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Introductie
De Noord Nederlandse Golf & Country Club opgericht in 
1951 is een van de oudere golfverenigingen in Nederland 
en eigenaar van het 60 hectare groot landgoed “De 
Poll” waarop een fraaie 18-holes champion course is 
gesitueerd. De vereniging telt ongeveer 720 spelende 
leden en neemt jaarlijks deel aan de Nederlandse 
golfcompetitie met het maximale aantal van 28 teams 
(jeugd, standaard en senioren teams). De laatste 10 jaar 
spelen zowel de dames als de heren golf op het hoogste 
niveau, de hoofdklasse. Daarmee is de NNG&CC de 
topclub in het Noorden.

De algemene doelstelling  van de Noord Nederlandse 
Golf & Country Club zijn in de statuten van onze 
vereniging in artikel 1 van de statuten als volgt 
omschreven:

Het doel van de vereniging is de instandhouding in de 
zin van de Natuurschoonwet 1928, van het landgoed De 
Poll. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige middelen 
door de aanleg en exploitatie van een golfterrein op 
dit landgoed, de bevordering van de golfsport en door 
andere wettig middelen, die aan het doel bevorderlijk 
kunnen zijn. 

In 2011 is door Buiting Advies BV in samenwerking met 
de baancommissie van de Noord Nederlandse Golf & 
Country Club een rapport opgesteld, inhoudende de 
visie op de golfbaan. Deze visie is ontwikkeld en gericht 
op een goede en duurzame omgang met de groene 
omgeving op de golfbaan. Dit rapport kunt u als bijlage 
aantreffen.

Dit rapport dient nog steeds als basis voor de 
ontwikkeling van de groene omgeving.
Als afgeleide hiervan zijn on samenwerking met Buiting 
diverse rapporten verschenen, zoals:
- Beheerplan groene omgeving
- Inventarisatie landschap en biotopen
- Ecologisch werkprotocol.
- VTA rapport

Samen met baanarchitect Frank Pont is een 
baanbeheerplan opgesteld. Daarnaast is er in 2017 
een baanplan ontwikkeld. Dit plan, dat door de AKLV 
geaccordeerd is, wordt gefaseerd uitgevoerd. De meest 
recente veranderingen zijn doorgevoerd op hole 3 en 
4. In de loop van dit jaar zullen er wijzigingen worden 
aangebracht op hole 5 en 6. Deze wijzigingen zullen er 
toe moeten bijdragen dat de Noord Nederlandse zowel 
voor de recreatie als prestatieve speler een uitdagende 
baan om op te spelen. 

De Noord Nederlandse is in 2017 GEO gecertificeerd. 
In juni 2021 zal hercertificering plaatsvinden. 
Daarmee voldoet de Noord Nederlandse aan de hoge 
standaardeisen die internationaal gelden voor GEO 
certificering.

In 2018 heeft de golfclub een prijsvraag uitgeschreven 
voor het ontwerpen een karrenschuur en indoor golfbaan 
op de plek van de bestaande schuren die grenzen aan 
de parkeerplaats. De constructie van deze schuren is 
niet meer goed (staat op instorten) en de schuur moet op 
korte termijn worden vervangen. Hiervoor dienen we ook 
een sloopmelding in. 

Onix NL heeft destijds een plan gepresenteerd en de 
opdracht gekregen, maar de plannen zijn de afgelopen 
jaren een aantal keren aangepast. 

Als gauw na het verkrijgen van de opdracht werd 
duidelijk dat de positie van de huidige schuren logistiek 
niet handig is. Daarom is er onderzoek gedaan naar 
een andere positie. Is overleg met de gemeente zijn er 
eerst 3 locaties, en later nog eens 3 locaties onderzocht. 
Gezamenlijk is de locatie van de huidige jeu-de-
boulesbaan gekozen. 

