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Samenvatting 

Inleiding 

De gemeente Westerveld is bezig met een integrale herziening van het bestemmingsplan voor 

het buitengebied. In 2010 is een voorontwerp voor dit nieuwe bestemmingsplan gepubliceerd. 

Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een herziene en geactualiseerde planologisch regeling 

voor het landelijke gebied van de gemeente Westerveld. Hieronder is het plangebied weerge-

geven: 

 

 
Figuur 1. Plangebied Bestemmingsplan Buitengebied Westerveld  

 

Milieueffectrapportage 

Er ontstaat voor dit bestemmingsplan een Plan-MER-plicht vanwege: 

 

• Ontwikkelingsruimte voor de intensieve veehouderij 

• Ontwikkelingsruimte voor natuur 

• Ontwikkelingsruimte voor recreatie 

• Mogelijk significante effecten op Natura 2000, zodat een passende beoordeling noodzakelijk 

is 

 

Doel van het instrument milieu-effectrapportage (m.e.r.) is om bij de besluitvorming over plan-

nen en programma’s het milieu een volwaardige plaats te geven met het oog op de bevordering 

van een duurzame ontwikkeling. De inhoud van dit milieueffectrapport richt zich voornamelijk op 

het in beeld brengen van de te verwachten effecten die het gevolg kunnen zijn van de omvang 
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en locatie van de functies recreatie, natuur, intensieve veehouderij en grondgebonden veehou-

derij in de gehele gemeente Westerveld. 

  

Onderdeel van de Plan-MER is een Passende Beoordeling (PB). Hierin worden de effecten op 

Natura 2000 beoordeeld.  

 

Doelstelling bestemmingsplan buitengebied 

De gemeente Westerveld heeft als doelstelling om voor het gehele buitengebied van de ge-

meente een nieuwe en actuele planologische regeling op te stellen. Hiermee worden enerzijds 

de bestaande verschillen tussen de regelingen in de vier voormalige gemeenten (Havelte, Die-

ver, Vledder en Dwingeloo) weggenomen. Anderzijds zal de nieuwe regeling aansluiten op de 

huidige beleidsinzichten ten aanzien van het buitengebied.  

 

Centraal uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan is behoud en ontwikkeling van de 

landschappelijke kwaliteiten in Westerveld. Het landschap bepaalt in grote mate de draagkracht 

voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. 

 

Inhoud voorontwerp-bestemmingsplan 
In de Plan-MER is weergegeven tot welke planologische wijzigingen het nieuwe bestemmings-
plan leidt. Hierbij is alleen ingegaan op activiteiten die relevant zijn voor de plan-m.e.r.-studie. 
Als relevant worden beschouwd: nieuwe activiteiten of uitbreiding van bestaande activiteiten die 
gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Voor meerdere activiteiten bevat het nieuwe bestem-
mingsplan uitsluitend een regeling voor de bestaande situatie. Deze activiteiten wordt in het 
Plan-MER niet beoordeeld. Daarnaast bevat het bestemmingsplan veel bepalingen voor (be-
staande en nieuwe) kleinschalige activiteiten, zoals bijvoorbeeld nevenfuncties op agrarische 
bedrijven. Vanwege de kleinschaligheid worden deze activiteiten ook niet in het Plan-MER be-
oordeeld.  
 
In de Plan-MER wordt ingegaan op drie activiteiten: 
 

• Agrarische bedrijvigheid 

• Kampeerterreinen 

• Natuurontwikkeling 

 

Analyse knelpunten en kansen 

In het Plan-MER is een beschrijving opgenomen van de huidige situatie en autonome ontwikke-

ling voor alle relevante milieuonderwerpen. Daarbij is vervolgens gekeken in hoeverre de ont-

wikkeling van agrarische bedrijvigheid, kampeerrecreatie of natuurontwikkeling positieve of ne-

gatieve gevolgen heeft voor de meest relevante milieuthema’s. Dit is vervolgens vertaald in een 

tabel met knelpunten en kansen. Zie onderstaande tabel. 

 

 

 Natuur Landschap en 

cultuurhistorie 

Archeologie Geur en geluid 

Agrarische bouw-

blokken 

 

Stikstofdepositie is 

knelpunt op planni-

veau.  

 

 

Verstening, verdich-

ting 

 

 

 

Bodemingrepen  

 

 

 

Geen knelpunten  

 

 

 

 

Kampeerterreinen  

 

Risico verstoring  

 

 

 

Verdichting  

 

 

 

Geen knelpunten 

 

Geen knelpunten 

 

 

 

Natuurontwikke-

ling  

 

Vigerende plannen 

beperkend voor 

ontwikkeling EHS 

Vigerende plannen 

beperkend voor 

ontwikkeling EHS 

 

 

Bodemingrepen  

 

 

 

N.v.t. 
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Alternatieven 

Op basis van de analyse naar knelpunten en kansen zijn twee alternatieven geformuleerd.  

 

Alternatief 1: Alternatief plattelandseconomie  

In dit alternatief worden zijn de bouw- en ontwikkelmogelijkheden voor landbouw en kampeer-

recreatie conform het voorontwerp-bestemmingsplan. Om de maximale ruimte voor economi-

sche functies beschikbaar te houden, wordt in dit alternatief wordt geen ruimte geboden voor 

natuurontwikkeling. Samengevat houdt alternatief 1 in: 

 

Bestaande bedrijven uitbreidingsruimte tot 3 ha bouwblok (via wijziging) Agrarische bedrijven 

 
Mogelijkheid tot nieuwvestiging van grondgebonden agrarische bedrijven binnen de 

bestemming Agrarisch 1, voor zover er over deze bestemmingen geen aanduidingen 

zijn gelegd ter bescherming van landschap of cultuurhistorie.  

Bestaande kampeerterreinen krijgen (niet in oppervlakte begrensde) uitbreidings-

ruimte op gronden met een agrarische bestemming. 

Kampeerterreinen 

 

Mogelijkheid van nieuwvestiging binnen alle agrarische bestemmingen. 

 

Natuurontwikkeling Geen mogelijkheid voor natuurontwikkeling. 

 

Alternatief 2. Natuuralternatief 

In dit alternatief worden geen extra bouw/ontwikkelmogelijkheden voor landbouw en recreatie 

geboden. In dit alternatief wordt wel de kans op betere ontwikkelingsmogelijkheden voor de 

EHS benut door ruimte op te nemen voor natuurontwikkeling. 

  

Bouwblokgrootte max. 1,5 ha in hele gemeente (conform AO) Agrarische bedrijven 

 
Geen nieuwvestigingsmogelijkheid 

 

Geen uitbreidingsmogelijkheid bestaande kampeerterreinen Kampeerterreinen 

 
Geen nieuwvestigingsmogelijkheid 

Natuurontwikkeling Mogelijke tot natuurontwikkeling ten behoeve van realisatie gehele EHS.  

