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Niets uit dit rapport of bijbehorende tekeningen mag worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt
op welke wijze dan ook zonder schriftelijke vermelding van opdrachtgever en Taken B.V., noch mag het
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In deze bijlage komen de uitgangspunten en randvoorwaarden aan de orde die voor
het voornemen van toepassing zijn. Hierbij gaat het om uitgangspunten en
randvoorwaarden die voortvloeien uit beleid en wet- en regelgeving op
internationaal niveau, van Rijk, Provincie of Gemeente. Een aantal niet meer vigerende
beleidsdocumenten zijn vanwege hun belang voor de voorgeschiedenis in een grijs
kader opgenomen.
Habitat en vogelrichtlijn (internationaal beleid)
Als uitvloeisel van de Conventie van Bern over de bescherming van planten en
dieren en hun leefgebied zijn door de EG twee richtlijnen vastgesteld, de Vogelrichtlijn
en de Habitatrichtlijn. De Vogelrichtlijn van de Europese Unie stamt uit 1979 en
beschermt vogels op twee manieren. Ten eerste zijn alle Europese vogels die van
nature in het wild voorkomen beschermd als soort; het is verboden om handelingen
te verrichten die ze zouden schaden. In de tweede plaats worden de belangrijke
leefgebieden van vogelsoorten van Bijlage I aangewezen als speciale
beschermingszone. Alleen onder strikte voorwaarden mogen er activiteiten
plaatsvinden die het leefgebied zouden kunnen aantasten. De Habitatrichtlijn komt
grotendeels overeen met de Vogelrichtlijn. De Habitatrichtlijn is echter niet gericht op
de bescherming van vogels maar op alle overige dier- en plantensoorten. De
Vogelrichtlijn is sinds oktober 2005 volledig opgenomen in de
Natuurbeschermingswet. De Natuurbeschermingswet uit 1998 is in oktober 2005 in
werking getreden en is gericht op het behoud van de leefgebieden van diersoorten.
Aan de hand van de lijst met vogelsoorten van Bijlage I van de Vogelrichtlijn, worden
belangrijke leefgebieden aangewezen als speciale beschermingszone. Plannen en
projecten die mogelijk negatieve effecten voor deze gebieden kunnen hebben, mogen
niet worden uitgevoerd zonder een Natuurbeschermingswetvergunning.
De zogenaamde speciale beschermingszones uit de richtlijnen vormen het
samenhangend netwerk van internationaal beschermde gebieden, Natura 2000.
Natura 2000 is vergelijkbaar met onze nationale ecologische hoofdstructuur, maar
dan op Europees niveau.
Het dichtstbijzijnde gebied dat onder de Vogel-of Habitatrichtlijn valt is de
Engbertsdijksvenen. Dit gebied is tevens aangewezen als Natura 2000 gebied.
Structuurschema Groene Ruimte
In het structuurschema Groene Ruimte (SGR) waren de “oude” structuurschema’s
Natuur- en Landschapsbehoud, Openluchtrecreatie en Landinrichting geïntegreerd
en op elkaar afgestemd. Het Structuurschema bevatte doelstellingen en hoofdlijnen
van het rijksbeleid met concrete beleidsuitspraken over de “groene” sectoren landen tuinbouw, bosbouw, visserij, natuur, landschap en openluchtrecreatie en toerisme.
Noordoost-Twente was in het structuurschema aangewezen als Waardevol Cultuur
Landschap (WCL). De Oosterweilanden ligt hier buiten.
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In 2002 is de eerste SGR omgezet naar SGR2.
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (EXTRA)
In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening is voorsorterend op de 21ste eeuw het
ruimtelijk beleid voor de toekomst in hoofdlijnen vastgelegd. Als aanvulling is later
de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra verschenen. Centrale elementen in de
Vierde Nota zijn de ruimtelijke hoofdstructuur, met daarin de koersbepaling
landelijke gebieden, het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief en regionale
uitwerkingen.
Voor Vriezenveen was de zogenaamde Bruine Koers richtinggevend: de ontwikkeling
van de landbouw en andere functies in een ruimtelijk mozaïek staat centraal, waarbij
grondgebonden landbouw de overheersende functie zal zijn. De strategie ter
verwezenlijking van deze koersbepaling voor het kleinschalige landschap van Twente
was gericht op Handhaving, herstel en versterking van de structuur door
natuurontwikkeling en gericht op bevordering van recreatie en toerisme.
Nota Ruimte
De Nota Ruimte, waarin het nationaal ruimtelijk beleid is vastgelegd tot 2020, stelt
dat winning van bouwgrondstoffen op land en in de rijkswateren waar mogelijk
multifunctioneel moet zijn. Dit betekent dat bij winning gebruik gemaakt moet
worden van de kansen die ontgrondingen bieden voor het realiseren van andere
gewenste maatschappelijke functies, zoals natuurontwikkeling, recreatie, wonen aan
het water, waterbeheer en de aanleg van vaargeulen.
Flora en Faunawet
Op 1 april 2002 is de Nederlandse flora- en faunawet in werking getreden. Deze
nieuwe wet regelt de bescherming van dier- en plantensoorten. De flora- en
faunawet bundelt de bepalingen die voorheen in verschillende wetten waren
opgenomen, de:
• Vogelwet 1936;
• Jachtwet;
• Natuurbeschermingswet (hoofdstuk V: soortenbescherming);
• Nuttige Dierenwet 1914;
• Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten.
De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van de gunstige staat
van instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten. Het uitgangspunt
van de wet is 'nee, tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op
beschermde soorten in principe verboden zijn.
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen (artikel 2, lid 1: Een ieder
neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten,
alsmede voor hun directe leefomgeving. artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste
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lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat
door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden
veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in
redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die
redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen
of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te
beperken of ongedaan te maken).
Voor de zandwinning in de Oosterweilanden zijn de volgende aspecten relevant:
- het gebied waar de zandwinning plaatsvindt komt niet voor op de lijst van
Habitatrichtlijngebieden of Vogelrichtlijngebieden.
-