Deze plek bevindt zich aan de oprijlaan, maar schuin 
achter het hoofdgebouw. Op deze manier is de schuur 
ruimtelijk gezien ondergeschikt aan het clubhuis en is het 
duidelijk een bijgebouw. Dit komt ook tegemoet aan de 
wens van de gemeente om de bebouwing minder over 
het terrein te verspreiden / meer te clusteren. Daarnaast 
is de plek logistiek gezien logisch. Een bezoeker van de 
golfclub parkeert zijn auto, loopt door de karrenschuur 
/ lockerruimte om zijn spullen te verzamelen en dan zo 
naar hole 1 en komt op hole 18 (einde route) ook weer uit 
naast de karrenschuur waar vervolgens de spullen weer 
opgeborgen kunnen worden. 

In een integraal vooroverleg is er eerder ook nog sprake 
geweest van een indoor golfbaan en een herstructurering 
van de baan (waarbij de routing van de golfbanen 
logischer werd en het parkeren werd verplaatst). Beide 
onderdelen zijn goed onderzocht, en de uitkomst was om 
er toch vanaf te zien. De herstructurering van de baan 
zou te ingrijpend zijn in de bestaande groenstructuur, 
en voor de indoor golfbaan ziet de golfclub toch geen 
toekomst. Bovendien hebben de lange droge zomers de 
afgelopen jaren extra investeringen tot gevolg gehad om 
de banen kwalitatief goed te houden. 

Kortom: er is besloten om nu een omgevingsvergunning 
in te dienen voor een (relatief) eenvoudige karren- en 
lockerschuur. Dit is een geïsoleerd ruimte. Wel moet er 
een bestemmingsplanwijziging komen omdat we, zoals 
genoemd in overleg met de gemeente, uitgekomen zijn 
op een nieuwe positie voor de schuur. Op de plek van 
de huidige jeu-de-boulesbaan bevindt zich momenteel 
geen bouwvlak dus dat moet worden meegenomen in de 
vergunningsprocedure. 

De bouwkundige uitwerking is ingediend bij 
het Omgevingsloket en daarbij deze ruimtelijke 
onderbouwing waarin de plannen worden toegelicht en 
er, per bestemmingswaarde, wordt aangegeven hoe we 
ermee omgaan.   
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1900 Eerste open plekken in bosperceel

1914 Bouw villa + oprijlaan

Landgoed De Pol

Vroeger heideveld ‘De Pol’. 
Natuurlijke barrière tegen vijandelijke invallen 

Landschapsanalyse Ontwikkeling landgoed de Poll
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1930 Weg door gebied +  bebouwing aan deze route.

1860 Bosperceel tussen beekdal en veen

1870 Opening spoorlijn Meppel - Groningen
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1950 - landgoed verkocht aan Noord
Nederlandse Golf & Country Club 

Kap veel dennenbomen, deels sparren terug geplant

> De bebouwing is gelegen aan de weg die door landgoed de 
Poll loopt. 

2010 - 

In de jaren tot 1998 werd de golfbaan geoptimaliseerd

> De oprijlaan wordt verlengt. De route loopt nu door en 
verbindt het hoofdgebouw met de overige gebouwen op het 
landgoed.
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1984 - Uitbreiding golfbaan van 9 naar 18 holes

3 hectare naaldbos omgevormd tot loofbos en 5 hectare loofbos 
extra aangeplant

> De oprijlaan stopt bij het clubhuis. De schuren liggen 
niet langer aan de hoofdroute maar geisoleerd aan een 
parkeerplaats.

2017 

> Er is behoefte aan een nieuwe karrenschuur Daarom is er 
onderzocht wat de beste positie daarvoor is.
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In overleg met de gemeente Haren (2018) en later 
Groningen (2019) zijn er verschillende locaties 
onderzocht voor de positionering van de nieuwe 
karrenschuur. Gezamenlijk zijn er uitgekomen op locatie 
2; de locatie van de huidige jeu-de-boulesbaan. 