 

 

Milieueffecten 

In het MER zijn de beide alternatieven beoordeeld op hun milieueffecten. Daarbij zijn de vol-

gende milieuthema’s behandeld 

 

• Natuur 

• Landschap en cultuurhistorie 

• Archeologie 

• Water  

• Woon- en leefmilieu (verkeer, geluid, lucht, geur en gezondheid) 

• Bodem 

• Energie 

 

De effecten zijn beoordeeld met de volgende een 7-puntsschaal: 

 

++ zeer positief effect 

+ positief effect 

0/+ beperkt positief effect 

0 geen positief en geen negatief effect 

0/- beperkt negatief effect 

- negatief effect 

-- zeer negatief effect 
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In de onderstaande tabel zijn de effectbeoordelingen voor alternatief 1 en 2 weergegeven. De 

effecten zijn beoordeeld ten opzichte van de autonome ontwikkeling (AO). In de autonome ont-

wikkeling wordt het nieuwe bestemmingsplan buitengebied niet vastgesteld, maar blijven de 

vigerende bestemmingsplannen gelden. 

 

Aspect 

 

Criterium AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Effect op Natura 2000  

 

0 - - - Natuur 

Effect op EHS en weidevogelge-

bieden  

 

0 - + 

Historisch landschap 

 

0 -  + Landschap 

en cultuur-

historie Historische bouwkunde 

 

0 0/- 0 

Archeologie Aantasting archeologische waar-

den 

 

0 - 0/- 

Water Oppervlaktewater en grondwater  

 

0 

 

0 

 

0/+ 

 

Verkeer (inclusief verkeersveilig-

heid) 

 

0 0/- 0 

Geluid 

 

0 0/- 0 

Luchtkwaliteit 

 

0 0/- 0 

Woon- en 

leefmilieu 

Geur 

 

0 0/- 0 

 

Uit een vergelijking van de effectbeoordelingen blijkt dat alternatief 1 op meerdere milieuthe-

ma’s ongunstiger scoort dan alternatief 2.  

 

Afweging Voorkeursalternatief 

Alternatief 1 komt voor de economische functies overeen met het voorontwerp-

bestemmingsplan. Dit alternatief heeft daarom in beginsel de voorkeur van de gemeente. Op 

basis van de bevindingen in het MER heeft gemeente Westerveld echter vastgesteld dat ont-

wikkelingen van economische functies, met name landbouw en kampeerrecreatie, tot negatieve 

effecten op natuurgebieden (incl. Natura 2000-gebieden) kunnen leiden. Vanwege deze moge-

lijk negatieve effecten, kiest de gemeente ervoor om de ontwikkelingsruimte voor landbouw en 

recreatie die in het voorontwerp-bestemmingsplan wordt geboden het ontwerp-

bestemmingsplan te begrenzen. Deze begrenzing wordt hieronder toegelicht. 

 

Alternatief 2 komt voor de natuurontwikkeling overeen met het voorontwerp-bestemmingsplan. 

De positieve effecten die in alternatief 2 optreden bevestigen het beeld dat natuurontwikkeling 

leidt tot versterking van de natuurkwaliteit in de gemeente, zonder negatieve bijeffecten op an-

dere milieuthema’s. Deze natuurkwaliteit is ook een belangrijkste vestigingsfactor voor bewo-

ners en recreanten. De ruimte voor natuurontwikkeling uit alternatief 2 (ook opgenomen in voor-

ontwerp-bestemmingsplan) wordt in het ontwerp-bestemmingsplan gehandhaafd. 

 

Inhoud Voorkeursalternatief  

Het Voorkeursalternatief wordt planologisch verankerd in het ontwerp-bestemmingsplan. Gelet 

op de effectbeoordelingen en de aangedragen mitigerende maatregelen in het MER, voert de 

gemeente in het ontwerp-bestemmingsplan de volgende aanpassingen door ten opzichte van 

het voorontwerp-bestemmingsplan. 

 



Samenvatting 

 

, revisie

Pagina 10 van 71

 

1. De maximale oppervlakte van agrarische bedrijven wordt aanzienlijk beperkt. De maximale 

maat van 3 ha uit het voorontwerp-bestemmingsplan, wordt teruggebracht tot maximaal 10.000 

m2 bebouwing. Dit geldt voor zowel grondgebonden bedrijven als intensieve veehouderijen; 

hiermee wordt geborgd dat bedrijven niet verder kunnen uitbreiden dan voor normale bedrijfs-

voering noodzakelijk is (voorkomen ontwikkeling mega-bedrijven met grote effecten op natuur 

en landschap) 

 

2. In aanvulling op de bovenstaande maatregel, wordt de gevellengte beperkt tot maximaal 100 

meter. Hiermee wordt voorkomen dat zeer grote gebouwen worden gebouwd die niet meer 

passen bij de landschappelijke kwaliteiten van Westerveld. 

 

3. De maximale oppervlakte van een kampeerterrein wordt beperkt tot 10 ha in een zone van 

500 meter rondrom natuurgebieden; hierdoor wordt geborgd dat recreatiebedrijven niet door-

groeien tot een grootschalige omvang die niet meer passend is bij de kwaliteiten van Wester-

veld. 

 

4. Het aantal standplaatsen op kampeerterreinen in natuurgebieden en in een zone van 500 

meter rondom natuurgebieden wordt beperkt tot maximaal het bestaande aantal. Hiermee wordt 

voorkomen dat zonder nadere toetsing het aantal standplaatsen kan worden vergroot, waardoor 

recreatiedruk zou kunnen toenemen. 

 

5. Om te voorkomen dat negatieve effecten op Natura 2000 optreden, wordt een coördinatiere-

geling opgenomen, die inhoudt dat individuele activiteiten individueel getoetst worden op hun 

effecten op Natura 2000 (zie nadere toelichting in de Passende Beoordeling). 

 

De nieuwvestigingsmogelijkheden (via wijzigingsbevoegdheid) voor agrarische bedrijven en 

kampeerterreinen uit het voorontwerp-bestemmingsplan wordt niet beperkt. De gemeente is van 

mening dat afwegingscriteria in het bestemmingsplan zodanig zijn dat afdoende rekening wordt 

gehouden met de verschillende milieuthema’s (natuur, landschap, cultuurhistorie, water en 

woon- en leefmilieu). Hiermee kunnen negatieve effecten worden voorkomen. 

 

Beoordeling Voorkeursalternatief 

Uit een vergelijking van het Voorkeursalternatief met de autonome ontwikkeling blijkt dat de 

ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische bedrijven nagenoeg overeenkomen. De effec-

ten van het VKA zijn daarom gelijk aan de effecten in de autonome ontwikkeling. 

 

De ontwikkelingsruimte voor kampeerterreinen blijft in het VKA, ondanks de inperking, ruimer 

dan in de autonome ontwikkeling. De negatieve effecten door deze ontwikkelingsruimte op di-

verse criteria geldt dus ook voor het VKA. 

 

Aangezien natuurontwikkeling ook in het VKA is opgenomen, treden bij uitvoering van het VKA 

de positieve effecten op diverse criteria op. 

 

Op basis van het voorgaande zijn de effecten van het voorkeursalternatief in onderstaande ta-

bel samengevat. 
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Aspect 

 

Criterium AO Voorkeursalternatief  

Effect op Natura 2000  

 

0  0 Natuur 

Effect op EHS en weidevogelge-

bieden  

 

0 0 

Historisch landschap 

 

0 0  Landschap 

en cultuur-

historie Historische bouwkunde 

 

0 0/- 

Archeologie Aantasting archeologische waar-

den 

 

0 0/- 

Water Oppervlaktewater en grondwater  

 

0 

 

0/+ 

 

Verkeer (inclusief verkeersveilig-

heid) 

 

0 0 

Geluid 

 

0 0 

Luchtkwaliteit 

 

0 0 

Woon- en 

leefmilieu 

Geur 

 

0 0 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Westerveld is bezig met een integrale herziening van het bestemmingsplan voor 

het buitengebied. In 2010 is een voorontwerp voor dit nieuwe bestemmingsplan gepubliceerd. 

Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een herziene en geactualiseerde planologisch regeling 

voor het landelijke gebied van de gemeente Westerveld. 

 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente, met uit-
zondering van: 
 

• Kernen 

• Nijensleek 

• Belvedèregebied Frederiksoord-Wilhelminaoord 

• Beschermd dorpsgezicht Havelte-dorp. 

• Bedrijventerrein Oeveraseweg 

• Dwingelderveld 

• Poort Holtingerveld 

• Aantal kleinere plannen waarvoor recentelijk maatwerk is toegepast 

 

Figuur 1 geeft de begrenzing van het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied weer, waarbij in 

het rood de gebieden zijn aangegeven die buiten het Bestemmingsplan Buitengebied vallen.  

 

 
Figuur 1.1: Plangebied Bestemmingsplan Buitengebied Westerveld  
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1.2 Plan-m.e.r.-plicht 

Er ontstaat voor dit bestemmingsplan een Plan-MER-plicht vanwege: 

 

• Ontwikkelingsruimte voor de intensieve veehouderij 

• Ontwikkelingsruimte voor natuur 

• Ontwikkelingsruimte voor recreatie 

• Mogelijk significante effecten op Natura 2000, zodat een passende beoordeling noodzakelijk 

is 

 

In paragraaf 1.2 van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (zie bijlage 1) is nader toegelicht 

waarom het opstellen van een Plan-MER in dit geval verplicht is. In hoofdstuk 3 van dit MER is 

de inhoud van het voorontwerp-bestemmingsplan nader toegelicht. 

 
1.3 Initiatiefnemer en bevoegd gezag 

Het initiatief tot het opstellen van het bestemmingsplan is genomen door het college van Bur-

gemeester en Wethouders van de gemeente Westerveld. Het bevoegd gezag in de procedure 

is de eindverantwoordelijke voor het plan m.e.r.-plichtige plan en het doorlopen van de m.e.r.-

procedure. Bij dit bestemmingsplan is dat de gemeenteraad van de gemeente Westerveld. 

 
1.4 Milieueffectrapportage 

Doel van het instrument m.e.r. is om bij de besluitvorming over plannen en programma’s het 

milieu een volwaardige plaats te geven met het oog op de bevordering van een duurzame ont-

wikkeling. M.e.r. is gekoppeld aan plannen die (uiteindelijk) kunnen leiden tot concrete projecten 

of activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. De inhoud van dit mi-

lieueffectrapport richt zich voornamelijk op het in beeld brengen van de te verwachten effecten 

die het gevolg kunnen zijn van de omvang en locatie van de functies recreatie, natuur, intensie-

ve veehouderij en grondgebonden veehouderij in de gehele gemeente Westerveld.  

 

De procedure van het plan-m.e.r. is gestart met een openbare kennisgeving die is uitgebracht in 

‘Da’s Mooi’ van 2 februari 2010. Vervolgens is een notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld, 

welke op 4 februari 2010 naar de betrokken bestuursorganen en adviseurs is verstuurd. De 

commissie voor de milieu-effectrapportage heeft op 23 april 2010 advies uitgebracht over de 

reikwijdte en het detailniveau van de milieueffectrapportage. 

 

Het MER wordt samen met het ontwerp-bestemmingsplan ter visie gelegd. Op dit MER en het 

bestemmingsplan kunnen zienswijzen worden ingediend (procedure volgens Algemene Wet 

Bestuursrecht (Awb)). Het MER wordt vervolgens getoetst door de Commissie voor de milieuef-

fectrapportage. Het bevoegde gezag (de Gemeenteraad) neemt vervolgens een besluit en mo-

tiveert dat op basis van het MER, de inspraakreacties en overige adviezen. Daarna wordt het 

definitieve bestemmingsplan vastgesteld. 

 

Na afronding van deze plan-m.e.r.-procedure ten behoeve van het bestemmingsplan is er nog 

steeds een m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht voor individuele activiteiten die de drem-

pelwaarden uit het Besluit m.e.r. overschrijden. Deze m.e.r.(beoordelings)-procedure dient uit-

gevoerd te worden op individueel bedrijfsniveau.  

 
1.5 Passende Beoordeling 

Onderdeel van de Plan-MER is een Passende Beoordeling (PB). Hierin worden de effecten op 

Natura 2000 beoordeeld. Belangrijk is dat de Plan-MER is uitgevoerd op basis van het vooront-

werp-bestemmingsplan. Op basis van de resultaten van het Plan-MER en de concept-PB zijn 

aanpassingen in het bestemmingsplan doorgevoerd, en is het ontwerp-bestemmingsplan opge-

steld. Dit ontwerp-bestemmingsplan is onderwerp van de formele PB-toetsing. Zie onderstaan-

de schema. De Passende Beoordeling is opgenomen in bjilage 2 en maakt integraal onderdeel 

uit van dit MER.  
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1.6 Leeswijzer 

Op basis van de Wet milieubeheer moet het MER tenminste de volgende onderdelen bevatten: 

• een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt beoogd: dit is beschre-

ven in hoofdstuk 1 ‘Inleiding’; 

• een beschrijving van de voorgenomen activiteit en de redelijkerwijs in beschouwing te ne-

men alternatieven inclusief de motivering van de keuze voor de alternatieven: dit is beschre-

ven in hoofdstuk 2, onder ‘Voorgenomen activiteit’, en in hoofdstuk 5 ‘Alternatieven’; 

• een overzicht van eerder vastgestelde plannen die betrekking hebben op de voorgenomen 

activiteit en de beschreven alternatieven: dit is beschreven in hoofdstuk 3 ‘ Wettelijke kaders 

en beleidskader’; 

• een beschrijving van de bestaande toestand en autonome ontwikkeling van het milieu: dit is 

beschreven in hoofdstuk 4 ‘Huidige situatie en autonome ontwikkeling’; 

• een beschrijving van de gevolgen voor het milieu die de voorgenomen activiteit en beschre-

ven alternatieven kunnen hebben: dit is beschreven in hoofdstuk 6 ‘Milieueffecten en effect-

beperkende maatregelen’; 

• een overzicht van de leemten door het ontbreken van de benodigde gegevens: dit is be-

schreven in hoofdstuk 7 ‘Leemten in kennis en monitoring’; 

• een samenvatting met voldoende inzicht in de beoordeling van het MER en de daarin be-

schreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit en van de beschreven al-

ternatieven: deze gaat vooraf aan het eigenlijke MER onder de kop Samenvatting. 
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2 Doelstelling en voorgenomen activiteit 

2.1 Doelstelling 

De gemeente Westerveld heeft als doelstelling om voor het gehele buitengebied van de ge-

meente een nieuwe en actuele planologische regeling op te stellen. Hiermee worden enerzijds 

de bestaande verschillen tussen de regelingen in de vier voormalige gemeenten (Havelte, Die-

ver, Vledder en Dwingeloo) weggenomen. Anderzijds zal de nieuwe regeling aansluiten op de 

huidige beleidsinzichten ten aanzien van het buitengebied. Deze huidige beleidsinzichten zijn in 

verschillende beleidsdocumenten vastgelegd (zie hoofdstuk 3).  