het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied is het gebied Engbertsdijksvenen (975
ha)

-

een aantal soorten van de Flora en faunawet komen in het zandwinningsgebied
of directe omgeving voor (zie bijlage Soortenlijsten Flora en Fauna)

Voor de zandwinning Oosterweilanden geldt, dat er geen alternatieven voorhanden
zijn en dat er sprake is van een dringende noodzaak van algemeen belang.
Structuurschema oppervlaktedelfstoffen
Het landelijk ontgrondingenbeleid was verwoord in het Structuurschema
Oppervlaktedelfstoffen. Doel van het beleid was om de nationale
grondstoffenvoorziening voor de bouwnijverheid veilig te stellen en te komen tot
een evenwichtige spreiding van de ontgrondingenactiviteiten over Nederland. Om
dit te realiseren werd een planmatige aanpak gehanteerd waarbij werd vastgesteld
hoeveel per grondstof per provincie in een bepaalde periode gewonnen moet
worden. Voor de provincie Overijssel bedroeg de taakstelling voor beton- en
metselzand voor de periode 1989 t/m 1998 16 miljoen ton. Voor de daarop
volgende periode van 1999 t/m 2008 had de provincie een (voorlopige) taakstelling
van eveneens 16 miljoen ton beton- en metselzand. In het bestuurlijk overleg tussen
de Minister van V&W en het Interprovinciaal Overleg (IPO) werd de definitieve
taakstelling voor Overijssel verlaagd naar 12 miljoen ton beton- en metselzand voor
de periode 1999 t/m 2008. Dit betekende een maximaal toelaatbare productie in
Overijssel van 1,2 miljoen ton per jaar.
Tweede Structuurschema oppervlaktedelfstoffen
In augustus 2001 is deel 1 – Beleidsvoornemen verschenen van de Planologische
Kernbeslissing (PKB)van het 2e Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen. Het 2e
Structuurschema bevatte het Landelijk beleid voor de bouwgrondstoffenvoorziening
en zou een belangrijk afwegingskader voor de besluitvorming over ontgrondingen
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gaan vormen. De planhorizon van de PKB had betrekking op de periode tot 2025.
Het doel was om op een maatschappelijk verantwoorde wijze te voorzien in de
behoefte van particulieren, bedrijven en overheid aan grondstoffen voor de bouw,
door:
- zuinig en hoogwaardig gebruik van grondstoffen
- het op een verantwoorde manier inzetten van zoveel mogelijk secundaire
grondstoffen
- het bevorderen van de inzet van meer vernieuwbare grondstoffen
- zorgdragen voor het tijdig winbaar zijn van een voldoende aandeel
oppervlaktedelfstoffen uit Nederlandse bodem in de totale
bouwgrondstoffenvoorziening (winmogelijkheden uit secundaire ontgrondingen
en in het Nederlandse deel van het Continentaal Plat van de Noordzee hebben
hierbij beleidsmatig prioriteit).
Voor de termijn tot 2008 moesten de provincies conform de afspraken met het Rijk
143 ton beton en metselzand leveren. Het aandeel van Overijssel daarin bedraagt
12 miljoen ton. Voor de periode van 2009 tot 2018 wilde het Rijk dat de provincies
nog eens 143 miljoen ton leverden.
Het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen voorzag in de kwantitatieve aspecten
van de grondstoffenwinning. Onder andere omdat het gevoerde beleid ten aanzien
van de tijdige en voldoende voorziening van bouwgrondstoffen op belangrijke
punten niet effectief bleek te zijn, is de PKB-procedure om te komen tot een Tweede
Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen stopgezet. Hiermee wordt het afstemmen
van vraag en aanbod (weer) aan de markt en de betrokken decentrale overheden
overgelaten.