Op deze plek kunnen we de schuur vormgeven als een 
bijgebouw bij het clubhuis (hoofdgebouw). Daarnaast 
heeft de gemeente de wens uitgesproken om de 
gebouwen zoveel mogelijk te clusteren. Door de schuur 
op positie 2 te bouwen wordt de bebouwing meet de 
centreerd en liggen alle gebouwen langs de hoofdweg 
(op de bestaande golfafslag, locatie 3, na)

Op 13 juni 2019 zijn er aangepaste stukken ingediend 
als Integraal Vooroverleg. Op 29 juli 2019 hebben we 
onderstaande reactie van Jasper Hortensius ontvangen: 

Ruimtelijke afweging
Er is een eerste schetsontwerp ingediend voor een 
gebouw waarin onder meer de golfcarts worden gestald. 
De gebiedsstedenbouwer heeft het plan gezien. De 
locatie van de nieuwe opslag is gelijk aan de plek 
eerder gesuggereerd is door de cultuurhistorica en 
gebiedsstedenbouwer van de gemeente Groningen. Door 
deze locatie is de karreschuur ondergeschikt aan het 
(monumentale) hoofdgebouw en blijft het zien dan wel 
passeren van het clubhuis het ‘hoofdmoment’.
 
Volume en opzet zijn eveneens akkoord. Er wordt slim 
gebruik gemaakt van het hoogteverschil. Al met al blijft 
het een redelijk subtiel gebouwtje. Opmerking is wel 
om het gebouw nu ook toekomstbestendig te maken, in 
die zin dat een digitale afslag ook in het gebouw moet 
passen op termijn. Op andere locatie op het terrein ligt 
het toevoegen van bebouwing gevoelig dan wel is dit 
onmogelijk.

Op basis van deze overeenstemming zijn de plannen 
nu verder uitgewerkt op locatie 2. Zoals genoemd in de 
introductie zijn de wensen van de golfclub zijn inmiddels 
bijgesteld: het idee van de indoorgolfbaan is definitief van 
de baan. Daarom wordt er ook geen rekening gehouden 
met de mogelijkheid om in de toekomst een indoor 
golfbaan te realiseren op deze plek. De bedoeling is 
om ongeisoleerde een karren- en lockerschuur te gaan 
bouwen, dus de combinatie met een verblijfsruimte is ook 
niet meer logisch.

Omdat we, door het verplaatsen van het bouwvlak, 
afwijken van het bestemmingsplan heeft de gemeente 
om deze ruimtelijke onderbouwing gevraagd. Op de 
volgende pagina’s een aantal foto’s van de gekozen 
locatie en vervolgens is er, per bestemmingswaarde, 
toegelicht hoe we daarmee omgaan.
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Foto’s locatie Huidige jeu-de-boulesbaan
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Op deze foto’s is de locatie te zien. Er hoeven geen bomen gekapt te worden. 
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34.2 Bouwregels 

Deze gronden mogen geen bouwwerken worden 
gebouwd, waarbij de bodem dieper dan 40 cm 
wordt geroerd, met uitzondering van:

- bouwwerken ter vervanging van bestaande 
bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte 
met niet meer dan 200 m² wordt uitgebreid;

- bouwwerken met een oppervlakte kleiner 
dan 200 m² ten behoeve van andere voor deze 
gronden geldende bestemmingen.

Archeologische waarden

In dit bestemmingsplan heeft een vertaling 
plaatsgevonden van de Nota Archeologiebeleid 
(zie paragraaf 5.1.1). Dit heeft geleid tot het 
opnemen van vier dubbelbestemmingen:

Waarde – Archeologie 2 
behoud van archeologische waarden;

Waarde – Archeologie 3 
behoud van archeologische waarden;

Waarde – Archeologie 4
behoud van archeologische (verwachtings)
waarden;

Waarde – Archeologie 5
behoud van archeologische (verwachtings)
waarden in rivier- en beekdalen.

In de regels is na te lezen voor welke 
werkzaamheden een vergunning nodig is en 
wanneer een vergunning kan worden verkregen.

Beheersverordening buitengebied Haren:Bestemmingsplan buitengebied Haren:

Hieronder zijn de relevantie artikelen overgenomen uit de 
regels van bovenstaande waarde.

