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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Bij de gemeente Midden-Groningen is het verzoek binnengekomen om de hobbymatige paardenhouderij 

aan de Egypteneinde 10 te verplaatsten naar Oosterweg 41 in Muntendam. Op deze nieuw locatie kan 

de initiatiefnemer zijn hobbymatige paardenhouderij uitbreiden tot een bedrijfsmatige 

paardenhouderij. Deze uitbreiding is vanwege de nabijheid van natuurwaarden en woningen niet 

wenselijk op de huidige locatie van de (hobbymatige) paardenhouderij.  De huidige locatie grenst aan 

een natuurgebied en woningen. 

De beoogde locatie is het (voormalige) brengstation aan de Oosterweg 41b ten oosten van de kern 

Muntendam. De gewenste ontwikkeling kan niet op basis van het geldende bestemmingsplan worden 

gerealiseerd (zie hiervoor paragraaf 1.3).

 

De locatie Egypteneinde blijft net als in het geldende bestemmingsplan de bestemming 'Woongebied' 

behouden, de aanduiding 'paardenhouderij' wordt verwijderd van deze locatie. Hierdoor verdwijnt een 

bedrijfsbestemming aan het Egypteneinde waardoor het leefklimaat verbetert. Het is daarnaast niet 

wenselijk om in een buitengebied, in de dichte nabijheid van woningen gebouwen ten behoeve van een 

paardenhouderij te realiseren. 

De gemeente Midden-Groningen en de provincie Groningen staan positief tegenover de ontwikkeling. 

Om deze juridisch-planologisch mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld.

1.2  Begrenzing plangebied

Het plangebied van dit bestemmingsplan wordt gevormd door de gronden van het toekomstige 

paardenhouderij aan de Oosterweg 41b ten oosten van de kern Muntendam en de gronden van het 

perceel Egypteneinde 10. De globale ligging en begrenzing van het plangebied is weergegeven in figuur 

1.1 en 1.2. De gronden van het waterschap, waar zich een pompgemaal ten behoeve van de 

waterzuivering bevindt, maken geen onderdeel uit van het plangebied. Dit gedeelte is in figuur 1.1 

weergegeven met de binnenste rode contour.  
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Figuur 1.1 De globale ligging van het plangebied: locatie Oosterweg 41b (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Figuur 1.2 De globale ligging van het plangebied: locatie Egypteneinde 10 (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

1.3  Geldende regeling

Locatie Oosterweg 41b

Het plangebied is geregeld in het bestemmingsplan Buitengebied van de voormalige gemeente 
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Menterwolde (thans Midden-Groningen), dat is vastgesteld op 14 november 2013. Het plangebied, 

locatie Oosterweg 41b, heeft hierin de bestemming 'Bedrijf - Afvalstoffenterrein'. De gronden binnen 

deze bestemming zijn bedoeld voor een afvalstoffenterrein. Het oprichten van een bedrijfsmatige 

gebruiksgerichte paardenhouderij is binnen deze bestemming niet toegestaan. De beoogde 

ontwikkeling is dan ook in strijd met het geldende bestemmingsplan. 

Ten oosten en noorden van het plangebied loopt een leiding van het waterzuiveringsbedrijf. Deze is 

bestemd met de dubbelbestemming 'Leiding - Persleiding'. Binnen deze bestemming mag alleen 

bouwwerken gerealiseerd worden ten behoeve van persleidingen en het onderhoud en beheer daarvan. 

Locatie Egypteneinde 10

Het plangebied, locatie Egypteneinde 10,  heeft hierin de bestemming 'Woongebied' met de aanduiding

'paardenhouderij'. Binnen deze aanduiding is een niet-bedrijfsmatige paardenhouderij toegestaan 

waar niet meer dan vijf paarden voor de hobby worden gehouden. Het oprichten van een bedrijfsmatige 

gebruiksgerichte paardenhouderij is binnen deze bestemming niet mogelijk. Tevens dient bebouwing 

binnen het bouwvlak gebouwd te worden. 

Tot slot valt het plangebied binnen de geluidszone van het industrie terrein. In het bestemmingsplan is

deze zone aangeduid als 'geluidzone - industrie'. Binnen deze zone geldt dat nieuwe geluidsgevoelige 

objecten moeten voldoen aan de voorkeursgrenswaarde.

1.4  Leeswijzer

Na deze inleiding beschrijft hoofdstuk 2 de huidige situatie van het plangebied en de directe omgeving. 

Vervolgens wordt ingegaan op de voorgenomen ontwikkeling. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van het 

beleidskader waarbinnen de voorziene ontwikkelingen in het plangebied dienen te passen. Hier wordt 

ingegaan op het rijks-, provinciaal en het gemeentelijk beleid. Vervolgens gaat hoofdstuk 4 in op de 

verschillende van toepassing zijnde milieu- en omgevingsaspecten. In hoofdstuk 5 wordt een 

toelichting op het juridisch systeem en op de bestemmingen gegeven. Tenslotte geeft hoofdstuk 6 

inzicht in de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie

Locatie Oosterweg 41b

Het plangebied betreft een voormalig brengstation dat als een groern eiland in het open polder 

landschap ten westen van de spoorlijn Groningen - Veendam, net buiten de kern Muntendam ligt. Het 

perceel is ingepast door middel van (hoog)opgaande erfbeplanting rondom het perceel. Dit is goed te 

zien in het aanzicht vanaf de Oosterweg. Zie hiervoor figuur 3. 

Het wordt ontsloten door de Oosterweg. Deze weg geldt als belangrijkste ontsluitingsweg van de kern 

Muntendam richting der Rijksweg  N33 ten oosten van het plangebied. Tussen het plangebied en de N33 

ligt een grootschalig bedrijventerrein. 

Het plangebied was in gebruik als brengstation en is voor een klein gedeelte in gebruik ten behoeve van 

een pompgemaal. De bebouwing van het pompgemaal van het waterschap staat in het zuidoostelijke 

deel van het plangebied. Een historische en nadere beschrijving van het plangebied staat beschreven in 

het landschapsplan van Libau. Dit plan is als bijlage 1 bij de toelichting toegevoegd. 

Locatie Egypteneinde 10

Het plangebied is gelegen aan het Egypteneinde te Muntendam. Ten noorden van het plangebied ligt de 

Oosterweg. Deze weg geldt als belangrijkste ontsluitingsweg van de kern Muntendam richting de 

rijksweg N33 ten westen van het plangebied. Ook het Egypteneinde gaat ten noorden over in de 

Oosterweg. Tussen het plangebied en de N33 ligt een grootschalig bedrijventerrein.

Langs de Egypteneinde is sprake van een bebouwingslint met voornamelijk woningen. De bebouwing 

ten noorden van het plangebied betreft dan ook voornamelijk woonfuncties. 

Ten zuiden van het plangebied gaat het Egypteneinde over in de kern Veendam. Tot slot ligt ten westen 

van het plangebied het natuurgebied De Wiede. Door de lage ligging binnen de zandruggen waarop nu 

Muntendam ligt, was het een ondoorgrondelijk gebied. Dit is mede de oorzaak van het behoud van de 

originele loop van de Oude Ae en het gebied is nu in beheer bij Staatsbosbeheer als een natuurgebied 

van ruim 40 ha. Dit gebied, De Wiede, is een redelijk gaaf en open vochtig grasland waarin de loop van 

de Oude Ae en de karakteristieke meandering nog goed leesbaar is.
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Figuur 2  Luchtfoto van het plangebied (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Figuur 3  Aanzicht plangebied vanaf de Oosterweg

2.2  Nut en noodzaak/ bedrijfsplan 

Aanleiding uitbreiding 

De huidige locatie van de initiatiefnemer voldoet niet aan een accommodatie ten behoeve van een 

professionele paardenhouderij. De paardenhouderij is hierbij in hoofdzaak gericht op het  africhten, 

trainen, fokken en verkopen van sportpaarden. Op dit moment wordt de training van de meest 

talentvolle dieren in de slechtste wintermaanden voortgezet in een externe trainingshal in de omgeving. 

Dit brengt transportbewegingen teweeg, is tijdrovend en kost extra geld. Een bedrijf met deze kwaliteit 
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paarden en bijbehorende afzetmogelijkheden heeft behoefte aan een interne trainingsaccommodatie. 

Deze is noodzakelijk voor de presentatie van de paarden bij verkoop en om continuïteit te bewaren in 

het trainingsproces.