Reconstructiewet intensieve veehouderij; pilotproject Hart van Twente
In het kader van de Reconstructiewet Intensieve Veehouderij is in Overijssel een
voorbeeldproject van start gegaan. Vanaf 15 oktober 1999 heeft een voor dat doel
in het leven geroepen Reconstructiecommissie zich gebogen over de vraag hoe in
het Hart van Twente een kwalitatief betere ruimtelijke structuur gerealiseerd
kan worden.
De gemeente Vriezenveen nam deel in de Reconstructiecommissie. Vriezenveen en
de winzone Oosterweilanden maakte deel uit van dit voorbeeldproject. In juli 2000
heeft de Reconstructiecommissie het reconstructieplan het Hart van Twente
samengesteld. De zoneringskaart gaf het gebied van de zandwinzone de kwalificatie
landbouwmozaïek; in deze zone staat de functie landbouw centraal. Op de
Inrichtingskaart is de zandwinlocatie als winzone voor oppervlaktedelfstoffen
opgenomen
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Reconstructie
In Overijssel zijn Salland en Twente in de reconstructiewet aangewezen als
concentratiegebied. Het gebied van de winzone is in het reconstructieplan Salland
Twente aangegeven als verwevingsgebied. De Weitemanslanden zijn aangegeven als
landbouwontwikkelingsgebied.

Streekplan Twente
De Oosterweilanden had in het streekplan de status landelijk gebied I.
De kenmerken van deze zone zijn: cultuurgrond in grootschalig landschap, open
ruimten. Voor bodem zijn de milieukwaliteitseisen gericht op gebruik voor
landbouwkundige doeleinden; voor water wordt het bereiken van de basiskwaliteit
van het oppervlaktewater nagestreefd. Dit betekent dat het oppervlaktewater
levenskansen biedt voor allerlei organismen (de algemeen voorkomende soorten).
Het hoofdaccent voor deze zone ligt op de agrarische ontwikkeling, met als accent
landschap en recreatief medegebruik.
Voor de gebundelde winning van oppervlaktedelfstoffen waren binnen het
streekplangebied A-zones aangegeven waarbinnen de winning kon plaatsvinden.
Nieuwe winlocaties konden gezocht worden in zgn. uitwijkzones. De
Oosterweilanden was zo’n uitwijkzone.
Partiële streekplanherziening oppervlaktedelfstoffen West Overijssel en Twente
De streekplanherziening oppervlaktedelfstoffen West-Overijssel en Twente was de
ruimtelijke vertaling van de noodzaak voor de aanwijzing van nieuwe winzones om
aan de provinciale taakstelling voor de winning van beton- en metselzand uit het
Structuurschema oppervlaktedelfstoffen te kunnen voldoen.
In deze streekplanherziening waren 4 nieuwe winzones opgenomen, waaronder de
winzone Oosterweilanden. De begrenzing van de winzones was globaal.
Streekplan Overijssel 2000+
De totstandkoming van het nieuwe streekplan van Overijssel is volledig afgestemd op
de totstandkoming van het nieuwe Waterhuishoudingsplan en het nieuwe
Milieubeleidsplan. De drie plannen gaan ook gelijktijdig in procedure.
Voor de zandwinning in de Oosterweilanden zijn de volgende aspecten relevant:
• Plankaart:
- De Oosterweilanden zijn opgenomen als winzone oppervlaktedelfstoffen
- Het projectgebied en de omgeving hebben de kwalificatie “zone 1 landbouw”
Deze gebieden worden gekenschetst als voor landbouw goed ingerichte, relatief
grootschalige gebieden, deels met karakteristieke openheid.