 

Centraal uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan is behoud en ontwikkeling van de 

landschappelijke kwaliteiten in Westerveld. Het landschap bepaalt in grote mate de draagkracht 

voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. 

 
2.2 Inhoud voorontwerp-bestemmingsplan 

Figuur 1.1 geeft de begrenzing van het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied weer, waarbij in 

het rood de gebieden zijn aangegeven die buiten het Bestemmingsplan Buitengebied vallen. 

Het Plan-MER heeft betrekking op het plangebied van het bestemmingsplan Buitengebied Wes-

terveld. De gebieden in het rood aangegeven maken geen deel uit van het bestemmingsplan en 

vallen buiten de kaders van het Plan-MER. 
 
In de huidige situatie geldt de bestemming volgens de vigerende bestemmingplannen. Omdat 
de gemeente Westerveld enkele jaren geleden uit meerdere gemeenten bestond, gelden er nu 
nog verschillende bestemmingplannen. Met het nieuwe bestemmingsplan buitengebied worden 
de volgende bestemmingsplannen vervangen: 
 

• Bestemmingsplannen buitengebied van de voormalige gemeenten Havelte, Diever, Vledder 
en Dwingeloo. 

• Bestemmingsplan recreatieterreinen Diever 

• Bestemmingsplannen voor overige verblijfsrecreatieterreinen 

• Diverse partiële herzieningen op perceelsniveau (postzegelplannen) 
 

Hieronder wordt kort besproken tot welke planologische wijzigingen het nieuwe bestemmings-
plan leidt.

1
 Hierbij wordt alleen ingegaan op activiteiten die relevant zijn voor de plan-m.e.r.-

studie. Als relevant worden beschouwd: nieuwe activiteiten of uitbreiding van bestaande activi-
teiten die gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Voor meerdere activiteiten (zoals ontgron-
dingslocaties) bevat het nieuwe bestemmingsplan uitsluitend een regeling voor de bestaande 
situatie. Deze activiteiten wordt in het Plan-MER niet beoordeeld. Daarnaast bevat het bestem-
mingsplan veel bepalingen voor (bestaande en nieuwe) kleinschalige activiteiten, zoals bijvoor-
beeld nevenfuncties op agrarische bedrijven. Vanwege de kleinschaligheid worden deze niet in 
het Plan-MER beoordeeld.  
 
In de Passende Beoordeling wordt ingegaan op alle activiteiten die relevant zijn vanwege mo-
gelijke effecten op Natura 2000. 
 
 
 
 

                                                                  
1
 Voor de definities van de gehanteerde begrippen en de exacte planologische regeling, wordt verwezen naar het voor-

ontwerp-bestemmingsplan buitengebied Westerveld (2010). 
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Agrarische bedrijven 
Het voorontwerp bevat de volgende regeling voor de zoek- en bouwvlakken voor bestaande 
volwaarde agrarische bedrijven (intensief en grondgebonden): 
 

• Bedrijfskavel grondgebonden van 1.5 - 3 ha (afhankelijk van uitgangssituatie van het bedrijf; 
geldt zowel voor grondgebonden als intensief). 

• Bouwvlak bij recht van 1,5 ha (geldt zowel voor grondgebonden als intensief) 

• Grondgebonden veehouderij kan met ontheffing naar 2 ha bouwvlak en met wijziging naar 
maximaal 3 ha bouwvlak; 

• Nieuwvestiging intensieve veehouderij (IV) niet toegestaan 

• Bestaande IV kan met wijziging naar maximaal 2 ha bouwvlak; bestaande IV in gevoelig ge-
bied kan bouwvlak beperkt (maximaal 25%) uitbreiden. 

 
In het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied wordt het volgende beleid 
aangehouden ten aanzien van intensieve veehouderijtakken. 
 

• Beperkte uitbreiding voor bestaande IV-tak 

• Nieuwe IV-tak niet toegestaan 
 
Opgemerkt wordt dat het aantal bestaande intensieve veehouderijen in Westerveld zeer beperkt 
is (aantal volwaardige IV-bedrijven <10 stuks, aantal bedrijven met neventak IV < 5 stuks).  
 
Bij ontwikkeling en uitbreiding van agrarische bedrijvigheid legt het bestemmingsplan een na-
drukkelijke koppeling met de landschappelijke inpassing (o.a. geregeld in het Beeldkwaliteits-
plan) en met het gemeentelijke geurbeleid. 
 

 
 

Figuur 2.1 Ligging bestaande agrarische bedrijven en gebieden nieuwvestiging grondgebonden bedrijven 

(bron: voorontwerp-bestemmingsplan 2010)  
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Kampeerterreinen 
De ontwikkelingsruimte die in het voorontwerp-bestemmingsplan voor recreatie wordt geboden 
kan als volgt worden samengevat: 
 

• Wijzigingsbevoegdheid voor uitbreiding en nieuwvestiging kampeerterreinen (geldt alleen 
voor agrarische bestemmingen) 

 
In het voorontwerp-bestemmingsplan wordt ook ruimte geboden voor omzetting van kampeer-
plaatsen naar huisjes (op recreatieterreinen), en voor vergroting aantal recreatiewoningen op 
bestaande recreatiewoningenterreinen. Aangezien deze activiteiten binnen de huidige kam-
peer/recreatieterreinen plaatsvinden, wordt hier op Plan-MER-niveau niet op ingegaan. Voor de 
mogelijke effecten hiervan op Natura 2000 wordt verwezen naar de Passende Beoordeling.  
 

 
 

Figuur 2.2 Ligging bestaande kampeerterreinen en gebieden nieuwvestiging kampeerterreinen (bron: 

voorontwerp-bestemmingsplan 2010. 

 
Natuurontwikkeling 
In de gemeente zijn drie Natura 2000 gebieden gelegen: Dwingelderveld, Holtingerveld en 
Drents-Friese Wold/Leggelderveld. De gebieden maken ook deel uit van de EHS. Tussen grote 
natuurgebieden zijn ecologische verbindingszones voorzien. Het bestemmingsplan bevat een 
planologische regeling voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. 
 
Volledige omzetting van landbouwgrond naar natuur wordt in het voorontwerp-
bestemmingsplan geregeld via een wijzigingsbevoegdheid. Een locatiegebonden wijzigingsbe-
voegdheid is van toepassing voor die gebieden die in het Gebiedsplan Drenthe voor permanen-
te natuur zijn aangewezen. Wijziging naar natuur kan pas na het moment dat de grond is ver-
worven ten dienste van die functieverandering.

 2 
 

 

 

                                                                  
2
 Ter informatie: in de bestemmingsomschrijving van de bestemming Agrarisch 2 zijn doeleinden van natuurontwikke-

ling en agrarisch natuurbeheer inbegrepen. Dit betreft echter geen permanente functiewijziging, maar inpassing in de 

agrarische hoofdfunctie.  
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Figuur 2.3 Gebieden natuurontwikkeling (bron: voorontwerp-bestemmingsplan 2010. 
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3 Wettelijke kaders en beleidskaders 

3.1 Beleidskader 

De relevante beleidsdocumenten zijn in onderstaande tabel kort samengevat. Uit dit overzicht 

en kan worden opgemaakt welke andere plannen betrekking hebben op het buitengebied van 

Westerveld, en wat hun relevantie is voor het bestemmingsplan buitengebied. 