Archeologie 4 regelgeving
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We hebben de opdracht om archeologische onderzoek 
te doen gegeven aan Libau. Zij brengen wij in kaart 
welke archeologische waarden binnen het plangebied 
aanwezig (kunnen) zijn en in hoeverre de geplande 
nieuwbouw een bedreiging kan vormen voor deze resten. 

Hiertoe maken zij onder meer gebruik van gemeentelijke 
waardenkaarten, archeologische bronnen, historisch 
kaartmateriaal, aardkundige informatie, hoogtegege-
vens, luchtfoto’s en literatuur. Uit het bureauonderzoek 
zal blijken of er nog vervolgonderzoek (veldonderzoek) 
nodig is of dat de werkzaamheden zonder archeologisch 
voorbehoud kunnen worden uitgevoerd. 

Dit rapport is apart geupload bij het omgevingsloket. 

De conclusie uit het rapport is als volgt:

“Het plangebied ligt op de Hondsrug in de oksel van 
het dal van de Drentse Aa en het doorbraakdal van 
de Besloten Venen. Volgens de bodemkaart komen in 
het plangebied podzolgronden voor. De aanwezigheid 
hiervan duidt op een goede ontwatering van het dekzand 
en daarmee, zeker in combinatie met de nabijheid van 
water, op gunstige omstandigheden voor bewoning in de 
steentijd.
Gezien de landschappelijke situering, de bewoningsge-
schiedenis van dit gebied en vondsten in de omgeving 
moet voor het plangebied rekening worden gehouden 
met de aanwezigheid van archeologische resten van ja-
gers-verzamelaars uit het paleolithicum en mesolithicum. 
Deze zullen vooral bestaan uit vuursteenstrooiingen en 
eventueel ondiepe haardkuilen. Resten uit andere perio-
den worden niet direct verwacht, maar kunnen zeker niet 
volledig worden uitgesloten.

Om te bepalen of er in het plangebied daadwerkelijk 
archeologische resten aanwezig (kunnen) zijn, adviseren 
wij archeologisch booronderzoek uit te voeren. Hierbij 
moeten verdeeld over de beoogde nieuwe locatie van de 
karrenschuur en het zoekgebied van de nieuwe fietsen-
stalling zes boringen worden gezet, bij voorkeur met een 
7cm Edelman boor. Het onderzoek is niet alleen gericht 
op de opbouw en gaafheid van de bodem, maar ook op 
de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals 
houtskool, bewerkt vuursteen en eventueel aardewerk. 
Bij het aantreffen van een intacte podzol moeten daarom 
aanvullende boringen worden gezet met een 15 cm Edel-
manboor waarna de opgeboorde grond wordt gezeefd 
(maaswijdte 3mm) en onderzocht op archeologische 
indicatoren. Het onderzoek heeft daarmee een karterend 
karakter. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald of 
eventueel verder archeologische onderzoek, planaan-
passing/-inpassing of vrijgave van het terrein aan de orde 
is.

Archeologie 4 rol in planvorming

Voor de andere locaties adviseren wij voor het verwij-
deren van de bestaande opstallen en de jeu de boules 
baan, mits er géén nieuwe bodemverstoringen optreden 
bij deze werkzaamheden, geen verder archeologisch 
onderzoek.

Bovenstaande betreft een advies. Het bevoegd gezag, 
de gemeente Groningen, besluit in welke mate en welke 
vorm archeologisch vervolgonderzoek aan de orde is.”

Graag ontvangen wij, op advies van Libau, van de 
gemeente Groningen definitief uitsluitsel over of de 
boringen nodig zijn. Indien deze vereist zijn voor de om-
gevingsvergunning gaan wij graag in overleg over wat de 
handigste procedure is. Misschien kan het onderzoek als 
voorwaarde worden opgenomen in de vergunnings-
verlening zodat het proces verder niet wordt vertraagd. 
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40.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Reliëf’ aangewezen gronden 
zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het 
behoud, de bescherming en/of het herstel 
van de landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden zoals deze tot uitdrukking komen in 
de herkenbaarheid van de hoogtes (reliëf) in 
het landschap en daarmee samenhangende 
geomorfologische en cultuurhistorische waarden 
in de vorm van glaciale ruggen, te weten de 
Hondsrug, alsook de landschappelijk waardevolle 
essen.