TAKEN Landschapsarchitectuur & Ecologie

7

vof oosterweilanden
mer oosterweilanden bijlage 3. beleid: algemeen

•
•
•
-

-
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-

Natuurbeleidkaart:
De Fayersheide is grotendeels aangeduid als bestaand natuur- en bosgebied
De Fayersheide is voor een klein noordelijk gedeelte begrensd ‘nieuw’
natuurgebied
De Kooiplas is bestaand natuur- en bosgebied
Belemmeringenkaart:
De Oosterweilanden zijn aangemerkt als zandwinzone
Een gedeelte van Oosterweilanden ligt binnen de begrenzing invloedssfeer
laagvliegroute (75 m boven maaiveld)
In de westrand van de winzone ligt een gasleiding
Aan de zuidrand ligt een 110 kV hoogspanningsleiding
Beleidsuitspraken:
Vriezenveen: “de ruimtelijke structuur vormt voor Vriezenveen geen wezenlijke
belemmering. Uitbreidingsmogelijkheden voor woningbouw zijn met name aan
de noordzijde aansluitend aan de bestaande ontwikkeling te vinden. Vooralsnog
biedt het bedrijventerrein Weitzelpoort mogelijkheden voor bedrijfsvestiging. Om
te voorkomen dat het ‘industrielint’ te ver in noordelijke richting oprukt, is het
van belang dat een verdere uitbreiding van het bedrijventerrein de nodige
aandacht krijgt en de verschillende mogelijkheden tegen elkaar worden
afgewogen.”
oppervlaktedelfstoffenwinning: voldoende winningsmogelijkheden scheppen om
aan de met het Rijk overeengekomen taakstelling voor beton- en metselzand te
voldoen;
Overige kaartaanduidingen
kaart 6: Kansen ontwikkeling landbouwbedrijven: landbouw
(schaalvergroting/intensivering), onderdeel van het reconstructiegebied intensieve
veehouderij, aanvullende inkomsten uit de nabijheid van de stad
kaart 7: Natuurinformatiekaart: Ten oosten van de zandwinzone zijn twee
weidevogelgebieden gelegen. De zone rondom de N36 is aangeduid als
Ganzengebied.
kaart 8: Karakteristieke waardevolle landschappen: De omgeving van vriezenveen
inclusief de zandwinzone is aangeduid als open grootschalig landschap;
kaart 10: archeologische waarden: langs de randen van de winzone: hier en daar
“lage indicatieve waarde”;
kaart 13: recreatieve hoofdstructuur: Gebied aangeduid voor grofmazige
routegebonden recreatie;
kaart 14: hoofdinfrastructuur; De N36 valt in de wegcategorie stroomweg buiten
de bebouwde kom:
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-

kaart 26: landinrichtingsprojecten: ten oosten van de winzone ligt een
ruilverkaveling met administratief karakter in voorbereiding

