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Aangepaste Nota van Uitgangspunten Bestemmingsplan 
Buitengebied 

 
Inleiding 

In ons raadsvoorstel gedateerd,13 mei 2019, hebben wij u geïnformeerd over het in voorbereiding 

zijnde bestemmingsplan voor het Buitengebied van Midden-Groningen. 

 

Daarin is gemeld dat voordat met het opstellen van het bestemmingsplan kan worden begonnen 

nadat uw raad wordt gevraagd om in te stemmen met de aangepaste “Nota van uitgangspunten”.  

Deze aangepaste nota is een vervolg op de nota zoals in 2016 door de raad van de voormalige 

gemeente Hoogezand-Sappemeer is vastgesteld, doch toegesneden op de gemeente Midden-

Groningen.  

 

Bij het inventariseren zijn de bestaande plannen met elkaar vergeleken en hebben we gezocht 

waar de verschillen zitten en hoe we die op elkaar zouden kunnen afstemmen. Uiteindelijk zijn we 

gekomen tot een aangepaste Nota van uitgangspunten, die kan worden gezien als een mix van het 

bestaande beleid van de drie plannen/ gemeenten voor de afzonderlijke delen van het 

buitengebied. 

 

De aangepaste nota somt de beleidsuitgangspunten voor de 5 thema’s op, t.w.: 

 

1. Agrarische sector    2. Wonen en werken 

3. Recreatie en toerisme   4. Landschap en Natuur  

5. Duurzaamheid / energietransitie. 

 

U wordt gevraagd om in te stemmen met de aangepaste Nota van uitgangspunten, zoals die nu 

voorligt.  Op basis van de inventarisatie is er aanleiding om een aantal keuzes te maken.  Die 

worden in deze nota opgesomd en toegelicht. 
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Leeswijzer 

Deze aangepaste Nota van Uitgangspunten is opgebouwd in 2 delen, deel A dat het proces 

behandeld en deel B dat meer op de inhoud betrekking heeft. In deel B komen ook de thema’s aan 

de orde en de keuzes. 

 

Inhoudsopgave 

Deel A   Proces   bladzijden  3 tot en met 9 

 Doel     blz 3 

 Huidige situatie   blz 3 

 Aanleiding    blz 3 

 Uitgangspunten    blz 5 

 Relatie met andere projecten  blz 7 

 Communicatie    blz 7 

 Risico’s     blz 8 

 Middelen    blz 8  

 Vervolgstappen    blz 9 

 Planning    blz 9 

 

Deel B   Inhoud   bladzijden 10 tot en met 43 

 

 Hoofdstuk 1 Korte opsomming keuzes     blz 11 

 Hoofdstuk 2 Plangebied       blz 14 

 Hoofdstuk 3 Beleidsonderwerpen vm. gemeente Hoogezand-Sappemeer  blz 17 

Aangevuld met de beleidsonderwerpen van de vm. gemeenten Slochteren  

en Menterwolde, zoals omschreven in de plannen voor het buitengebied.  

 

 Hoofdstuk 4  Thema’s        blz 20  

- Agrarische sector   blz 21 

-       Wonen en werken   blz 29 

-       Recreatie en toerisme   blz 36 

-       Landschap en natuur   blz 40 

-       Duurzaamheid en energietransitie blz 43 

 

Bijlage 

 Nota van Uitgangspunten 2016 van de vm. gemeente Hoogezand-Sappemeer   
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Deel A   Het proces 

 

In dit deel willen wij u informeren over het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan voor het 

buitengebied van Midden-Groningen en dan met name de proceskant. Daarbij komen de volgende 

aspecten rondom dit plan aan de orde, zoals het doel, de huidige situatie, de aanleiding, de 

uitgangspunten, de relatie met andere projecten, de communicatie, de risico’s, de middelen, het 

proces/vervolgstappen en een globale planning.  

 

 

 Doel 

Uiteindelijk doel is het beschikken over een actueel bestemmingsplan voor het buitengebied van de 

gehele gemeente Midden-Groningen. Dat bestemmingsplan voldoet aan alle wettelijke en 

functionele vereisten, en biedt een adequaat juridisch-planologisch kader voor activiteiten en 

ontwikkelingen in het buitengebied, op basis van een integrale beleidsafweging van de 

verschillende functies en wensen die in het buitengebied spelen. 

Een aangepast bestemmingsplan voor het Buitengebied van Midden-Groningen zien wij als een 

vervolgstap in het streven om “de basis op orde” te brengen. Het bestemmingsplan levert een 

belangrijke basis voor de opstelling van het Omgevingsplan voor het buitengebied. 

 

Het doel willen we realiseren door binnen de reguliere raadsperiode de gemeenteraad een voorstel 

te doen tot vaststelling van het bestemmingsplan. 

 

 Huidige situatie 

De bestaande bestemmingsplannen voor het buitengebied van de drie voormalige gemeenten 

dateren uit verschillende jaren. Het plan van Hoogezand-Sappemeer is vastgesteld in 2010, die van 

Slochteren en Menterwolde in resp. 2012 en 2013. Daarnaast is er in 2013 nog een reparatieplan 

voor een deel van het buitengebied van Hoogezand-Sappemeer vastgesteld. 

 

 Aanleiding 

 

• Wens politiek vm. gemeente Hoogezand-Sappemeer  

Voor het buitengebied van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer was er de wens 

vanuit de politiek om nog voor de feitelijke herindeling te komen tot een nieuw plan voor 

het buitengebied. Diverse redenen zijn oorzaak, dat dat voornemen niet is afgerond.  

 



   

 Pagina: 4 van 43 

 Datum: 13 mei 2019 

 Zaak: 2019-018522 

 Onderwerp:  

 

 
 
 

Wel is er nog door de raad van die voormalige gemeente een aantal stappen gezet als 

voorbereiding op dat nieuwe bestemmingsplan. Wij noemen ze even, maar gaan er hier 

inhoudelijk niet uitgebreid op in. Genoemd worden: 

 

- Vaststelling van het “Plan van Aanpak herziening buitengebied 

Bestemmingsplan Buitengebied”, vastgesteld op 26 januari 2015  

-  Vaststelling van de “Notitie beleidskeuzes bestemmingsplan Buitengebied”, 

vastgesteld op 24 augustus 2015;  

-  Vaststelling van de brochure “Uitgangspunten herziening bestemmingsplan 

Buitengebied, vastgesteld op 18 april 2016. 

 

Wij achten de brochure een goede basis om die te gebruiken bij de verdere besluitvorming 

van het nieuwe bestemmingsplan. Nu sprake is van een nieuwe gemeente vinden wij het 

verder niet wenselijk om alleen voor het grondgebied van Hoogezand-Sappemeer een nieuw 

plan vast te stellen. We gaan dan ook voor een herziening van het totale buitengebied van 

de gehele gemeente. 

 

• Harmonisering van regels en beleid; voorkomen rechtsongelijkheid  

De bestaande plannen voor het buitengebied van de drie voormalige gemeenten dateren 

niet alleen uit verschillende jaren; ze zijn ook verschillend van opzet en inhoud, zowel wat 

toelichting betreft als de verbeelding en de regels. Daar komt bij dat het plan van 

Menterwolde nog moet worden aangepast aan een uitspraak van de Raad van State. 

Daarnaast kennen de plannen van Slochteren en Menterwolde nog diverse punten die 

moeten worden aangepast. 

 

Het is wenselijk om bij het nieuwe bestemmingsplan ook te komen tot een harmonisering 

van regels en het beleid. Dat leidt er toe dat er geen rechtsongelijkheid wordt gecreëerd.  

 

• Vanuit efficiencyoverwegingen en klantgedachte wens om plannen te herzien  

Het is geen wettelijke norm meer om bestemmingsplannen binnen 10 jaar te actualiseren. 

Niettemin is het vanuit efficiencyoverwegingen en vanuit een klantgedachte wenselijk om 

regelmatig de bestemmingsplannen te herzien in plaats van te wachten tot een 

bestemmingsplan ernstig verouderd is en niet meer correspondeert met de 

maatschappelijke en de feitelijke realiteit.  
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• Rijk-, provinciaal- en gemeentelijk beleid is gewijzigd  

Na vaststelling van het vigerende bestemmingsplan is de Provincie Omgevingsverordening 

(hierna: POV) diverse malen herzien en is de landelijke wetgeving sterk in beweging op 

essentiële beleidsterreinen. De gemeenten zijn verplicht om hun bestemmingsplannen aan 

te passen aan het rijks- en provinciale beleid. Ook is de verwachting dat het standpunt van 

de gemeente op een aantal terreinen is gewijzigd. Door al deze ontwikkelingen is het 

beleid, zoals in het huidige bestemmingsplan is vormgegeven, niet meer actueel. Met een 

geactualiseerd bestemmingsplan sluiten we aan bij de POV. 

 

• Herstellen weeffouten en omissies en invoegen van postzegel-bestemmingsplannen  

Sinds de vaststelling van de drie afzonderlijke bestemmingsplannen zijn er diverse 

postzegelbestemmingsplannen gemaakt voor concrete ontwikkelingen in het buitengebied. 

Deze worden - om de samenhang te verkrijgen - bij het nieuwe bestemmingsplan 

ingevoegd. Daarnaast zitten er in de bestaande bestemmingsplannen nog weeffouten en 

andere omissies, die in het nieuwe plan worden hersteld. 

 

 Uitgangspunten  

 

•   Het bestemmingsplan wordt “actualiserend c.q. consoliderend” van aard.  

Dit betekent dat, in principe, de huidige situatie bepalend is voor het toekennen van de 

bestemming en de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Dit betekent ook dat er geen nieuwe 

ontwikkelingen worden meegenomen, tenzij ze voldoende zijn uitgewerkt en ook 

aantoonbaar financieel en juridisch uitvoerbaar. 

 

Aan de andere kant is er ruimte voor beleidswijzigingen of nuanceverschuivingen. Wel is 

het zo, dat door het samenvoegen van drie afzonderlijke bestemmingsplannen er 

verschillen in de regelgeving kunnen ontstaan. Wat dat betreft is het meer dan enkel 

actualiseren. Wij verwachten echter dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Mocht er 

wel sprake van zijn van nadeel dan proberen we dit zoveel mogelijk te beperken.  

 

• Samenvoegen diverse beleidsuitgangspunten  

Voordat met het opstellen van het bestemmingsplan kan worden begonnen is instemming 

van de aangepaste “Nota van uitgangspunten” aan de orde. Zoals hiervoor vermeld heeft de 

raad van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer een dergelijke nota al 

vastgesteld. Wat ons betreft is deze nota een goede basis om daarop voort te borduren. 
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Genoemde nota somt de beleidsuitgangspunten voor 4 belangrijke thema’s op. We hebben 

het dan over 1. De agrarische sector, 2. Wonen en werken, 3. Recreatie en toerisme en 4. 

Landschap, natuur en duurzaamheid, waartoe ook het Cultureel erfgoed wordt gerekend. 

Het thema ‘Duurzaamheid / energietransitie zien we als een apart thema (5).  

