg brug Meerweg
RekenpuntenModelgegevens

Model: Meerweg huidige situatie 2013
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel

01 Meerweg 205      1,80      4,80 -- -- Ja

02 Meerweg 203c      1,80      4,80 -- -- Ja

03 Meerweg 203b      1,80      4,80 -- -- Ja

04 Meerweg 203a      1,80      4,80 -- -- Ja

05 Meerweg 203      1,80      4,80 -- -- Ja

06 Meerweg 201 voorgevel      1,80      4,80 -- -- Ja

07 Meerweg 201 zijgevel      1,80      4,80 -- -- Ja

08 Meerweg 193      1,80      4,80 -- -- Ja

09 Meerweg 193 zijgevel      1,80      4,80 -- -- Ja

10 Meerweg 191      1,80      4,80 -- -- Ja

11 Meerweg 187      1,80      4,80 -- -- Ja

12 Meerweg 185      1,80      4,80 -- -- Ja

13 Meerweg 183a      1,80      4,80 -- -- Ja

15 Meerweg 183b      1,80      4,80 -- -- Ja

16 Meerweg 181      1,80      4,80 -- -- Ja

17 Meerweg 189      1,80      4,80 -- -- Ja

18 recreatiewoning      1,80      4,80 -- -- Ja

20 Meerweg 136      1,80      4,80 -- -- Ja

21 Meerweg 136      1,80      4,80 -- -- Ja

19-2-2014 8:19:18Geomilieu V2.30
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Bijlage 11Akoestisch onderzoek bouw Ecobrug Meerweg
Geluidsbelasting huidige situatieRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Meerweg huidige situatie 2013

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meerweg
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Meerweg 205 1,80 55,73 52,50 44,48 55,73

01_B Meerweg 205 4,80 56,47 53,23 45,21 56,47

02_A Meerweg 203c 1,80 57,02 53,77 45,75 57,01

02_B Meerweg 203c 4,80 57,59 54,33 46,31 57,58

03_A Meerweg 203b 1,80 56,39 53,15 45,13 56,39

03_B Meerweg 203b 4,80 57,09 53,84 45,81 57,08

04_A Meerweg 203a 1,80 57,05 53,82 45,79 57,05

04_B Meerweg 203a 4,80 57,60 54,34 46,32 57,59

05_A Meerweg 203 1,80 57,71 54,47 46,44 57,70

05_B Meerweg 203 4,80 58,16 54,90 46,88 58,15

06_A Meerweg 201 voorgevel 1,80 57,64 54,40 46,38 57,64

06_B Meerweg 201 voorgevel 4,80 58,11 54,85 46,83 58,10

07_A Meerweg 201 zijgevel 1,80 53,28 50,06 42,03 53,28

07_B Meerweg 201 zijgevel 4,80 53,99 50,74 42,72 53,98

08_A Meerweg 193 1,80 57,38 54,15 46,12 57,38

08_B Meerweg 193 4,80 57,93 54,67 46,65 57,92

09_A Meerweg 193 zijgevel 1,80 53,01 49,78 41,76 53,01

09_B Meerweg 193 zijgevel 4,80 54,02 50,76 42,74 54,01

10_A Meerweg 191 1,80 57,11 53,88 45,85 57,11

10_B Meerweg 191 4,80 57,62 54,36 46,34 57,61

11_A Meerweg 187 1,80 56,05 52,83 44,80 56,05

11_B Meerweg 187 4,80 56,76 53,51 45,49 56,75

12_A Meerweg 185 1,80 56,72 53,49 45,46 56,72

12_B Meerweg 185 4,80 57,26 54,01 45,99 57,25

13_A Meerweg 183a 1,80 53,19 49,97 41,95 53,20

13_B Meerweg 183a 4,80 53,91 50,67 42,64 53,90

15_A Meerweg 183b 1,80 56,89 53,66 45,64 56,89

15_B Meerweg 183b 4,80 57,40 54,15 46,13 57,39

16_A Meerweg 181 1,80 55,37 52,15 44,12 55,37

16_B Meerweg 181 4,80 56,13 52,89 44,87 56,13

17_A Meerweg 189 1,80 43,62 40,43 32,40 43,64

17_B Meerweg 189 4,80 44,98 41,77 33,74 44,99

18_A recreatiewoning 1,80 39,49 36,30 28,27 39,51

18_B recreatiewoning 4,80 40,03 36,82 28,79 40,04

20_A Meerweg 136 1,80 61,25 57,94 49,92 61,21

20_B Meerweg 136 4,80 61,35 58,04 50,02 61,31

21_A Meerweg 136 1,80 57,78 54,47 46,45 57,74

21_B Meerweg 136 4,80 57,97 54,66 46,64 57,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 12Akoestisch onderzoek bouw Ecobrug Meerweg
Geluidsbelasting toekomstige situatie en het verschilRekenresultaten

Rapport: Vergelijkingstabel
Folder: D:\Zakelijk\Opdrachten\Haren\Geluidrekenmodel2012\
Model Voorgrond: Meerweg met brug en verkeer 2024 snelheid 50 km
Model Achtergrond: Meerweg huidige situatie 2013
Groep: Waarde=Meerweg / Referentie=Meerweg

(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam Omschrijving Hoogte Waarde Referentie Verschil

01_A Meerweg 205 1,80 55,38 55,73 -0,35

01_B Meerweg 205 4,80 56,15 56,47 -0,32

02_A Meerweg 203c 1,80 56,80 57,01 -0,21

02_B Meerweg 203c 4,80 57,38 57,58 -0,20

03_A Meerweg 203b 1,80 56,39 56,39 0,00

03_B Meerweg 203b 4,80 57,06 57,08 -0,02

04_A Meerweg 203a 1,80 57,07 57,05 0,02

04_B Meerweg 203a 4,80 57,58 57,59 -0,01

05_A Meerweg 203 1,80 57,69 57,70 -0,01

05_B Meerweg 203 4,80 58,17 58,15 0,02

06_A Meerweg 201 voorgevel 1,80 57,70 57,64 0,06

06_B Meerweg 201 voorgevel 4,80 58,18 58,10 0,08

07_A Meerweg 201 zijgevel 1,80 53,90 53,28 0,62

07_B Meerweg 201 zijgevel 4,80 54,45 53,98 0,47

08_A Meerweg 193 1,80 57,19 57,38 -0,19

08_B Meerweg 193 4,80 57,69 57,92 -0,23

09_A Meerweg 193 zijgevel 1,80 52,89 53,01 -0,12

09_B Meerweg 193 zijgevel 4,80 53,72 54,01 -0,29

10_A Meerweg 191 1,80 56,74 57,11 -0,37

10_B Meerweg 191 4,80 57,26 57,61 -0,35

11_A Meerweg 187 1,80 55,68 56,05 -0,37

11_B Meerweg 187 4,80 56,39 56,75 -0,36

12_A Meerweg 185 1,80 56,35 56,72 -0,37

12_B Meerweg 185 4,80 56,89 57,25 -0,36

13_A Meerweg 183a 1,80 52,82 53,20 -0,38

13_B Meerweg 183a 4,80 53,53 53,90 -0,37

15_A Meerweg 183b 1,80 56,51 56,89 -0,38

15_B Meerweg 183b 4,80 57,02 57,39 -0,37

16_A Meerweg 181 1,80 54,98 55,37 -0,39

16_B Meerweg 181 4,80 55,75 56,13 -0,38

17_A Meerweg 189 1,80 43,94 43,64 0,30

17_B Meerweg 189 4,80 45,19 44,99 0,20

18_A recreatiewoning 1,80 39,28 39,51 -0,23

18_B recreatiewoning 4,80 39,84 40,04 -0,20

20_A Meerweg 136 1,80 59,47 61,21 -1,74

20_B Meerweg 136 4,80 59,73 61,31 -1,58

21_A Meerweg 136 1,80 56,69 57,74 -1,05

21_B Meerweg 136 4,80 56,85 57,93 -1,08
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1 1  I n s p r a a k  

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 februari 2013 inge-

stemd met het voorontwerpbestemmingsplan "EHS en recreatieterrein zuid-

oostzijde Paterswoldsemeer". Dit plan is op 14 maart 2013 op de 

voorgeschreven wijze gepubliceerd en heeft met ingang van 18 maart 2013 tot 

29 april 2013 ter inzage gelegen. Overeenkomstig de gemeentelijke inspraak-

verordening is gedurende deze periode de gelegenheid geboden om inspraak-

reacties in te dienen. Tevens is op 20 maart 2013 een inloopavond 

georganiseerd in het gemeentehuis met betrekking tot voornoemd plan. 

 

In deze periode zijn inspraakreacties ingekomen van: 

1. fam. H. en H.H. Woldring, Hoornse Dijk 26 en 26a, 9752 XK Haren, in-

spraakreactie d.d. 26-03-2013; 

2. Rutger Muller en Nadine Vrins, Meerweg 203b, 9752 XC Haren, inspraak-

reactie d.d. 17-04-2013; 

3. De heer B.C.M. Grijpma namens zes eigenaren van recreatiewoningen  

Hoornse Dijk 28A 1 t/m 8 te Haren, p/a Gedempte Zuiderdiep 121-123, 

9711 HE Groningen inspraakreactie d.d. 22 april 2013; 

4. De heer A.E. Berghuis en mevrouw K. Berghuis-Wiers, Kroonkampweg 

12m, 9752 KH Haren, inspraakreactie d.d. 21-04-2013; 

5. V.O.F. Café Friescheveen de heer H.F.T. Dubois en mevrouw E. Dubois-

Slump, Meerweg 136, 9752 XE Haren, inspraakreactie d.d. 23-04-2013; 

6. Recreatiepark Het Friescheveen B.V. de heer K. Arends, Biltseweg 27, 

3735 MB Bosch en Duin, inspraakreactie d.d. 23-04-2013;    

7. De heer V.J. de Jong, Agricolahof 20, 9752 NN Haren, inspraakreactie 

d.d. 23-04-2013; 

8. De heer P. Krol, Meerweg 203, 9752 XC Haren, inspraakreactie d.d.  

27-04-2013; 

9. N.V. Nederlandse Gasunie, Postbus 19, 9700 MA Groningen, inspraakre-

actie d.d. 25-04-2013. 

 

In deze notitie zal achtereenvolgens worden gereageerd op de diverse naar 

voren gebrachte opmerkingen/vragen. 
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1 .  F a m .  H .  e n  H . H .  W o ld r i n g  

 

O pm e r k i n g  

Opgemerkt wordt dat het opnemen van een woonbestemming een verzwaring 

betekent van hun erfdienstbaarheid. Het opnemen van de woonbestemming is 

in strijd met de toegestane verkeersintensiteit in de EHS-zone. 