Initiatiefnemer wil de paardenhouderij verder professionaliseren door de bedrijfsactiviteiten te 

concentreren op één locatie. Voor een professionele paardenhouderij zijn de volgende voorzieningen 

nodig om het bedrijf professioneel te exploiteren: 

een overdekte trainingshal (60 x 20 meter) met gekoppelde stalruimtes (40 x 10 meter) ten behoeve 

van de training van de paarden;

een springtuin (65 x 40 meter);

manoeuvreerruimte (25 x 25 meter);

een paardenwei / paddocks

een woning inclusief bijgebouwen (15 x 15 meter) ten behoeve van het toezicht.  

Een uitbreiding met deze bedrijfsactiviteiten kan met de realisatie van een nieuwe loods op de huidige 

locatie. Gezien de ligging van deze locatie namelijk langs en woonlint en in de buurt van een 

natuurgebied, maakt deze locatie niet geschikt voor een professionele paardenhouderij. Om geen 

afbreuk te doen aan de woonomgeving, het natuurgebied achter de Egypteneinde en de nabij gelegen 

woningen is gezocht naar een meer geschiktere locatie in de directe omgeving en is uitgekomen op de 

locatie van het voormalige brengstation aan de Oosterweg 41. De beoogde locatie aan de Oosterweg 41 

biedt ruimte voor de beoogde bedrijfsactiviteiten van het bedrijf. Rondom de beoogde locatie bevinden 

zich agrarische gronden waar geen gevoelige objecten/ gebieden zijn gesitueerd. Hoofdstuk 4 gaat 

nader op de milieuaspecten in.

2.3  Beschrijving initiatief

De ontwikkeling

De huidige locatie van de paardenhouderij biedt eventueel mogelijkheid voor de uitbreiding van de 

paardenhouderij, om extra hinder te voorkomen is er door de initiatiefnemer gezocht naar een nieuwe 

locatie. Door de uitbreiding van de paardenhouderij te verplaatsten naar een nieuwe locatie wordt 

eventuele overlast richting omwonenden en het nabij gelegen natuurgebied voorkomen.  Daar de 

locatie aan de Oosterweg niet meer in gebruik is, ontstaat er een unieke kans om deze bestaande 

bedrijfslocatie weer een invulling te geven. Daarnaast zullen de huidige bedrijfsmatige mogelijkheden 

op het perceel Egypteneinde met dit bestemmingsplan wegbestemd worden. Hierdoor verdwijnt een 

bedrijfsbestemming aan het Egypteneinde waardoor het leefklimaat verbetert. Het is daarnaast niet 

wenselijk om in een buitengebied, in de dichte nabijheid van woningen gebouwen ten behoeve van een 

paardenhouderij te realiseren. Dit zal tevens ten koste gaan van het uitzicht van omwonenden op het 

naastgelegen natuurgebied. 

Daarnaast worden een aantal landschappelijke elementen voorgesteld. Voor een overzicht hiervan 

wordt verwezen naar figuur 4. 
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Figuur 4 Toekomstige situatie 

2.4  Verkeer en parkeren

Het perceel is in de huidige situatie goed ontsloten door de Oosterweg. Richting het oosten geeft deze 

aansluiting op de N33, de doorgaande weg tussen de Eemshaven en Assen. Het is vooral tijdens de 

spits een drukke, doorgaande weg. De ontsluiting van het perceel wordt niet gewijzigd. Het parkeren 

vindt plaats op eigen terrein. Hier is sprake van voldoende parkeergelegenheid. 

Het is niet te verwachten dat vestiging van een paardenhouderij een noemenswaardig (negatief) effect 

zal hebben op de verkeersveiligheid ter plaatse van de locatie Oosterweg. Er zullen in de hal geen 

wedstrijden plaatsvinden. De hal is puur bedoeld voor gebruik binnen de eigen bedrijfsvoering.

Van een onacceptabele toename van het aantal verkeersbewegingen ten opzichte van het voormalig 

gebruik van het plangebied in de vorm van afslaand en oprijdend verkeer en/of oversteekbewegingen 

ter plaatse zal geen sprake zijn. 

Daarnaast kan over het algemeen gesteld worden dat het aantal verkeersbewegingen in de toekomst af 

zal nemen daar de bedrijfsvoering, in plaats van verspreide locaties, nu op één centrale locatie 

uitgevoerd kan worden. Dit voorkomt onnodige verkeersbewegingen in het buitengebied. Daarnaast 

wordt hierdoor de verkeersveiligheid ter plaatse van Egypteneinde verbeterd, omdat hier geen 

verkeersbewegingen meer gaan plaatsvinden ten gevolge de paardenhouderij. 
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2.5  Landschappelijke inpassing 

De uitbreiding van het perceel Oosterweg 41b gaat vergezeld van een erfinrichtingsplan dat rekening 

houdt met het landschapstype. Voor de inpassing van het erf en de nieuwe bebouwing in het landschap 

is een inpassingplan opgesteld door stichting Libau. In dit plan is rekening gehouden met de structuur 

van het landschap, de ontsluiting en een evenwichtige ordening. Hierdoor is sprake van een verbetering 

ten opzichte van ruimtelijke kwaliteit. 

Het inpassingsplan is opgenomen in Bijlage 1. Figuur 4 weergeeft een uitwerking van de 

landschappelijke inpassing inclusief de inrichting van het toekomstige perceel. Hierna wordt een 

beschrijving van de landschappelijke inpassing inclusief inrichting van het perceel gegeven. 

Beschrijving landschappelijke inpassing 

Het stevig beplante kader rond de voormalige brengstation en het huidige waterschapsterrein biedt een 

unieke setting om op hoogwaardige wijze invulling te geven aan het beoogde programma van wensen. 

De erfontwikkelingsschets gaat er van uit dat het beplante kader, bestaande uit een dubbele rij elzen 

met onderbeplanting, rondom het terrein in hoofdzaak wordt gerespecteerd. Binnen dit kader zijn 4 

zones met ieder een eigen karakter en invulling te onderscheiden. 

De woning krijgt een prominente plek op het woonerf met een forse tuin in de zuidwestelijke hoek van 

het perceel. Het beplante kader wordt hier opengebroken waardoor (uit)zicht ontstaat. Selectief worden 

boomgroepen gespaard en nieuwe bomen van de eerste orde aangeplant. 

Achter de woning is ruimte voor een grote trainingshal met geschakelde paardenstallen. Een grote 

springbak kan goed landen in de dekking van het groen rond het waterschapsterrein.  Het 

waterschapsterrein blijft toegankelijk via een aftakking van de hoofdentree en als een zelfstandig, door 

een dichte opgaande beplanting omzoomd, terrein op de kavel aanwezig.  In het entreegebied ontsluit 

een nieuwe toegangsweg tussen de bomen langs de zuidelijke rand door de woning, trainingshal en 

paardenstal. 

Waarborgen landschappelijke inpassing 

De aanleg en instandhouding van dit plan is in de regels van dit bestemmingsplan geborgd. Tevens 

wordt de overeengekomen omvang, situering en verschijningsvorm zoals vervat in het 

erfinrichtingsplan geborgd in de regels van dit bestemmingsplan, zodanig dat de bebouwing 

uitsluitend mag worden opgericht of aangelegd indien de erfbeplanting vóór een nader te bepalen 

datum ná het verlenen van de omgevingsvergunning overeenkomstig bij het bestemmingsplan gevoegde 

beplantingsplan wordt aangelegd en vervolgens in stand wordt gehouden. 

Waarborgen vastleggen bestaande bebouwingsmogelijkheden locatie Egypteneinde 10 

De locatie Egypteneinde blijft net als in het geldende bestemmingsplan de bestemming 'Woongebied' 

behouden, de aanduiding 'paardenhouderij' wordt verwijderd van deze locatie. Hiermee wordt 

voorkomen dat óók op deze locatie een paardenhouderij gevestigd kan worden. Om eventuele 

uitbreidingsmogelijkheden te beperken, wordt in de regels van de bestemming 'Woongebied' enkel de 

bestaande oppervlakte toegestaan. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 door de minister vastgesteld. 

Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. Om de bestuurlijke 

drukte te beperken brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij burgers en bedrijven, 

laat het meer over aan gemeenten en provincies en komen de burgers en bedrijven centraal te staan. 

Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 14 nationale belangen. Voor deze 

belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 14 belangen hebben 

decentrale overheden beleidsruimte voor het faciliteren van ontwikkelingen.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels voor de 14 aangewezen nationale 

belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Dit bestemmingsplan 

raakt geen rijksbelangen zoals deze genoemd zijn in het Barro.