 

Bij het inventariseren worden de bestaande plannen met elkaar vergeleken en zoeken we 

uit waar de verschillen zitten en hoe we die op elkaar kunnen afstemmen. Streven is dat de 

aangepaste Nota van uitgangspunten een mix wordt van het bestaande beleid van de drie 

plannen voor de afzonderlijke delen van het buitengebied en inspeelt op actuele zaken.  

 

Op basis van deze inventarisatie is er wel aanleiding om nog een aantal keuzes te maken. I 

deel B van deze nota komen we daar op terug. 

 

• Versoepeling van de bouwregels en gebruiksmogelijkheden  

Bij het harmoniseren van de regels gaan we ook bekijken in hoeverre de regels nog 

adequaat zijn. We bieden ruimte waar dat kan, en leggen zaken vast waar dat nodig is. Dit 

geldt zowel voor de bouwmogelijkheden en de gebruiksmogelijkheden. Uitgangspunt is een 

“ja, mits” benadering, in plaats van een “nee, tenzij”. Ook proberen we via algemene 

regels te voorkomen dat vergunningen (voor gebruik) moeten worden verleend. Als aan de 

algemene regels wordt voldaan, dan is dat gebruik toegestaan. Voor meer ingrijpende 

zaken kan maatwerk worden geboden met een binnenplanse afwijking.  

 

Voor bouwmogelijkheden en bouwblokken bij woningen proberen we meer vrijheid in te 

bouwen. Op basis van rijksregels is vergunningsvrij immers ook veel mogelijk. Bij de wens 

tot versoepeling sluiten we aan bij het raads- en collegeprogramma. 

Meer mogelijkheden en vrijheid voor burgers en (agrarische) bedrijven, waarmee we ook 

een stuk verantwoordelijkheid neerleggen bij de samenleving. 

  

Kortom: we willen zoveel de ruimte zoeken die mogelijk is, maar zijn wat begrenzingen 

betreft wel gehouden aan de beperkingen van provincie , zoals die in de POV staan 

omschreven, en het Rijk.  
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 Relatie met andere projecten  

In het kader van het bestemmingsplan wordt regelmatig afstemming gezocht bij andere projecten 

die in de gemeente gaande zijn. Belangrijk daarbij zijn het Programma Omgevingswet en het 

project Harmonisering beleid en regels. Daar waar dit programma, het project en het 

bestemmingsplan elkaar overlappen, wordt hiermee bij het bestemmingsplan rekening gehouden. 

Streven is om het bestemmingsplan waar mogelijk in de geest van de Omgevingswet op te stellen. 

Het bestemmingsplan levert –zoals gezegd- dan een belangrijke basis voor de opstelling van een 

Omgevingsplan.  

 

Voorbeeld van een project dat ook raakvlakken kan hebben met het plan Buitengebied is de 

“Woonvisie”. Dit in relatie met de woningbouwmogelijkheden die zijn opgenomen in het huidige 

plan Buitengebied van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Bij de totstandkoming van het plan 

Buitengebied moet hiermee rekening worden gehouden.  

 

 Communicatie  

Het buitengebied kent vele gebruikers, zowel mensen die er wonen, werken en/of recreëren en 

hebben in die zin allen een belang. Het grootste deel van het buitengebied is en blijft in gebruik 

door de landbouwsector. Die sector heeft dan ook het primaat wat het buitengebied betreft. 

Niettemin geldt voor alle gebruikers dat het van belang is om hen te betrekken bij de 

totstandkoming van het plan. Doel is om middels voldoende informatie en regelmatige 

communicatie een breed gedragen plan tot stand te brengen. Communicatie kan zowel 

gebiedsgericht als themagericht zijn. 

 

Om een voorbeeld te noemen. We nodigen allereerst de agrariërs van Hoogezand en Sappemeer uit 

(was de vm. gemeente HS ook van plan) om te kijken in hoeverre hun agrarisch bouwperceel op een 

juiste wijze is vastgelegd. Ook hierin gaan we in principe uit van vrijheid voor de landbouwer, doch 

binnen de spelregels. Uiteraard moet wel sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Deze 

handelwijze is ook toegepast in de vm. gemeenten Slochteren en Menterwolde en heeft geleid tot 

goede ervaringen bij alle betrokkenen. We gaan (binnen de randvoorwaarden) samen met de 

agrariërs bepalen hoe de ligging van het bouwblok er uit komt te zien. We zien ook hier een mooie 

gelegenheid om “van buiten naar binnen” te werken.  

 

Na de agrariërs uit Hoogezand en Sappemeer gaan we met de landbouwers uit de beide andere 

voormalige gemeenten om de tafel om –mocht daar behoefte aan zijn- voor een andere situering 

van hun bouwblok te kiezen.  
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Naast de landbouwers gaan we ook overleg voeren met andere belanghebbende partijen in het 

buitengebied. Hierbij kunt u denken aan bewoners, ondernemers en andere stakeholders. 

 

 Risico’s  

Tegenstrijdige belangen kunnen de voortgang belemmeren. Bij de totstandkoming van een 

bestemmingsplan kan immers sprake zijn ruimtelijke conflicten en conflicterende belangen. Te 

denken valt aan functies voor bedrijven/landbouw en wonen. Deze conflicten komen voort uit 

natuurlijke tegenstrijdige belangen en wensen.  

Dit kan een risico vormen voor de voortgang en het draagvlak van het plan.  

Conflicten zijn onvermijdelijk, maar open en duidelijke communicatie met de verschillende 

partijen en een gelijke behandeling van alle belangen kan het draagvlak vergroten.  

 

De gewenste ontwikkelingen, vervat in de aangepaste Nota van uitgangspunten, leiden tot de 

verplichting tot het opstellen van een Milieueffectrapportage (MER). Dit is een risico voor de 

planning en heeft financiële gevolgen. Vanuit de MER kunnen aanbevelingen volgen die leiden tot 

een heroverweging.  

 

Er is altijd nog risico op planschade als gevolg van het vaststellen van een bestemmingsplan, in 

verband met opnemen van mogelijke nieuwe ontwikkelingen of het beperken van bestaande 

rechten). Ook standaardisering van bestemmingsplannen kan leiden tot beperking van de huidige 

planologische mogelijkheden. 

 

 Middelen  

De actualisering van het bestemmingsplan wordt in eigen beheer uitgevoerd. Voor specifieke kennis 

wordt naar verwachting een beroep gedaan op externe expertise, zoals de Omgevingsdienst 

Groningen en het opstellen van een Milieueffectrapportage (MER). 

De inschatting is dat voor de MER een bedrag van € 200.000,- is gemoeid. De MER kan pas gemaakt 

worden nadat duidelijk is wat de ontwikkelmogelijkheden zijn, zoals vastgesteld in de Nota van 

uitgangspunten en nadat het krediet beschikbaar is gesteld.  
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 Vervolgstappen  

Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zien de globale vervolgstappen voor het 

bestemmingsplan Buitengebied Midden-Groningen er als volgt uit:  

 

1.  Het verder inventariseren en actualiseren van de beleidsvisie c.q. nota van uitgangspunten; 

Ambtelijk is de inventarisatie van het plangebied van Hoogezand-Sappemeer inmiddels 

nagenoeg afgerond. Ook ten aanzien van de beide andere plangebieden is bekend, welke 

aanpassingen nog nodig zijn.  

2.  Het betrekken van de “buitenwacht” als voorbereiding op het bestemmingsplan; In het kader 

van de communicatie worden de uitgangspunten met diverse partijen  besproken. Van alle 

overleggen wordt verslag gemaakt.  

3.  Het voorleggen tot besluitvorming van de aangepaste Nota van uitgangspunten aan de 

gemeenteraad. 

 

     De eerste 3 stappen zijn al gezet c.q. in uitvoering. 

 

4.  De juridische vertaling van de onder sub 3 gemaakte keuzes in het op te stellen voorontwerp 

en aanvullende maatregelen.  

5. Het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan en het plegen van inspraak en het 

voeren van het verplichte wettelijke vooroverleg.  

6. Het opstellen en laten beoordelen van een MER (Milieueffectrapportage).  

7. Het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan. Dit is de formele start van het 

bestemmingsplan. 

 

 Planning  

Het is nu nog te prematuur om een uitgewerkte planning te geven. Wel kunnen wij melden, dat wij 

de rest van 2019 benodigd zijn voor het verder actualiseren en inventariseren, o.a. het bijwerken/ 

vernieuwen van uitgevoerde (milieukundige)onderzoeken. Ook het harmoniseren van de 

verschillende regels vergt tijd. Het overleggen met diverse partijen, die betrokken zijn bij het 

buitengebied, willen wij dit jaar afronden.  

 

Geprobeerd wordt in 2019 te komen tot een voorontwerpbestemmingsplan, zodat we 2020 kunnen 

gebruiken voor de formele procedure, die uiteindelijk moet leiden tot vaststelling eind 2020. 
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Deel B   De inhoud 

 

In dit deel van de aangepaste  Nota informeren wij u willen wij u over de beleidsuitgangspunten 

voor de 5 belangrijkste thema’s op, te weten. 1. Agrarische sector 2. Wonen en werken 3. 

Recreatie en toerisme 4. Landschap en Natuur 5. Duurzaamheid / energietransitie.  

 

U wordt gevraagd een om in te stemmen met de aangepaste Nota van uitgangspunten. Op basis van 

de inventarisatie is er aanleiding om een aantal keuzes te maken. Die worden in deze nota 

opgesomd en toegelicht.  

 

Leeswijzer Na de inleiding worden in Hoofdstuk 1 de Keuzes kort opgesomd.  

Vervolgens komt in Hoofdstuk 2 het Plangebied aan de orde.  

Hoofdstuk 3 benoemt de Beleidsonderwerpen. Deze onderwerpen vormden de basis voor de door de 

raad van Hoogezand-Sappemeer in 2016 vastgestelde Nota van uitgangspunten. Ook ons voorstel 

daarover vindt u daarbij. Dat hoofdstuk wordt aangevuld met de beleidsonderwerpen van de vm. 

gemeenten Slochteren en Menterwolde, zoals omschreven in de plannen voor het buitengebied. In 

Hoofdstuk 4 tenslotte komen de 5 thema’s aan de orde.  
  



   

 Pagina: 11 van 43 

 Datum: 13 mei 2019 

 Zaak: 2019-018522 

 Onderwerp:  

 

 
 
 

Hoofdstuk 1 Keuzes  

 

In dit hoofdstuk sommen we de te maken keuzes op. Voor een toelichting daarop wordt verwezen 

naar de desbetreffende hoofdstukken c.q. thema. De nummers corresponderen met die van de nota 

van 2016.  

 

 Begrenzing plangebied (bladzijden 14 tot en met 16)  

Voorgesteld wordt om de dorpen Westerbroek en Kiel-Windeweer buiten het plangebied te 

houden. Ook is er aanleiding om het plangebied op een paar andere punten aan te passen.  