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Wij attenderen erop dat de heer Woldring de erfdienstbaarheidsbepaling waar 

hij naar verwijst niet heeft overlegd. Deze zal door de heer Woldring zelf moe-

ten worden overlegd. Omdat de feitelijke situatie gelijk blijft (permanente 

bewoning van het pand Hoornse Dijk 28A-1 met een recreatieve bestemming 

en in de toekomst permanente bewoning van dit pand met de bestemming 

"woondoeleinden") is er geen aanleiding te veronderstellen dat de erfdienst-

baarheid wordt verzwaard. 

Er bestaan voorts geen richtlijnen voor de maximaal toegestane hoeveelheid 

verkeersbewegingen in de EHS-zone. In dit geval zijn wij van mening dat het 

gebruik van de weg niet bezwaarlijk is voor de werking van de EHS-zone.  

 

O pm e r k i n g  

Voorts vragen zij zich af waarom de gronden die bestemd zijn voor de nieuw te 

realiseren recreatiewoningen niet gebruikt kunnen worden ten behoeve van de 

Ecologische Verbindingszone. 

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Het gebied waar de nieuwe recreatiewoningen in de toekomst zullen worden 

gerealiseerd ligt in directe aansluiting op de bestaande recreatiewoningen. De 

invulling van dit gebied vloeit rechtstreeks voort uit de door de gemeenteraad 

vastgestelde Structuurvisie Meerweg ontwikkelt Meer. Er is destijds gekozen 

voor een zonering Meer - Recreatie - Natuur - Landbouw. Aan de noordzijde 

van de zone moet aansluiting met het land worden gezocht, omdat de ecolo-

gische zone in noordelijke richting verder langs het Paterswoldsemeer moet 

worden aangelegd. Het gevolg hiervan is dat een bredere strook van de heer 

Woldring benodigd is. Hier is namelijk de oostelijke grens bepalend, zodat er 

voldoende landbreedte komt om de zone door te trekken. Er is voor gekozen 

om vanaf die grens in westelijke richting tot het Paterswoldsemeer alle gron-

den de bestemming "natuur" te geven. Dit leidt ertoe dat de zone op deze 

plaats het breedst is. Ter hoogte van het nieuwe recreatieterrein heeft de 

geplande zone voldoende breedte om goed te kunnen functioneren.  

 

O pm e r k i n g  

Tenslotte maakt de fam. Woldring bezwaar tegen het gebruik van de gronden 

met de bestemming "natuur" als wandelroute. 

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Er is geen sprake van het aanleggen van een doorgaande wandelroute vanaf de 

Meerweg naar de Hoornse Dijk. Dit is niet in overeenstemming met de doelstel-
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ling van de Ecologische Verbindingszone. Wandelaars kunnen vanaf de Meerweg 

niet de Hoornse Dijk bereiken. Hier ligt particulier eigendom tussen. Hoewel 

de bestemmingen de aanleg van paden wel toelaat, is niet duidelijk of die er 

komen en waar die dan exact worden aangelegd. Deze paden zullen niet tot 

overlast leiden. Mochten paden al direct naast privepercelen worden gelegd 

dan zal bij die inrichting tevens worden bezien op welke wijze een goede af-

scheiding (sloot/groenvoorziening) van die percelen kan worden gerealiseerd.   

 

 

2 .  D e  h ee r  M u l l e r  e n  m ev r ou w  V r i n s .  

 

O pm e r k i n g  

Opgemerkt wordt dat een beperkt deel van het perceel kadastraal bekend 

gemeente Haren, sectie N nr. 2657 als natuurgebied is bestempeld.  

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Abusievelijk is de plangrens niet op de perceelsgrens, maar naast de sloot 

gelegd, waardoor de volledige sloot de bestemming "natuurgebied" heeft ver-

kregen. Dit is niet de bedoeling. De bestemmingsplankaart zal dan ook zo wor-

den aangepast dat de plangrens op de kadastrale perceelsgrens komt te liggen. 

 

O pm e r k i n g  

Er wordt aandacht gevraagd voor het opnemen van de vaarverbinding tussen 

het Paterswoldsemeer en de percelen Meerweg 201 t/m 205 te Haren. 

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

De inrichting van het gebied moet nog nader worden bepaald. Derhalve is in 

het voorontwerp-bestemmingsplan gekozen voor een nader uit te werken be-

stemming met de daarbij behorende uitwerkingsbevoegdheden. In overleg met 

de toekomstige ontwikkelaar van het nieuwe recreatieterrein kan dan worden 

bezien of en hoe een vaarverbinding naar dit terrein kan worden gemaakt en of 

aangesloten kan worden op een eventuele vaarverbinding. De tekst van de 

toelichting op blz. 24 zal conform het vorenstaande worden aangepast.  

 

 

3 .  D e  h e e r  B . C . M .  G r i j p m a  n a m en s  z e s  e i g e na r e n  r e c r e a -

t i ew o n i n g en   

 

O pm e r k i n g  

Er wordt bezwaar gemaakt tegen de voorziene ingrijpende verhoging van het 

peil met ongeveer 40 cm. Door de verhoging van het peil zal nauwelijks meer 

water afgevoerd kunnen worden en zal een muggenmoeras worden gecreëerd.  

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Er is onderzoek gedaan en overleg gepleegd tussen de Dienst Landelijk Gebied 

en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's over de beoogde  
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waterhuishouding in het plangebied. Op blz. 33 en 34 van de toelichting zijn de 

gemaakte afspraken over de beoogde waterhuishouding van het gebied samen-

gevat weergegeven. Het uitgangspunt van het plan inzake de realisering van de 

Ecologische Verbindingszone is dat de ontwatering van de bestaande recrea-

tiewoningen gewaarborgd moet zijn. De ontwatering van de panden mag niet 

verslechteren. Teneinde duidelijkheid te kunnen verstrekken en onzekerheid 

te kunnen vermijden worden aanvullend de volgende acties ondernomen: 

1. Het plaatsen van peilbuizen om de huidige situatie in beeld te brengen 

en om na de uitvoering van het plan (aanleg natuurgebied en verhoging 

waterpeil) te meten wat de effecten zijn. Deze buizen moeten nog ge-

plaatst worden. 

2. Op basis van deze verkregen resultaten zal worden bepaald of aanvul-

lende maatregelen noodzakelijk zijn.  

 

O pm e r k i n g  

De ongerustheid over de bereikbaarheid van de bestaande recreatiewoningen 

wordt verwoord.  

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

De toegang tot de bestaande panden wordt gegarandeerd. Indien blijkt dat de 

toegangsweg in de nabije toekomst te nat wordt, zullen maatregelen worden 

genomen om de toegang tot de bestaande panden te garanderen.  

 

O pm e r k i n g  

Opgemerkt wordt dat de overlast van muggen in het gebied zal toenemen. 

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

De oppervlakte aan stilstaand water zal toenemen. Of hierdoor het aantal 

muggen zal toenemen kan alleen onderzoek uitwijzen. Op basis hiervan kun-

nen, indien noodzakelijk, eventueel beheersmaatregelen worden getroffen. 

Wel attenderen wij erop dat in de omgeving van het Paterswoldsemeer en het 

Friescheveen nu reeds veel muggen voorkomen.  

 

Naar aanleiding van het verzoek daartoe is op 25 juni 2013 een gesprek geor-

ganiseerd met de heren Grijpma, Berghuis en De Jong. Het verslag van dit 

gesprek is als bijlage bij deze reactienota gevoegd. 

 

 

4 .  D e  h ee r  A . E .  B e r g hu i s  e n  m ev r o uw  K .  B e r g h u i s - W i e r s  

 

O pm e r k i n g  

De heer en mevrouw Berghuis stellen voor om artikel 4.2.a.3 (afstand tussen 

recreatiewoningen bedraagt minimaal 10 m) te schrappen en in overeenstem-

ming te brengen met artikel 5 van het bestemmingsplan. 
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R e a c t i e  g e m e en t e  

Het beleid van de gemeente Haren is er sinds vele jaren op gericht te streven 

naar een goede ruimtelijke ordening in het Paterswoldsemeergebied. Een van 

de instrumenten om te komen tot een verbetering van de ruimtelijke ordening 

(bebouwing in dit gebied) in dit gebied is de regel dat de onderlinge afstand 

tussen recreatiewoningen minimaal 10 m dient te bedragen. Deze regel maakt 

deel uit van een aantal regels (o.a. maximale oppervlakte, minimale afstand 

tot het water, max. hoogte etc.) die tezamen beogen het doel (verbetering 

van de ruimtelijke ordening in het Paterswoldsemeergebied alsmede het ver-

beteren/waarborgen van de brandveiligheid) naderbij te brengen.  

 

Aangezien het uitgangspunt voor dit bestemmingsplan steeds is geweest het 

ruimtelijk beleid voor het Paterswoldsemeergebied voort te zetten, zien wij 

geen aanleiding hiervan af te wijken. Integendeel, het streven naar een mini-

male afstand van 10 m tussen recreatiewoningen is vanuit de optiek van het 

streven naar een goede ruimtelijke ordening en de verbetering van brandvei-

ligheid, zoals is neergelegd in de vastgestelde "Beleidsnotitie m.b.t. de mini-

male onderlinge afstand tussen zomerhuizen en/of stacaravans" nog steeds een 

actueel en noodzakelijk beleidsuitgangspunt. Het wijzigen van dit standpunt 

betekent een breuk met het sinds jaren gevoerde beleid zonder aanwijsbare 

dringende reden.  

 

O pm e r k i n g  

De heer en mevrouw Berghuis stellen voor om een bufferzone van groen moge-

lijk te maken, dit in verband met hun privacy. Dit kan worden gerealiseerd 

door gronden te ruilen.  

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Er wordt gesproken met de heer en mevrouw Berghuis over het eventueel mo-

gelijk maken van een door hen gewenste (groene) buffer. Het uitgangspunt is 

dat de locatie voor de nieuwe recreatiewoningen verder uitgewerkt en gede-

tailleerd zal worden. Bij de nadere uitwerking zal worden bezien of en in wel-

ke vorm een buffer mogelijk kan worden gemaakt. Wij attenderen erop dat de 

regels in principe een buffer mogelijk maken.  

 

O pm e r k i n g  

Opgemerkt wordt dat het waterpeil bij de recreatiewoning op het huidige peil 

dient te blijven. 

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Voor het gemeentelijk standpunt wordt verwezen naar de beantwoording van 

de inspraakreactie van de heer Grijpma. 