40.2 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming 
wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval 
wordt begrepen:

- het diepploegen, egaliseren en/of afschuiven van 
de in lid 39.1 omschreven glaciale ruggen.

40.3 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een 
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in lid 40.2, mits:

- op basis van onderzoek door een daartoe 
bevoegde instantie is aangetoond dat de 
werkzaamheden geen onevenredige afbreuk doen 
aan het reliëf en de herkenbaarheid daarvan zoals 
omschreven in artikel 40.1.

Op grond van de Omgevingsverordening zijn een 
aantal dubbelbestemmingen en aanduidingen in 
het plan opgenomen. Deze hebben betrekking 
op specifieke landschappelijke en/of natuurlijke 
waarden. Het gaat om: 
- diepe waterplassen (deze zijn in de ‘Natuur’ 
bestemming van een aanduiding voorzien); 

- karakteristieke waterlopen (deze waterlopen 
hebben een aparte bestemming gekregen); 

- pingo ruïnes (deze hebben de dubbelbestemming 
‘Waarde – Geomorfologie’ gekregen); 

-  glaciale ruggen (deze zijn voorzien van de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Reliëf’); 

-  houtsingels in Gorecht (deze zijn voorzien van 
de dubbelbestemming ‘Waarde – Houtsingel’); 

-  de essen (deze zijn voorzien van de aanduiding 
‘overig – es’); 

-  de beekdalen (deze zijn voorzien van de 
aanduiding ‘overig – beekdal’). 

Beheersverordening buitengebied Haren: Beheersverordening Toelichting en Bijlagen:

Reliëf regelgeving
Hieronder zijn de relevantie artikelen overgenomen uit de 
regels van bovenstaande waarde.
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Het bestaande reliëf speelt een belangrijke rol in ons 
plan. De parkeerplaats ligt zo’n 1,5 meter lager dan de 
gekozen locatie. 

Ons idee is om een 2-laags gebouw te maken vanaf 
het niveau van de parkeerplaats. Op deze manier wordt 
het gebouw deels ingegraven in het bestaande reliëf 
waardoor er alleen een kap te zien is vanaf de oprijlaan 
en de onderste bouwlaag verborgen blijft. Alleen vanaf 
de parkeerplaats is dit zichtbaar. Hier bevinden zich 
garagedeuren zodat er golfkarren geparkeerd kunnen 
worden. Zie impressies op de volgende pagina’s. 

Het gebouw krijgt twee ‘oren’ die fungeren als 
grondkering maar het gebouw ook verankeren op de plek 
en het hoogteverschil accentueren. 

Reliëf rol in planvorming
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Impressies gebouw in bestaand reliëf

Zuidzijde  Vanaf de oprijlaan en omliggende golfbanen is alleen het dak met geintegreerde zonnepanelen zichtbaar 
en een klein gedeelte van de gevel. De dakhelling is uitgezet op basis van de optimale helling voor de zonnepanelen. 
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Noordzijde  Aan de parkeerplaatszijde is het dak steiler zodat er binnen voldoende ruimte ontstaat voor de lockers. 
Dak en gevel lopen in elkaar over en zijn op dezelfde wijze gedetailleerd. Op het niveau van de parkeerplaats zijn de 
entree en een aantal garagedeuren zichtbaar. 
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Artikel 21

De voor ‘Sport’ aangewezen gronden zijn bestemd 
voor:

c. golfbaan, uitsluitend ter plaatse van de 
aanduiding ‘golfbaan’;