 

Thema agrarisch (bladzijde 21 tot en met 28 )  

 

1. Agrarische sector; grootte van bouwvlakken  

In deze nota wordt voorgesteld te kiezen voor agrarische bouwvlakken met een maximale 

oppervlakte 4 hectare, conform de maximale ruimte die ook de Provinciale Omgevingsverordening 

biedt. Deze mogelijkheid gaat verder dan de bestaande plannen bieden.  

 

4. Loonbedrijven in het buitengebied  

Voor nieuwe loonbedrijven is in het buitengebied geen plaats, deze worden gezien als een niet-

agrarische activiteit en horen op een bedrijventerrein thuis, aldus de Provinciale 

Omgevingsverordening. Aan de andere kant kunnen we de ogen niet sluiten voor bestaande 

gemengde bedrijven, die er een neventak op na (willen) houden, dan wel volledig willen 

omschakelen. We willen bezien of hiervoor mogelijkheden zijn.  

 

5. Herbestemming tuinbouwgebied Sappemeer-noord  

Voorstel is om te kiezen voor een herbestemming van het totale gebied, te meer daar een groot 

deel van het gebied inmiddels met een zonnepark is ingevuld. Wel willen we bezien of er maatwerk 

kan worden toegepast in die zin dat bestaande tuinbouwbedrijven hun rechten behouden. Ook 

steken we in op een logische begrenzing van het gebied. Risico is nog wel de planschade voor 

bestaande grondeigenaren.  

 

8. Geen geurbeleid, maar aansluiten bij regeling voor mestopslag  

In tegenstelling tot datgene wat gemeente Hoogezand-Sappemeer van plan was, stellen wij voor 

om geen apart geurbeleid opnemen, maar aan te sluiten bij de in voorbereiding zijnde gebiedsvisie 

voor regeling van mestopslag op veldkavels. 
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• Regeling opwekken voor duurzame energie via biomassavergisting, doch wel hoofdzakelijk 

voor eigen gebruik  

In het kader van een steeds verdergaande verduurzaming wordt voorgesteld een dergelijke 

regeling op te nemen. Dit geldt niet alleen voor agrarische bedrijven, maar in bredere zin 

ook voor energieopwekking bij andere bedrijven, zoals kassenbedrijven. 

 

Thema Wonen en werken (bladzijde 29 tot en met 35)  

 

• Als de keuze valt om de dorpen Kiel-Windeweer en Westerbroek buiten het plangebied te houden, 

dan heeft dat consequenties voor de punten 2,3, 4 en 5 die betrekking hebben op de nieuwbouw 

van woningen en beide dorpen en de bescherming van het dorpsgezicht KielWindeweer.  

 

10. Bouw 2e bedrijfswoning  

Voorgesteld wordt om de bouw van een 2e dienstwoning in principe niet toe te staan, tenzij sprake 

is van een duurzaam tweepersoonsbedrijf en andere voorwaarden. Dit is een verschil met het 

uitgangspunt van Hoogezand-Sappemeer, waarin 2e bedrijfswoningen niet meer passend worden 

gezien in het huidige digitale tijdperk.  

 

12. Ruimte voor ruimte-regeling  

Deze mogelijkheid is nu in de Provinciale Omgevingsverordening opgenomen. Zowel Menterwolde 

als Slochteren kennen deze mogelijkheid niet. Het is een voorstel dat afkomstig is van de 

Hoogezandster ‘Nota van uitgangspunten’. Voorgesteld wordt deze mogelijkheid op te nemen.  

 

Thema Recreatie en Toerisme (bladzijde 35 tot en met 39) 

 

3. Bed & Breakfast: maximaal 6 kamers  

Voorgesteld wordt uit gaan van maximaal 6 kamers. Dit te regelen bij recht als aan de voorwaarden 

wordt voldaan.  

 

4. Minicampings bij de woon- en de agrarische bestemming: maximaal 25 plaatsen  

Voorstel om maximaal 25 plekken toe te staan, in plaats van 15 zoals nu vastgelegd Maximum 

afhankelijk van voorwaarden en plaatselijke situatie.  
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6. Aanlegsteigers t.b.v. vaarrecreatie Kiel-Windeweer. Als de keuze valt om het dorp Kiel-

Windeweer buiten het plangebied te houden, dan heeft dat consequenties voor punt 6 dat gaat 

over de aanleg van steigers in het Kieldiep.  

 

7. Geen nieuwe zelfstandige horecabedrijven in het buitengebied  

In principe akkoord, doch wel rekening te houden met ruimhartiger beleid van Menterwolde. 

Daarnaast in beginsel positief staan ten aanzien van de vestiging van dergelijke bedrijven in 

Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsgebouwen (de zgn VAB’s). 

 

Thema Landschap en Natuur (bladzijde 40 tot en met 42)  

 

1. Bestaande natuurgebieden krijgen de natuurbescherming.  

In het aanvankelijke voorstel werd alleen het natuurgebied bij Westerbroek genoemd.  

 

Thema Duurzaamheid (bladzijde 43) 

  

• Visie Duurzaamheid (2019)  

Aan de in ontwikkeling zijnde visie wordt in de toelichting aandacht besteed. 
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Hoofdstuk 2 Plangebied 

 
Toelichting  

Hierboven is met verschillende kleuren aangegeven wat de bestaande plangrenzen van de huidige 

bestemmingsplannen Buitengebied zijn. Met roze het buitengebied van de vm. gemeente 

Menterwolde, met lichtgroen het buitengebied van de vm. gemeente Hoogezand-Sappemeer en met 

blauwe kleuren het buitengebied van de vm. gemeente Slochteren.  
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Wanneer we deze gebieden met elkaar vergelijken, dan valt wel op, dat het plangebied van 

Hoogezand-Sappemeer sterk verschilt met dat van de beide andere gemeenten. Dit is met name af 

te leiden van het karakter van de diverse gebieden. Het stedelijke karakter van Hoogezand 

Sappemeer tegenover de meer landelijke gemeenten Slochteren en Menterwolde.  

 

In Hoogezand-Sappemeer is er voor gekozen om grofweg alles buiten het stedelijk gebied onder het 

buitengebied te scharen. Feitelijk behoort naast het stedelijk gebied alleen Meerwijck niet tot het 

buitengebied. Dorpen als Westerbroek en Kiel-Windeweer behoren nu nog tot het buitengebied. 

 

Daarnaast is de autosnelweg A7 feitelijk een grens. Alles ten noorden van deze weg behoort tot het 

buitengebied van Hoogezand-Sappemeer. Hier is een groot verschil met de plannen van Slochteren 

en Menterwolde. In die plannen behoren de dorpen niet tot het bestemmingsplan voor het 

buitengebied. Daarnaast is bij de plannen van Slochteren en Menterwolde bij de begrenzing 

aansluiting gezocht bij de door de provincie vastgestelde grenzen van het buitengebied.  

 

Voorstel om plangebied aan te passen  

 

1. Dorpen Kiel-Windeweer en Westerbroek buiten plangebied Buitengebied houden  

Om toch de plannen beter op elkaar af te stemmen wordt voorgesteld de begrenzing van het 

plangebied van Hoogezand-Sappemeer aan te passen, in die zin om de dorpen Westerbroek en 

KielWindeweer geen onderdeel zijn van het buitengebied. Beide dorpen vallen nu ook voor het 

grootste deel binnen het door de provincie aangeduide bebouwd gebied en niet tot het 

buitengebied. Daar komt bij, dat het dorp Kiel-Windeweer is aangewezen als beschermd 

dorpsgezicht in de zin van de Monumentenwet.  

 

Het is dan ook een logische begrenzing om gebieden dit door de provincie als buitengebied zijn 

aangewezen aan het bestemmingsplan Buitengebied te koppelen en aan de andere kant gebieden 

die als bebouwd gebied zijn beschouwd niet aan het plan Buitengebied tot te voegen. De buiten het 

plangebied blijvende dorpen Westerbroek en Kiel-Windeweer kunnen worden meegenomen bij de 

eerstvolgende herziening van het plan Woongebieden, dat van kracht is voor het stedelijk gebied 

van Hoogezand-Sappemeer. 

 

2. Ondergeschikte aanpassingen  

Verder is er aanleiding om ook ten aanzien van andere gebieden de begrenzing aan te passen. 
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 De Borgweg lag voorheen in twee gemeenten. De oostzijde was Borgweg in Scharmer en 

viel onder Slochteren, doch geel deel uitmaakte van het plan Buitengebied. De westkant 

stond te boek als de Borgweg in Westerbroek en makte destijds deel uitmaakte van de 

gemeente Hoogezand-Sappemeer en ook van het bestemmingsplan Buitengbied. In het 

nieuw vast te stellen plan voor het Buitengebied wordt voorgesteld om beide kanten van 

Borgweg deel te laten uitmaken van het plan Buitengebied.  

 Ander gebied waar we nog rekening mee moeten is het gebied Meerstad-midden. Hierover 

zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over woningbouw met de gemeente Groningen. Dit 

gebied wordt niet meegenomen. 

 Ander punt is de positie van Overschild en de specifieke status die aan dat dorp is 

toegekend in het kader van het aardbevingsdossier. Voorstel is om het dorp Overschild geen 

deel te laten zijn van het plan Buitengebied. 

 Voor de zandwinplas Botjeszandgat is in het recente verleden een afzonderlijk 

bestemmingsplan vastgesteld. Deze kan nu ook worden meegenomen. 

 Voorstel is om in het plangebied ook mee te nemen het Windpark N33 nabij Meeden, dat nu 

nog in een Rijksinpassingsplan is gegoten. Daarbij gaan wij ervan uit dat de besluitvorming 

en de gerechtelijke procedure dan volledig is afgerond. 

 

Gebied Sappemeer-noord  

Het gebied in Hoogezand-Sappemeer ten noorden van de A7 blijft “gewoon” tot het buitengebied 

behoren. De reden is dat tot deze gebieden ook het grootschalige tuinbouwgebied worden 6 

gerekend. Een groot deel van die woongebieden hebben immers een relatie met dat gebied. Om die 

reden wordt voorgesteld om het ten noorden van de A7 onderdeel van het buitengebied te laten 

zijn. 

 
  



   

 Pagina: 17 van 43 

 Datum: 13 mei 2019 

 Zaak: 2019-018522 

 Onderwerp:  

 

 
 
 

Hoofdstuk 3 Beleidsonderwerpen vm. gemeente Hoogezand-Sappemeer  

 

In de door de raad Hoogezand-Sappemeer in april 2016 vastgestelde Nota van uitgangspunten valt 

te lezen, dat er “in de afgelopen periode onderwerpen zijn aangedragen die met regelmaat 

terugkomen en waarop bijsturen gewenst is”. Onderstaand geven we een opsomming van die 

beleidsthema’s en/of beleidswijzigingen uit ons voorstel daaromtrent. 

 

• Veranderen om te behouden: de behoefte aan meer mogelijkheden voor (her)gebruik van 

leegkomende gebouwen en/of erven. Dit thema is erg actueel, door krimp en agrarische 

schaalvergroting op het platteland worden bestaande gebouwen overbodig en raken zonder 

ingrijpen in verval. 

 

Voorstel: Wij zijn van mening, dat thema nog actueel is en stellen voor dit te handhaven.  