 

Naar aanleiding van het verzoek daartoe is op 25 juni 2013 een gesprek geor-

ganiseerd met de heer Ebbens, in zijn hoedanigheid als woordvoerder van de 

heer Berghuis. Het verslag van dit gesprek is als bijlage bij deze reactienota 

gevoegd. 
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R e a c t i e  g e m e en t e  

Dit voorstel, dat is gepresenteerd als package-deal, is in deze vorm niet aan-

vaardbaar omdat dit in strijd is met het geldende beleid voor het Paters-

woldsemeergebied. Wel bestaat de bereidheid om verder te praten over 

onderdelen van dit voorstel.      

 

 

5 .  V . O . F .  Ca f é  F r i e s c he v ee n  d e  h ee r  H . F . T .  D ub o i s  e n   

m ev r o u w  E .  D ub o i s - S l u m p  

 

O pm e r k i n g  

De heer en mevrouw Dubois merken op dat de bedrijfsvoering door het plan 

ernstig wordt beïnvloed, het bedrijf minder goed bereikbaar en toegankelijk 

wordt en tevens aan het zicht wordt ontrokken. Dit veroorzaakt bedrijfs- en 

vermogensschade.  

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Het realiseren van de Ecologische Verbindingszone is een onderdeel van de 

Ecologische Hoofdstructuur (de zogenaamde Natte As) en vloeit voort uit het 

Rijksbeleid. De realisatie van de Ecologische Verbindingszone vormt eveneens 

een onderdeel van het Provinciaal ruimtelijk beleid en is opgenomen in de 

Provinciaal Omgevingsplan Groningen 2009-2013. Realisering van de Ecolo-

gische Verbindingszone als onderdeel van de Natte As is dan ook een algemeen 

belang. Wij attenderen erop dat in het aangepaste plan de brug korter is ge-

maakt zodat het kunstwerk verder van het pand komt te liggen en men eerder 

het terrein kan opdraaien. Ook zal het bedrijf nauwelijks aan het zicht van de 

weggebruiker worden onttrokken, gelet op de hoogte van de brug en het aan-

gepaste plan voor het realiseren van de brug. Vanaf Haren zal er niets aan de 

zichtbaarheid van het bedrijf veranderen. Rijdend vanaf de richting Tynaarlo 

zal het bedrijf juist eerder zichtbaar zijn omdat de dijk zal worden verlegd.  

Wij merken op dat de bestemming "verkeer" in het geldende bestemmingsplan 

"Paterswoldsemeer" het aanleggen van de brug ook mogelijk maakt.  

 

O pm e r k i n g  

Het geprojecteerde "viaduct" belemmert het zicht vanuit de woning en torpe-

deert het woongenot. 

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Het ontwerp van de brug is aangepast ten opzichte van de afmetingen die in 

het voorontwerp-bestemmingsplan zijn opgenomen. Gekozen is voor een klei-

nere overspanning (ongeveer 20 m) en een geringere hoogte (ongeveer 0.80 m 

boven het huidige wegdek). Doel hiervan is om enerzijds de impact van de 

brug op de directe omgeving zo beperkt mogelijk te houden en anderzijds het 

realiseren van een goede ecologische verbinding te mogelijk te maken. Wij 

wijzen er voorts op dat in het algemeen geldt dat niemand het recht heeft op 

uitzicht over gronden die bij een ander in eigendom zijn. 
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O pm e r k i n g  

Er wordt op gewezen dat de beoogde waterweg veel te dicht langs het pand is 

geprojecteerd en negatieve effecten zal hebben op het fundament. 

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

In het aangepaste plan is de waterloop verder van het pand af geprojecteerd. 

Er is niet aangetoond dat uitvoering van dit plan negatieve effecten heeft op 

het fundament van het betreffende pand.  

 

O pm e r k i n g  

Het plaatsen van schanskorven langs de waterweg geeft een onnatuurlijke 

uitstraling, welke onrecht doet aan de historische uitstraling van de bestaande 

bebouwing. 

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Door een goede en zorgvuldige inrichting van het terrein wordt een onnatuur-

lijke uitstraling van de schanskorven voorkomen. De schanskorven komen niet 

uit boven het maaiveld, vanaf het café kijk je er niet tegenaan maar erover 

heen. 

 

O pm e r k i n g  

De toegang tot het bedrijf van de waterzijde krijgt een verminderde breedte 

waardoor het bedrijf ook van die kant slechter bereikbaar wordt.  

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

De toegang tot het bedrijf via het water wordt gegarandeerd. De waterloop 

wordt wel verlegd maar het profiel blijft gelijk. 

 

 

6 .  R e c r ea t i ep a r k  H e t  F r i e s c he v e e n  B . V .  d e  he e r   

K .  A r e n d s  

 

O pm e r k i n g  

De heer Arends stelt dat het perceel is aangekocht op basis van diverse toe-

zeggingen ten aanzien van het mogen bouwen van woningen op deze gronden.  

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Het gemeentelijk standpunt is dat er geen sprake is van toezeggingen op basis 

waarvan onomstotelijk mocht worden aangenomen dat ter plekke woningen 

gebouwd zouden kunnen worden. Dit blijkt ook niet uit de stukken. De stelling 

van de heer Arends wordt dan ook voor kennisgeving aangenomen. 

 

O pm e r k i n g  

Voorts wordt gesteld dat de exploitatie van de camping door de aanleg van de 

Ecologische Verbindingszone onmogelijk wordt gemaakt. 
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R e a c t i e  g e m e en t e  

Het is juist dat de betreffende gronden de bestemming "natuur" hebben ver-

kregen in verband met het realiseren van de Ecologische Verbindingszone.  

Het gebruiken van deze gronden ten behoeve van verblijfsrecreatieve doelein-

den is op basis van deze bestemming niet meer mogelijk.  

 

 

7 .  D e  h ee r  V . J .  d e  J o ng  

 

O pm e r k i n g  

De heer De Jong merkt op dat hij bezwaar heeft tegen het voornemen het 

huidige polderpeil van zijn perceel kadastraal bekend gemeente Haren, sec-

tie N, nr. 192 te verhogen. 

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Deze zienswijze sluit aan bij de door de heer Grijpma naar voren gebrachte 

argumenten. Voor de gemeentelijke reactie wordt dan ook verwezen naar de 

betreffende beantwoording (onder 3). 

 

O pm e r k i n g  

Tevens stelt hij dat het bestaande gebruik (als weiland) ernstig wordt bena-

deeld c.q. onmogelijk wordt gemaakt.  

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Een klein gedeelte van het perceel wordt bestemd als recreatie, voor het ove-

rige is het juist dat de gronden primair zijn bestemd voor het behoud, herstel 

en/of de ontwikkeling van de natuurwetenschappelijke en landschappelijke 

waarden in het bijzonder gericht op de ontwikkeling en instandhouding van 

een robuuste ecologische verbindingszone (EHS). In ondergeschikte mate zijn 

de gronden nog bestemd voor extensief agrarisch medegebruik. Het perceel 

heeft momenteel in het geldende bestemmingsplan "Paterswoldsemeer" de 

bestemming "Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurwetenschappe-

lijke waarden". Dit betekent dat het perceel nu niet alleen mag worden ge-

bruikt ten behoeve van de uitoefening van het agrarisch bedrijf, maar 

eveneens is bestemd voor het behoud, herstel en/of ontwikkeling van de land-

schappelijke en natuurwetenschappelijke waarden van de betreffende gron-

den. In dit in 1990 vastgestelde bestemmingsplan is reeds in de Beschrijving in 

Hoofdlijnen het volgende opgenomen: 

"Gezien het grote belang van deze natuur- en landschapswaarden worden bei-

de functies - landbouw enerzijds en natuur en landschap anderzijds - als ge-

lijkwaardig beschouwd. In het kader van de Herinrichting en de aanwijzing van 

(een deel van) het gebied als "beheersgebied" in de Ecologische Hoofdstruc-

tuur (Gebiedsvisie Haren) zal gestreefd worden naar natuurvriendelijke vor-

men van landbouw en een optimaal beheer van de gronden, met 

ontwikkelingskansen voor natuur en landschap." 

Hieruit vloeit voort dat destijds al is aangegeven dat de betreffende gronden 

belangrijke natuur- en landschapswaarden hadden. De voorgenomen bestem-
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ming "natuur" is dan ook een logisch vervolg op dit sinds jaren gevoerde ge-

meentelijk beleid. Daarbij komt dat de keuze is gemaakt om de bescherming 

van de natuur- en landschapswaarden in dit gebied de hoogste prioriteit te 

geven. Voorzover er door deze keuze aantoonbare schade wordt geleden kan 

een beroep worden gedaan op het toekennen van planschade. Deze bestem-

ming biedt eveneens de mogelijkheid om deel te nemen aan het Particulier 

Natuurbeheer. 

 

O pm e r k i n g  

De heer De Jong is van mening dat in verband met de grootte van de kavels de 

oppervlakte van de aanwezige zomerhuizen groter mag zijn dan in de rest van 

het Paterswoldsemeergebied. Hij vraagt of een botenhuis binnen de 100 m
2
 

oppervlakte aan gebouwen moet worden gerealiseerd.  

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Het gemeentelijk ruimtelijk beleid voor het Paterswoldsemeergebied (waar 

het betreffende gebied onderdeel van uitmaakt) is in het bestemmingsplan 

"Paterswoldsemeer" geformuleerd en overgenomen in de door de gemeente-

raad vastgestelde beheersverordening "Paterswoldsemeer". Dit beleid is gericht 

op het conserveren van de bebouwing (met name recreatiewoningen) in het 

Paterswoldsmeergebied teneinde de bestaande landschappelijke- en natuur-

waarden te beschermen en te behouden. Tevens voorziet dit beleid in een 

saneringsdoelstelling m.b.t. de bestaande recreatiewoningen. Het nieuwe 

bestemmingsplan dat is gericht op een deel van het Paterswoldsemeergebied 

voorziet in een voortzetting van dit beleid. Voor het gehele Paterswoldse-

meergebied geldt dat de gezamenlijke oppervlakte van een zomerhuis en bij-

gebouw maximaal 55 m
2
 mag zijn.Erkend wordt dat de kavels met daarop de 

bestaande recreatiewoningen in het plangebied in veel gevallen groter zijn dan 

in de rest van het Paterswoldsemeergebied. Deze overweging alsmede het 

gegeven dat de legale oppervlakte aan bebouwing in de meeste gevallen de 

voorgeschreven maximale oppervlakte ad 55 m
2
 al overschrijdt heeft ertoe 

geleid dat is besloten de maximale oppervlakte aan bebouwing te verhogen tot 

100 m2. Het begrip bebouwing betekent dat het totaal aan bebouwing (hoofd-

gebouw, bijgebouw en bijbehorende bouwwerken) maximaal 100 m
2
 mag be-

dragen. Ten opzichte van het voorontwerp-bestemmingsplan is de regeling 

verruimd door het opnemen van een afwijkingsbevoegdheid onder voorwaar-

den voor het realiseren van een botenhuis met een oppervlakte van maximaal 

20 m
2
. In beide bestemmingen (Recreatie - Verblijfsrecreatie en Recreatie - 

Verblijfsrecreatie uit te werken) is de maximale oppervlakte aan bebouwing 

gelijk getrokken. De maximale bebouwing is dan ook 100 m
2
 voor een recrea-

tiewoning met bijbehorende bouwwerken en daarnaast kan medewerking wor-

den verleend via een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid voor een botenhuis 

van maximaal 20 m
2
. Een verdere verruiming is niet meer in lijn met het uit-

gangspunt om een verdere verstening van het gebied tegen te gaan en om het 

bestaande aanzicht en de landelijke uitstraling te behouden. De tekst van 

artikel 4.4 wordt dan ook met een onderdeel d aangevuld. De tekst van onder-

deel c en d luidt als volgt: 
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c. lid 4.2 sub a onder 7 en 8: 

voor de bouw van één bijgebouw per recreatiewoning mits de opper-

vlakte niet meer dan 10 m
2
 bedraagt; 

d. lid 4.2 sub a onder 7, 8 en 10: 

voor de bouw van één bijgebouw ten behoeve van het stallen van boten 

per recreatiewoning mits de oppervlakte van het botenhuis niet meer 

dan 20 m
2
 bedraagt.  