21.2.1 Gebouwen
 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen 
gelden de volgende regels:

a. ter plaatse van de aanduiding ‘golfbaan’ dienen 
de gebouwen en overkappingen binnen een 
bouwvlak te worden gebouwd;

b. de afstand van gebouwen en overkappingen 
tot de zijdelingse perceelgrens zal ten minste 5 m 
bedragen;

c. de oppervlakte per gebouw of overkapping 
mag niet meer dan 40 m2 bedragen, met dien 
verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van 
de gebouwen, waaronder overkappingen, per 
bestemmingsvlak niet meer zal bedragen dan 
150 m2, dan wel de bestaande gezamenlijke 
oppervlakte van de gebouwen en overkappingen 
indien deze meer bedraagt;

d. in afwijking van het bepaalde onder c geldt 
ter plaatse van de aanduiding ‘golfbaan’ dat de 
gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen, 
waaronder overkappingen, per bestemmingsvlak 
niet meer zal bedragen dan 110% van de 
bestaande gezamenlijke oppervlakte van de 
gebouwen en overkappingen;

e. de goot- en bouwhoogte bedragen ten hoogste 
4,5 m, respectievelijk 8 m, dan wel ten hoogste de 
bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer 
bedragen;

f. in afwijking van het bepaalde onder e geldt 
ter plaatse van de aanduiding ‘golfbaan’ dat 
de goot- en bouwhoogte ten hoogste 8 m, 
respectievelijk 12 m mogen bedragen, dan wel 
ten hoogste de bestaande goot- en bouwhoogte 
indien deze meer bedragen.

21.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren 
van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden
 
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te 
voeren, ter plaatse van de aanduiding ‘golfbaan’:

1. het kappen en/of rooien van opgaand 
houtgewas en/of van struikgewas;

2. het aanleggen van dagrecreatieve 
voorzieningen, in de vorm van voet, 
fiets- en ruiterpaden, picknickplaatsen, 
parkeervoorzieningen, de inrichting van visoevers 
en voorzieningen voor de kanovaart;

3. het aanleggen of verwijderen van ondergrondse 
leidingen;
4. het afgraven en ophogen van gronden;

5. het egaliseren en afschuiven van gronden;

6. diepploegen en mengwoelen van gronden;

7. graven en dempen van sloten en watergangen;

8. het vergroten of verkleinen van het 
doorstromingsprofiel van sloten en watergangen;

9. het verwijderen van stuwen en dammen;

10. het aanbrengen van drainage of wijzigen van 
het greppelsysteem.

Beheersverordening buitengebied Haren:

Sport regelgeving
Hieronder zijn de relevantie artikelen overgenomen uit de 
regels van bovenstaande waarde.
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Op deze locatie is ook de waarde Sport Golfbaan van 
toepassing. Omdat de footprint van de bestaande (te 
slopen) schuren 300 m2 is, hebben we ook een nieuwe 
schuur ontworpen met dezelfde footprint (ook 300 m2). 

Het verplaatsen van dit bouwvlak valt niet onder de 
bestaande afwijkingsmogelijkheden, vandaar dat we een 
bestemmingsplanwijziging moeten doorlopen. 

De afwijking van het bestemmingsplan is dus dat we 
het bestaande bouwvlak willen verplaatsen naar de 
plek van de huidige jeu-de-boulesbaan. De footprint 
blijft gelijk aan de bestaande bebouwing. Verder blijft de 
bouwhoogte ook onder de 8 meter, ook als we meten 
vanaf het niveau van de parkeerplaats. 