 

Beleidsdocument Inhoud Relevantie voor buitengebied Wes-

terveld 

Ruimtelijke ordening  

NL Nota Ruimte Het kabinet richt zich op vier algemene 

doelen: versterking van de internationale 

concurrentiepositie van Nederland, bevor-

dering van krachtige steden en een vitaal 

platteland, borging en ontwikkeling van 

belangrijke (inter)nationale ruimtelijke 

waarden, en borging van de veiligheid. 

Het aantal agrarische bedrijven neemt af 

en de leefbaarheid en vitaliteit van ge-

bieden gaat achteruit. In combinatie met 

de gevolgen van klimaatverandering en 

bodemdaling zijn deze ontwikkelingen 

van grote invloed op het ruimtegebruik, 

het water- en bodembeheer en de eco-

logische en landschappelijke ontwikke-

ling. 

NL Nota Belvédère De centrale doelstelling van het beleid is: 

de cultuurhistorische identiteit wordt sterker 

richtinggevend voor de inrichting van de 

ruimte, en het rijksbeleid zal daarvoor goe-

de voorwaarden scheppen. 

De cultuurhistorisch meest waardevol 

geachte gebieden zijn in de nota aan-

gewezen. Gelegen in Westerveld zijn de 

Belvedere-gebieden Zuid-West Drenthe 

en Frederiksoord-Willemsoord. 

P Omgevingsvisie Drenthe Het regionale economische vestigingskli-

maat is van provinciaal belang. Zowel de 

landbouw- als de toeristisch/recreatieve 

sector spelen een belangrijke rol bij het 

behouden en ontwikkelen van de kernkwali-

teiten. 

Drenthe streeft in het landelijk gebied 

voldoende ontwikkelingsmogelijkheden 

 voor landbouw, recreatie en toerisme 

en bedrijvigheid. 

P Provinciale Omgevingsveror-

dening 

In de Provinciale Omgevingsverordening 

zijn stiltegebieden aangewezen. 

In de gemeente Westerveld liggen drie 

stiltegebieden: het Drents-Friese Wold, 

het Dwingelderveld en het Ooster- en 

Westerveld. 

G Kadernota Buitengebied 

Westerveld 

De kadernota biedt op een zodanige wijze 

sturing aan nieuwe ontwikkelingen in het 

buitengebied dat de bestaande omgevings-

kwaliteit behouden blijft en de economie 

wordt versterkt, zonder dat de betreffende 

ontwikkeling ten koste gaat van 

ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande 

functies in de omgeving. 

Het hoofddoel van de nota is: de be-

staande ruimtelijke kwaliteit van het 

gebied geldt als vertrekpunt, met het 

doel deze te bewaren en waar nodig en 

mogelijk te verbeteren en optimaal te 

benutten. De kwaliteit en het gebruik van 

de ruimte staan centraal. Hoofdthema’s 

zijn: economie en landschap. Facetten 

als landbouw, recreatie, natuur, milieu, 

vrijkomende boerderijen, wonen in het 

buitengebied en cultureel erfgoed ma-

ken deel uit van deze thema’s.  
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G Welstandsnota  De welstandsnota maakt duidelijk welk 

welstandsniveau in de verschillende gebie-

den van de gemeente Westerveld gevoerd 

wordt. 

Bij de indeling van de gemeente in ver-

schillende welstandsgebieden heeft 

cultuurhistorie een belangrijke rol ge-

speeld. Deze gebieden zijn dan ook 

afzonderlijk uitgelicht. Gebieden zoals 

beschermde dorpsgezichten, lintbebou-

wing, esgronden, natuurgebieden e.d., 

die beeldbepalend zijn voor deze omge-

ving, zijn afzonderlijk beschreven ter 

bescherming van de kwaliteit van deze 

gebieden. 

Recreatie en landbouw 

P Drentse Agenda Recreatie en 

Toerisme 2009-2013 

Ambitie van Drenthe is om samen met on-

dernemers en gemeenten Drenthe als ac-

tieve recreatieprovincie te ontwikkelen en 

promoten. 

Ruimte voor ondernemen is nodig om 

ook in de toekomst voldoende kwaliteit 

te kunnen bieden aan toeristen en re-

creanten. Enerzijds gaat het om het 

aanbieden van voldoende leefruimte. 

Anderzijds is schaalvergroting ook nood-

zakelijk om voldoende bedrijfsrende-

ment te kunnen realiseren. 

G Kampeernotitie Westerveld De nota geeft beleidskeuzen voor de cate-

gorieën: reguliere kampeerterreinen, klein-

schalig kamperen, natuurkampeerterreinen, 

tijdelijk kamperen en vrij kamperen en kam-

peren voor eigen gebruik. 

T.a.v. kampeerterreinen is de kern van 

het beleid het volgen van de mogelijk-

heden tot nieuwvestiging, t.a.v. klein-

schalig kamperen de koppeling met een 

reëel agrarisch bedrijf, t.a.v. natuur-

kamperen het aansluiten bij de toela-

tingsvoorwaarden van de stichting na-

tuurkampeerterreinen, t.a.v. het tijdelijk 

kamperen mogelijk maken met een ont-

heffing op basis van de APV en t.a.v. 

vrij kamperen: het niet toestaan. 

G Beleidsplan Lokale Economie Een sterk en samenhangend economisch 

beleid is belangrijk vanwege o.a.: de kwets-

baarheid van de lokale economie (vanwege 

de kleinschaligheid) en het waardevolle 

landschap van Westerveld (wat ook be-

lemmerend is), negatieve ervaringen met 

de gemeente uit het verleden en de beperk-

te omvang van de gemeentelijke organisa-

tie. 

Het beleid richt zich op drie pijlers. Doel-

stellingen t.a.v. recreatie en toerisme 

zijn: een toename van de bestedingen 

en het verhogen van de kwaliteit van 

het aanbod, t.a.v. wonen zorg: cluste-

ring van goede (zorg)voorzieningen en 

promotie van de gemeente, t.a.v. 

grondgebonden economie: streven naar 

een gezonde en passende landbouw-

sector, zorgen voor passende ruimte 

voor bedrijven en het behouden van 

kwaliteiten van natuur en landschap. 

Verkeer en vervoer 

NL Nota Mobiliteit De Nota Mobiliteit werkt uit hoe het kabinet 

de mobiliteitsgroei in goede banen wil lei-

den, hoe de samenhang tussen economie, 

ruimte en verkeer en vervoer vorm krijgt, en 

welke 

strategische vernieuwingen hiervoor wor-

den ingezet. 

Met het oog op een goed leefmilieu voor 

toekomstige generaties dienen het 

milieu, de natuur, het landschap, het 

cultureel erfgoed, het wonen en de 

infrastructuur verantwoord te worden 

beheerd. 

G Gemeentelijk Verkeers- en 

Vervoersplan 

Het gemeentelijk verkeersbeleid is een 

direct uitvloeisel van de verkeersonveilig-

heid, de uitkomst van eerder getroffen 

maatregelen en de landelijke, provinciale en 

gemeentelijke beleidskaders. 

 

Van belang zijn: het verbeteren van de 

kwaliteit van de infrastructuur van na-

tuurgebieden en het verbeteren van de 

infrastructuur gericht op fietsen, wande-

len en paardrijden.  