 

Naar aanleiding van het verzoek daartoe is op 24 juni 2013 een gesprek geor-

ganiseerd met de heer De Jong. Het verslag van dit gesprek is als bijlage bij 

deze reactienota is gevoegd. Voor de reactie hierop wordt verwezen naar het 

gestelde bij nr. 7. 

 

 

8 .  D e  h ee r  P .  K r o l .  

 

O pm e r k i n g  

De heer Krol merkt op dat hij van mening is dat de plannen niet voldoen aan 

het geformuleerde doel. 

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Het bestemmingsplan leidt tot het verwezenlijken van het centrale doel, nl. 

het verbinden van enkele waardevolle natuurgebieden ten noorden en ten 

zuiden van deze robuuste ecologische verbindingszone (REVZ).  

 

O pm e r k i n g  

Hij stelt het woongenot in de panden Meerweg 201 en 203 wordt verminderd. 

Voorts wordt de waarde verminderd van beide panden door deze ontwikkeling.  

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Het is duidelijk dat het beeld van het gebied nabij de woningen Meerweg 201 

en 203 te Haren zal veranderen. Door het goed inpassen van de brug (zo laag 

mogelijk houden) zal ernaar worden gestreefd het woongenot niet onevenredig 

aan te tasten. Wij attenderen erop dat op basis van het bestemmingsplan "Pa-

terswoldsemeer" het realiseren van een brug ter plekke eveneens mogelijk is. 

Er is dus, voorzover het de aanleg van de brug betreft, sprake van een conti-

nuering van het sinds jaren geldende planologisch beleid.  

 

O pm e r k i n g  

Opgemerkt wordt dat de hoogte van de brug leidt tot een belemmering van het 

uitzicht, een toename van de geluidsoverlast en verkeersonveilige situaties. 

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Bij het ontwerp van de te realiseren brug dient deze vanuit het oogpunt van 

ecologie verantwoord te zijn en tevens zoveel mogelijk tegemoet te komen 

aan de belangen van de bewoners ter plekke. Wij merken op dat op basis van 
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vaste jurisprudentie niemand het recht kan claimen op uitzicht over gronden 

die bij een ander in eigendom zijn.  

 

O pm e r k i n g  

Realisering van het uitzichtpunt leidt tot een belemmering van het uitzicht 

vanuit de woning van de heer Krol alsmede tot inkijk in deze woning.  

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Er is geen sprake van het realiseren van een uitkijkpunt. 

 

O pm e r k i n g  

Opgemerkt wordt dat in de toekomst overlast zal worden ervaren van wande-

laars op het aan te leggen voetpad.  

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Het aantal wandelaars is moeilijk in te schatten. Er bestaat vooralsnog geen 

aanleiding om uit te gaan van overlast veroorzakende aantallen wandelaars. 

 

O pm e r k i n g  

Het aanleggen van een moerasachtig gebied zal leiden tot een muggenplaag. 

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Er wordt verwezen naar de reactie onder 3.  

 

O pm e r k i n g  

Waarom is de vaarverbinding voor enkele bewoners van de Meerweg verdwe-

nen? 

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Vanuit het oogpunt van de natuur is het niet wenselijk de hydrologische ver-

binding geschikt te maken voor recreatie. In overleg met de toekomstige ont-

wikkelaar van het nieuwe recreatieterrein zou het eventueel mogelijk zijn om 

aan te sluiten bij een vaarverbinding van het Paterswoldsemeer naar dit ter-

rein. 

 

O pm e r k i n g  

De heer Krol stelt enkele alternatieve oplossingen voor (aankoop woningen 

Meerweg 201en 203 te Haren en opschuiven brug in oostelijke richting). 

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Het aanbod van de heer Krol om zijn beide woningen Meerweg 201 en 203 te 

Haren aan te kopen is doorgeleid naar de provincie Groningen. Wij verwijzen 

naar de brief van Gedeputeerde Staten aan de heer Krol d.d. 7 oktober 2013. 

Uit deze brief vloeit voort dat de provincie Groningen geen intentie heeft de 

woningen aan te kopen ten behoeve van de aanleg van de robuuste ecologische 

verbindingszone.   
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Het opschuiven van de brug in oostelijke richting is geen optie in verband met 

de situering van de ecologische verbindingszone. Voor de reactie op de overige 

aangedragen alternatieve oplossingen verwijzen wij naar de reactie bij de 

punten a t/m g. De aankondiging van het indienen van een verzoek om plan-

schadevergoeding is voor kennisgeving aangenomen. 

 

 

9 .  N . V .  Ne d e r l a nd s e  Ga s u n i e   

 

O pm e r k i n g  

Door de N.V. Nederlandse Gasunie wordt naar voren gebracht dat de ligging 

van de gasleiding niet juist op de verbeelding is weergegeven. 

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Deze opmerkingen zijn ter kennis gebracht van het stedenbouwkundig buro die 

met een reactie zal komen.In overleg met de Gasunie is de bestemming voor 

de leiding aangepast op de plankaart. 
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2 2  O v e r l e g  

De volgende instanties hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in het 

kader van het wettelijk voorgeschreven vooroverleg op basis van artikel 3.1.1. 

van het Besluit ruimtelijke ordening te reageren op het voorontwerpbestem-

mingsplan "EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldsemeer": 

 

- Gedeputeerde Staten van Groningen; 

- Waterschap Noorderzijlvest; 

- Waterschap Hunze en Aa's; 

- Milieuadviesraad. 

 

Alle ingekomen reacties zijn opgenomen in de bij dit plan behorende bijlage. 

De gemeentelijke reactie volgt hierna. 

 

 

1 .  G e d e p u t e e r d e  S t a t en  v a n  G r o n i n g e n ,  o v e r l e g r ea c t i e  

d . d .  2 4  a p r i l  2 0 1 3 .  

 

O pm e r k i n g  

Opgemerkt wordt dat aan één perceel de bestemming "woondoeleinden" is 

toegekend. De opmerking wordt gemaakt om de bestemming "wonen" te wijzi-

gen in een verblijfsrecreatieve bestemming. Dit is niet in overeenstemming 

met artikel 4.27, lid 1 van de Provinciale Omgevingsverordening. 

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Er is overleg met Gedeputeerde Staten gevoerd ten aanzien van het toekennen 

van een woonbestemming aan het perceel Hoornse Dijk 28A-1 te Haren. Dit 

overleg heeft geresulteerd in het afgeven van een ontheffing van de Provincia-

le Omgevingsverordening door Gedeputeerde Staten ten behoeve van het per-

manent mogen bewonen van voornoemd pand in het buitengebied (brief van 

G.S. d.d. 26 juni 2013). Dit betekent dat de woondoeleindenbestemming kan 

worden gehandhaafd.  

 

O pm e r k i n g  

Het toekennen van de bestemming "Verblijfsrecreatie uit te werken" (realise-

ren max. 18 recreatiewoningen) is niet in overeenstemming met het bepaalde 

in de Provinciale Omgevingsverordening (art. 4.31, lid 1 en 4.27, lid 1). 

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Het plan om de bestemming "Verblijfsrecreatie uit te werken" op te nemen en 

daarmee het in de toekomst realiseren van maximaal 18 recreatiewoningen 

mogelijk te maken, is eveneens besproken met Gedeputeerde Staten van Gro-
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ningen. Gedeputeerde Staten hebben in hun brief d.d. 26 juni 2013 aangege-

ven dat zij de bouw van 18 recreatiewoningen op de betrokken gronden aan-

vaardbaar vinden. Omdat deze ontwikkeling niet in strijd is met een goede 

ruimtelijke ordening hebben Gedeputeerde Staten besloten met toepassing van 

artikel 1.2 van de verordening ontheffing te verlenen voor deze ontwikkeling. 

 

O pm e r k i n g  

Opgemerkt wordt dat de formulering van artikel 5.2 onder g van de uit-

werkingsregels (het geclusterd kunnen bouwen van de recreatiewoningen) te 

ruim is geformuleerd. Voorgesteld wordt om onderdeel g van artikel 5.2 van de 

planregels als volgt aan te passen: 

"g. de recreatiewoningen kunnen geclusterd worden gebouwd indien aan de 

volgende voorwaarden wordt voldaan: 

- de clustering bijdraagt aan de diversiteit van de verschillende bouwvo-

lumes en de verhouding van bebouwing en groen; 

- de bebouwing dient landschappelijk goed te worden ingepast in de om-

geving en het gebiedseigen karakter van het nieuwe recreatieterrein 

wordt versterkt. 

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Naar aanleiding van deze reactie is de tekst van artikel 5.2 onderdeel g aange-

past. Voorts is een onderdeel h toegevoegd. De tekst is als volgt aangepast: 

g. Ook voor dit terrein is het uitgangspunt dat moet worden voldaan aan 

de beleidslijn met betrekking tot de minimale onderlinge afstand tussen 

recreatiewoningen zoals deze geldt voor het Paterswoldsemeergebied. 

Dit betekent dat indien er vrijstaande recreatiewoningen worden ge-

bouwd, de afstand tussen deze recreatiewoningen en overige (groepen 

van) recreatiewoningen tenminste 10 m dient te bedragen en eventueel 

6 m onderlinge afstand via een binneplanse afwijkingsbevoegdheid in-

dien de situering met het oog op de gebruiksmogelijkheden of het be-

bouwings-/landschapsbeeld mogelijk wordt geacht.  