 

•  De aardbevingsproblematiek maakt het noodzakelijk het cultureel erfgoed beter in kaart te 

brengen om zo behoudenswaardige monumentale en beeldbepalende panden een passende 

bescherming te kunnen bieden.  

 

Voorstel: Hiervoor is het facetbestemmingsplan “Karakteristieke gebouwen MiddenGroningen “ 

vastgesteld. Aan dit thema wordt nu voldaan. De betreffende panden worden in het 

bestemmingplan opgenomen.  

 

• Toenemende aandacht voor de kwaliteiten van het landschap en het te beschermen 

cultureel erfgoed hierbinnen. Nieuwe ontwikkelingen moeten met aandacht en 

zorgvuldigheid worden ingepast.  

 

Voorstel: Dit thema is wat ons betreft akkoord. Bovendien is dit thema ook in de Provinciale 

Omgevingsverordening opgenomen, zodat er aandacht aan besteed moet worden 

 

•  Actueel blijft de vraag naar meer flexibiliteit in de bouwregels, ruimere bouwvlakken waar 

mogelijk, zonder aantasting van de veenkoloniale open landschapsstructuur van Hoogezand-

Sappemeer.  
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 Voorstel: Dit onderwerp heeft ook onze voorkeur en we willen dit breder trekken naar de 

beide andere plangebieden. Dit mag echter niet ten koste gaan van bestaande rechten in de 

vigerende plannen Buitengebied van de beide andere voormalige gemeenten. 

 

• De ruimte voor (glas)tuinbouw in Sappemeer is te royaal gebleken, de huidige economie 

geeft geen impulsen om nieuwe bedrijven aan te trekken.  

 

Voorstel: Wij kunnen ons vinden in herbestemming van het totale gebied, te meer een groot 

deel van het gebied inmiddels met een zonnepark is ingevuld. Wel willen bezien of er 

maatwerk kan worden toegepast in die zin dat bestaande tuinbouwbedrijven hun rechten 

behouden.  

 

•  Er is vraag naar plekken in die geschikt zijn voor het aanleggen van zonneweides.  

   

 Voorstel: Ook dit thema is nog steeds actueel. Zoals bekend wordt er separaat beleid 

opgesteld voor de plaatsing van zonneparken in de gemeente. Voor zover mogelijk nemen we 

het beleid over zonneparken mee in het plan Buitengebied.  

 

 •  De thans aangewezen locaties voor nieuwbouwwoningen aan het lint in Kiel-Windeweer 

moeten tegen het licht worden gehouden en worden heroverwogen. 

  

Voorstel: Omdat wij u voorstellen de dorpen Kiel-Windeweer en Westerbroek buiten het de 

begrenzingen van het bestemmingsplan Buitengebied te houden, is dit thema geen issue meer. 

Wel is een goede communicatie met de beide dorpsverenigingen nodig. Daarbij moet ook (de 

afstemming met) de Woonvisie worden betrokken.  

 

•  Voor recreatieve voorzieningen als bed and breakfast en theetuinen moeten meer 

mogelijkheden komen. In Kiel-Windeweer ligt daarnaast ook een heel duidelijke wens voor 

aanlegvoorzieningen voor passerende pleziervaart, maar dit heeft –zoals hiervoor omschreven- 

te maken met de aanpassing van de begrenzingen.  

 

 Voorstel: Dit thema is in beginsel akkoord, alleen door aanpassing van de begrenzingen wordt 

in het plan Buitengebied aan de aanlegvoorzieningen voor de pleziervaart geen aandacht 

besteed 
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Provinciaal beleid  

Op het vlak van onder andere her-invulling van vrijkomende gebouwen en erven in het 

buitengebied, vestiging van zonneparken en mogelijkheden voor mestopslag buiten bouwblokken 

geeft het nieuwe provinciale beleid meer beleidsvrijheid aan de gemeenten.  

 

Voorstel: Ons voorstel is om zoveel mogelijk de beschikbare ruimte die de provincie biedt c.q. die 

in de Provinciale Omgevingsverordening is opgenomen, te benutten. Hieronder geven we een 

opsomming van de belangrijkste thema’s zoals die in de bestemmingsplannen Buitengebied van de 

beide andere gemeenten Slochteren en Menterwolde. 

 

Beleidsonderwerpen Slochteren  

 •  In landbouwontwikkelingsgebied bouwpercelen tot 2 ha, waarbij tot 1,5 ha maatwerk met 

reguliere procedure (afwijkingsgebied). 

 •  Mestopslag op veldkavels onder voorwaarden • Beleid voor VAB’s (vrijkomende en 

  Vrijgekomen agrarische bebouwing) en B&B’s (bed- and breakfast)  

• Kansrijke gebieden voor (kleinschalige) recreatie (Woudbloem, Groenedijk, de Paauwen) 

aangewezen.  

 • Geen woningbouw in buitengebied  

 

Beleidsonderwerpen Menterwolde  

 • Maximale oppervlakte agrarisch bouwperceel 3 ha, wel afhankelijk van gebied 

  • Geen mestopslag op veldkavels mogelijk maken  

 • Geen nieuwvestiging van Intensieve Veehouderij  

 • Geen biogasinstallaties en mestvergisting, wel 1000m2 kassen als agrarische activiteit  

 • Geen nieuwe woningen in buitengebied  

 • Bestaande woningen van ruime bouwvlakken voorzien  

 • Productiegebonden detailhandel tot 60 m2 bij woningen en agrarische bedrijven toestaan 

• Ruimte voor neventak agrarische sector en beleid voor VAB’s (wonen en bedrijvigheid) en  

   kleinschalige verblijfsrecreatie NB. De in dit hoofdstuk aangehaalde thema’s en 

   onderwerpen komen in hoofdstuk 4 aan de orde. 

 

NB. 

De in dit hoofdstuk aangehaalde thema’s en onderwerpen komen in hoofdstuk 4 aan de 

orde. 
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HOOFDSTUK 4 THEMA’S  

 

In dit hoofdstuk gaan wij nader in op de vijf thema’s, te weten:  

 

• Agrarische sector, 

• Wonen en werken, 

• Recreatie en toerisme  

• Landschap, natuur en duurzaamheid  

• Duurzaamheid / energietransitie  

 

Per thema is een aantal uitgangspunten uitgewerkt. Zo vindt u in de eerste plaats het voorstel c.q. 

keuze. Daaronder is een toelichting gegeven op dat voorstel c.q. keuze. Waar “aanvankelijk 

voorstel” staat vermeld is dat conform de regeling zoals die in de nota van Hoogezand in 2016 is 

vastgesteld. De nummers corresponderen met de nummers uit de nota van 2016.  

 

 

Vervolgens is in een kader aangegeven: 

-    Het voorstel zoals opgenomen in de Nota van uitgangspunten zoals door de raad van  

     Hoogezand – Sappemeer in 2016 is vastgesteld. 

 -  Het beleid op dat punt zoals verwoord in de bestemmingsplannen Buitengebied van 

Menterwolde (MW)  

-  Het beleid zoals verwoord in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente 

Slochteren (SL) 
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Thema Agrarische sector  
 

1.  Keuze: Grootte van bouwvlakken 
Agrarische bedrijven krijgen een bouwvlak van 1 hectare, dat middels binnenplanse 
afwijking naar 1,5 ha vergroot kan worden. Daarnaast een wijzigingsbevoegdheid tot 
maximaal 3 resp. 4 hectare binnen de agrarische bestemming. Oppervlakte boven de 3 
ha is op basis van de Provinciale Omgevings Verordening (POV) alleen voor 
melkveebedrijven. Voor beide instrumenten geldt dat de maatwerkbenadering moet 
worden toegepast. De grootte van de bouwvlakken is verder afhankelijk van het gebied 
en de provinciale regels.  
 
Aanvulling: Mogelijkheden voor alternatieve stalvormen, zoals boogstallen e.d. onder 
voorwaarden toe te staan.  
 
Toelichting:  
In de praktijk zijn het met name de melkveehouderijen die een groot ruimtebeslag 
benodigd zijn. Bij bouwvlakvergroting boven de 2 ha is de provincie aan zet voor wat 
betreft de uitvoering van de maatwerkbenadering. Bouwvlakken groter dan 3 ha mogen 
volgende de POV alleen voor melkveebedrijven worden ingezet. Vergroting naar 1,5 kan 
worden toegepast met een relatief eenvoudige procedure, nl. via een binnenplanse 
afwijking. Dit levert voor de landbouwer een kortere procedure tijd op en minder leges, 
dan bij een afwjkingsprocedure. Akkerbouwbedrijven hebben in de regel aan 1,5 veelal 
voldoende.  
 
Bij toepassing van bouwvlakken tot 3 ha en daarboven speelt ook vaak de belasting van 
plattelandswegen een belangrijke rol en de verkeersaantrekkende werking. Daarnaast 
gelden eisen uit het zgn. Groninger Verdien Model, waaraan bedrijven moeten voldoen. 
Niettemin willen we de maximale ruimte die de POV biedt (4 ha) biedt benutten.  
 
Toepassing van boogstallen e.d. wordt onder voorwaarden in de POV toegestaan. 
 
 

Voorstel nota van uitgangspunten HS en regeling bestaande plannen vm. gemeenten  
HS: Aanvankelijk voorstel: Agrarische bedrijven krijgen een bouwvlak van 1 ha met een 
voorwaardelijke wijzigingsbevoegdheid (maatwerkbenadering) naar 2 hectare binnen de 
agrarische bestemming. Deze regeling blijft als bestaand beleid en functioneert over het 
algemeen goed.  
 
MW: kent voor maximaal 10 bedrijven die gesitueerd zijn in het grootschalige open gebied 
de mogelijkheid om door te groeien naar 3 ha. Hiervan is nog geen gebruik gemaakt. 
Aandacht voor neveneffecten, zoals verkeer aantrekkende werking. Nog mogelijkheden (via 
afwijking) voor alternatieve stalvormen. Boog- en serrestallen.  
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Nieuw fenomeen is de open stal, die voortvloeit uit dierenwelzijn. Aandacht voor beperking 
lichtuitstraling. Belichtingsplan bij aanvragen voor nieuw- en verbouw van veestallen.  
 
SL: uitbreidingsruimte afhankelijk van gebiedsindelingen, maximaal tot 2 ha, daarboven 
met een planherziening. Vergroting van het bouwvlak tot 1,5 ha middels afwijking in plaats 
van wijziging. Ook mogelijkheid voor afwijkende stalvormen alleen bij volwaardige 
agrarische bedrijven en niet bij natuurgebieden of gebieden met een hoge landschappelijke 
waarde. Ook hier bij nieuwe ligboxenstallen bepaling over beperking lichtuitstraling 

 
2.  Aanvankelijk voorstel 

Intensieve veehouderijen, paardenhouderijen, maneges, boomkwekerijen, et cetera 
krijgen een specifieke aanduiding binnen de agrarische bestemming. Dit omdat voor 
deze bedrijven een andere (maatvoerings)regeling (bijvoorbeeld bouwmogelijkheden) 
kan gelden.  
 