Wettelijke kaders en beleidskaders 

 

, revisie

Pagina 21 van 71

 

Natuur 

EU Vogel- en Habitatrichtlijn Het aanwijzen vanNatura2000-gebieden, 

met als doel het in stand houden van be-

langrijke soorten en ecosystemen. 

Aangewezen zijn het Drents-Friese 

Wold & Leggelderveld en Dwingelder-

veld (Vogel- en Habitatrichtlijn) en Hol-

tingerveld (Habitatrichtlijn). 

NL Natuurbeschermingswet 

1998 

Gedeputeerde Staten stellen een beheer-

plan vast, met inachtneming van de in-

standhoudingsdoelen. Ook zijn GS bevoegd 

gezag voor het verlenen van vergunningen 

op grond van de Natuurbeschermingswet. 

Voor de in de gemeente Westerveld 

gelegen Natura2000-gebieden is nog 

geen beheerplan vastgesteld. 

P Omgevingsvisie Drenthe Binnen gebieden met de functie natuur, 

staat de ontwikkeling van de hoofdfunctie 

natuur voorop. Daarbij gaat het om het 

behouden, herstellen en ontwikkelen van 

natuurwaarden. De provincies zijn verant-

woordelijk voor het realiseren van de EHS, 

door gebieden aan te wijzen en door zorg te 

dragen voor de kwaliteit van die gebieden. 

Voor EHS-gebieden richt de provincie 

zich op het realiseren van grotere, aan-

eengesloten natuurgebieden, het laten 

vervallen van de EHS-status voor kleine-

re, het versterken van verbindingen in 

het netwerk, het verminderen van het 

aantal verbindingen, bij het verbinden 

van gebieden gebruik maken van de 

beekdalen; het behouden en ontwikke-

len van natuurwaarden buiten de EHS 

door de ‘doorlaatbaarheid’ van het land-

schap te verbeteren. 

Water 

EU Kaderrichtlijn Water Het beschermen en verbeteren van aquati-

sche ecosystemen en waterafhankelijke 

terrestische natuur. 

De gemeente Westerveld is gelegen in 

het stroomgebied Rijn-Oost. Hiervoor is 

een beheerplan opgesteld, waarvan de 

maatregelen vanaf 2012 uitgevoerd 

worden.  

NL Nationaal Bestuursakkoord 

Water-actueel 

In 2015 worden problemen met waterover-

last, watertekort en waterkwaliteit zoveel 

mogelijk voorkomen. 

Gemeenten leggen de ruimtebehoefte 

zoals deze is gespecificeerd in de Ka-

derrichtlijn Water en WB21 vast in be-

stemmingsplannen. 

P Provinciaal Meerjarenpro-

gramma Landelijk gebied 

2007-2013 

Gezonde en duurzame watersystemen, 

gezond oppervlaktewater dat bijdraagt aan 

de kwalitatief natuurlijk milieu, wateroverlast 

wordt beperkt tot een maatschappelijk aan-

vaardbaar niveau. 

Belangrijke gebieden gelegen in Wes-

terveld: bergingsgebied Darperweiden, 

grondwater-beschermingsgebied Zuid-

West Drenthe, Natura2000-gebieden 

(zie onder “Natuur”). 

W Waterbeheer in de 21
e
 Eeuw 

(WB21) 

Het waterbeheer in de 21
e
 eeuw richt zich 

op: vasthouden, bergen en afvoeren. 

Er is een Water op Maat plan voor het 

gebied Vledder Aa, beheersafspraken 

zijn gemaakt met Natuurmonumenten, 

Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbe-

heer, Stichting Het Drentse Landschap 

en Het Nationaal Park Drents-Friese 

Wold. 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

INT Verdrag van Malta Veilig stellen van het Europese archeologi-

sche erfgoed, met name in het ruimtelijke 

ordeningsbeleid. 

Bij voorbereiding van bestemmingsplan-

nen moet aandacht aan archeologie 

besteed worden, bestemmingsplannen 

moeten worden voorzien van een be-

schermende regeling ten aanzien van 

archeologische waarden. 

NL Monumentenwet Wanneer de bodem wordt verstoord, moe-

ten archeologische resten in tact blijven. 

 

 

 

De gemeente is verplicht om bij het 

opstellen van een bestemmingsplan 

rekening te houden met in de bodem 

aanwezige waarden. 
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P Omgevingsvisie Drenthe Het koesteren van de Drentse kernkwalitei-

ten en het ontwikkelen van een bruisend 

Drenthe, passend bij deze kernkwaliteiten. 

Doelstelling is het behouden en verster-

ken van landschappelijke kwaliteiten en 

van bijzondere kenmerken in het land-

schap. 

G Kadernota buitengebied Wes-

terveld 

Het landschap is bij uitstek een belangrijk 

onderdeel van lokaal beleid. Om deze re-

den is het landschap centraal gesteld in de 

kadernota, als  het gaat om kansen voor 

nieuwe ontwikkelingen volgens het com-

pensatiebeginsel van de Nota Ruimte. Het 

compensatiebeginsel houdt in dat, met 

uitzondering van de hoofdkenmerken van 

het landschap, een nieuwe ontwikkeling het 

landschap mag aantasten. 

Voorwaarde is dat de aantasting wordt 

gecompenseerd met een landschappe-

lijke prestatie die per saldo positief uit-

valt voor behoud en herstel van de kwa-

liteit van het landschap. Dit betekent dat 

de aantrekkelijkheid van het gebied 

wordt behouden, zonder dat het land-

schap onveranderd moet blijven. 

G Beeldkwaliteitsplan Wester-

veld 

Het buitengebied van de gemeente Wester-

veld kent een grote verscheidenheid 

aan landschappen. De gemeente streeft 

naar het versterken van het onderscheid 

tussen de diverse landschappen. Ze wil 

werken aan een aantrekkelijker en herken-

baarder landschap. 

In de gemeente Westerveld liggen de 

volgende landschapstypen: essen land-

schap, wegdorpen landschap, ontgin-

ningskolonie-landschap, heideontgin-

nings landschap, veldgronden land-

schap en beekdalen landschap. 

Milieu/duurzaamheid 

P Ontwerp Provinciaal Pro-

gramma Luchtkwaliteit Dren-

the 

Doelstelling voor luchtverontreiniging is een 

luchtkwaliteit die uitgaat van de huidige 

Drentse luchtkwaliteit en die mogelijkheden 

benut om deze te verbeteren. 

Er zijn in Drenthe geen overschrijdingen 

van de wettelijke grenswaarden. De 

luchtkwaliteit mag niet slechter worden 

en moet daar waar mogelijk verbeterd 

worden. 

G Geurvisie In de geurvisie formuleert de gemeente 

haar visie op de verschillende voorkomende 

functies in de gemeente en de gevoeligheid 

van deze functies voor geurhinder 

 

 

In het buitengebied kan de doorontwik-

keling van landbouwbedrijven leiden tot 

geurhinder. Dit speelt met name in linten 

waar landbouwbedrijven dichtbij wonin-

gen staan. 

 

Externe veiligheid 

P Uitvoeringsprogramma exter-

ne veiligheid Drenthe 

Er wordt gestreefd naar een situatie in de 

samenleving waarin risico’s van zware on-

gevallen met gevaarlijke stoffen bekend 

zijn, zoveel mogelijk beperkt zijn en maat-

schappelijk en bestuurlijk geaccepteerd zijn 

en waarbij een bepaald basisveiligheidsni-

veau niet overschreden wordt. 