 

h. In de uitwerking wordt expliciet aandacht gegeven aan de plaatsing van 

de recreatiewoningen ten opzichte van elkaar op grond van een zorgvul-

dige landschappelijke inpassing, waarbij uitgangspunt is dat de recrea-

tiewoningen ofwel aan elkaar worden gebouwd danwel als vrijstaande 

recreatiewoningen op eigen percelen worden gebouwd. In het uitzon-

derlijke geval dat een plan niet kan voldoen aan de voorgeschreven mi-

nimale afstandsbepaling tussen zomerhuizen (tussen 0 m en 6 mr 

onderlinge afstand) zal in afwijking van voornoemde beleidsregel alleen 

medewerking aan een dergelijk plan worden verleend indien er zwaar-

wegende redenen bestaan om van de situering conform de beleidslijn af 

te wijken, indien dit plan vanuit brandveiligheidsoogpunt geen bezwaar 

oplevert en indien de architectonische en/of ruimtelijke kwaliteit van 

het plan in bijzondere mate bijdraagt aan de kwaliteit van de omgeving.  
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2 .  W a t e r s c ha p  N o o r d e r z i j l v e s t  

 

O pm e r k i n g  

Het waterschap Noorderzijlvest heeft in hun brief d.d. 24 april 2013 aangege-

ven in te stemmen met de op blz. 37 genoemde hoofdpunten als zijnde de 

uitgangspunten voor de verdere planuitwerking.  Zij stemmen dan ook in met 

het voorontwerp-bestemmingsplan "EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Pa-

terswoldsemeer". Opgemerkt wordt nog dat de genoemde waterstanden op blz. 

36 en 37 voor wat betreft het Paterswoldsemeer niet volledig zijn weergege-

ven. 

Bij brief van 18 februari 2014 zijn de juiste peilen (winterpeil -0,93 m NAP en 

zomerpeil -0,75 m NAP)  doorgegeven.  

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Wij hebben kennis genomen van de instemming met dit plan. Het is juist dat 

op termijn een inrichtingsplan zal worden opgesteld. In dat traject zal in detail 

en in overleg met het waterschap worden gekeken naar de invulling van de 

waterhuishoudkundige aspecten. De waterstanden op blz. 36 en 37 zullen wor-

den aangevuld en aangepast zoals in de laatste brief (18 februari 2014) is op-

genomen. 

 

 

3 .  W a t e r s ch a p  Hu n z e  en  A a ' s  

 

Het waterschap Hunze en Aa's heeft aangegeven zich aan te sluiten bij de op-

merking van het waterschap Noorderzijlvest. 

 

 

4 .  M i l i e ua d v i e s r a a d  

 

O pm e r k i n g  

De Milieuadviesraad is tot de conclusie gekomen dat er sprake is van een goed 

plan. De bestemmingen zijn goed geregeld en sluiten aan bij de doelstellingen 

voor het gebied. De Milieuadviesraad pleit voor het beperken van de aanleg-

mogelijkheden c.q. het minder toegankelijk maken van het aansluitende na-

tuurgebied. Voorts pleit de Milieuadviesraad voor een verbod op loslopende 

honden. 

 

R e a c t i e  g e m e en t e  

Een verbod op loslopende honden voor dit gebied kan worden overwogen, maar 

hoort niet thuis in een bestemmingsplan. Bij een vaarverbinding langs de be-

stemming "natuur" zal erop worden gelet dat er geen aanlegmogelijkheden 

voor vaartuigen aan de betreffende zijde ontstaan. 

 

 

 



 

Toelichting inspraakreactie van de heer Berghuis . 

                                  

 

Verslag van : .het gesprek met de heer Ebbens namens de heer Berghuis 

                                   ( inspraak voorontwerp-bestemmingsplan EHS en 

                                   recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldsemeer)  

Gehouden op :  25 juni 2013      

Plaats :  gemeentehuis Haren      

Aanwezig :  dhr. Ebbens, Karin de Ruij ter, Peter Teerhuis en Wim Holtjer  

Afwezig m.k. :  -- 

Afwezig z.k.  :  --     

Verstuurd aan :  -- 

 

 

De heer Holtjer  heet de aanwezigen welkom. Hij  geeft aan dat dit gesprek is 

georganiseerd om de heer Berghuis in de gelegenheid te stellen zijn inspraakreactie 

mondeling toe te l ichten. Hij  refereert aan het telefoongesprek waarin de afspraak voor 

dit gesprek is gemaakt.  In dit telefoongesprek heeft  de heer Ebbens heeft aangegeven 

namens de heer Berghuis te spreken en zijn inspraakreactie toe te willen lichten.  De 

heer Berghuis heeft dit zowel telefonisch als in het eerdere gesprek, waar hij  bij  

aanwezig was, bevestigd. In het telefoongesprek is eveneens aangegeven dat de heer 

Ebbens ook een voorstel zal neerleggen om te komen tot overeenstemming. Hij  nodigt 

de heer Ebbens uit de inspraakreactie toe te l ichten.  

 

De heer Ebbens geeft aan dat de heer Berghuis het zeer belangrijk vindt dat er een 

buffer komt tussen zijn perceel en de nieuw te realiseren recreatiewoningen. Hij  is 

bereid het achterste gedeelte van zijn perceel te ruilen voor een strook grond aan de 

oostzijde van zijn perceel. Voorts moet deze package-deal ook inhouden dat de heer 

Berghuis het recht verkrijgt zijn 2 recreatiewoningen aaneen te bouwen. 

Daartegenover staat dan dat de heer Berghuis het achterste gedeelte van zijn perceel 

wil inruilen opdat de EHS-strook ter plekke breder kan worden.  De heer Ebbens geeft 

aan dat hij  zelf  van mening is dat het bosje op het perceel van de heer Berghuis 

eigenlijk  een storend element is in de omgeving ( landschap). Het beekdal wordt er 

beter van als dit bosje verdwijnt. De heer Ebbens merkt op dat hij dit nog wel nader 

met de heer Berghuis moet afstemmen. 

 

De heer Holtjer wijst er nogmaals op dat dit gesprek is georganiseerd om de 

gelegenheid te bieden de inspraakreactie mondeling te kunnen toelichten. Zoals ook al 

is aangegeven ti jdens het telefoongesprek , bestaat de ruimte om dit voorstel op tafel 

te leggen. Hij  geeft aan dat zich hier meerdere in het project participerende instanties 

over zullen moeten uitspreken. In dit gesprek zal er geen def init ieve reactie op dit 

voorstel kunnen worden gegeven. Dit zal worden meegenomen bij  de schrif telijke 

reactie op de ingekomen inspraakreacties ( in de Nota Inspraak en Overlegreacties)  

Hij  wijst er voorts op dat in het voorontwerp -bestemmingsplan al een tegemoetkoming 

in de maximaal te realiseren oppervlakte van de bebouwing is opgenomen. In het 

bestemmingsplan Paterswoldsemeer mocht de gezamenlijke oppervlakte van een 
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zomerhuis en een bijgebouw maximaal bij  recht 55 m2 bedragen. Mede gelet op de 

bijzondere situatie ter plekke (grootte percelen, ruimte opzet van de bebouwing etc.) 

zal dit worden uitgebreid tot een maximale oppervlakte van de totale bebouwing tot 

100 m2. Dit is een tegemoetkoming aan de wensen van de eigenaren van de  

bestaande recreatiewoningen, waaronder de heer Berghuis. Feit blijf t ech ter 

vooralsnog dat 2 recreatiewoningen niet aan elkaar mogen worden gebouwd (minimale 

afstand tussen gebouwen 10 meter).  Ook permanente bewoning is niet toegestaan en 

is ook in het nieuwe voorontwerp-bestemmingsplan niet toegestaan. 

 

De heer Ebbens erkent dit. Hij  geeft nogmaals aan dat een bosje niet bij  het landschap 

(dal van de EHS) hoort. Hij  stelt dat afspraken zul len moeten worden gemaakt over de 

inrichting van de buffer.  

De voorgestelde deal bestaat dat uit de volgende onderdelen:  

- goede zekering van de buffer; 

- het aaneenbouwen van de receatiewoningen en het toestaan van permanente 

bewoning moet mogelijk zijn;  

- de uitruil van gronden (buffer tegen het achterste gedeelte van het perceel van  

     de heer Berghuis). 

Hij  stelt dat de exacte omvang van het  achterste gedeelte bespreekbaar is. Hij geeft 

aan dat er door Berghuis veel is geïnvesteerd in het achterste gedeelte van zijn 

perceel. 

 

De heer Holtjer stelt dat het voorstel zal worden besproken. Hij  geeft aan dat daarbij  

hoort dat de legaliteit van het  gebruik alsmede van de geplaatste objecten onderzocht 

zal worden. Indien er een deal wordt gesloten zal dit in principe alleen de legale 

objecten en het legaal gebruik kunnen betreffen.  

 

De heer Ebbens reageert dat de bomen, gezien de omvang, er al lang staan. Hij  geeft 

aan dat het belangrijk is dat er voldoende draagvlak voor de realisering van de EHS 

moet bestaan en ziet graag dat het bos verdwijnt t en behoeve van de EHS. Hij  zegt dat 

hierover ook al contact is geweest met DLG.  

 

Mevr. De Ruijter  reageert dat dit zal worden besproken met alle betrokkenen.      

 

De heer  Holtjer  bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit vervolgens de 

bijeenkomst. 

      

 

 

                                                      ----- 

 

 



 

 

Inspraakreactie van de heer De Jong perceel Paterswoldsemeer Oostzijde te Haren 

 

 

 

Op 17 april 2013 om ong. 14.00 uur gesproken met de heer De Jong, Agricolahof 20 te 

Haren. 

Hij  vraagt of een botenhuis binnen het kader van de maximale 100 m2 aan bebouwin g valt 

of dat de oppervlakte van een botenhuis niet meetelt bij  de berekening van de maximale 

oppervlakte aan bebouwing ad 100 m2. 

Hierop wordt door mij  gereageerd dat in het voorontwerp -bestemmingsplan “EHS en 

recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldsemeer” is opgenomen dat de maximale 

oppervlakte aan bebouwing 100 m2 mag zijn. Dit is inclusief de oppervlakte van een 

botenhuis. Indien de oppervlakte aan bebouwing groter is en legaal is valt dit onder het 

overgangsrecht. Dit betekent dat het gedeelteli jk m ag worden vernieuwd en veranderd.  