Ladder voor Duurzame Verstedelijking

In het Bro (artikel 3.1.6) is geregeld dat een toelichting bij een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling mogelijk maakt, moet voorzien in duurzame verstedelijking. Het artikel is op 12 mei 2017 

gewijzigd. Deze wijziging is op 1 juli 2017 in werking getreden. Voor dit plan wordt getoetst aan deze 

nieuwe regeling, die inhoudt dat de toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling bevat. Indien het 

bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, moet er tevens 

gemotiveerd worden waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden 

voorzien.

In dit plan wordt een (kleinschalige) stedelijke ontwikkeling mogelijk gemaakt in de vorm van het 

oprichten van een bedrijfsmatige paardenhouderij op een bestaand bedrijfsperceel in het buitengebied 

van de gemeente Midden-Groningen. Deze behoefte is bedrijfseconomisch van aard; het bedrijf heeft 

een andere grotere plek nodig om haar activiteiten te kunnen uitbreiden en voortzetten. Er is dan ook 

geen sprake van het realiseren van een nieuw bedrijf, maar enkel van een genoodzaakte verhuizing en 

uitbreiding van een bestaand bedrijf binnen dezelfde regio. 

Om deze reden wordt onderstaand toepassing gegeven aan de ladder van duurzame verstedelijking. De 

onderbouwing van de behoefte is nog volgens de 'oude' ladder onderbouwd:

1. beoordelen of de beoogde ontwikkeling voorziet in een regionale behoefte;

2. beoordelen of deze vraag ook binnen bestaand bebouwd gebied gerealiseerd kan worden;

3. en een beoordeling of – indien het voorgaande niet het geval is – de locatie buiten bestaande 

bebouwd gebied wel multimodaal is of kan worden ontsloten.
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Trede 1: vraag in de regio

Trede 1 vraagt de regionale ruimtevraag voor stedelijke ontwikkelingen te bepalen. Het gaat om de 

ruimtevraag waarin elders in de regio nog niet is voorzien. Met de regionale ruimtevraag in beeld, kan 

worden beoordeeld of een voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale 

behoefte. Zo ja, dan is trede 2 aan de orde. In de huidige situatie is sprake van een paardenhouderij 

met een hobbymatige karakter. De behoefte bestaat nu om een bedrijf uit te breiden ten behoeve van 

een volwaardige paardenhouderij zoals beschreven in paragraaf  2.3 en 2.2. Met de wens om een 

volwaardige paardenhouderij op te richten is er sprake van een actuele regionale behoefte. 

Trede 2: de beschikbare ruimte binnen het bestaand stedelijke gebied

Trede 2 motiveert of de beoogde ontwikkeling plaats kan vinden binnen het bestaand stedelijk gebied. 

Dit kan door op lege plekken de ruimte 'in te vullen', een andere bestemming te geven aan een gebied, 

door herstructurering van bestaande terreinen of door transformatie van bestaande gebouwen of 

gebieden. 

In onderhavig plan is sprake van een herstructurering van een voormalige brengstation. Het station 

wordt op dit moment niet meer gebruikt en staat derhalve leeg. Het invullen van de locatie ten behoeve 

van een paardenhouderij draagt bij aan het instandhouden en in gebruikhouden van het plangebied. In 

dit geval is dus sprake van herstructurering en een verbetering van de landschappelijke inpassing ter 

plaatse. Daarom is sprake van zorgvuldig ruimte gebruik. Tevens is een bedrijfsmatige 

paardenhouderij een activiteit die meer passend is in het buitengebied dan in bestaand stedelijk 

gebied. 

Trede 3: multimodale ontsluiting

In trede 3 van de 'oude' ladder gaat het om stedelijke uitleg en wel op een zodanige locatie dat het 

uitleggebied (in potentie) multimodaal (op meerdere plaatsen) ontsloten is of kan worden. De 

resterende ruimtevraag, die resulteert uit trede 2 is kwalitatief en kwantitatief. 

Het voormalig brengstation is in de huidige situatie goed ontsloten via de Oosterweg. Deze functie gaat 

gepaard met meer verkeersbewegingen dan een paardenhouderij. De ontsluiting naar de Oosterweg 

hoeft derhalve niet aangepast te worden. Daarnaast blijft het waterschapsterrein toegankelijk via een 

aftakking van de hoofdentree en wordt een zelfstandig, door een dichte opgaande beplanting omzoomd, 

ontsluiting op het terrein gerealiseerd. In het entreegebied ontsluit een nieuwe toegangsweg tussen de 

bomen langs de zuidelijke rand door de woning, trainingshal en paardenstal. 

Op grond van de toetsing aan de ladder past de ontwikkeling binnen de SVIR.

3.2  Provinciaal beleid

Omgevingsvisie 2016-2020 en Omgevingsverordening

Op 1 juni 2016 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie 2016-2020 vastgesteld. De 

Omgevingsvisie bevat de integrale lange termijnvisie van de provincie op de fysieke leefomgeving. Deze 

is in de plaats van het Provinciaal Omgevingsplan (POP) gekomen. Uit de Omgevingsvisie vloeien 

richtlijnen en voorschriften voort, die zijn vastgelegd in de provinciale Omgevingsverordening.

In de Omgevingsvisie heeft de provincie al het provinciale beleid dat op een of andere manier raakt 

aan de fysieke leefomgeving geformuleerd en geordend in vijf samenhangende thema's en elf 

provinciale 'belangen'. Voor de ontwikkeling is het thema 'ruimte' met het daar bijbehorende belang 

'ruimtelijke kwaliteit' van belang. 

Ruimtelijke kwaliteit

De provincie streeft naar een zo hoog mogelijke ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit wordt 

bepaald door de mate waarin binnen een gebied de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de 
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toekomstwaarde in onderlinge verhouding geoptimaliseerd zijn. In het beleid wordt onderscheid 

gemaakt tussen stedelijk gebied en buitengebied. Onderhavig plangebied ligt in het buitengebied. 

Onder het buitengebied verstaat de provincie die gebieden die buiten stedelijke gebieden liggen en een 

overwegend agrarische-, natuur- en recreatieve functie hebben. De inrichting van het buitengebied 

dient zowel vitaal als duurzaam te zijn. Daarnaast is zuinig ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt. 

Artikel 2.8 van de verordening bepaalt dat de toelichting van een ruimtelijk plan voor het landelijk 

gebied een ruimtelijke kwaliteitsparagraaf moet bevatten waarin wordt aangegeven op welke manier 

rekening wordt gehouden met ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied, de bestaande 

stedenbouwkundige en de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het gebied. 

Paragraaf 2.5 bevat de motivering met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit. Door middel van een 

landschappelijke inpassing blijft de ruimtelijke kwaliteit gehandhaafd in het gebied.

De landschappelijke inpassing is opgesteld door Libau advies, in overleg met de landschapsarchitect 

van de provincie. Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een goede landschappelijke inpassing, die 

in overeenstemming is met de kwaliteiten van het gebied.  

Verstedelijking in het buitengebied

In artikel 2.26.2 van de verordening worden regels gegeven gericht op de nieuwvestiging van agrarische 

functies in het buitengebied. In principe is dit niet toegestaan. Dit met uitzondering van het verplaatsen 

van een volwaardig agrarisch bedrijf. Een agrarisch bedrijf is een bedrijf dat is gericht op het 

voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen, houtteelt, of het houden van 

dieren. Een paardenhouderij wordt derhalve aangezien als een agrarisch bedrijf.

In dit geval is er geen sprake van een verplaatsing van een volwaardig agrarisch bedrijf. Er is echter 

wel sprake van een toekomstig volwaardig agrarisch bedrijf. In de toekomst zal namelijk sprake zijn 

van een volledige werkgelegenheid voor één arbeidskracht. Echter aan de voorwaarden om te 

verplaatsen kan niet worden voldaan. Er is namelijk geen sprake van een verplaatsing uit het 

NNN-gebied of sprake van overlast op de bestaande locatie of dat de bestaande bedrijfsvoering in de 

weg staat door een actuele stedelijke ontwikkeling of sprake van een door Gedeputeerde Staten 

vastgestelde specifieke taakstelling tot inplaatsing van agrarische bedrijven. 

Aan dit artikel kan derhalve geen toepassing gegeven worden. 

Ontheffing (artikel 2.5)

Artikel 2.5 van de verordening biedt een mogelijkheid om ontheffing aan te vragen voor een nieuwe 

ruimtelijke ontwikkeling in het landelijk gebied, in gevallen waarin de verwezenlijking van het 

gemeentelijk ruimtelijk beleid wegens bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in 

verhouding tot de met die regels te dienen provinciale belangen. 