Er wordt in een pilotstudie 

bezien of het mogelijk en zinvol is op 

gemeentelijk niveau signaleringskaarten 

te ontwikkelen. Daar waar nuttig dan wel 

noodzakelijk worden de signalerings-

kaarten op gemeentelijk niveau opge-

steld. 

G Externe veiligheids beleids-

plan 2010-2014 gemeente 

Westerveld 

Er zijn twee belangrijke aandachtspunten: 

het vastleggen van de wettelijke risicocon-

tour in ruimtelijke plannen en het uitsluiten 

van risicovolle bedrijvigheid dan wel kwets-

bare objecten in ruimtelijke plannen op die 

plekken waar de gemeente deze niet toe-

staat (gebiedsgericht beleid). 

Het buitengebied bevat een menging 

van functies waaronder wonen en recre-

eren. Het streven is dan ook om het 

buitengebied zoveel mogelijk tegen 

nieuwe externe veiligheidsrisico’s te 

beschermen. Voor de vestiging van 

nieuwe risicovolle bedrijvigheid in het 

buitengebied zijn alleen LPG-

tankstations en gaswinningsinstallaties 

toegestaan onder voorwaarde van een 

optimaal planontwerp, waarbij aandacht 

wordt besteed aan het groepsrisico. 

 

 

 

 



Wettelijke kaders en beleidskaders 

 

, revisie

Pagina 23 van 71

 

3.2 Gemeentelijke keuzes 

De commissie m.e.r. vraagt in haar advies naar aanleiding van de NRD naar gemeentelijke keu-

zes ten aanzien van het bereiken van instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden en het 

faciliteren van een milieuhygiënisch gezonde veehouderijsector. Daarbij vraagt de commissie 

om in te gaan op de instrumenten die de gemeente ter beschikking staan. 

 

Natura 2000 

De gemeente onderkent het belang van de instandhoudingsdoelen van de drie Natura 2000-

gebieden op haar grondgebied. Waar mogelijk zal het gemeentelijk handelen zijn gericht op het 

behalen van deze doelen. De gemeente beschouwt zichzelf mede-verantwoordelijk voor het 

bereiken van deze doelen. Andere overheidspartijen (provincie en LNV) zijn verantwoordelijk 

voor het opstellen en handhaven van beheerplannen, en het formeel toetsen (via Natuurbe-

schermingswet-vergunningen) van activiteiten die mogelijk effecten op Natura 2000 hebben.  

 

Milieuhygiënisch gezonde veehouderijsector 

De gemeente Westerveld is van mening dat sectorale milieuwetgeving mede voorziet in de be-

scherming van de kwetsbare gebieden/functies in de omgeving en het woon- en leefmilieu van 

omwonenden. De gemeente stelt in aanvulling hierop voorwaarden (bijvoorbeeld in de milieu-

vergunning) als een bedrijf qua locatie, omvang of bedrijfsvoering een risico voor het milieu kan 

gaan vormen.  

 

Het streven is erop gericht bij uitbreidingen van bedrijven te bewerkstelligen dat moderne stal-

len worden toegepast, of maatregelen worden getroffen waarmee milieuwinst geboekt kan wor-

den ten opzichte van de huidige situatie van de bedrijven. Hierbij wordt het ALARA-beginsel 

toegepast (milieubelasting As Low As Reasonably Achievable), en wordt gekeken naar toepas-

sing van BTT (Best Beschikbare Technieken) om het milieu te beschermen. Daarmee streeft de 

gemeente naar vermindering van negatieve milieueffecten. 
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4 Huidige situatie en autonome ontwikke-

ling 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt enerzijds de huidige situatie in het plangebied beschreven. Voorts worden 

de autonome ontwikkelingen beschreven. Dit zijn de ontwikkeling die zouden plaatsvinden zon-

der vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. De autonome ontwikkeling wordt bepaald 

door de volgende factoren:  

 

- De uitvoering van overheidsbeleid (zie hoofdstuk 3) 

- De mogelijkheden in de vigerende bestemmingsplannen  

- De trends en ontwikkelingen per sector/thema   

 

Bij de beschrijving van de autonome ontwikkeling wordt specifiek ingegaan op de drie thema´s 

waarop in dit MER wordt ingezoomd, te weten agrarische bouwblokken, kampeerterreinen en 

natuurontwikkeling. Zodoende kan in hoofdstuk 6 van dit MER een goede beoordeling worden 

gemaakt van de effecten op deze drie thema´s ten opzichte van de autonome ontwikkeling.  

 

Voor de leesbaarheid van het MER wordt in de autonome ontwikkeling uitgegaan van de huidi-

ge actieve agrarische bedrijven en een agrarisch bouwblok (ca 230). In de vigerende bestem-

mingsplan zijn echter nog veel meer agrarische bouwblokken opgenomen, waarvan een sub-

stantieel deel niet meer wordt gebruikt voor agrarische doeleinden, maar bijvoorbeeld voor wo-

nen. Deze niet meer in gebruik zijnde bouwblokken liggen vaak ook nabij natuurgebieden. In 

het nieuwe bestemmingsplan krijgen deze niet meer in gebruik zijnde bouwblokken geen agra-

rische bestemming meer. Het aantal ‘papieren’ bouwblokken daalt daardoor fors, vooral nabij 

natuurgebieden. In de beoordeling in deze MER wordt dit niet meegewogen, maar deze daling 

van het aantal ‘papieren’ bouwblokken is uiteraard wel positief voor het milieu. 

 
4.2 Ruimtegebruik 

In deze paragraaf wordt het ruimtegebruik binnen het plangebied beschreven.  

 

 
4.2.1 Huidige situatie 

 

Landbouw 

De gemeente Westerveld is een gebied met een waardevol oud cultuurlandschap, waarin de 

landbouw vanouds een zeer belangrijke rol speelt. De landbouwgebieden zijn nauw verweven 

met de natuurgebieden, de bossen, de vele landschapselementen en de diverse recreatieve 

ontwikkelingen. Qua verschijningsvorm komen zowel kleinschalige als meer grootschalige land-

bouwgebieden voor. De landbouw wordt in Westerveld vooral gevormd door de veehouderij, 

waarbij de nadruk ligt op de melkveehouderij. Ongeveer 60% van de totale oppervlakte van de 

gemeente is landbouwgrond. Circa 2,5% van de beroepsbevolking is werkzaam in de agrari-

sche sector of in de daaraan gelieerde bedrijven. 
 

Recreatie 

De gemeente Westerveld biedt voorzieningen voor zowel de dag- als verblijfsrecreatie. Ken-

merkend voor de gemeente is natuur- en/of routegebonden recreatie. Dit wordt met name be-

paald door de Nationale Parken Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold die in de gemeente 

gelegen zijn. Ook recreatie op cultuurhistorisch gebied en watergebonden recreatie geven de 
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gemeente Westerveld haar karakter. De gemeente telt ook volop mogelijkheden om te over-

nachten. Een groot deel van de recreatievoorzieningen is gelegen in of bij de natuurgebieden. 

Ook nabij de aanlegplaatsen voor vaarrecreanten zijn accommodaties aanwezig. De toeristi-

sche werkgelegenheid (direct en indirect) is relatief belangrijk voor de gemeente. Met een aan-

deel van 26% in de totale werkgelegenheid, vormt toerisme in Westerveld een belangrijke pijler 

voor de lokale economie. 