 

De heer De Jong is van mening dat de kavels groter zijn dan in de rest van het 

Paterswoldsemeergebied en vindt dat de oppervlakte van de aanwezige zomerhuizen groter 

zou moeten kunnen worden. Het beperken tot 100 m2 aan bebouwing leidt tot een 

verloedering van de bestaande bebouwing omdat zomerhuizen niet volledig kunnen worden 

vervangen als de bebouwing de maat van 100 m2 overschrijdt.    

 

Hij  geeft aan dat dit zijn mondelinge inspraakreactie is. Aan hem is gevraagd om één en 

ander op papier te zetten en schrif telijk bij  ons in te dienen. De heer De Jong geeft aan dat 

hij  dit aan B en W zal mailen.  

 

W.A. Holtjer, 

Afdeling Ontwikkeling 

Gemeente Haren. 

 

                                                      ------     

                                   



 

 

Toelichting inspraakreactie van de heer Grijpma namens een aantal andere eigenaren 

bestaande recreatiewoningen  

 

 

Verslag van : het gesprek met betrekking tot de toelichting inspraakreactie  

                                  van de heer Grijpma mede namens een aantal andere 

                                  eigenaren bestaande recreatiewoningen 

Gehouden op : 25 juni 2013      

Plaats : gemeentehuis Haren      

Aanwezig : de heren B.C.M. Grijpma, V.J. de Jong en A.E. Berghuis, mevr.  

                                   K. De Ruyter,   de heren P.G. Teerhuis en W.A. Holtjer        

Afwezig m.k. : --      

Afwezig z.k.  : --      

Verstuurd aan : -- 

 

De heer Holtjer geeft aan dat dit gesprek is georganiseerd omdat in de inspraakreactie 

is gevraagd om deze mondeling te mogen toelichten. Hij  nodigt de heer Grijpma uit om 

te reageren. 

 

De heer Grijpma zegt dat hij  uit naam van alle bezwaarden  die de brief hebben 

ondertekend spreekt. Er bestaat veel zorg en ongerustheid met betrekking tot de 

gevolgen die het verhogen van het waterpeil met ong. 40 cm met zich mee zal 

brengen. Gewezen wordt op de aansluit ing op het meer , de gevolgen voor de fundering 

van de bestaande gebouwen en het verschil in hoogte tussen percelen.  Het verzoek is 

dan ook om rekening met de belangen van de eigenaren van de bestaande 

recreatiewoningen te houden. Hij  pleit ervoor om de bestaande situatie voorzover dit 

het waterpeil betreft te handhaven.  

Voorts wijst hij  op de muggenoverlast die men zal gaan ondervinden.  

 

De heer Berghuis vult aan dat de grond al 25 wordt bemaald en is ingeklonken. Hij  

wijst erop dat voor 1980 het meerpeil werd gehanteerd. De drainage mondt uit op 

sloten op -40 cm. De drainage werkt straks niet meer.  

Er moet wat gebeuren. Het project loopt al zeer lang, vanaf 2007. Eén en ander bli jf t 

onduideli jk . Wanneer komt deze duideli jkheid?       

 

De heer Holtjer zegt dat de ongerustheid duideli jk  is. Hij  gaat ervan uit dat de 

helderheid kan worden geboden via de beantwoording van de inspraakreacties.  

 

Mevr. De Ruyter geeft aan dat er peilbuizen over een langere periode worden 

geplaatst om te meten en voldoende inzicht te verkrijgen in de situatie in de praktijk. 

De kennis in theorie is aanwezig , maar dit moet eveneens in de praktijk  bevestigd 

worden. Meten is weten. Op de opmerking dat het weer (k limaat) gaat veranderen 

reageert zij  met de opmerking dat daarom de waterbergingsgebieden zijn aangelegd.  

 

De heer Holtjer zegt dat het bestemmingsplan in voorbereiding is. De bestaande 

recreatiewoningen worden opnieuw opgenomen in dit bestemmingsplan. Er zal bij  de 

implementatie van dit plan alle  zorgvuldigheid worden betracht om de eigendommen te 

beschermen. 
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Mevr. De Ruyter vult aan dat hetzelfde geldt voor het waarborgen van de 

bereikbaarheid van de bestaande recreatiewoningen.  

 

Op de vraag van de heer Berghuis schetst de heer Holtjer globaal het verdere verloop 

van de procedure. Dit is de fase van de inspraak. Na de beantwoording van de 

inspraakreacties zal het ontwerp-bestemmingsplan worden opgesteld. Hij  wijst erop 

dat de beoordeling van de inspraak- en vooroverlegreacties kan leiden tot een 

aanpassing van het bestemmingsplan. Het op te stellen ontwerp-bestemmingsplan zal 

worden gepubliceerd en gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd met de 

mogelijkheid om zienswijzen daartegen in te dienen. Na dat de gemeenteraad heeft 

besloten het bestemmingsplan vast te stellen (gewijzigd of ongewijzigd)  zal het 

vaststell ingsbesluit (en daarmee het vastgestelde bestemmingsplan) worden 

gepubliceerd en gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. Tegen dit 

vaststell ingsbesluit kunnen beroepsschrif ten worden ingediend bij  de Raad van State.  

 

De heer Grijpma attendeert op de regel dat de oppervlakte aan bebouwing maximaal 

100 m2 mag zijn. Hij  vraagt wat er gebeurt  als de recreatiewoning die groter is dan 

100 m2 afbrand?  

 

De heer Holtjer stelt dat dan het overgangsrecht van toepassing is zoals dat in het  

bestemmingsplan is opgenomen. In principe is herbouw bij  het teniet gaan door een 

calamiteit mogelijk. Voorbehoud hierbij  is wel dat er sprake moet zijn van bebouwing 

die legaal is opgericht.  Hij  wijst erop dat de opgenomen maximale oppervlakte aan 

bebouwing ad 100 m2 die in plan is opgenomen ten opzichte van het bestemmingsplan 

“Paterswoldsemeer” een verruiming is.   

 

De heer Grijpma verwijst nog naar een concreet bouwplan.  Hier is negatief op 

gereageerd door de gemeente Haren. De heer Holtjer geeft aan dat zodra het ontwerp-

bestemmingsplan ter inzage is gelegd het nieuwe beleid duidel i jk  is en hierop kan 

worden geanticipeerd. 

 

De heer De Jong heeft bezwaar tegen de maximale oppervlakte van 100 m2 aan 

bebouwing. Hij  stelt dat de meeste panden al groter zijn dan 100 m2.  

 

De heer Holtjer zegt dat op deze stell ing zal worden gereageerd bij  de beantwoording 

van de inspraakreacties. Hij  bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de 

bijeenkomst. 

 

 

                                                      ------ 
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Artikel 1 Begrippen 7 

A r t i k e l  1   

B e g r i p p e n  

In deze regels wordt verstaan onder: 

 

a. p l a n :  

het bestemmingsplan EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paters-

woldsemeer met identificatienummer NL.IMRO.0017.BPPEVZ12UITB1-

VA01 van de gemeente Haren; 

 

b. b e s t e m m i ng s p l a n :  

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels; 

 

c. a a n d u i d i n g :  

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aange-

duid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van 

het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

 

d. a a n d u i d i n g s g r e n s :  

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

 

e. b e b o uw i ng :  

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

 

f. b e s t a a nd :  

1. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het be-

stemmingsplan aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aan-

wezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een 

omgevingsvergunning; 

2. het onder 1 bedoelde geldt niet voor zover sprake was van strijd met 

het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder mede begrepen 

het overgangsrecht van het bestemmingsplan of een andere planolo-

gische toestemming; 

 

g. b e s t e m m i ng s g r en s :  

de grens van een bestemmingsvlak; 

 

h. b e s t e m m i ng s v l a k :  

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

 

i. b o u w e n :  

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of ver-

anderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of ge-

deeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats; 

 



 

103.00.01.25.00.rgl - Bestemmingplan EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldse-

meer  - 20 augustus 2014 

Artikel 1 Begrippen 8 

j. b o u w g r e n s :  

de grens van een bouwvlak; 

 

k. b o u w p e r c ee l :  

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelf-

standige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

 

l. b o u w p e r c ee l g r e n s :  

de grens van een bouwperceel; 

 

m. b o u w v l a k :  

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 

ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebou-

wen zijnde, zijn toegelaten; 

 

n. b o u w w er k :  

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander ma-

teriaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, het-

zij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

 

o. c a r p o r t :  

geheel of gedeeltelijk overdekte opstelplaats voor een auto, een bouw-

werk, geen gebouw zijnde, die ten minste aan twee zijden open is; 

 

p. e r f -  e n  t e r r e i n a f s c h e i d i n g :  

een bouwwerk, dat geen gebouw is en dat dient als scheiding tussen 

twee of meer erven of terreinen, zoals hekwerken of bouwwerken van 

vergelijkbare aard en omvang; 

 

q. g e b ou w :  

elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

 

r. h o o f d g e b ou w  

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetin-

gen, dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan 

te merken, met inbegrip van aan- en uitbouwen; 

 

s. h o o f d v e r b l i j f : 

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, dat naar constructie en 

inrichting geschikt is voor de permanente huisvesting van één persoon, 

een gezin of een hiermee gelijk te stellen groep personen; 

 

t. k w e t s b a a r  o b j e c t : 

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtin-

gen (buisleidingen) een grenswaarde voor het risico c.q. een risicoaf-

stand is bepaald, die in acht moet worden genomen; 
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u. n o r m a a l  on d e r h ou d :  

onderhoudswerkzaamheden, als het vervangen van bestrating en derge-

lijke, die niet leiden tot verstoring van de ongeroerde bodem; 

 

v. p e i l :  

1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdingang direct aan de weg 

grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 

2. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de 

weg grenst: de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoe-

gang bij voltooiing van de bouw; 

 

w. p e r m a ne n t e  b e w on i n g : 

bewoning van een ruimte als hoofdverblijf, waarbij door betrokkene(n) 

niet aannemelijk is of kan worden gemaakt dat elders daadwerkelijk 

over een hoofdverblijf wordt beschikt; 

 

x. p r o s t i t u t i e :  

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen 

voor of met een ander tegen vergoeding; 

 

y. p r o s t i t u t i eb e d r i j f :  

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsma-

tig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie wordt ver-

richt. Onder prostitutiebedrijf worden in elk geval verstaan een 

sekstheater, een bordeel of een parenclub of een naar de aard daarmee 

gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar; 

 

z. r e c r ea t i e w o n i n g : 

een woning, uitsluitend bestemd om te dienen voor recreatief verblijf 

door een persoon, gezin of andere kleine groep van personen, die hun 

hoofdverblijf elders hebben;  