In onderhavige situatie is sprake van een nieuwvestiging op een andere locatie dan waar het bedrijf is 

gevestigd. Zoals beschreven betreft de huidige locatie een voormalige brengstation die niet meer als 

zodanig in gebruik is. Wegens economische overwegingen heeft de gemeente het brengstation in 2016 

gesloten. De inwoners van de gemeente zijn in de huidige situatie aangewezen op de brengstations in 

Hoogezand en Slochteren.  

Sindsdien wordt de huidige situatie derhalve niet meer gebruikt en onderhouden. Zonder nieuwe 

ontwikkelingen op de locatie zou derhalve verwaarlozing ontstaan. Herontwikkeling middels een 

nieuwe bedrijfsfunctie is derhalve wenselijk. 

De provincie en de gemeente staan nieuwe stedelijke ontwikkelingen in het buitengebied in principe 

niet toe. Door de vestiging van een gebruiksgerichte paardenhouderij op de locatie vervalt derhalve de 

bestaande planologisch stedelijke functie. Een paardenhouderij is een bedrijfsfunctie die volgens de 
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POV aangewezen is als een agrarisch bedrijf en dus qua gebruik aanvaardbaar is in het landelijk 

gebied. Het gaat hier om een uitbreiding op een locatie waar al een bedrijfsfunctie gevestigd is. Met dit 

bestemmingsplan wordt de bedrijfsbestemming, aan de Oosterweg, vervangen door de bestemming 

'Agrarisch - Paardenhouderijbedrijf'. 

In eerste instantie is gekeken naar de uitbreidingsmogelijkheden op de bestaande situatie. Op dit 

moment is sprake van een woonbestemming met een neventak voor een hobbymatige paardenhouderij. 

Met het voorliggende initiatief wordt een professionele paardenhouderij gerealiseerd. Een dergelijke 

agrarische bedrijfsvergroting heeft impact op de leefbaarheid op directe woonomgeving.  De nieuwe 

stal zal worden gerealiseerd nabij de erfgrens van de buren. Ondanks dat het zal voldoen aan de 

planologisch regelgeving is het de vraag of dit wenselijk is. De nieuwvestiging aan de Oosterweg 41 

voorkomt de bedrijfsmatige uitbreiding op de huidige locatie. De neventak paardenhouderij verdwijnt 

namelijk is zijn geheel. De woonmilieu aan het Egypteneinde zal dus verbeteren.

Om geen afbreuk te doen aan:

de woonomgeving, 

het natuurgebied De Wiede  achter de Egypteneinde, 

en de nabij gelegen woningen, 

is gezocht naar een meer geschiktere locatie in de directe omgeving en is uitgekomen op de locatie van 

het voormalige brengstation aan de Oosterweg 41. De beoogde locatie aan de Oosterweg 41 biedt 

ruimte voor de beoogde bedrijfsactiviteiten van het bedrijf. Rondom de beoogde locatie bevindt zich 

agrarische gronden waar geen gevoelige objecten/ gebieden zijn gesitueerd. Van eventuele verstoring 

op gevoelige gebieden zal dan ook geen sprake zijn. Daarnaast 

Tevens zal met de verplaatsing van het bedrijf sprake zijn van een ruime verbetering van het 

leefklimaat ten opzichte van woningen in de omgeving. In paragraaf 4.3 wordt ingegaan op de invloed 

van de paardenhouderij op zijn directe omgeving. Een eventuele uitbreiding van het bedrijf op de 

huidige locatie zou tot verslechtering van het woon-en leefklimaat van gevoelige functies in de 

omgeving leiden. Door met onderhavig bestemmingsplan de aanduiding 'paardenhouderij' op de 

locatie Egypteneinde 10 te laten vervallen, wordt op deze locatie geen hobbymatige paardenhouderij 

meer toegestaan. Daarnaast neemt het aantal verkeersbewegingen in de toekomst af daar de 

bedrijfsvoering, in plaats van verspreide locaties, nu op één centrale locatie uitgevoerd kan worden. 

Tevens vinden geen verkeersbewegingen meer plaats langs de Egypteneinde. Dit voorkomt onnodige 

verkeersbewegingen in het buitengebied. Daarnaast wordt hierdoor de verkeersveiligheid ter plaatse 

van Egypteneinde verbeterd. Al met al is derhalve sprake van een verbetering van de 

omgevingskwaliteit. 

Op de locatie ligt een erfinrichtingsplan ten grondslag dat met toepassing van de maatwerkmethode is 

opgesteld onder begeleiding van een bij de provincie werkzame deskundige op het gebied van 

stedenbouw en landschapsarchitectuur. Ten behoeve van de ontwikkeling is aan stichting Libau advies 

gevraagd met betrekking tot vormgeving, erfinrichting en landschappelijke inpassing. Dit advies is in 

de bijlage opgenomen. Onderdeel van het advies is een inrichtingsschets welke de erfinrichting en de 

landschappelijke inpassing weergeeft. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de historisch 

gegroeide landschaps- en bebouwingstructuur, de  ruimtelijk relevante kenmerken van de bestaande 

bebouwing en een evenwichtige ordening en in de omgeving passende maatvoering en vormgeving van 

de bedrijfsgebouwen. Hiermee is sprake van een landschappelijke inpassing die passend is binnen de 

landschappelijke en bebouwingsstructuur in de omgeving en daarmee een verbetering ten opzichte van 

de huidige locatie. 

Tot slot ligt direct ten westen van het plangebied, in het natuurgebied De Wiede, een karakteristieke 

laagte in verband met de ligging in een natuurlijke oorsprong van een waterloop. Het is derhalve niet 
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wenselijk om deze karakteristieke laagte aan te tasten. Met de ontwikkeling van een paardenhouderij 

op deze locatie zal hier sprake van zijn. 

Geconcludeerd wordt dat met de beoogde ontwikkeling sprake is van een bijzondere omstandigheid en 

een unieke kans waarbij sprake is van een verbetering van de omgevingskwaliteit voor zowel 

natuurlijke waarden als voor leefomgevingswaarden. Daarnaast is sprake van een duurzaam ruimte 

gebruik door het in gebruik nemen van een bestaande bedrijfslocatie door een paardenhouderij die 

feitelijk in een buitengebied thuis hoort. Tevens wordt met de ontwikkeling de landschappelijke 

waarden van de Oosterweg versterkt door het uitvoeren van het erfinrichtingsplan zoals is voorgesteld 

in bijlage 1 bij deze toelichting. 

Voorgaande beweegredenen uiteindelijk heeft geresulteerd in het ontheffingsbesluit. Op 13 augustus 

2018 heeft de Gedeputeerde Staten van Groningen de ontheffing,  als bedoeld in artikel 1.2 van de 

verordening, van artikel 2.13.1, lid 1 verleend. De ontheffing is als bijlage 8 toegevoegd. 

3.3  Gemeentelijk beleid

Goede ruimtelijke ordening

Nieuwe planologische initiatieven die niet passend zijn in het geldende bestemmingsplan moet volgens 

de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. Vanwege de ligging 

nabij woningen en de ligging ten opzichte van het natuurgebied ten westen van Egypteneinde is een 

uitbreiding met deze bedrijfsactiviteiten niet ideaal op de huidige locatie en zal in het kader van de 

Wro niet voldoen aan goede ruimtelijke ordening. 

Beleidsnotitie paardenhouderij 

Het gemeentelijk beleid met betrekking tot paardenhouderijen is vastgelegd in de beleidsnotitie 

'Paardenhouderij'. De gemeente wil met nieuw beleid ten aanzien van paardenhouderijen inspelen op 

een toenemende vraag naar vestigingsmogelijkheden voor paardenhouderijen in de gemeente. De 

gemeente ziet deze (relatief) nieuwe functie als een nieuwe economische drager in (met name) het 

buitengebied. Paardenhouderijen kunnen nieuw elan en dynamiek teweeg brengen op het platteland. In 

het beleidsmatige deel van de notitie komt zowel de functionele als de ruimtelijke inpassing aan bod. 

Deze aspecten worden vertaald in uitgangspunten voor het beleid. De notitie wordt afgesloten met het 

toetsingskader en een doorkijkje naar het mogelijk vastleggen van dit kader in toekomstige 

bestemmingsplannen. Het beleidskader vormt een toetsingskader voor nieuwe verzoeken voor 

paardenhouderijen in de gemeente. 