Milieubeleidsplan Overijssel
Het Milieubeleidsplan 1995 – 2003 was de opvolger van het provinciale
Milieubeleidsplan 1991 – 1994. Er waren milieubeschermingsgebieden benoemd;
gebieden met een bijzondere milieukwaliteit waarop het gebied toegesneden
maatwerk aan maatregelen nodig is om die kwaliteit te behouden.
Noordoost Twente was is een prioritair milieubeschermingsgebied. De winzone
Oosterweilanden ligt hier niet binnen; de gebieden direct grenzend aan de
Oosterweilanden, bijvoorbeeld de Fayersheide, wel.
In het kader van het thema Verspilling was opgenomen dat het gebruik van
oppervlaktedelfstoffen beperkt kan worden door de toepassing van vervangende
materialen en van secundaire bouwstoffen. Bij het verlenen van
ontgrondingenvergunningen zou de provincie hier rekening mee houden. Tevens was
door de provincie een werkgroep ingesteld om de mogelijkheden van het
bevorderen van het gebruik van secundaire bouwstoffen te onderzoeken.
In het kader van het thema Verstoring (o.a. geluidshinder) werd de doelstelling
uitgewerkt in die zin dat gestreefd wordt het aantal ernstig belaste woningen als
gevolg van industrielawaai (> 55dB(A) en als gevolg van wegverkeerslawaai
(>70dB(A)) drastisch te reduceren, naar 0 in 2010.
Om de verdroging terug te dringen nam Overijssel de landelijke doelstelling over;
het areaal verdroogde bodem van natuurgebieden moet met 25% worden
teruggedrongen t.o.v. de situatie in 1985.
Milieubeleidsplan Overijssel 2000+
Op de afstemmingskaart Ruimte, Water en Milieu is de winzone onderdeel van de
aanduiding “wateraandachtsgebied landbouw”.
Waterhuishoudingsplan Overijssel
Het waterhuishoudingsplan Overijssel is voor de periode 1992 – 1995 opgesteld;
het integreerde de vier beleidsvelden binnen het waterbeheer
(oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer, grondwaterkwantiteitsbeheer,
oppervlaktewater kwaliteitsbeheer en grondwaterkwaliteitsbeheer). Het plan was
strategisch van aard en gaf richting aan het operationele beheer van
oppervlaktewateren (waterschappen) en grondwater (provincie).
De Oosterweilanden viel in de categorie weinig kwetsbare gebieden met verspreide
natuurwaarden. De Fayersheide viel binnen de categorie kwetsbare natte gebieden
met natuurwaarden; het direct ten zuiden gelegen gebied was aangeduid als een
gebied met natuur- en landschappelijke waarden afhankelijk van grondwater.