 

aa. r e c r ea t i e f  m e d eg eb r u i k :  

die vormen van recreatie die plaats hebben in een gebied met een niet-

recreatieve hoofdfunctie waarbij het recreatieve medegebruik onderge-

schikt is aan de hoofdfunctie en het hoofgebruik van de bestemming; 

 

bb. w o n i n g :  

een complex van ruimten, blijkens de indeling en inrichting uitsluitend 

bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 
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A r t i k e l  2   

W i j z e  v a n  m e t e n  

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

a. d e  d a k he l l i n g :  

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

 

b. d e  g o o t h oo g te  v a n  e en  b ou w w er k :  

vanaf het peil tot de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boei-

bord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel. Voor zover in de 

regels een goothoogte is voorgeschreven, is deze niet van toepassing op 

dakkapellen en op dakvlakken die niet evenwijdig aan de noklijn zijn ge-

legen en andere ondergeschikte dakvlakken;  

 

c. d e  i n h o u d  v a n  e e n  b ou w w e r k :  

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de 

gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van 

daken en dakkapellen; 

 

d. d e  b o uw h o og t e  v a n  ee n  b o u w w er k :  

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een 

bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte 

bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee ge-

lijk te stellen bouwonderdelen; 

 

e. d e  op p e r v l a k t e  v a n  ee n  b o u w w er k :  

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidings-

muren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het af-

gewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

 

f. d e  a f s t a nd  t o t  d e  ( z i j d e l i n g s e )  g r e n s  v a n  e e n  b o u w -

p e r c e e l :  

de kortste afstand vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (zijdeling-

se) grens van een bouwperceel. 
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B e s t e m m i n g s r e g e l s  
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A r t i k e l  3   

N a t u u r  

3.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘natuur’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van de natuurweten-

schappelijke en landschappelijke waarden, in het bijzonder gericht op 

ontwikkeling en instandhouding van een robuuste ecologische verbin-

dingszone (EHS); 

b. waterhuishoudkundige doeleinden, waaronder kaden en dijken mede 

zijn begrepen; 

met daaraan ondergeschikt: 

c. recreatief medegebruik en extensief agrarisch medegebruik; 

met de daarbij behorende: 

d. voet-, fiets- en ruiterpaden; 

e. openbare nutsvoorzieningen;  

f. water; 

met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van 

verkeer - fietspad’ een doorgaand fietspad lang de Meerweg is toegestaan.  

 

3.2 B o u w r eg e l s  

 

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.  

 

b. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3 m 

bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinaf-

scheidingen ten hoogste 1 m bedraagt. 

 

 

3.3 S p e c i f i e k e  g e b r u i k s r e g e l s  

 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 

afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begre-

pen: 

a. het opslaan van mest en/of andere (landbouw)producten, anders dan 

ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van de onder 3.1 toege-

stane functies; 

b. het gebruik als aanleg- en ligplaats. 
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3.4 O m g ev i n g s v e r g u n n i n g  v o o r  h e t  u i t v o e r en  v a n  e en  

w e r k ,  g e en  b o u w w er k  z i j n d e  o f  v an  w er kz a am h ed en  

 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 

de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit 

te voeren, te doen en te laten uitvoeren: 

1. het egaliseren en ophogen van gronden anders dan ten behoeve van 

de ontwikkeling van natuur of in verband met de waterhuishouding; 

2. het dempen van beken, sloten en/of andere watergangen 

en/of -partijen anders dan ten behoeve van de ontwikkeling van na-

tuur of in verband met de waterhuishouding;  

3. het aanleggen van drainage ten behoeve van agrarische doeleinden 

of recreatie; 

4. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;  

5. het aanleggen van bovengrondse transport-, energie- en/of commu-

nicatieleidingen. 

 

b. Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werk-

zaamheden die: 

1. het normale onderhoud betreffen; 

2. op basis van het voorheen geldende plan niet vergunningplichtig wa-

ren en die reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding 

van het plan; 

3. mogen worden uitgevoerd krachtens een ten tijde van de inwerking-

treding van het plan reeds verleende vergunning; 

4. op archeologisch, dan wel ecologisch onderzoek zijn gericht, dat 

noodzakelijk is in verband met de ontwikkeling van het natuurge-

bied. 

 

c. De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits: 

1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke, 

de natuurlijke en de geomorfologische waarden; 

2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterhuishouding 

van het gebied en de omliggende percelen, c.q. de gebruiksmoge-

lijkheden daarvan. 
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A r t i k e l  4   

R e c r e a t i e  -  V e r b l i j f s r e c r e a t i e  

4.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor 'recreatie - verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. verblijfsrecreatieterrein ten behoeve van recreatiewoningen; 

met daarbij behorende: 

b. groenvoorzieningen, water, vijvers, oevers, parkeervoorzieningen, we-

gen en paden, tuinen en nutsvoorzieningen. 

 

 

4.2 B o u w r eg e l s  

 

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

1. het aantal recreatiewoningen mag niet meer bedragen dan 14; 

2. de recreatiewoningen worden vrijstaand gebouwd; 

3. de onderlinge afstand tussen de recreatiewoningen bedraagt ten 

minste 10 m;  

4. de afstand van gebouwen tot de oever van het meer of tot openbaar 

toegankelijk water bedraagt ten minste 5 m; 

5. de goothoogte en bouwhoogte van de recreatiewoningen bedragen 

niet meer dan respectievelijk 3 m en 6 m;  

6. de dakhelling van recreatiewoningen bedraagt ten hoogste 60°. 

7. het aantal bijgebouwen per recreatiewoning mag niet meer dan één, 

dan wel het bestaande aantal bedragen; 

8. bijgebouwen dienen aan het hoofdgebouw te worden aangebouwd; 

9. de goothoogte van bijgebouwen bedraagt niet meer dan 3 m; 

10. van een recreatiewoning met bijbehorende bouwwerken mag de op-

pervlakte niet meer dan 100 m
2
 bedragen; 

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

1. er mogen uitsluitend vergunningsvrije erf- en perceelscheidingen 

worden gebouwd; 

2. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, be-

draagt ten hoogste 5 m. 

 

c. Ten aanzien van de in dit lid genoemde afstands- en maatvoeringseisen 

geldt dat de bestaande afstanden, oppervlakten van gebouwen en hoog-

ten kunnen worden gehandhaafd indien deze hiervan afwijken, met dien 

verstande dat bij volledige vervanging van gebouwen en bouwwerken 

wel aan de bovengestelde eisen dient te worden voldaan.  
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4.3 N ad e r e  e i s en  

 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en 

afmeting van bouwwerken met het oog op: 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- het bebouwingsbeeld  

- een goede landschappelijke inpassing. 

 

 

4.4 A f w i j k e n  v an  d e  b o u w r eg e l s  

 

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:  

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;   

- het bebouwingsbeeld en het landschapsbeeld; 

met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. l i d  4 . 2  s u b  a  on d e r  4 :  

voor het verkleinen van de afstand tot de oever van het meer of open-

baar toegankelijk water; 

b. l i d  4 . 2  s u b  a  on d e r  3 : 

voor het verkleinen van de onderlinge afstand tussen de gebouwen tot 

ten hoogste 6 m indien andere situering met het oog op de gebruiksmo-

gelijkheden of het bebouwings-/landschapsbeeld noodzakelijk is;  

c. l i d  4 . 2  s u b  a  on d e r  7  e n  8 : 

voor de bouw van één bijgebouw per recreatiewoning mits de opper-

vlakte niet meer dan 10 m
2
 bedraagt; 

d. l i d  4 . 2  s u b  a  on d e r  7 ,  8  e n  1 0 :  

voor de bouw van één bijgebouw ten behoeve van het stallen van boten 

per recreatiewoning mits de oppervlakte van het botenhuis niet meer 

dan 20 m
2
 bedraagt.  

 

 

4.5 S p e c i f i e k e  g e b r u i k s r e g e l s  

 

G e b r u i k s v e r b o d  p e r m a n en t e  b ew o n i n g  

 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 

afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begre-

pen permanente bewoning van recreatiewoningen en andere gebouwen.  
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A r t i k e l  5   

R e c r e a t i e  –  V e r b l i j f s r e c r e a t i e  u i t  t e  

w e r k e n  

5.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor 'recreatie – verblijfsrecreatie uit te werken' aangewezen gronden zijn 

bestemd voor: 

a. verblijfsrecreatieterrein ten behoeve van recreatiewoningen; 

met daarbij behorende: 

b. groenvoorzieningen, water, vijvers, parkeervoorzieningen, wegen en 

paden, tuinen en nutsvoorzieningen, met dien verstande dat ter plaatse 

van de aanduiding ‘groen’ niet mag worden gebouwd. 

 

 

5.2 U i t w er k i n g s r e g e l s  

 

Burgemeester en wethouders werken de bestemming uit met inachtneming van 

de volgende regels: 

a. de inrichting van het plangebied sluit aan op het rondom de betreffende 

gronden gelegen natuurgebied met open weidegebied met afwisselend 

besloten (broek)bosjes (Ecologische Hoofdstructuur) en heeft een groe-

ne natuurlijke uitstraling. 

b. het aantal recreatiewoningen bedraagt niet meer dan 18; 

c. de recreatiewoningen worden gebouwd in één bouwlaag met kap; 

d. bij recreatiewoningen mogen uitsluitend bijgebouwen als onderdeel van 

het bouwvolume van de recreatiewoning worden gebouwd;  

e. de oppervlakte van elke recreatiewoning inclusief bijbehorende bouw-

werken bedraagt ten hoogste 100 m
2
, met dien verstande dat aanslui-

tend op het gestelde in artikel 4, lid 4 met een omgevingsvergunning 

kan worden afgeweken voor een botenhuis met een oppervlakte van ten 

hoogste 20 m
2
; 

f. de ontsluiting van de recreatiewoningen vindt plaats ten zuidwesten van 

deze bestemming en sluit aan op de Meerweg; 

g. Ook voor dit terrein is het uitgangspunt dat moet worden voldaan aan 

de beleidslijn met betrekking tot de minimale onderlinge afstand tussen 

recreatiewoningen zoals deze geldt voor het Paterswoldsemeergebied. 