De gemeente maakt onderscheid in drie typen paardenhouderijen; productiegerichte paardenhouderij, 

gebruiksgerichte paardenhouderij en manege. Onderhavige paardenhouderij betreft een 

gebruiksgerichte paardenhouderij. Een gebruiksgerichte paardenhouderij is gericht op het africhten en 

trainen van paarden, het bieden van stalruimte voor paarden en het geven van instructie aan derden. 

Het fokken van de paarden is hieraan ondergeschikt. Een productiegerichte paardenhouderij is een 

grondgebonden paardenhouderij die in hoofdzaak is gericht op het fokken van paarden en het bieden 

van leefruimte aan opgroeiende paarden, eventueel in combinatie met (en daaraan ondergeschikte) 

trainingsfaciliteiten ten behoeve van de eigen gefokte paarden.

Voor het oprichten van een bedrijfsmatige paardenhouderij worden in de beleidsnotitie een aantal 

uitgangspunten benoemd met betrekking tot de vestiging van paardenhouderijen en de 

nieuwbouwmogelijkheden waaraan voldaan dient te worden. Deze zullen hierna worden benoemd en 

per uitgangspunt wordt besproken hoe hier mee om wordt gegaan.

1. Vestigingsplaats van paardenhouderijen. De gemeente wil de vestiging van paardenhouderijen 
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alleen op bestaande erven in de gemeente. Onderhavige paardenhouderij bevindt zich op een 

bestaand erf. Aan dit uitgangspunt wordt dan ook voldaan.

2. Erfomvang. Bij nieuwvestiging van paardenhouderijen dient het erf voor een bedrijfsmatige 

paardenhouderij tenminste 1 hectare groot te zijn. Onderhavig plangebied heeft een oppervlakte 

van circa 2,3 hectare. Aan dit uitgangspunt wordt dan ook voldaan.

3. Nieuwbouwmogelijkheden. Volgens de gemeente is het een illusie dat paardenhouderijen 

uitsluitend in de bestaande bebouwing gevestigd kunnen worden. Verzwaring van de (wettelijke) 

eisen ten aanzien van huisvesting van paarden, alsmede de wens om paarden binnen te kunnen 

trainen zodat jaarrond eenzelfde kwaliteit kan worden geleverd, noodzaken vaak tot aanpassing en 

uitbreiding van bestaande bebouwing. De aanleiding voor onderhavig bedrijf om nieuw te vestigen 

gaat dan ook gepaard met de wens om de paarden binnen te kunnen trainen. De 

nieuwbouwmogelijkheden van paardenhouderijen zijn mogelijk op voorwaarde dat er sprake is 

van een landschappelijke inpassing en een verbetering van de erfinrichting. In overleg met Libau is 

een erfinrichtingsplan opgesteld waarbij rekening is gehouden met de landschappelijke 

kenmerken van de omgeving. Dit advies is als bijlage 1 bij de toelichting toegevoegd. 

Woningbouw 

Voor de gemeente Midden-Groningen is op 28 februari 2019 een nieuwe Woonvisie vastgesteld. Die 

visie ligt op dit moment voor instemming bij de provincie Groningen. De gemeente is wat woningbouw 

betreft verdeeld in twee regio's. Voormalig Slochteren (behalve het gebied rond Siddeburen) en 

Hoogezand-Sappemeer zijn deel van de regio Groningen-Assen. De voormalige gemeente Menterwolde 

ligt in de Regio Oost-Groningen. De gemeente Midden-Groningen kiest nog niet voor één van beide 

regio's.

Voor beide regio's zijn onderzoeken opgesteld en gelden afspraken over woningbouw:

Regio Groningen Assen: het regionaal woondocument;

Regio Oost-Groningen: de prestatiekader, als uitwerking van het Regionaal Woon- 

  en Leefbaarheids Plan (kortweg: RWLP).

Het RWLP is een leidend document. In 2016 is aanvullend een 'menukaart' opgesteld, en in 2018 is het 

prestatiekader ondertekend.  Op de menukaart staan diverse programma's  waaronder wonen, 

duurzaamheid, zorg en welzijn. De aangesloten gemeenten in Oost-Groningen werken dat uit binnen 

hun eigen  woonvisie. 

Met de vaststelling van deze gemeentelijke woonvisie door de Raad geeft de gemeente invulling aan het 

prestatiekader en daarmee voldoet de gemeente aan de eisen in de provinciale omgevingsverordening.

Een onderzoek van Companen uit 2017 is de basis voor het regionale Prestatiekader. Daarin staat dat 

de voormalige gemeente (Menterwolde) rekening mag houden met een huishoudensgroei van 110 

woningen.. 

In de vastgestelde Woonvisie is een programma opgenomen voor woningbouw per deelgebied. Daarbij 

is voor het dorp Muntendam uitgegaan van de bouw van maximaal 40 woningen. Een groot aantal 

daarvan is in de bestaande bestemmingsplannen opgenomen. 

De bouw van de bedrijfswoning op het perceel Oosterweg 41 te Muntendam past binnen de afspraken 

die zijn gemaakt met de Regio Oost en is daarmee in overeenstemming met een regionale woonvisie.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Vormvrije m.e.r.-beoordeling

In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het 

bestemmingsplan planmer-plichtig (bijlage C en D), projectmer-plichtig (bijlage C) of 

mer-beoordelingsplichtig (bijlage D) zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. 

drempelwaarden opgenomen. Daarnaast moet het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten die niet 

aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, nagaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn 

milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen:

4. de kenmerken van de projecten;

5. de plaats van de projecten;

6. de kenmerken van de potentiële effecten.

Toetsing aan de drempelwaarden uit het Besluit mer

In bijlage D van het Besluit m.e.r. (D14) is de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie 

voor het fokken, mesten of houden van dieren opgenomen. Voor paarden geldt een drempelwaarde van 

100 stuks paarden of pony's (rav cat. K.1 en K.3), waarbij het aantal bijbehorende dieren in opfok 

jonger dan 3 jaar niet wordt meegeteld (Rav cat. K.2 en K.4). 

Op het bedrijf zijn in de nieuwe situatie maximaal 12 stuks aanwezig. De drempelwaarde uit het Besluit 

m.e.r. wordt hiermee niet overschreden. In het kader van het Besluit m.e.r. is voor de beoogde 

ontwikkeling dan ook geen sprake van een directe mer(beoordelings)-plicht.

Vormvrije mer-beoordeling 

Sinds 7 juli 2017 is een aanpassing van het Besluit m.e.r. in werking getreden. Hierin is geregeld dat 

ook voor projecten die zijn opgenomen in bijlage D, maar beneden de drempelwaarden vallen, een 

besluit moet worden genomen of een MER nodig is. In dat kader wordt afgewogen of het plan mogelijk 

toch belangrijke negatieve milieueffecten heeft.

Gelet op de kenmerken van het project (zoals het kleinschalige karakter in vergelijking met de 

drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële 

effecten, zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. Dit blijkt ook uit de onderzoeken 

van de verschillende milieuaspecten zoals deze in de volgende paragrafen zijn opgenomen. 
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4.2  Geluid

Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geldt rond wegen met een maximumsnelheid hoger dan 30 

km/uur, spoorwegen en inrichtingen die 'in belangrijke mate geluidhinder veroorzaken', een 

geluidzone. Bij de ontwikkeling van nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen deze geluidzones moet 

akoestisch onderzoek worden uitgevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de 

voorkeursgrenswaarden die in de wet zijn vastgelegd. Tevens ligt op de oostkant van het plangebied 

een geluidszone - industrie. Binnen deze zone geldt de met de bouwen van nieuwe geluidsgevoelige 

gebouwen deze moet voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. 

De paardenhouderij is geen inrichting die op grond van de Wgh gezoneerd moet worden. Met de 

ontwikkeling wordt wel een bedrijfswoning mogelijk gemaakt. Nieuwe geluidsgevoelige objecten 

moeten voldoen aan de Wgh. Ten oosten van het plangebied loopt de spoorlijn tussen Groningen en 

Nieuweschans (Duitse grens). In het geldende bestemmingsplan Buitengebied is een geluidszone 

aangegeven (gebiedsaanduiding geluidzone - spoor). Deze zone is gebaseerd op de Wet geluidhinder en 

is gericht op het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting op geluidgevoelige objecten, zoals 

woningen. De geluidsbelasting moet voldoen aan de voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere 

grenswaarde. De toekomstige ligt niet binnen de geluidszone van het spoor. Een toetsing is daarom niet 

nodig. 

Daarnaast wordt het plangebied aan de zuidkant ontsloten op de Oosterweg. Dit is een 60 km/uur weg. 