Toelichting: 
Voorstel: De regelingen van de drie afzonderlijke gemeenten kan op elkaar worden 
afgestemd, zonder afbreuk te doen aan bestaande rechten. Bovendien past het in het 
streven om zo weinig mogelijke afzonderlijke bestemmingen op te nemen. Ten aanzien van 
de inhoud van de regels is het provinciaal beleid leidend. 
 

Voorstel nota van uitgangspunten HS en regeling bestaande plannen vm. gemeenten  
HS: De voorgestelde regeling is overgenomen uit de Nota van uitgangspunten, zoals die door 
de raad van de vm. gemeente Hoogezand-Sappemeer is vastgesteld.  
MW: Ook hier is een onderscheid tussen grondgebonden en niet-grondgebonden bedrijven 
opgenomen, doch wel binnen 2 agrarische bestemmingen.  
SL: Hier is bepaald dat tuinbouwbedrijven, viskwekerijen, gebruiksgerichte 
paardenhouderijen, maneges en de glastuinbouw niet onder agrarische bedrijven, maar 
specifieke bestemming 

 

 
3.  Aanvankelijk voorstel 

Geen nieuwe locaties voor de vestiging van agrarische bedrijven of verhuisregelingen 
voor bestaande bedrijven zijn opgenomen. Door schaalvergroting in deze sector zijn er 
voldoende bestaande agrarische bouwpercelen in de gemeente beschikbaar.  

 
Toelichting:  
In principe is er geen aanleiding om de voorgestelde regeling aan te passen, aangezien de 
beide andere gemeenten eenzelfde regeling hebben opgenomen. Mocht er toch aanleiding 
zijn voor nieuwvestiging, dan moet hiervoor een afzonderlijke procedure worden gevolgd.  
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Voorstel nota van uitgangspunten HS en regeling bestaande plannen vm. gemeenten  
HS: Ook deze regeling stamt uit de Nota van uitgangspunten van de vm. gemeente HS 
MW: In het plan Buitengebied van deze gemeente geldt een identieke regeling  

SL: Ook Slochteren kent eenzelfde regeling. 

 

4.    Keuze: 

Loonbedrijven in het buitengebied. Geen omschakeling toestaan van agrarisch bedrijf 

naar intensieve veehouderij, (glas)tuinbouw of naar een bedrijf dat qua milieubelasting 

op een bedrijventerrein thuis hoort. In beginsel geen nieuwe ruimte voor nieuwe 

loonbedrijven. 12 Onderzoeken of er binnen de POV ruimte is voor bestaande 

landbouwbedrijven om een neventak loonbedrijf te starten, dan wel volledig om te 

schakelen naar een loonbedrijf. 

 

Toelichting 

In de praktijk komt het voor dat bestaande landbouwbedrijven er vaak een neventak in de 

vorm van een loonbedrijf op na (willen) houden. Wij zijn van mening dat voor dergelijke 

ontwikkeling ruimte moet zijn. Dit geldt ook voor bestaande landbouwbedrijven die volledig 

willen omschakelen naar een loonbedrijf. Daarvan hebben we er een aantal van. Voor nieuwe 

loonbedrijven dient in beginsel ruimte te worden gezonden op de bestaande 

industrieterreinen. Hiervoor biedt ook de POV geen ruimte. Voor bestaande 

landbouwbedrijven willen wij kijken wat de maximale mogelijkheden op dit punt zijn. Met 

nadruk attenderen wij erop, dat een en ander wel afhankelijk is van de exacte locatie, dit 

i.v.m. de belastbaarheid voor de omgeving. Mocht het mogelijk gemaakt worden dan onder 

voorwaarden. Bovendien liggen de werkzaamheden ook voornamelijk in het buitengebied. 

 

Voorstel nota van uitgangspunten HS en regeling bestaande plannen vm. gemeenten  

HS: Aanvankelijk voorstel: Geen omschakeling toestaan van agrarisch bedrijf naar intensieve 

veehouderij, (glas)tuinbouw of naar een bedrijf dat qua milieubelasting op een 

bedrijventerrein thuis hoort. In beginsel geen nieuwe ruimte voor nieuwe loonbedrijven.  

MW: Er moet ruimte zijn voor aan het buitengebied gelieerde bedrijvigheid, zoals een 

loonbedrijf. Het gaat ook vaak om bestaande akkerbouwbedrijven die een switch maken.  

SL: Alleen bestaande loonbedrijven als zodanig bestemd, geen nieuwe loonbedrijven in 

buitengebied 
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5.  Keuze: Herbestemming tuinbouwgebied Sappemeer-noord 

Geen nieuwe (glas)tuinbouwbedrijven meer toestaan, de bestaande 

tuinbouwbestemmingen die niet als zodanig in gebruik / eigendom zijn bij 

tuinbouwbedrijven, wijzigen in een agrarisch onbebouwde bestemming. Wel maatwerk 

toepassen voor bestaande tuinbouwbedrijven. Eventueel daarvoor in de plannen een 

wijzigingsbevoegdheid opnemen. Mogelijkheden afzetten tegen de beperkingen van de 

POV. Ook streven we naar een logische begrenzing van het tuinbouwgebied en willen 

we bij agrariërs beperkte kassenbouw toestaan. Voor Sappemeer noord ook plannen 

met betrekking tot duurzaamheid / eigen energieopwekking betrekken.  

 

Toelichting:  

In het huidige bestemmingsplan Buitengebied Hoogezand-Sappemeer is een groot gebied 

aangewezen als tuinbouwgebied. Die ruimte bestemming was nog gebaseerd op een 

inmiddels vervallen provinciale omgevingsverordening, waarbij het gebied als zoekgebied 

was aangeduid. Wel is een groot deel van dat tuinbouwgebied inmiddels omgezet in een 

zonneweide. Door het vervallen van het zoekgebied voor glastuinbouw in Sappemeer 

hebben zich hier de laatste jaren geen nieuwe tuinbouwbedrijven meer gevestigd. Een 

agrarische bestemming doet meer recht aan bestaand gebruik en voorkomt tevens 

aantasting van landschappelijke waarden van het gebied door concentratie van bestaande 

tuinbouw. Reeds gevestigde tuinbouwbedrijven houden hun bestaande rechten uit het 

geldend bestemmingsplan. Bij het herzien willen we streven naar een meer logische 

begrenzing. 

 

Bij beperkte kassenbouw bij agrarische bedrijven moet u denken aan maximaal 1000 m2. 

 

Voorstel nota van uitgangspunten HS en regeling bestaande plannen vm. gemeenten  

HS: Aanvankelijk voorstel: Geen nieuwe (glas)tuinbouw bedrijven meer toestaan, de  

bestaande tuinbouwbestemmingen die niet in gebruik zijn wijzigen in een agrarisch  

onbebouwde bestemming. De provincie heeft het zoekgebied voor glastuinbouw in  

Sappemeer laten vervallen in de POV, de laatste jaren hebben zich geen nieuwe  

tuinbouwbedrijven gevestigd in Sappemeer. Een agrarische bestemming doet meer recht  

aan bestaand gebruik en voorkomt tevens aantasting van landschappelijke waarden van het  

gebied door concentratie van bestaande tuinbouw. Reeds gevestigde tuinbouwbedrijven  

houden hun bestaande rechten uit het geldend bestemmingsplan.  
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MW: Gemeente kent een eigen kassengebied ‘de Akkers” in Zuidbroek, doch die is echter 

begrensd. Uitbreiding is niet meer mogelijk. Wel beperkte mogelijkheden (tot 1000m2) aan 

kassen bij agrarische bedrijven.  

SL: Kent geen glastuinbouwgebieden. Ook geen mogelijkheden voor kassenbouw bij 

agrarische bedrijven. 

 

6.  Aanvankelijk voorstel  

Bestaande veldschuren die in het geldende bestemmingsplan onder het overgangsrecht 

gebracht zijn en niet bestemd, bestemmen met een aanduiding ‘veldschuur’. Een 

afwijkingsbevoegdheid opnemen waarmee de mogelijkheid wordt geboden voor 

kleinschalige activiteiten zoals het realiseren van een pleisterplaats, rustpunt, galerie 

en de verkoop van streekeigen producten.  

 

Toelichting:  

Het is op zich niet wenselijk om bestaande gebouwen onder het overgangsrecht te 

plaatsen, zolang niet hard kan worden gemaakt dat binnen de planperiode het bouwwerk 

niet verdwijnt. Het toekennen van een aanduiding is dan ook geen probleem. Daarnaast 

stuit de voorgestelde verruiming in principe niet op onoverkomelijke bezwaren. 

 

Voorstel nota van uitgangspunten HS en regeling bestaande plannen vm. gemeenten  

HS: De voorgestelde regeling komt voort uit de Nota van uitgangspunten.  

MW: Veldschuren zijn als zodanig bestemd. De afwijkingsmogelijkheden komen niet voor. 

SL: Er is niets bepaald, ofschoon veldschuren wel voorkomen. 

 

 

7.  Aanvankelijk voorstel  

Naast de agrarische functie ruimte bieden voor verschillende nevenactiviteiten in de 

bestaande bebouwing als semi- of niet-agrarische bedrijvigheid, opslag en stalling (geen 

buitenopslag) of recreatie (bed & breakfast, kleinschalig kamperen, kinderboerderij, 

groepsbijeenkomsten ed). Er mag hierbij ook sprake zijn van kleinschalige detailhandel 

en horeca, te allen tijde ondergeschikt en in relatie met de (neven)functie. Deze 

initiatieven komen de leefbaarheid van het buitengebied ten goede en ondersteunen de 

agrarische sector.  
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Toelichting:  

Zowel de bestaande bestemmingsplannen Buitengebieden van de drie afzonderlijke 

gemeenten als ook de Provinciale Omgevingsverordening bieden ruimte voor 

nevenactiviteiten. Wij gaan de toegestane nevenactiviteiten op elkaar afstemmen en 

binnen beleid van de provincie en gemeente de meest ruimte variant kiezen. 

 

Voorstel nota van uitgangspunten HS en regeling bestaande plannen vm. gemeenten 

HS: De voorgestelde regeling komt voort uit de Nota van uitgangspunten.  

MW: Ook in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied biedt ruimte voor verbreding.  

SL: Naast schaalvergroting ook ruimte voor verbreiding in de vorm van agrarische en 

recreatieve nevenactiviteiten. 

 

8.         Keuze: Geen geurbeleid, maar aansluiten bij regeling voor mestopslag  

Er wordt voorgesteld om geen apart geurbeleid vast te laten. In plaats daarvan in te 

steen op het maken van een zogenaamde gebiedsvisie, op basis waarvan tot regulering 

van mestopslag op veldkavels kan worden besloten. Aanvankelijk was het voorstel in HS 

om een geurbeleid op te nemen.  