Sport rol in planvorming
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V03

V02 2700+

7100+

Doorsnede

A B C

6500 6500

13000

Vergrijzende houten geveldelen
- red cedar geschaafd, 18*143mm
- vertikaal

Betonnen keerwand 
bekleed met houten 
delen

Verholen goot

begane grond
- betonvloer 150mm op zand
  volgens opgave constructeur
- gevlinderd en behandeld

verdiepingsvloer
- stalen ligger HEA240 met
- houten balklaag 69*221mm
  volgens opgave constructueur
- 2x underlayment, zwart geschilderd
- vloer rubber traanplaatmotief

houten trap
- bovenzijde bekleden met 
rubberen vloer (traanplaatmotief)
- voorzien van aluminium trapneusprofiel

V01

V04

V04

V05

V06

Geintegreerde zonnepanelen
vlak met dakrand / goot

staalconstructie verzinkt
volgens opgave constructeur

kolommen bekleed met 
hardhouten (terras)delen
afmetingen gelijk aan geveldelen

2150+

3650+
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Milieuzone grondwaterbeschermingsgebied 
regelgeving

Er was weinig informatie te vinden over het 
grondwaterbeschermingsgebied. Enkel de benoeming 
in de toelichting op de beheersverordening en 
onderstaande passage in het bestemmingsplan 
Buitengebied Haren:  

Grondwater

Vanwege de winning van grondwater komen er 
twee dubbelbestemmingen voor: 

-  ‘Milieuzone – Grondwaterbeschermingsgebied’; 
-  ‘Milieuzone – Waterwingebied

Beheersverordening Toelichting en Bijlagen:

3.10 Overige functies

In deze paragraaf wordt ingegaan op overige in het 
plangebied voorkomende functies. Zaken die
niet in het plangebied spelen, zijn buiten 
beschouwing gelaten.

Waterwinning en berging

Het gebied ten zuiden van Glimmen, bij de 
Drentsche Aa is een waterwingebied. Het gebied
eromheen is een grondwaterbeschermingsgebied. 
Voor de bereiding van drinkwater gebruikt
Waterbedrijf Groningen zowel het grondwater in 
haar waterwingebieden als het
oppervlaktewater uit de Drentsche Aa. Om de 
kwaliteit te borgen, gelden er extra regels in deze
gebieden.
Twee pompstations (plek waar het water het 
leidingnet in wordt gepompt) zijn eveneens
gevestigd binnen het plangebied.

Bestemmingsplan buitengebied Haren:

Afdeling 3.4.3 
Grondwaterbeschermingsgebieden

 
3.31 Verbod inrichtingen

1. Het is verboden in een grondwater-
beschermingsgebied een inrichting op te richten 
die behoort tot een categorie, als bedoeld 
in Bijlage I, onderdeel C, van het Besluit 
omgevingsrecht.

2. Het is verboden in een grondwater-
beschermingsgebied een inrichting op te richten 
als die inrichting behoort tot één van de door 
Gedeputeerde Staten aan te wijzen categorieën 
van inrichtingen.

3. Het tweede lid is niet van toepassing op een 
inrichting waarop artikel 2.1, eerste lid, aanhef 
en onder e, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht van toepassing is.

3.32 Verbod ondergrondse tanks en 
bodemenergiesysteem

1. Het is verboden om in een 
grondwaterbeschermingsgebied een 
ondergrondse tank voor de opslag van vloeibare 
aardolieproducten op te richten, in exploitatie te 
nemen, te houden of te gebruiken.

2. Het is verboden om in een grondwater-
beschermingsgebied een bodemenergiesysteem 
aan te brengen, in exploitatie te nemen of te 
houden, als anderszins een inrichting op te richten 
voor zover die inrichting wordt gebruikt voor het 
onttrekken of toevoegen van warmte aan het 
grondwater.

Provinciale omgevingsverordening (POV)
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Milieuzone grondwaterbeschermingsgebied  
rol in planvorming

Het gebied van de golfclub ligt niet in het 
waterwingebied maar in het gebied daar omheen: het 
grondwaterbeschermingsgebied. 

In dit gebied mag bijvoorbeeld geen ondergronds 
bodemenergiesysteem aangebracht worden. Omdat het 
in deze aanvraag om een (ongeisoleerde) schuur gaat 
is er geen sprake van een bodemenergiesysteem. Er is 
geen warmte nodig, we energie voor bijvoorbeeld het 
opladen van de handicarts. Dit wordt opgewekt door 
middel van zonnepanelen. 