Gezien de grote afstand (180 meter) kan aangenomen worden dat aan de voorkeursgrenswaarde 

voldaan wordt. Een nader onderzoek wordt daarom niet noodzakelijk geacht. In paragraaf 4.3 wordt 

ingegaan op geluidshinder als gevolg van het bedrijf voor de omgeving.

4.3  Milieuzonering

Tussen bedrijfsactiviteiten en hindergevoelige functies (waaronder wonen) is een goede afstemming 

nodig. Het doel daarbij is het voorkomen van onacceptabele hinder ter plaatse van woningen, maar 

ook om te zorgen dat bedrijven niet worden beperkt in de bedrijfsvoering en 

ontwikkelingsmogelijkheden. Bij de afstemming wordt gebruik gemaakt van de richtafstanden uit de 

VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'. Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij 

onaanvaardbare milieuhinder redelijkerwijs is uitgesloten. Bedrijfsactiviteiten zijn daarvoor 

ingedeeld in een aantal milieucategorieën.

Een paardenhouderij valt onder milieucategorie 3.1, waarbij, ten aanzien van geur, een richtafstand 

van 50 meter geldt. Voor stof en geluid geldt een afstand van 30 meter. Het beoogde bouwvlak van de 

stal en het bouwvlak van de dichtstbijzijnde woonhuis ligt op ruim 150 meter van elkaar. Aan de 

genoemde richtafstanden wordt daarom ruimschoots voldaan. Er zijn op dit punt dan ook geen 

belemmeringen voor het bestemmingsplan. 

Gelet op de functie van het perceel van het waterschap is er feitelijk geen sprake van een 

zuiveringsinstallatie, maar van een pompgemaal. Hierover heeft de gemeente contact gehad met het 

waterschap. Hierdoor kan de functie naar milieucategorie 2, met een richtafstand van 30 meter, 

worden bijgesteld. De beoogde bedrijfswoning ligt op meer dan 30 meter van het gemaal. Aan de 

richtafstand wordt derhalve voldaan. 

Tevens wordt met dit bestemmingsplan de milieusituatie ter plaatse van de Egypteneinde verbeterd. 

Door de bedrijfsmogelijkheden hier weg te bestemmen, zijn hier geen bedrijfsactiviteiten meer 

toegestaan. Enkele de woonfunctie zal hier toegestaan zijn. Dit bevordert het woon- en leefklimaat van 
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de omwonenden in de omgeving. 

4.4  Bodem

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening, moet in geval van ruimtelijke ontwikkelingen worden 

aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiegebruik. Uitgangspunt ten aanzien van 

de bodemkwaliteit is dat deze bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zodanig goed moet zijn dat er geen 

risico's voor de volksgezondheid bestaan bij het gebruik van het plangebied. 

De ontwikkeling vindt plaats op de gronden van een voormalig brengstation. Het is niet met 100% te 

bevestigen dat deze gronden geschikt zijn voor de beoogde paardenhouderij. Daarnaast wordt in 

verband met het toezicht op de paarden een bedrijfswoning gerealiseerd. 

In het plangebied is in december 2016 een eindsituatie bodemonderzoek uitgevoerd (zie bijlage 2). Op 

basis van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat de bovengrond en het grondwater 

van de locatie over het algemeen licht verontreinigd zijn en de ondergrond niet verontreinigd is en er 

geen aanleiding bestaat om nader onderzoek te verrichten. Daarom is voor het plan een memo gemaakt 

met daarin een plan van aanpak ten behoeve van het saneren van de gronden. Zie hiervoor ook bijlage 

3. 

Op grond van de Wet milieubeheer/Activiteitenbesluit en de Wet bodembescherming (zorgplicht) 

dienen verontreinigingen die ontstaan zijn na 1987 gesaneerd te worden. 

In de praktijk blijkt dat de (extreem) puinhoudende bovengrond een verharding van menggranulaat 

betreft. Dit is logisch gezien het voormalige gebruik van het terrein en de toen gewenste 

terreinverharding. De lichte verontreiniging betreft dit menggranulaat tot een diepte van maximaal 

0,5m -mv. 

De verharding van menggranulaat zal (gefaseerd) opgeruimd worden. Ter plaatse van de te plaatsen 

gebouwen in verband met het maken van een bouwkuip, ter plaatse van de voorzieningen voor de 

paarden in verband met de benodigde nieuwe opbouw van de ondergrond (0,6 – 0,8m), ter plaatse van 

de verhardingen in verband met een nieuwe opbouw (0,75 m) om het geschikt te maken voor o.a. de 

paardentrailer en ter plaatse van de groenvoorzieningen om het geschikt te maken voor bomen en 

beplanting (0,5 – 1,0m teelaarde). Ook bevindt zich op het terrein een spot met glasfiber. Deze is goed 

zichtbaar op locatie en wordt opgeruimd bij het bouwen van de stal. 

Na het opruimen van de gronden zijn deze geschikt voor de toekomstige functies in het plangebied. 

Voorafgaand aan de daadwerkelijke bouw- en gebruiksactiviteiten wordt het terrein geschikt gemaakt 

en wordt de bovenlaag afgevoerd. Zowel de nieuwe situatie als de afvoer van die gronden en daarmee 

de kwaliteit wordt voorafgaand aan de aanvraag om omgevingsvergunningen aangetoond.

4.5  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij het 

gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, LPG en munitie. 

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico's voor de burger door 

bovengenoemde activiteiten. Hiertoe zijn risico's gekwantificeerd, namelijk door middel van het 

plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico (PR) is de berekende kans per 

jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen 

dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft. Het Groepsrisico (GR) is de kans dat een 
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groep mensen overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het GR moet worden gezien als een 

maat voor maatschappelijke ontwrichting. De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder 

andere het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb).

In het kader van het aspect externe veiligheid is de risicokaart geraadpleegd. Tevens heeft de 

omgevingsdienst Groningen en de brandweer in dit kader een overlegreactie gegeven. Zie hiervoor 

bijlage 11 en 12. 

Uit de risicokaart blijkt dat in of nabij het plangebied geen risicovolle inrichtingen aanwezig zijn. Ook 

valt het plangebied niet in het invloedsgebied van buisleidingen. Wel valt het plangebied ter hoogte 

van de Egypteneinde binnen het invloedsgebied van de spoorlijn ten oosten van het plangebied. Op een 

afstand van circa 125 meter ligt de spoorlijn naar Veendam (Route 250, Veendam aansluiting – 

Veendam). Over deze spoorlijn worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Voor deze ontwikkeling is geen 

risicoberekening uitgevoerd of kwalitatieve analyse gemaakt. Gezien de omgeving is het aannemelijk 

dat uit een QRA-berekening zou volgen dat het aantal van 10 dodelijke slachtoffers ten gevolge van een 

incident met gevaarlijke stoffen op de spoorlijn niet gehaald wordt. Derhalve is geen sprake van een 

groepsrisico. 

Het plangebied ligt op circa 600 meter van de weg N33 welke is opgenomen in de Regeling Basisnet. Het 

plangebied ligt niet binnen het invloedsgebied van 200 meter. Een verantwoording van het groepsrisico 

is niet nodig. 

Op een afstand van 400 meter ligt de inrichting 'Groningen Railport'. De risicovolle activiteiten van 

deze inrichting bevinden zich op een grotere afstand van het plangebied. Het invloedgebied van de 

inrichting ligt niet over het plangebied. De inrichting is daarmee niet relevant voor deze ontwikkeling. 

Externe veiligheid speelt daarmee geen rol bij deze ontwikkeling.

4.6  Luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer zijn normen voor luchtkwaliteit opgenomen. Deze normen zijn bedoeld om de 

negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging, 

tegen te gaan. Als maatgevend voor de luchtkwaliteit worden de gehalten fijn stof (PM10) en 

stikstofdioxide (NO2) gehanteerd.

Volgens de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland (2025) is er in de directe 

omgeving van het plangebied sprake van een goede luchtkwaliteit.

Voor veel initiatieven is bepaald dat deze 'niet in betekenende mate' bijdragen aan de verslechtering 

van de luchtkwaliteit. De realisatie van een paardenhouderij hoort daar ook bij. Op basis van het 

voorgaande en het feit dat het aantal verkeersbewegingen nauwelijks toeneemt, wordt geconcludeerd 

dat het plan geen overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen tot gevolg heeft. Alleen bij een toename 

van enkele honderden verkeersbewegingen per dag wordt hier namelijk niet aan voldaan. Aanvullend 

onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is niet noodzakelijk.
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4.7  Ecologie

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de natuurwaarden van de omgeving 

en met beschermde plant- en diersoorten. De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van 

natuurgebieden. Dit gaat om op Europees niveau aangewezen Natura 2000-gebieden. In de provinciale 

verordening worden gebieden die van belang zijn voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de 

Ecologische Hoofdstructuur) beschermd. De bescherming van soorten en hun verblijfplaatsen is 

geregeld in de Wet natuurbescherming.