TAKEN Landschapsarchitectuur & Ecologie

9

vof oosterweilanden
mer oosterweilanden bijlage 3. beleid: algemeen

Waterhuishoudingsplan Overijssel 2000+
De Zandwinzone is aangeduid als wateraandachtsgebied landbouw. (dwz herstel
veerkracht voor landbouw, o.a. droogteschade)
De Kooiplas is aangeduid als wateraandachtsgebied kwaliteitswater. (dwz extra
kwaliteitseisen t.b.v. aquatische natuur)
Beleidsplan Natuur en Landschap Overijssel
Het beleidsplan Natuur en Landschap Overijssel 1992 - 1998 was een uitwerking
van het nationaal Natuurbeleidsplan. Voor de periode tot 2021 gaf het een
streefbeeld voor de realisering van de provinciale ecologische hoofdstructuur.
Het gebied Oosterweilanden waar de winzone in ligt viel in de categorie agrarisch
cultuurlandschap met geen tot beperkte natuur- en landschapswaarden.
Natuurgebiedsplan
De winzone zelf maakt géén onderdeel uit van de beleidscategorieën (EHS, PEHS)
uit het Natuurgebeidsplan 2007 van de provincie Overijssel. Voor de direct aan de
winzone grenzende natuurgebied, Fayersheide geldt dat dit wel onder de PEHS valt
categorie „bestaand bos en natuur‰ en deel ook onder de EHS categorie „nieuwe
natuur (vastgesteld)‰. De Kooiplas valt buiten de PEHS en is gedefinieerd als
bestaand bos.
Grofzandwinning in Overijssel na 2000
(Samenvatting is als bijlage opgenomen)
Dit rapport vormt het eindrapport van de begeleidingscommissie voor het
onderzoek naar beton- en metselzand- en kalkzandsteenvoorziening in Overijssel
voor de periode 1999 – 2009 en volgende jaren. Het rapport is het sluitstuk van het
integrale onderzoek dat vanaf 1990 is gestart om de bijdrage van Overijssel aan de
behoefte aan oppervlaktedelfstoffen in de toekomst veilig te stellen. Het onderzoek
heeft geleid tot diverse deelstudies van geologische, planologische,
waterhuishoudkundige en economische aard, afgesloten met een integrale
evaluatiestudie (samenvatting is als bijlage opgenomen)
De belangrijkste conclusie van dit rapport is dat voor de dekking van de provinciale
behoefte aan beton- en metselzand de winzones Oosterweilanden, de Haverlanden
en eventueel de Dooze overblijven. Deze conclusie is vervolgens beleidsmatig
geëffectueerd door de opname van de winzone Oosterweilanden in de partiële
Streekplanherziening Twente.
Taludinstabiliteit en veiligheid bij diepe zandwinningen in Overijssel
In het kader van openbare veiligheid heeft Overijssel beleid geformuleerd om de
risico’s op stabiliteitsverlies van taluds bij diepe zandwinningen te beperken. Dit beleid
houdt een verzwaarde behandeling van vergunningsaanvragen in, enige extra
vergunningsvoorschriften en de handhaving van deze voorschriften. Het beleid heeft
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betrekking op 5 onderdelen:
- stabiliteitsonderzoek vooraf bij nieuwe en uitbreiding bestaande winningen
- vervolgonderzoek en stabiliteitsonderzoek tijdens de uitvoering van de winning
- plaatsbepaling van de zuiger ten opzichte van de te handhaven taluds
- gecontroleerd ontgronden en het bijhouden van een logboek van het werken
van de zuiger.
De consequentie van dit beleid is dat in beginsel voor elke nieuwe of substantieel uit
te breiden diepe zandwinning een stabiliteitsonderzoek verplicht moet worden
gesteld bij het indienen van een aanvraag om ontgrondingsvergunning.
Over winnen in Overijssel, beleidskader bouwgrondstoffen
(samenvatting opgenomen als bijlage)
In juni 2005 is het beleid Overwinnen in Overijssel aangenomen. Dit omdat de
overheid het afstemmen van vraag en aanbod (weer) aan de markt en de betrokken
decentrale overheden heeft overgelaten.
In Overijssel wordt jaarlijks circa 15 á 20 hectare afgegraven voor de diepe winning
van vooral beton- en metselzand en ophoogzand. Deze ruimtelijke claim voor
ontgrondingen komt steeds meer in conflict met andere, reeds aanwezige, belangen
als natuur- en landschapswaarden en de leefkwaliteit in de omgeving. De op de
bouwgrondstoffenvoorziening gerichte ontgrondingen hebben veelal een gebrek aan
de gewenste ruimtelijke kwaliteit, die beter kan en moet. Om de bovenstaande
problemen tot een oplossing te brengen wil de provincie Overijssel multifunctionele