 

Toelichting:  

De provinciale omgevingsverordening biedt de mogelijkheid om voor gemeenten om een 

zogenaamde gebiedsvisie op te stellen. Op basis van een dergelijke visie is het mogelijk om 

zoekgebieden aan te wijzen waarbinnen mestopslag op veldkavels mogelijk te maken. De 

voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde hebben hiertoe al een 

eerste aanzet gemaakt. Slochteren heeft in het verleden hierover een afzonderlijke 

bestuursovereenkomst met de provincie afgesloten. Inmiddels is er een conceptgebiedsvisie 

mestopslag, waarbij ook het grondgebied van de vm. gemeente Slochteren is betrokken. 

Een dergelijke gebiedsvisie zien wij –net als de provincie- als een beter instrument om 

mestopslag op veldkavels te reguleren, dan het opstellen van een geurbeleid.  

 

Achterliggende gedachte van het plan van Hoogezand-Sappemeer was om via dat geurbeleid 

mestopslag op geschikte veldlocaties mogelijk te maken. De in voorbereiding zijnde 

beleidsnotitie is daarvoor een beter medium. Bovendien sluit een gebiedsvisie, zoals de in 

voorbereiding zijnde regeling voor mestopslag kan worden gezien aan bij de regeling in de 

Provinciale Omgevingsverordening.  
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Voorstel nota van uitgangspunten HS en regeling bestaande plannen vm. gemeenten  

HS: Aanvankelijk voorstel: Voorgesteld wordt voor het gehele buitengebied een geurbeleid 

opnemen. Mede aan de hand van dit beleid een regeling opnemen voor de realisatie van 

mestopslag op hiervoor geschikte veld locaties , onder uitwerking van landschappelijke en 

milieu hygiënische aanvaardbaarheid.  

MW: Gemeente kent geen geurbeleid  

SL: De vm. gemeente Slochteren heeft in het verleden wel geurbeleid gekend, docht dat 

beleid is inmiddels door jurisprudentie achterhaald en niet meer relevant.  

 

 

9. Aanvankelijk voorstel  

Een ruimhartige regeling voor functiewijziging van vrijkomende (agrarische) bebouwing 

opnemen. Motief hiervan is de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de 

omgeving.  

 

Toelichting:  

Wij juichen een ruimhartige regeling toe. We gaan dan ook uit van een zo ruim mogelijke 

regeling, waarbij de grenzen van de provinciale verordening de grens bepalen.  

 

Voorstel nota van uitgangspunten HS en regeling bestaande plannen vm. gemeenten  

HS: De regeling komt voort uit de Nota van uitgangspunten. 

MW: Ook hier zijn mogelijkheden voor hergebruik van agrarische bebouwing na 

bedrijfsbeëindiging.  

SL: De agrarische bestemming kan worden gewijzigd naar een niet-agrarische bestemming, 

zoals Gemengde Doeleinden.  

 

Aanvullend op de Nota van Uitgangspunten van Hoogezand-Sappemeer 

 

10.  Keuze: Regeling opwekken duurzame energie via biomassavergisting, doch wel 

hoofdzakelijk voor eigen gebruik.  

 

Toelichting  

Wij zien graag in het bestemmingsplan opgenomen een mogelijkheid voor het opwekken 

van duurzame energie met behulp van een biomassa vergistingsinstallatie, mede gezien de 

verdere duurzaamheid in die sector.  
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Een voorwaarde daarbij is dat er sprake is van hoofdzakelijk eigen geproduceerde biomassa 

en mest. Verder is met name de ontsluiting een aspect dat wordt betrokken bij de 

vergunningverlening voor deze installaties vanwege de noodzakelijke aanvoer van mest 

en/of biomassa. Het aanwezige wegennet dient te zijn afgestemd op een (sterke) toename 

van transport.  

 

Voorstel nota van uitgangspunten HS en regeling bestaande plannen vm. gemeenten  

HS: Kent niet een zodanige regeling. 

MW: Geen ruimte voor biogasinstallaties en mestraffinage. Wel mogelijkheden voor 

mestvergisters, voor zover voorzien van materiaal van eigen bedrijf en qua omvang niet 

groter dan een zeecontainer  

SL: Specifiek voor agrarische bedrijven zijn mogelijkheden opgenomen voor het opwekken 

van duurzame energie met behulp van een biomassavergistinginstallaties. 
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Thema  Wonen en werken  

 

1. Aanvankelijk voorstel  

Bestaande woonfuncties flexibel bestemmen; waar mogelijk een royale regeling voor 

bouwvlakken en bijgebouwen. Hierbij aansluiting zoeken bij de voorgeschreven 

maximale maatvoering uit het POV en het rijksbeleid, versoepeling vergunningsvrij 

bouwen; steeds met behoud van de ruimtelijke kwaliteiten ‘openheid, ruimte en rust’ 

van het buitengebied.  

 

Toelichting:  

Dit “Hoogezandster” voorstel sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van dit nieuwe 

bestemmingsplan voor het buitengebied. Ook het streven om minder regels te stellen kan 

hieraan worden toegevoegd. Het benoemen van de regelingen in de bestaande plannen is 

dan ook niet relevant.  

 

2. Aanvankelijk voorstel 

In het buitengebied worden geen nieuwe woonkavels toegelaten, anders dan in de 

dorpen Westerbroek (tennisbaan) en Kiel-Windeweer. Daarentegen biedt de nieuwe 

ruimte voor ruimte-regeling (zie punt 12) kansen voor vervangende woningbouw.  

 

Keuze: Begrenzing plangebied  

In het buitengebied worden geen nieuwe bouwlocaties voor woningbouw toegestaan. 

Daarentegen biedt de nieuwe ruimte voor ruimte-regeling (zie punt 12) kansen voor 

vervangende woningbouw. Daarnaast hebben we te maken met de uitkomsten van de 

Woonvisie. 

 

Toelichting:  

Met dit voorstel kan worden ingestemd. Wel is een nuance op zijn plaats in die zin, dat de 

dorpen Kiel-Windeweer en Westerbroek niet in het bestemmingsplan Buitengebied Midden-

Groningen worden opgenomen, althans dat is ons voorstel. Reden om het oorspronkelijk 

voorstel in tekstuele zin aan te passen. Een andere reden om geen nieuwe woningbouw in 

het buitengebied toe te staan, is het feit, dat ook in de beide andere plannen buitengebied 

geen bouwmogelijkheden zijn opgenomen. Van belang is ook dat in de Woonvisie richting 

geeft voor nieuwe initiatieven op het gebied van woningbouw. Op voorhand worden in de 

bestemmingsplannen echter geen nieuwe potentiele bouwlocaties opgenomen. 
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Voorstel nota van uitgangspunten HS en regeling bestaande plannen vm. gemeenten  

HS: Het oorspronkelijk voorstel komt uit de Nota van uitgangspunten.  

MW: Geen nieuwbouwmogelijkheden en ook geen ruimte voor ruimte regeling 

 SL: Het toevoegen nieuwe woningen is niet toegestaan, wel omzetten bedrijfswoning in 

reguliere woning. 

 

3.  Aanvankelijk voorstel  

Beschermd dorpsgezicht Kiel-Windeweer: Ter behoud van de karakteristieke waarden 

van het dorp zal de bestaande regeling worden voortgezet, te weten bescherming van 

de structuren, richting en maatvoering van wijken, sloten en bebouwing in het dorp.  

Keuze: Aanpassing begrenzing plangebied Dit onderwerp komt te vervallen als besloten 

wordt Kiel-Windeweer buiten de begrenzing van het plan Buitengebied te houden.  

 

Toelichting:  

Als gekozen wordt om Kiel-Windeweer buiten het bestemmingsplan te laten, dan behoeft 

dit onderdeel geen nadere toelichting. In het geval Kiel-Windeweer wel in het plan 

buitengebied wordt opgenomen dan ligt het uiteraard voor de hand om de beschermende 

regeling voor te zetten. Overigens is er naast het dorp Kiel-Windeweer ook de 

Fraeylemaborg als beschermd dorpsgezicht aangewezen. 

 

4.  Aanvankelijk voorstel 

Nieuwbouw Kiel-Windeweer: omdat de bestaande nieuwbouwlocaties amper zijn 

ingevuld zal het dorp gevraagd worden invulling te geven aan een andere regeling voor 

nieuwbouw van woningen, waarbij de gemeente zal participeren. De uitkomst hiervan 

zal de basis zijn voor een nieuwe regeling in het bestemmingsplan. 

Keuze: Aanpassing begrenzing plangebied Dit onderwerp komt te vervallen als besloten 

wordt Kiel-Windeweer buiten de begrenzing van het plan Buitengebied te houden  

 

Toelichting:  

Als gekozen wordt om Kiel-Windeweer buiten het bestemmingsplan te laten, dan behoeft 

dit onderdeel geen nadere toelichting. In het andere geval ligt het voor de hand om bij het 

creëren van nieuwe woonlocaties aansluiting te zoeken bij de onlangs vastgestelde 

Woonvisie. Daarbij is per gebied aangegeven welke bouwmogelijkheden en er binnen een 

bepaalde tijdsperiode gerealiseerd kunnen worden. Wel is een goede communicatie met de 

beide dorpsverenigingen nodig. 
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5.  Aanvankelijk voorstel:  

Nieuwbouw Westerbroek: In Westerbroek zal een uitbreidingsplan van 12 woningen op 

de oude tennisbaan worden gerealiseerd met een eigen planologische procedure. Een 

eventuele verdere uitbreiding van Westerbroek staat los van de herziening van dit 

bestemmingsplan, omdat dit immers een actualiserend plan is zonder nieuwe 

ontwikkelingen.  

 

Keuze: Aanpassing begrenzing plangebied Dit onderwerp komt te vervallen als besloten 

wordt Kiel-Windeweer buiten de begrenzing van het plan Buitengebied te houden  

 

Toelichting:  

Het gebied waar de nieuwbouw wordt gerealiseerd wordt niet meegenomen in het 

bestemmingsplan. Voor een verdere uitbreiding van het dorp moet aansluiting worden 

gezocht bij de onlangs vastgestelde Woonvisie. 

 

6.  Aanvankelijk voorstel De huidige regeling voor mantelzorg en aan huis gebonden 

beroepen en bedrijven wordt overgenomen, inmiddels is deze regeling ook grotendeels 

vergunningsvrij geworden.  

 

Toelichting:  

Voor de gemeente Midden-Groningen is op het gebied van aan huis verbonden beroepen en 

bedrijven nieuw beleid in voorbereiding. Met de uitkomsten daarvan zal in dit 

bestemmingsplan rekening worden gehouden. Om deze reden is het ook niet meer relevant 

wat het beleid in de voormalige gemeenten was 

 

7.  Aanvankelijk voorstel  

Niet agrarische bedrijvigheid: bedrijven zonder binding met de agrarische sector zijn 

minder gewenst in het buitengebied: deze horen op bedrijventerreinen. Nieuwe 

bedrijven worden dan ook in principe niet toegelaten, bestaande bedrijven krijgen wel 

voorwaardelijke uitbreidingsruimte indien de economische noodzaak is aangetoond. 