Gebiedsbescherming

De bescherming van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten is geregeld in de Wet 

Natuurbescherming. Indien ontwikkelingen (mogelijk) leiden tot aantasting van de natuurwaarden 

binnen deze gebieden, moet een vergunning worden aangevraagd. Daarnaast moet rekening worden 

gehouden met het rijksbeleid voor de Natuur Netwerk Nederland (NNN) (voorheen Ecologisch 

Hoofdstructuur). 

In de omgeving van het plangebied is geen sprake van Natura 2000-gebieden of een NNN-gebied. Gezien 

de aard en de schaal van de ontwikkeling in het plangebied, treden geen nadelige effecten op voor deze 

gebieden. Gezien het bedrijf in de huidige situatie in de wintermaanden gebruik maakt van een externe 

schuur in de omgeving brengt dit overbodige verkeersbewegingen met zich mee. Met de beoogde 

ontwikkeling zijn alle gebouwen ten behoeven van de paardenhouderij op dezelfde locatie 

geconcentreerd. Hierdoor is sprake van een efficiënte bedrijfsvoering met minder verkeersbewegingen.

Soortenbescherming

Voor de ontwikkeling heeft een veldonderzoek plaatsgevonden. De resultaten zijn als bijlage 4 aan de 

toelichting toegevoegd. Ten aanzien van het mogelijk voorkomen van de Grote bosmuis is nader 

onderzoek nodig. Als de soort aanwezig is, zal een ontheffing aangevraagd moeten worden voor het 

verwijderen van de bulten grond aan de noordzijde. Als de soort niet aanwezig is, is een ontheffing niet 

nodig. Verder moeten de werkzaamheden na het broedseizoen (na 15 juli) uitgevoerd worden om het 

verstoren van broedende vogels te voorkomen.

Indien de bosmuis daadwerkelijk aangetroffen wordt, dan zal een ontheffing in het kader van de Wet 

natuurbescherming nodig zijn. Bij deze ontheffing hoort een activiteitenplan. Het activiteitenplan geeft 

de maatregelen weer die worden genomen om geen negatieve invloed op de populatie van de bosmuis 

te verwezenlijken. Door het werken volgens de in een activiteitenplan voorgestelde werkwijze en het 

uitvoeren van de voorgestelde maatregelen die in dit plan worden opgenomen, zullen de activiteiten zo 

min mogelijk schadelijke effecten veroorzaken op de beschermde soort. 

Het plan is dus uitvoerbaar binnen de kaders van de Wet natuurbescherming. Voor alle soorten is de 

zorgplicht van kracht. Bij verstoring van dieren tijdens de werkzaamheden moeten deze de gelegenheid 

krijgen te vluchten naar een nieuwe leefomgeving.

4.8  Water

Deze 'waterparagraaf' gaat in op de watertoets. Hierin wordt beoordeeld wat de effecten van het 

bestemmingsplan op de waterhuishouding zijn en of er waterschapsbelangen spelen. De belangrijkste 

thema's zijn waterveiligheid, de afvoer van schoon hemelwater en afvalwater en de waterkwaliteit. 

Het plangebied ligt in het beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa's. Het plan is via de digitale 

watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap. Op het plan is de normale watertoetsprocedure van 
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toepassing. Hiervoor heeft het waterschap een uitgangspuntennotitie opgesteld en vervolgens een 

aanvullend wateradvies afgegeven. Deze is als bijlage 5 en 7 toegevoegd. 

Compenserende waterberging

In het ingediende plan neemt het verharde oppervlak toe boven de compensatiedrempel; voor stedelijk 

gebied of kassengebieden met meer dan 150 m2 of in het buitengebied met meer dan 1500 m2 (Keur 

Waterschap Hunze en Aa's). Omdat deze verhardingstoename ervoor zorgt dat hemelwater versneld tot 

afstroming komt, kan dit tot overlast en schade leiden verderop in het watersysteem (peilgebied). Dit 

vergroot de kans op inundatie, zeker bij piekbuien, waardoor de landelijke werknormen 

(landbouwkundige afvoer)voor de inundatiekans overschreden kunnen worden. Compenserende 

waterberging is noodzakelijk om de kans op inundatie binnen peilgebieden niet te vergroten en de

werknormen te kunnen waarborgen.

Door de toename verhard oppervlak met ca. 1.825 m2, dient er compensatie in het watersysteem te 

worden gerealiseerd voor de opvang en/of vertraagde afvoer van ca. 145 m3.  Deze compensatie gaat 

plaatsvinden door de sloten in de oostelijke naastgelegen kavel uit te breiden. 

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG)

De hoge grondwaterstanden die in het plangebied (deels) voorkomen, kunnen de toepasbaarheid van 

infiltratiemaatregelen beperken.

Overstromingsgevoeligheid

Het  plangebied ligt (deels) in een overstromingsgevoelig gebied. Nieuwe woningen, bedrijven en andere 

infrastructuur worden bij voorkeur op de hogere locaties gebouwd. Als er toch voor wordt gekozen om 

in deze lagere delen te bouwen, is het raadzaam om overstromingsbestendig te  bouwen. Dit kan 

bijvoorbeeld door het bouwpeil te verhogen (verhoogd te bouwen) en/of kaden aan te leggen. Bij de 

uitwerking van de plannen wordt hier rekening meegehouden. 

Schouwsloten

Binnen het plangebied liggen schouwsloten. Schouwsloten zijn sloten die niet in eigendom zijn van het 

waterschap, maar een belangrijke lokale functie vervullen voor de afwatering van een groter gebied, 

meerdere eigenaren en/of belangen van derden. Vanwege deze afwateringsfunctie is het van belang dat 

een schouwsloot goed onderhoud heeft. De eigenaren van schouwsloten zijn verplicht het benodigde

doorstroomprofiel jaarlijks schoon te houden en het waterschap ziet hierop toe via de schouw. Het 

profiel van een schouwsloot mag niet zonder toestemming van het waterschap gewijzigd worden (Keur 

Waterschap Hunze en Aa s). Met dit plan vinden geen ingrepen aan de schouwsloten plaats. Het 

onderhoud aan de schouwsloten zal jaarlijks plaatsvinden. 

Grondwaterstand en ontwateringsdiepte

Om grondwateroverlast te voorkomen is een minimale ontwateringsdiepte (de afstand tussen het 

maaiveld en de grondwaterstand) nodig. In het plangebied is de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 

(GHG) (plaatselijk) relatief hoog, waardoor de kans op overlast toeneemt. De voor het plan 

noodzakelijke ontwateringsnorm wordt mogelijk niet in het hele plangebied gehaald. Voor primaire 

wegen is de ontwateringsnorm 1,0 m-mv, voor woningen met kruipruimtes, industrieterreinen en 

secundaire wegen is dit 0,7 m-mv, voor tuinen en plantsoenen is dit 0,5 m-mv, en voor woningen zonder 

kruipruimte is de norm 0,3 m-mv. Mocht de beoogde functie van het ingediende plan overlast kunnen 

ondervinden door onvoldoende ontwateringsdiepte, is het te adviseren om hier rekening mee te houden 

in het ontwerp en bij de inrichting. Bij de daadwerkelijke uitvoering van de plannen wordt hier 

rekening mee gehouden. 

Rioolpersleiding

Het waterschap heeft de ontvangstplicht van afvalwater uit gemeentelijke rioleringsstelsels. Via 
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rioolgemalen en rioolpersleidingen van het waterschap wordt het vuile water naar een RWZI 

getransporteerd. In of direct langs het plangebied is een rioolpersleiding en/of rioolgemaal van het 

waterschap aanwezig. 

Bij het inrichten van het plangebied dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van 

diverse rioolpersleidingen (gele lijnen op de luchtfoto) en conform de Keur de hiervoor geldende 

beschermingszone boven deze leidingen. Hierbinnen mogen geen gebouwen worden geplaatst, gegraven 

worden of boringen plaatsvinden en dient hierover afstemming plaats te vinden met het waterschap. 

Bij de uitwerking van de plannen wordt hier rekening meegehouden. 