ontgrondingen en ontwikkelingsplanologie centraal stellen in haar beleid.
Ontgrondingen dienen naast de doelstelling bouwgrondstoffenvoorziening ook één
of meer andere, nevengeschikte, doelstellingen te krijgen. Door verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit van ontgrondingenprojecten kan maatschappelijk draagvlak
worden verworven. In het nieuwe beleidskader valt de zandwinning van de
Oosterweilanden onder catergorie 1C; Binnen bestaande winzones streekplan; geen
bestaande ontgronding. Bij deze categorie is nog geen sprake van een zandwinning
binnen de winzone. Er is eventueel al wel sprake van vooroverleg of van een lopende
procedure ten behoeve van het ontwikkelen van een nieuwe locatie. In dit geval
geldt, dat er tot 1-1-2009 een vergunningaanvraag kan worden ingediend, waarbij –
uitgaande van de bestaande locatie- in beginsel een multifunctionele inrichting dient
te worden nagestreefd. Indien er op 1-1-2009 nog geen voor behandeling geschikte
aanvraag om ontgrondingsvergunning is ingediend, kunnen Provinciale Staten de
betreffende winzone in heroverweging nemen.
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Bestemmingsplan Buitengebied
In het vigerende bestemmingsplan buitengebied uit 1994 van de toenmalige
gemeente Vriezenveen komen de volgende bestemmingen voor:
• landelijk gebied; deze bestemming geldt voor de gehele winzone;
• agrarisch bedrijf; deze bestemming geldt voor 5 agrarische bedrijven die centraal
in de winzone zijn gelegen;
• het deelgebied kernrandzone grenzend aan de bestemming landelijk gebied ten
noorden van de winzone; in dit deelgebied liggen 2 woningen en 1 agrarisch
bedrijf;
• het deelgebied boerderijstrook langs de Oostermaatweg met een 15-tal
agrarische bedrijven;
• natuurgebied voor de Fayersheide, met grenzend aan de Walstraat de
gebiedsbegrenzing Oa, Onbebouwd agrarisch gebied;
• het deelgebied natuurbeschermingszone gelegen rondom het natuurgebied
Fayersheide; bij de te beschermen landschapswaarden gaat het om de
waterhuishoudkundige situatie;
• weg; voor de Rijksweg N36;
• langs de N36 ligt een (aard)gasleiding; deze is als aanduiding opgenomen;
• in het zuiden van de winzone ligt een hoogspanningsleiding; deze is als aanduiding
in het plan opgenomen;
• het bebouwingslint van Vriezenveen, ten noorden van het plangebied, valt buiten
het bestemmingsplan.
De gemeente Twenterand heeft de aanzet gegeven voor een
bestemmingsplanherziening voor de winzone en omgeving De structuurvisie
Vriezenveen Zuidoost en de overeenkomst met de VOF Oosterweilanden vormen
hiervoor mede de uitgangspunten.
Structuurvisie Vriezenveen Zuidoost
Mede naar aanleiding van een concept versie van de MER Oosterweilanden uit 2001
is de Structuurvisie Vriezenveen Zuidoost samengesteld. Hierin staat dat De
gemeente Twenterand is bereid groen licht voor de zandwinning te geven, maar
koppelt daaraan enkele belangrijke voorwaarden:
- direct ten oosten van de N36 moet nieuw bedrijventerrein voor Vriezenveen
kunnen worden aangelegd;
- door het gebied moet een nieuwe ontsluitingsweg worden aangelegd, die niet
alleen een functie vervult voor het bedrijventerrein, maar daarnaast ook de
verkeersdruk op het Oosteinde in Vriezenveen ontlast;
- de waterplas van circa 100 ha die bij de zandwinning ontstaat, dient naderhand
mede een (dag)recreatieve functie te krijgen;
- er dient veel aandacht aan de landschappelijke inrichting te worden besteed,
terwijl ook de mogelijkheden van natuurontwikkeling moeten worden uitgebuit.
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Het gebied kan een functie vervullen als “stepping stone” in de reeks van natte
(huidige en nieuwe) natuurgebieden in de omgeving.
Deze structuurvisie richt zich met name op de komst van een nieuw bedrijventerrein,
inclusief de relaties met de inbedding en de omgeving. Zowel ten westen als ten
oosten van de N36 is er ruimte voor een nieuw bedrijventerrein. Het is zaak voor
een goede aansluiting op de reeds aanwezige bedrijvigheid bij de Almeloseweg te
zorgen en voor een aansprekende entree op het punt waar het bedrijventerrein op