Een uitzondering kan worden gemaakt voor de vestiging van een nieuw bedrijf in een 

leegkomend behoudenswaardig pand in het buitengebied.  
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Toelichting:  

De bestaande regimes van de beide andere gemeenten worden op elkaar afgestemd. Ons 

voorstel is om zoveel mogelijk planologische ruimte toe te staan, mits passend in het 

provinciaal beleid, zoals bepaald in de Provinciale Omgevingsverordening. De uitbreiding is 

maximaal 20 % van de bestaande bebouwing en eenmalig 50%. 

 

Voorstel nota van uitgangspunten HS en regeling bestaande plannen vm. gemeenten  

HS: Voorstel komt uit de nota van uitgangspunten 

MW: Bestaande zelfstandige bedrijfsactiviteiten worden positief bestemd. Nieuwe 

zelfstandige activiteiten (cat. 1 en 2) worden uitsluitend toegestaan in vrijkomende 

agrarische bedrijfsgebouwen/boerderijen. Voor het toestaan van deze zelfstandige 

activiteiten geldt een nader afwegingsmoment in de vorm van een wijzigingsprocedure., 

gekoppeld aan ruimtelijke randvoorwaarden. Uitbreidingsmogelijkheden voor niet 

agrarische activiteiten aansluiten bij provinciaal beleid. 

SL: Hobbymatige agrarische activiteiten zijn toegestaan. Nieuwvestiging op bestaande 

bedrijfslocaties alleen milieucategorie 1 en 2 en 3.1 die op de bedrijvenlijst bij de 

planregels vermeld staan. Nieuwvestiging op nog onbebouwde percelen is niet toegestaan 

 

8.  Aanvankelijk voorstel  

Detailhandel: Beperkte detailhandel is als ondergeschikte nevenfunctie bij de 

agrarische hoofdfunctie onder voorwaarden toegestaan om de leefbaarheid van het 

platteland te vergroten. Ook webwinkels zijn toegelaten, mits binnen bestaande 

gebouwen en geen ‘etalage’.  

 

Toelichting: 

Ook hier willen we de maximale planologische ruimte gaan opzoeken. Uiteraard is aan de 

ene kant het provinciale beleid leidend (POV), maar we houden ook rekening met ons eigen 

gemeentelijk detailhandelsbeleid. Op dit moment is op dat punt nieuw beleid in 

voorbereiding. Om deze reden laten we het bestaande beleid in afzonderlijke plannen 

buiten beschouwing. 

 

9.  Aanvankelijk voorstel  

Zorgboerderijen: initiatieven tot vestiging van een zorgboerderij hebben steeds een 

eigen planologische afweging nodig, de regeling wijzigt niet ten opzichte van het 

huidige beleid. 
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Toelichting:  

Wij zijn het eens dat voor zorgboerderijen een eigen planologische afweging nodig is. We 

willen dan ook de vestiging van zorgboerderijen bij afwijking en onder voorwaarden 

toestaan. Punt daarbij is ook veelal de financieringsmethodiek in het kader van de WMO. In 

de beide andere voormalige gemeenten is in de plannen Buitengebied over de vestiging van 

specifieke zorgboerderijen niets opgenomen. 

 

10.  Keuze: Bouw 2e bedrijfswoning Het bouwen van een tweede bedrijfswoning is in 

principe niet toegestaan, tenzij sprake is van een duurzaam tweepersoonsbedrijf en al 

aan de gestelde voorwaarden van de Provinciale Omgevingsverordening wordt voldaan.  

 

Toelichting:  

In het oorspronkelijk voorstel wordt nog verwezen naar het provinciaal beleid. Op het punt 

van een “tweede dienstwoning” is dat echter gewijzigd, in die zin, dat nu –onder 

voorwaarden- wel wordt toegestaan. Wij zien geen aanleiding om op dit punt een strenger 

beleid te hanteren dat het provinciale beleid. Ofschoon in een tijd van verdergaande 

digitalisering toezicht op afstand steeds meer tot de mogelijkheden behoort, zijn wij toch 

de mening toegedaan dat wij een dergelijke voorziening als een tweede dienstwoning 

willen toestaan, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Daarnaast is in de andere 

bestemmingsplannen Buitengebied van Slochteren en Menterwolde de mogelijkheid van een 

tweede dienstwoning opgenomen. Bovendien laat de Provinciale Omgevingsverordening de 

bouw van 2e dienstwoningen (weer) toe. 

 

Voorstel nota van uitgangspunten HS en regeling bestaande plannen vm. gemeenten  

HS: Het oorspronkelijk voorstel vloeit voort uit de Nota van uitgangspunten. Het bouwen 

van een tweede bedrijfswoning is niet meer passend in dit tijdperk waarbij voldoende 

digitale voorzieningen en mogelijkheden voor toezicht op afstand zijn. Mogelijkheden voor 

de bouw van een tweede bedrijfswoning zijn daarom uitgesloten in de 

bestemmingsplanregeling, als ook provinciaal beleid voorschrijft.  

MW: In incidentele gevallen (bij een duurzaam meermansbedrijf) kan een tweede 

bedrijfswoning worden toegestaan. Met omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels. 

SL: Terughoudend met toestaan van een tweede bedrijfswoning. Alleen toegestaan als 

sprake is van een structureel volwaardig tweepersoonsbedrijf, en permanent toezicht 

noodzakelijk is.  
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11.  Aanvankelijk voorstel  

Her-invulling vrijkomende (agrarische) gebouwen: Ten behoeve van zorgvuldig 

ruimtegebruik, voorkomen van verdere verstening van het open landschap en 

voorkomen van verpaupering door leegstaande gebouwen in het buitengebied zal een 

20 regeling worden opgenomen waarbij behoudenswaardige gebouwen die hun 

oorspronkelijke functie hebben verloren gemakkelijker een nieuwe woonfunctie of 

(onder voorwaarden) bedrijfsfunctie kunnen krijgen.  

 

Toelichting: Voorgesteld wordt hiermee in te stemmen. Temeer ook de beide andere 

plannen buitengebieden van de beide andere voormalige gemeenten deze mogelijkheden 

kennen. Bovendien bepaalt de provinciale Omgevingsverordening de maximale 

gebruiksmogelijkheden.  

 

12.       Keuze: Ruimte voor ruimteregeling 

Ruimte voor ruimte:  

 Naast bij punt 11 genoemde functieverandering van karakteristieke panden wordt voor 

minder fraaie gebouwen ook een regeling gemaakt, de ruimte-voor-ruimte regeling. 

Storende bebouwing in het landschap kan onder voorwaarden worden ingeruild (door 

sloop) voor andere meer passende bebouwing. Dit kan een bijgebouw als bijvoorbeeld 

een schuur zijn, maar onder voorwaarden ook een nieuw te bouwen karakteristieke 

woning. NB: Voor de thema’s 11 en 12 geldt als criterium steeds maatwerk, een 

aantoonbare verbetering van de ruimtelijke beeldkwaliteit van het betreffende perceel 

en zijn directe omgeving.  

 

Toelichting:   

Met dit “Hoogezandster” voorstel wordt ingestemd. Bovendien biedt de provinciale 

Omgevingsverordening deze mogelijkheid. Ook in de beide andere gemeenten is in het 

buitengebied op sommige locaties storende bebouwing aanwezig die door nieuwbouw 

vervangen kan worden. Daarnaast is deze mogelijkheid van vervangende nieuwbouw in de 

onlangs vastgestelde Woonvisie opgenomen. Met deze regeling kan oude, vervallen 

bebouwing worden gesloopt en door nieuwbouw van bijvoorbeeld woningen worden 

vervangen. Deze regeling wordt omarmd, daar zij ook is opgenomen in de vastgestelde 

Woonvisie.  

 



   

 Pagina: 35 van 43 

 Datum: 13 mei 2019 

 Zaak: 2019-018522 

 Onderwerp:  

 

 
 
 

Voorstel nota van uitgangspunten HS en regeling bestaande plannen vm. gemeenten  

HS: Dit voorstel vloeit voort uit de Nota van uitgangspunten van HS MW en SL: Beide 

plannen buitengebied kennen niet een dergelijke regeling 
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Thema Recreatie en toerisme 

 

1.  Aanvankelijk voorstel  

 Nieuwe recreatieve ontwikkelingen in principe toelaten om de levendigheid en 

leefbaarheid van het buitengebied te bevorderen.  

 

 Toelichting:  

 Binnen de spelregels van de POV komen tot een zo ruim mogelijke regeling. Dit betekent 

ook dat getracht wordt de bestaande bedrijven enige uitbreidingsruimte te bieden.  

  

Voorstel nota van uitgangspunten HS en regeling bestaande plannen vm. gemeenten 

HS: Voorstel komt uit Nota van uitgangspunten MW: Er geldt een terughoudend beleid voor 

grootschalige of intensieve vormen van recreatie (m.u.v. evenementenhal bij Van der 

Valk).  

SL: Bestaande recreatiebedrijven worden voorzien van een passende bestemming. In het 

bestemmingsplan zijn geen uitbreidingsmogelijkheden. Wel een wijzigingsbevoegdheid voor 

nieuwe initiatieven in met name genoemde gebieden, zoals Woudbloem, Groenedijk en De 

Paauwen. 

 

2. Aanvankelijk voorstel In het buitengebied extensieve recreatie stimuleren, waarbij 

rekening is gehouden met de draagkracht van de natuur. Voorzieningen als wandel- en 

fietspaden, observatiehutten en picknickplaatsen bij recht toestaan in natuur en 

uitloopgebieden in agrarische bestemming (dorpsrondje).  

  

 Toelichting: In principe stuit het niet op bezwaren om dit voorstel één op één over te 

nemen. Het is een vrij algemeen voorstel. Met het opstellen van ruime planregels moet het 

mogelijk zijn de extensieve recreatie te stimuleren.  

  

Voorstel nota van uitgangspunten HS en regeling bestaande plannen vm. gemeenten  

HS: Voorstel komt uit Nota van uitgangspunten  

MW: Ook aandacht voor een verdere recreatieve ontwikkeling van Botjeszandgat  

SL: Recreatief medegebruik is in de planregels opgenomen 
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3.         Keuze: Bed & Breakfast De uitoefening van een neventak Bed & breakfast bij de woon- 

en de agrarische bestemming bij recht onder voorwaarden toestaan, tot een maximum 

van 6 kamers.  

 

 Toelichting: Tussen de gemeenten zijn verschillen wat dit onderdeel betreft. Ons voorstel 

is zo veel als mogelijk de maximum ruimte op te zoeken. Daarbij gaan de gedachten uit 

naar maximaal 6 kamers onder het stellen van nadere voorwaarden. 

 

Voorstel nota van uitgangspunten HS en regeling bestaande plannen vm. gemeenten  

HS: Voorstel voor een maximum van 4 bedden  

MW: Ook regeling voor logies en ontbijt. Max 3 kamers, geen keukenblokken. Uitgaan van 

bestaande entree 

SL: In bestemmingsplan ruimte voor kleinschalige recreatieve mogelijkheden, zoals 

minicampings, groepsaccomodaties en bed & breakfast (maximum 3 kamers) 

 

4.  Keuze: Maximaal 25 kampeermiddelen bij Minicampings  

Minicampings bij de woon- en de agrarische bestemming bij afwijkingsbevoegdheid 

onder voorwaarden toestaan. Wel uitgaan van uitbreiding van het aantal tot maximaal 

25 kampeermiddelen.  