Waterkwaliteit

Vervuiling van het oppervlaktewater moet in ieder geval zoveel mogelijk voorkomen worden. Om deze 

reden vraagt het waterschap op de toepassing van uitlogende materialen zoveel mogelijk te beperken 

en om vervuiling door bedrijfsmatige activiteiten te voorkomen. Afstromend hemelwater dat vervuild is 

geraakt moet zo veel mogelijk gescheiden worden afgevoerd, of moet worden gezuiverd. Dit volgt de

trits ; ''schoonhouden, scheiden, zuiveren''. In dit geval wordt het hemelwater afgevoerd naar de sloten 

en wordt het afvalwater op nader te bepalen wijze verwerkt. Dit wordt in overleg met het waterschap 

gedaan. 

4.9  Archeologie en cultuurhistorie

Archeologie

Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan 

naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat 

over naar de Omgevingswet, wanneer deze in 2021 in werking treedt. Dit geldt ook voor de 

verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie. 

Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het 
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Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet 

nog niet van kracht is.

Voor het geldende bestemmingsplan is het aspect archeologie onderzocht. Hierbij is ook het 

plangebied beoordeeld. Uit het genoemde bestemmingsplan blijkt dat het plangebied geen 

dubbelbestemming voor archeologie heeft meegekregen. De verwachting dat in het plangebied 

archeologische waarden aanwezig zijn is daarom laag. Hierbij is tevens de AMK (archeologische 

monumentenkaart) en de IKAW (Indicatieve kaart archeologische waarde) geraadpleegd. Op basis van 

deze kaart is in het plangebied sprake van een zeer lage trefkans op archeologische waardevolle 

objecten. Een archeologische onderzoek is niet nodig. Voor archeologie hoeven in dit bestemmingsplan 

geen regels opgenomen te worden. 

Vanuit het aspect archeologie bestaan geen belemmeringen voor het plan. 

Cultuurhistorie

De rol van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is de laatste jaren sterk toegenomen. Bij het 

opstellen van plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig in beeld worden gebracht. Het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) stelt in dat verband specifieke eisen aan het opstellen van 

bestemmingsplannen. Waar mogelijk moeten cultuurhistorische waarden worden behouden of 

versterkt. Cultuurhistorie is daarmee veelal een sturend onderdeel geworden in de ruimtelijke 

ordening.

Binnen het plangebied is geen sprake van specifieke cultuurhistorische waarden. Wel kunnen de 

structuren in het landschap als cultuurhistorisch waardevol worden aangemerkt. De ontwikkeling doet 

geen afbreuk aan deze structuren. In het inrichtingsplan is op de aanwezige landschapsstructuur 

aangesloten. Het is ook niet noodzakelijk om nadere regels te stellen ter bescherming van 

cultuurhistorische waarden.

4.10  Kabels en leidingen

Aan de noord en oost zijde  aan de rand van het plangebied liggen persleidingen t.b.v. de 

waterzuivering van het waterschap.   Met het inrichtingsplan is hier zodanig rekening mee gehouden 

dat er geen nieuw ruimtelijke ontwikkeling plaatst vindt op en rondom deze persleiding. 

Daarnaast is het mogelijk dat er enkele kleinere huisaansluitingen voor bijvoorbeeld gas, water en 

riool aanwezig zijn. Met de uitvoering van de plannen wordt ook met deze leidingen rekening gehouden. 

Voor het bestemmingsplan behoeven deze leidingen geen bescherming.
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Hoofdstuk 5  Juridische vormgeving

5.1  Het juridische systeem

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

Inherent hieraan is de toepassing van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. 

De SVBP maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn 

opgebouwd en op een zelfde manier worden verbeeld. De SVBP 2012 is toegespitst op de regels die 

voorschrijven hoe bestemmingsplannen conform de Wro en het Bro moeten worden gemaakt. De SVBP 

geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel 

digitaal als analoog. De regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld conform deze standaarden.

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden in het 

plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de 

verbeelding zijn de verschillende bestemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en 

gebruiksmogelijkheden.

5.2  Toelichting op de bestemming

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de 

bestemming die in dit plan is opgenomen.

Agrarisch - Paardenhouderij

De bestemming 'Agrarisch - Paardenhouderij' is voor het plangebied van toepassing. De  

paardenhouderij valt onder de agrarische functies. Het doel van een dergelijke functie is het africhten 

en trainen van paarden, het bieden van stalruimte voor paarden en het geven van instructie aan 

derden, alsmede het in ondergeschikte mate fokken van paarden ten behoeve van de eigen 

bedrijfsvoering. 

Gebouwen, overkappingen en de bedrijfswoningen moeten binnen de bouwvlakken gebouwd worden. 

De aanduiding 'bedrijfswoning' is ter plaatse van de bestaande bedrijfswoning opgenomen. Hiermee 

wordt voorkomen dat een bedrijfswoning op de plek van de beoogde stal gebouwd wordt. 

Woongebied 

Voor de huidige locatie aan de Egypteneinde 10 blijft de bestemming 'Woongebied' gelden. Deze 

bestemming betreft het gebied waar de nadruk ligt op het wonen met inbegrip van de direct op het 

gebied betrekking hebbende verkeers- en verblijfsvoorzieningen (ontsluiting, parkeren, groen- en 

speelvoorzieningen en dergelijke) en nutsvoorzieningen. Wel is de aanduiding 'paardenhouderij' 

verwijderd. Hierdoor is op deze locatie geen hobbymatige paardenhouderij meer toegestaan. 
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Hoofdstuk 6  Economische en maatschappelijke 
uitvoerbaarheid

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een project. Wat dat 

betreft wordt een onderscheid gemaakt in de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Voorontwerp

In het kader van het Overleg ex artikel 3.1.1. van het Bro over het bestemmingsplan is het voorontwerp 

van het bestemmingsplan 'Oosterweg 41b - Egypteneinde 10 Muntendam' verzonden naar de volgende 

betrokken wettelijke overleginstanties. 

1. Provincie Groningen;

2. Waterschap Hunze en Aa's;

3. Brandweer Groningen;

4. ProRail;

5. TenneT;

6. Omgevingsdienst Groningen.

De overlegreacties zijn als bijlage 9 tot en met 14 aan de toelichting toegevoegd. De reacties zijn 

vervolgens in een aparte reactienota samengevat en van een gemeentelijke reactie voorzien. De reactie 

hebben geleid tot aanpassingen in de regels in de toelichting. Het bestemmingsplan is niet voor 

inspraak ter inzage gelegd. 

Zienswijzen

Vervolgens heeft het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode 

kon een ieder zienswijzen tegen het bestemmingsplan kenbaar maken. Van deze gelegenheid is geen 

gebruik gemaakt. 

Vaststelling

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vervolgens vast. Uiteindelijk is tegen het 

vaststellingsbesluit beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

6.2  Economische uitvoerbaarheid en grondexploitatie

Voor de uitvoerbaarheid van het plan is het van belang te weten of het economisch uitvoerbaar is. De 

economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door de exploitatie van het plan (financiële 

haalbaarheid) en anderzijds door de wijze van kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie). 

Tussen de initiatiefnemer en de gemeente is een anterieure overeenkomst gesloten.

Financiële haalbaarheid

De ontwikkeling betreft een particulier initiatief, waarin de gemeente geen directe financiële rol of 
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belangen heeft. De particulier kan het project volledig financieren. Er zijn voldoende financiële 

middelen beschikbaar. Daarmee is de financiële haalbaarheid voldoende gewaarborgd.

Grondexploitatie

Doel van de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen grondexploitatieregeling is het bieden van 

ruimere mogelijkheden voor het kostenverhaal en het creëren van meer sturingsmogelijkheden. Daarbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen de publiekrechtelijke weg via een exploitatieplan en de 

privaatrechtelijke weg in de vorm van overeenkomsten. In het geval van een exploitatieplan kan de 

gemeente eisen en regels stellen voor de desbetreffende gronden, woningbouwcategorieën en fasering. 

Bij de privaatrechtelijke weg worden dergelijke afspraken in een (anterieure) overeenkomst vastgelegd.

Bij dit bestemmingsplan is de vaststelling van een exploitatieplan niet nodig. Tussen de gemeente en de 

initiatiefnemer wordt een overeenkomst gesloten, waarin de gemaakte kosten zijn geregeld. In de 

overeenkomst is ook vastgelegd dat eventuele planschade voor rekening is van de initiatiefnemer. 

Aangezien de gemeentelijke kosten hiermee gedekt zijn, is het opstellen van een exploitatieplan niet 

noodzakelijk.
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