Dit betekent dat indien er vrijstaande recreatiewoningen worden ge-

bouwd, de afstand tussen deze recreatiewoningen en overige (groepen 

van) recreatiewoningen tenminste 10 m dient te bedragen en eventueel 

tot 6 m onderlinge afstand via een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid 

indien de situering met het oog op de gebruiksmogelijkheden en het be-

bouwings-/landschapsbeeld mogelijk wordt geacht; 

h. In de uitwerking wordt expliciet aandacht gegeven aan de plaatsing van 

de recreatiewoningen ten opzichte van elkaar op grond van een zorgvul-
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dige landschappelijke inpassing, waarbij uitgangspunt is dat de recrea-

tiewoningen ofwel aan elkaar worden gebouwd danwel als vrijstaande 

recreatiewoningen op eigen percelen worden gebouwd. In het uitzon-

derlijke geval dat een plan niet kan voldoen aan de voorgeschreven mi-

nimale afstandsbepaling tussen zomerhuizen (tussen 0 m en 6 m 

onderlinge afstand) zal in afwijking van voornoemde beleidsregel alleen 

medewerking aan een dergelijk plan worden verleend indien er zwaar-

wegende redenen bestaan om van de situering conform de beleidslijn af 

te wijken, indien dit plan vanuit brandveiligheidsoogpunt geen bezwaar 

oplevert en indien de architectonische en/of ruimtelijke kwaliteit van 

het plan in bijzondere mate bijdraagt aan de kwaliteit van de omgeving. 

 

 

5.3 V o o r l o p i g  b o u w v er b o d  

 

Zolang en voor zover de bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen 

bouwwerken slechts worden gebouwd, mits het bouwplan in overeenstemming 

is met het ontwerpuitwerkingsplan. 
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A r t i k e l  6   

V e r k e e r  

6.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen met een functie voor intern en doorgaand verkeer; 

b. fiets- en voetpaden; 

c. parkeer- en groenvoorzieningen; 

d. water en natuur, in het bijzonder gericht op ontwikkeling en instand-

houding van een robuuste ecologische verbindingszone (EHS); 

e. openbare nutsvoorzieningen; 

met daarbij behorende: 

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

Van de wegen bedraagt het aantal rijbanen niet meer dan twee. 

 

 

6.2 B o u w r eg e l s  

 

a. Ten aanzien van deze bestemming geldt dat geen gebouwen mogen 

worden gebouwd. 

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de 

bouwhoogte, anders dan voor bouwwerken rechtstreeks ten dienste van 

geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, niet meer dan 5 m 

bedraagt. 

 

 

6.3 N ad e r e  e i s en  

 

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van: 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- de sociale veiligheid; 

- de verkeersveiligheid; 

nadere eisen stellen aan de plaats van bebouwing ten behoeve van wegen en 

openbare nutsvoorzieningen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
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A r t i k e l  7   

W o n e n  

7.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen, al dan niet in 

combinatie met ruimte voor aan huis verbonden beroeps-of bedrijfsactiviteiten 

met de daarbij behorende tuinen en erven.  

 

 

7.2 B o u w r eg e l s  

 

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:  

1.  er mag ten hoogste één vrijstaande woning worden gebouwd; 

2. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden ge-

bouwd;  

3. het aantal bijgebouwen per woning mag niet meer dan één, dan wel 

het bestaande aantal bedragen; 

4. bijgebouwen dienen aan het hoofdgebouw te worden aangebouwd; 

5. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen bedragen niet meer 

dan respectievelijk 3 m en 6 m;  

6. de dakhelling van gebouwen bedraagt ten hoogste 60°; 

7. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen bedraagt niet meer dan 

100 m
2
, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer be-

draagt; 

8. de afstand van gebouwen tot de oever van het meer of tot openbaar 

toegankelijk water bedraagt ten minste 5 m. 

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

1. er mogen uitsluitend vergunningsvrije erf- en perceelscheidingen 

worden gebouwd; 

2. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, be-

draagt ten hoogste 5 m. 

 

 

7.3 N ad e r e  e i s en  

 

Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van:  

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

b. het bebouwingsbeeld; 

c. een goede landschappelijke inpassing; 

nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van gebouwen en overige 

bouwwerken.  
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7.4 A f w i j k e n  v an  d e  b o u w r eg e l s  

 

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:  

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;   

- het bebouwingsbeeld en het landschapsbeeld; 

met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. l i d  7 . 2 ,  s ub  a ,  on d e r  8 :  

voor het verkleinen van de afstand tot de oever van het meer of open-

baar toegankelijk water; 

b. l i d  7 . 2 ,  s ub  a ,  on d e r  4  e n  7 : 

voor de bouw van één bijgebouw ten behoeve van het stallen van boten 

en/of één ander vrijstaand bijgebouw per recreatiewoning, mits de op-

pervlakte van het botenhuis niet meer dan 20 m
2 

en overige gebouwen 

niet meer dan
 
10 m

2 
bedraagt. 

 

 

7.5 S p e c i f i e k e  g e b r u i k s r e g e l s  

 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 

afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begre-

pen het gebruik van:  

a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als zelfstandige woning of 

zomerhuis; 

b. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen; 

c. het gebruik van meer dan een derde deel van de gezamenlijke gebruiks-

oppervlakte van de woning ten behoeve van aan huis verbonden be-

roeps- of bedrijfsactiviteiten; 

d. het gebruik van gronden voor detailhandel.  

 

 
7.6 A f w i j k e n  v an  d e  g eb r u i k s r eg e l s  

 

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in:  

- l i d  7 . 5 ,  s ub  a :  

en toestaan dat de gronden en bouwwerken in combinatie met wonen 

worden gebruikt voor de uitoefening van een agrarisch neven- of hobby-

bedrijf, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de woonsitu-

atie. 
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A r t i k e l  8   

L e i d i n g  –  G a s  

8.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g  

 

De voor ‘leiding – gas’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar 

geldende bestemming(en), tevens bestemd voor de aanleg, het beheer en het 

onderhoud van de bestaande ondergrondse leiding voor het transport van gas 

met de daarbij behorende belemmeringenstrook.  

 

 

8.2 B o u w r eg e l s  

 

In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse aangewezen bestem-

mingen mogen op of in deze gronden geen gebouwen en geen bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze 

bestemming. 

 

 

8.3 A f w i j k e n  v an  d e  b o u w r eg e l s  

 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 

lid 8.2 en worden toegestaan dat de in de basisbestemming genoemde gebou-

wen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:  

a. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen van de betreffende leiding-

beheerder;  

b. is aangetoond dat er geen afbreuk wordt gedaan aan een doelmatig en 

veilig functioneren van nutsleidingen; 

c. er geen afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen en goe-

deren; 

d. er geen kwetsbare objecten worden gebouwd. 

 

 

8.4 O m g ev i n g s v e r g u n n i n g  v o o r  h e t  u i t v o e r en  v a n  e en  

w e r k ,  g e en  b o u w w er k  z i j n d e ,  o f  v an  w e r k z a am h ed en  

 

a. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Gas 

zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende wer-

ken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:  

1. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bo-

men;  

2. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen;  

3. het indrijven van voorwerpen in de bodem;  
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4. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend af-

graven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, opho-

gen en aanleggen van drainage;  

5. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers 

en andere wateren;  

6. het permanent opslaan van goederen.  

 

b. Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:  

1. die reeds mogen worden uitgevoerd op grond van een verleende ver-

gunning dan wel in uitvoering zijn bij het van kracht worden van het 

plan;  

2. die het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemme-

ringenstrook of ten aanzien van de functies van de andere voorko-

mende bestemming(en) betreffen;  

3. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-

uitwisseling ondergrondse netten vormen. 

 

c. Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouw-

werk zijnde, of van werkzaamheden, kan worden verleend indien de be-

treffende werken en/of werkzaamheden niet strijdig zijn met de 

veiligheid van de leiding en van de bijbehorende belemmeringenstrook. 

Het bevoegd gezag vraagt schriftelijk advies aan de leidingbeheerder al-

vorens een omgevingsvergunning wordt verleend.  
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H o o f d s t u k  3  

A l g e m e n e  r e g e l s  
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A r t i k e l  9   

A n t i - d u b b e l t e l r e g e l  

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouw-

plan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de 

beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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A r t i k e l  1 0   

A l g e m e n e  g e b r u i k s r e g e l s  

Onder strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestem-

mingsomschrijvingen, waaronder in elk geval wordt begrepen: 

- het gebruik van bijgebouwen als zelfstandige (recreatiewoning); 

- het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen. 
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A r t i k e l  1 1   

A l g e m e n e  a f w i j k i n g s r e g e l s  

11.1 Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van: 

a. de in dit plan gegeven aantallen, maten, afmetingen en percentages, 

tot ten hoogste 10% van die aantallen, maten, afmetingen en per-

centages; 

b. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of het profiel 

van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate 

wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit 

daartoe aanleiding geven; 

c. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgren-

zen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanlei-

ding geeft; 

d. de regels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen ge-

bouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 10 m, met 

uitzondering van bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen, 

waarvoor een maximale bouwhoogte van 6 m geldt; 

e. de regels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen ge-

bouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend- en ontvang- en/of si-

renemasten wordt vergroot tot ten hoogste 15 m; 

f. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van ge-

bouwen en toestaan dat de (bouw)hoogte van de gebouwen wordt 

vergroot ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorste-

nen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits: 

1. de maximale oppervlakte van de vergroting ten hoogste 10% van 

het betreffende bouwvlak zal bedragen; 

2. de vergroting leidt tot een bouwhoogte die ten hoogste 1,25 maal 

de maximale (bouw)hoogte van het betreffende gebouw zal be-

dragen; 

g. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het 

bouw- c.q. bestemmingsvlak en toestaan dat de grenzen van het 

bouw- c.q. bestemmingsvlak naar de buitenzijde worden overschre-

den door: 

1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen 

en schoorstenen; 

2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken; 

3. één erker per (hoofd)gebouw over maximaal de halve gevelbreed-

te; 

4. ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen; 

mits de bouwgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden. 
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O v e r g a n g s -  e n  s l o t r e g e l s  
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Artikel 12 Overgangsrecht 33 

A r t i k e l  1 2   

O v e r g a n g s r e c h t  

A  O v e r g an g s r e c h t  b o u w w er k e n  

 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestem-

mingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd 

krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van 

het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt ver-

groot: 

- gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

- na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 

vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergun-

ning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk 

is tenietgegaan. 

 

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig bij een omgevingsvergunning afwijken 

van het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 

als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar be-

staan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn ge-

bouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, 

daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 

 

B  O v e r g an g s r e c h t  g e b r u i k  

 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag 

worden voortgezet. 

 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld 

in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met 

dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar 

aard en omvang wordt verkleind. 

 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwer-

kingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt on-

derbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 

hervatten. 

 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd 

was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen 

de overgangsbepalingen van dat plan. 



 

103.00.01.25.00.rgl - Bestemmingplan EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldse-

meer  - 20 augustus 2014 

Artikel 13 Slotregel 34 

A r t i k e l  1 3   

S l o t r e g e l  

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan EHS en 

recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldsemeer. 
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