 

Toelichting: De bestaande regelingen op elkaar af te stemmen. Wel uitgaan van maximaal 

25 kampeermiddelen. Daar waar mogelijk zo ruim mogelijk bestemmen en zo min mogelijk 

regels opstellen. Maximum afhankelijk van de te stellen voorwaarden en bovendien niet in 

alle gevallen toepasbaar i.v.m. de specifieke situatie. Daarnaast gaan we uit van een “goed 

ondernemerschap”.  

 

Voorstel nota van uitgangspunten HS en regeling bestaande plannen vm. gemeenten  

HS: Voorstel komt nota van Uitgangspunten, maar er zijn geen aantallen genoemd  

MW: In het bestemmingsplan is een regeling opgenomen inhoudende ruimtelijke aspecten 

van kleinschalig kamperen. Ook hier geldt een maximum van 15 kampeermiddelen.  

SL: Heeft eigen beleid op dit punt. Maximum van 15 kampeermiddelen.  

 

5.  Aanvankelijk voorstel Theeschenkerijen inclusief ondersteunende/ondergeschikte 

horeca bij de woon- en agrarische bestemming bij recht en onder voorwaarden 

toestaan.  
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 Toelichting: Dergelijke voorzieningen binnen de bestaande wetgeving zo veel mogelijk 

toestaan. De bestaande beleidsregels van de afzonderlijke gemeenten op elkaar afstemmen 

en daarbij de maximale ruimte te zoeken.  

 

Voorstel nota van uitgangspunten HS en regeling bestaande plannen vm. gemeenten  

HS: Voorstel komt uit Nota van uitgangspunten.  

MW: Ook voor andere kleinschalige vormen van recreatie wordt ruimte geboden. 

SL: In de beleidsregels “theetuinen en verbreding agrarische bedrijven” is opgenomen dat 

de gemeente bereid is mee te werken aan verzoeken om theetuinen bij woningen en 

agrarische bedrijven mogelijk te maken. 

 

6.  Oorspronkelijk In Kiel-Windeweer de vaarrecreatie bevorderen door het bij recht onder 

voorwaarden toestaan van aanlegsteigers in het Kieldiep. In overleg met dorp, IBOR, 

waterschap en ondernemers zal een regeling worden opgesteld.  

 

Keuze: Dit onderwerp komt te vervallen, als de keuze valt om het dorp Kiel-Windeweer 

buiten het plangebied te houden.  

 

Toelichting:  

Als gekozen wordt om Kiel-Windeweer buiten het bestemmingsplan te laten, dan behoeft 

dit onderdeel geen nadere toelichting. In het geval Kiel-Windeweer wel in het plan 

buitengebied wordt opgenomen dan ligt het uiteraard voor de hand om in het 

bestemmingsplan daarvoor een passende bestemming te geven. 

 

7.  Aanvankelijk voorstel: In principe geen nieuwe zelfstandige horecabedrijven toelaten in 

het buitengebied. Bestaande horecabedrijven krijgen een voorwaardelijke 

uitbreidingsmogelijkheid.  

 

Keuze: Geen nieuwe zelfstandige horecabedrijven in het buitengebied. In principe geen 

nieuwe zelfstandige horecabedrijven toelaten in het buitengebied. Bestaande 

horecabedrijven krijgen een voorwaardelijke uitbreidingsmogelijkheid. Wel trachten 

rekening te houden met het ruimhartige beleid van de vm. gemeente Menterwolde met 

betrekking tot de vestiging van horeca buiten centrumgebieden. Daarnaast 

onderzoeken of we de regelingen van drie gemeenten op elkaar kunnen afstemmen.  
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Toelichting:  

Dit voorstel komt uit de Nota van uitgangspunten van de gemeente HS. De voormalige 

gemeente Menterwolde heeft middels een beleidsnotitie een ruimhartig beleid op dit punt, 

in die zin dat o.a. horeca buiten centrumgebieden wordt toegestaan. De normen 

ondergeschikt en ondersteunend zijn hier met name van belang. Voor zelfstandige horeca is 

een afzonderlijke beoordeling nodig.  

De voormalige gemeente Slochteren beschikt over een beleidsnotitie Recreatieve 

verblijfsaccomodaties, theetuinen en agrarische bedrijven en Beleidsregels horeca. Beiden 

gelden ook voor het buitengebied.  

Onderzoeken of de regelingen van Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde op elkaar kunnen 

worden afgestemd. Wel maatwerk voor bestaande horecabedrijven en zogenaamde VAB’s 

(vrijgekomen en vrijkomende agrarische bedrijven. 
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THEMA LANDSCHAP EN NATUUR  

 

Het merendeel van de bij dit thema en het daaropvolgend thema Duurzaamheid behorende 

voorstellen komt uit de Nota van uitgangspunten van de vm. gemeente Hoogezand-Sappemeer. De 

voorstellen zijn vrij algemeen van aard en kunnen zonder meer van toepassing worden verklaard op 

de beide andere gemeenten. Dit is ook de reden dat er bij de voorstellen niet de verschillen met de 

beide andere gemeenten zijn genoemd. Alleen bij voorstel nr. 1 is in tekstuele zin het voorstel 

algemener gemaakt.  

 

1.  Oorspronkelijk: Natuurgebieden: Het natuurgebied bij Westerbroek krijgt de ruimte 

zich verder te ontwikkelen. De vergevorderde plannen worden opgenomen in de 

bestemmingsplanregeling.  

 

Keuze: Bestaande natuurgebieden krijgen de natuurbescherming.  

 

Toelichting:  

Er zijn ook meerdere bestaande natuurgebieden in de andere voormalige gemeenten. In 

principe voor natuurgebieden en andere gebieden buiten de Ecologische Hoofdstructuur een 

eensluidende regeling opnemen.  

 

2.  Aanvankelijk voorstel  

Bosgebieden en andere groen gebieden krijgen een passende bestemming.  

 

Toelichting: Wat ons betreft spreekt dit voor zich. Houtteelt en productiebos is een 

agrarische activiteit en is niet toegestaan in zogenaamde grootschalige open gebieden.  

 

3.  Aanvankelijk voorstel  

Het Flora en fauna onderzoek uit 2007 zal worden geactualiseerd en als Ecologische 

basiskaart worden verbonden aan het bestemmingsplan. 

 

Toelichting:  

Er is inmiddels een geactualiseerd onderzoek uit 2017 die aan het plan Buitengebied wordt 

gekoppeld. Onderzoek kan als basis dienen voor de verdere inventarisatie en regelgeving. 
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4.  Aanvankelijk voorstel  

Cultureel beeldbepalend erfgoed:   

In het landschap voorkomende cultuurhistorisch waardevolle, monumentale en/of 

beeldbepalende gebouwen krijgen een aanduiding waarmee deze gebouwen 

bescherming krijgen tegen ondoordachte sloop, verbouwingen of 

herstelwerkzaamheden na schade door aardgaswinning. Hergebruik van deze panden 

door functieverandering zal makkelijker worden gemaakt (zie punt 11 Wonen en 

Werken).  

 

Toelichting: 

Dit uit de Nota van uitgangspunten van HS voortvloeiend voorstel kan zo over de beide 

andere voormalige gemeenten worden uitgerold. Ook in deze beide andere gemeenten is er 

aandacht voor waardevolle erven, historische boerderijplaatsen, groene linten et cetera. 

Uiteindelijk gaat het erom om datgene te beschermen wat bescherming behoeft. Overigens 

vloeit de beschermingsverplichting ook voort uit de POV. 

 

5.  Aanvankelijk voorstel  

 Hoogwaardige ruimtelijke kwaliteiten van het landschap als karakteristieke lintstructuren, 

behoudenswaardige landschapselementen, open gebieden en archeologische gebieden 

met een hoge verwachtingswaarde blijven of beter beschermen in de regeling van het 

bestemmingsplan. Daarnaast zal een nieuwe inventarisatieronde plaatsvinden om ook 

bijvoorbeeld zwarte wegen in de gemeente te beschermen met een passende aanduiding.  

  

 Toelichting:  

 Ook dit uit de Nota van uitgangspunten HS voortvloeiend voorstel kan moeiteloos één op één 

van toepassing worden verklaard voor de beide andere gemeenten. In de gemeente 

Menterwolde komt ook een aantal zwarte wegen voor. Voor Slochteren is er specifieke 

aandacht voor de groene eilanden in o.a. Luddeweer.  

 Met zwarte wegen worden meest onverharde landwegen (op zwarte grond) bedoeld, die zijn 

ontstaan tijdens de veenkoloniale ontginning. 
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6.  Aanvankelijk voorstel  

 Water en waterberging: In het bestemmingsplan worden primaire waterkeringen als 

dijken en kades beschermd door een passende regeling om aantasting van de 

waterkerende werking door bouw of sloop te voorkomen. Ook blijven gebieden 

aangewezen die indien nodig als noodberging voor water kunnen dienen.  

 

 Toelichting:  

 Er ligt hier ook een taak voor het waterschap om te zorgen dat hun belangen zo goed mogelijk 

worden beschermd. De op te stellen regels zullen dan ook in nauw overleg met het 

waterschap worden opgesteld. 
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THEMA DUURZAAMHEID en ENERGIETRANSITIE  

 

De beide hieronder genoemde onderwerpen staan in de nota van 2016 als respectievelijk met de 

nummers 7 en 8 bij het thema Landschap, natuur en duurzaamheid.  

 

1.  Aanvankelijk voorstel  

 Zonneweides: In het buitengebied zullen geschikte locaties gezocht worden voor kleine 

en grote zonneweides om de inzet van duurzame energie te stimuleren.  

  

 Toelichting:  

 Er is afzonderlijk beleid in voorbereiding voor het reguleren van geschikte locaties voor 

kleine- en grote zonneparken om de inzet van duurzame energie te stimuleren. Dit beleid 

wordt in het bestemmingsplan opgenomen. We willen onderzoeken of het mogelijk is om 

gronden met vergunde zonneparken op de verbeelding nader aan te duiden.  

 

2.  Aanvankelijk voorstel 

 Windturbines: De door de buurgemeenten Slochteren en Menterwolde opgestelde 

beleidsuitgangspunten voor windmolens tot een hoogte van15 meter zullen worden 

opgenomen in de bestemmingsplanregeling. Voor hogere windparken is geen ruimte 

binnen de gemeentegrenzen.  

 

 Toelichting: We sluiten aan bij de opgestelde beleidsnotitie voor kleinschalige windmolens. 

Deze regeling wordt in het bestemmingsplan opgenomen.  

 

Aanvullend :  

 

3.  Keuze:  

 Aandacht voor Visie Duurzaamheid in ontwikkeling (2019) Toelichting: Aan deze visie 

wordt in de toelichting aandacht besteed. 

 

Toelichting: Aan deze visie wordt in de toelichting aandacht besteed. 