de N36 aanhaakt.
Belangrijk is ook de relatie tot de bestaande bedrijven in Oosteinde. De geplande
rondweg biedt de kans deze bedrijven van een nieuwe ontsluiting te voorzien en de
hoge verkeersdruk op het Oosteinde te verminderen.
LOG Weitemanslanden
Uitgangspunten van de gemeente Twenterand zijn optimale ontwikkeling van de
intensieve landbouw en behoud van de landschappelijke karakteristieken van de
landbouwontwikkelingsgebieden. Langs de Weitemansweg en de Oostermaatweg
kunnen nieuwe bedrijven zich vestigen. Echter de openheid van het gebied moet
hierbij niet in het geding komen.
Gemeentelijk Waterplan
In 2002 heeft de Gemeente Twenterand samen met het Waterschap Regge en
Dinkel een waterplan voor de gemeente vastgesteld. Belangrijke doelstellingen van
dit plan zijn; zorgen voor veiligheid en beperking van overlast, bevorderen van de
integratie van waterbeleid in ander beleid, verzorgen van het juiste grond- en
oppervlaktewaterregime, meer aandacht voor water in de stadÊ, versterken van het
waterketenbeheer en vergroten van de toegankelijkheid van het waterbeheer.
Rondom Vrienzenveen ligt de nadruk op het uitvoeren van het
verdrogingsconvenant dat is dat is gesloten tussen de provincie, waterschap en
landbouw.
Gebiedsuitwerking Engbertsdijkvenen, Het Veenschap en omgeving
De gebiedsuitwerking Engbertsdijkvenen, Het Veenschap en omgeving omvat
verbetering van de Weitemanslanden, de Kooiplas en de Fayersheide. Het gebied
ten zuiden van de Pollen en richting de Kooiplas en de Fayersheide is een
kleinschaliger gebied, waar nadrukkelijk ingezet op verbreding van de landbouw. De
natuurwaarden van de Kooiplas en Fayersheide zullen worden versterkt. Hierbij is
het wenselijk om twee faunaduikers aan te brengen, zodat fauna eenvoudig enkele
barrières kan passeren. Verdere versterking van de natuurwaarden is mogelijk in
combinatie met de ontwikkeling van een nieuw wateraanvoertracé voor de
Weitemanslanden. Wateraanvoer vindt plaats door de bestaande waterlopen vanuit
het Geestersche Stroomkanaal. Het betreft hier water van betere kwaliteit. De
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daarin gelegen natuurgebieden Fayersheide en Kooiplas hebben hier baat bij. Om
dit te realiseren worden delen van de bestaande waterlopen verondiept en
verbreed. Dit zal over een lengte van 5 kilometer plaatsvinden.
Landschapsontwikkelingsplan
Landschapsontwikkelingsplan Noordoost Twente en Twenterand speelt in op het
LOG. Voor de Weitemanslanden wordt de omvorming van het huidige landschap
naar een landschap met intensieve veehouderij mogelijk geacht. Wel moet hierin
enige stedelijke uitloop mogelijk zijn.
Archeologische verwachtingskaart
In 2007 is voor de gehele gemeente Twenterand een archeologische inventarisatie
gedaan. Op basis hiervan is een archeologische verwachtingskaart opgesteld.
Hierop zijn 3 zones te onderscheiden; zones met een hoge verwachting, zones met
een middelhoge verwachting en zones met een lage verwachting. Het plangebied
valt voornamelijk onder het gebied met een lage archeologische verwachting. Hier
wordt geen archeologisch onderzoek geëist. Een klein deel van het gebied valt
onder zones met een middelhoge verwachting. Hier dient, indien de verstoring
dieper is dan 40 cm en de oppervlakte gelijk is aan of groter is dan 2500m²,
tenminste een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door
middel van grondboringen plaats te vinden.
Nota geluidsbeleid
Omdat geluid binnen ruimtelijke ontwikkelingen vaak de beperkende factor is
heeft de gemeente Twenterand in 2006 een eigen Nota geluidsbeleid opgesteld.
Hierin is de gemeente opgedeeld in verschillende gebiedstypen met elk een eigen
gebiedsgerichte geluidsambitie. Voor het plangebied zijn de volgende gebieden van
belang: de Weitemanslanden, welke onder „landbouw‰ vallen, de lintbebouwing van
Vriezenveen, welke onder „gemengd gebied‰ valt en het toekomstige
bedrijventerrein dat onder „bedrijventerrein‰ valt.
Voor industrie en andere bedrijvigheid heeft de gemeente Twenterand een
afwijkend toetsingskader opgesteld.
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