 

Natuur 

Een groot deel van het grondgebied van de gemeente Westerveld bestaat uit natuurgebieden. 

De grootste aaneengesloten gebieden betreffen de Natura 2000-gebieden Drents-Friese Wold, 

Dwingelderveld en Holtingerveld, maar er liggen ook grotere gebieden ten westen van Frede-

riksoord en in de beekdalen. Door hun grote oppervlakte zijn de gebieden robuust, en herber-

gen zij belangrijke ecologische waarden. Vaak is er in de natuurgebieden sprake van samen-

loop met landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Daarnaast zijn deze gebieden van 

groot belang voor de recreatiesector in Westerveld. De natuurgebieden in de beekdalen zijn 

daarnaast van belang voor het vasthouden en zuiveren van water. 

 

Overige functies 

Verspreid over het buitengebied komen diverse kleinschalige functies voor, meestal in combina-

tie met wonen in voormalige boerderijen. In het plangebied bevinden zich bovendien twee 

drinkwaterwinningen en twee ontgrondingslocaties (zandwinningen). 

 
4.2.2 Autonome ontwikkeling 

 

Landbouw 
In de vigerende bestemmingsplannen buitengebied van de gemeente Westerveld hebben in-
tensieve en grondgebonden veehouderijbedrijven over het algemeen een bouwblok van 1,5 ha 
bij recht. Veel bedrijven hebben ook gebruik gemaakt van deze bouwmogelijkheden. Via toe-
passing van een wijzigingsbevoegdheid kan in de vigerende plannen 2 ha worden toegestaan 
als aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan. Ook is onder voorwaarden nieuwvestiging 
van agrarische bouwblokken mogelijk. Nieuwvestiging van intensieve veehouderijen is in de 
vigerende bestemmingsplannen niet mogelijk. 
 

Landelijk gezien is in de landbouw schaalvergroting de trend. Dit geldt zowel voor de grondge-

bonden veehouderij (in het bijzonder na afschaffing van het melkquotum) als in de intensieve 

veehouderij. Gebaseerd op bedrijfsgrootte wordt in dit MER uitgegaan van de volgende indeling 

in stoppers, gelijkblijvers en groeiers (peildatum 2007).  

 

• Bedrijven < 40 NGE stoppen 

• Bedrijven 40-70 NGE blijven op huidige omvang 

• Bedrijven > 70 NGE groeien tot maximale planologische ruimte 

 

Recreatie 
In de vigerende bestemmingsplannen buitengebied van de gemeente Westerveld is nieuwvesti-
ging en oppervlaktevergroting van kampeerterreinen niet mogelijk. Hetzelfde geldt voor huisjes-
terreinen. In bestemmingsplan recreatieterreinen Diever is wel ruimte opgenomen voor uitbrei-
ding van kampeerterreinen. 
 

In de recreatiesector is het aantal overnachtingen de laatste jaren iets teruggelopen. De recrea-

tiebedrijven zetten nu in op kwaliteitsverbetering van het aanbod om deze ontwikkeling een halt 

toe te roepen. Voor kwaliteitsverbetering is soms meer fysieke ruimte nodig. 

 

Natuur 

De doelstelling is dat in 2018 de EHS is gerealiseerd. Dit houdt in dat de gebieden die begrensd 

zijn als nieuwe natuur zijn aangekocht en ingericht als natuur. De financiering van de EHS staat 

echter onder druk. Ook is niet duidelijk of het EHS-beleid toereikend is om de afname van de 

biodiversiteit te stoppen.  
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Overige functies 

Verwacht wordt dat de nevenactiviteiten op (voormalige) agrarische bedrijven licht zullen toe-

nemen; vooral bij agrarische bedrijven die niet meegaan in de schaalvergroting. Het aantal bur-

gerwoningen (al dan niet in voormalige boerderijen) zal wellicht iets stijgen.  

 
4.3 Natuur 

Een belangrijk deel van de gemeente Westerveld is beschermd bos- of natuurgebied. Zo zijn de 

gebieden Drents-Friese Wold en Leggelderveld, Dwingelderveld en Holtingerveld (voorheen 

Havelte Oost) aangewezen als Natura 2000-gebied. Het Drents-Friese Wold en het Dwingel-

derveld zijn daarnaast ook aangewezen als Nationaal Park. Deze drie gebieden maken, samen 

met de in het Gebiedsplan begrensde bos- en natuurgebieden ook deel uit van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). Naast de drie genoemde natuurgebieden en de EHS komen er verspreid 

in de gemeente bossen, heidevelden, e.d. voor. 

 
4.3.1 Huidige situatie 

 

Natura 2000 

Het Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Holtingerveld (voorheen: Havelte-Oost) en het Dwin-

gelderveld zijn vanwege het voorkomen van bijzondere habitattypen en soorten op grond van 

de Europese Habitatrichtlijn aangemeld als Natura 2000-gebied. In de Passende Beoordeling is 

een volledig overzicht van de instandhoudingsdoelen per gebied opgenomen. In deze paragraaf 

volgt een korte beschrijving per gebied met van de belangrijkste waarden en doelstellingen.  

 

 
Figuur 4.1: Natura 2000-gebieden 

 

Drents-Friese Wold & Leggelderveld 

Het Drents-Friese Wold & Leggelderveld vormt een afwisselend landschap dat voor een groot 

deel bestaat uit naaldbos met daarin verspreid voorkomende grootschalige heidevelden met 

hoogveenvegetaties, en zwakgebufferde en zure vennen. Verder omvat het gebied zandver-

stuivingen, jeneverbesstruweel, schrale graslanden, beken en loofbos.  

 

Het gebied is aangewezen (aangemeld) voor 13 habitattypen die vrijwel alle kenmerkend zijn 

voor (zeer) voedselarme droge en natte milieus. Het gaat om Stuifzandheiden met struikhei 

(H2310), Binnenlandse kraaiheibegroeiingen (H2320), Zandverstuivingen (H2330), Zeer zwak-
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gebufferde vennen (H3110), Zwak gebufferde vennen (H3130), Zure vennen (H3160), Beken 

en rivieren met waterplanten (H3260A), Vochtige heiden (H4010A), Jeneverbesstruwelen 

(H5130), Heischrale graslanden (H6230*), Actieve hoogvenen (H7110B*), Pioniervegetaties 

met snavelbiezen (H7150) en Oude eikenbossen (H9190).  De typen Heischrale graslanden en 

Actieve hoogvenen zijn op Europees niveau aangemerkt als prioritaire typen. Deze typen drei-

gen binnen Europa te verdwijnen en hiervoor gelden extra strenge toetsingscriteria in het geval 

er negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen optreden. 

 

Het merendeel van de habitattypen valt in de stikstof-gevoeligheidsklasse ‘zeer gevoelig’ met 

kritische depositiewaarden van 400 tot 1300  mol/ha/jr. De huidige staat van instandhouding 

van deze habitattypen is matig ongunstig tot zeer ongunstig. Voor alle habitattypen geldt een 

verbeteropgave ten aanzien van de kwaliteit. Voor stuifzandheiden, zandverstuivingen, beken, 

vochtige heiden, heischrale graslanden, vegetaties met snavelbiezen en oude eikenbossen 

geldt tevens een uitbreidingsdoelstelling ten aanzien van de oppervlakte.  

 

Het gebied is ook aangewezen (aangemeld) voor de Habitatrichtlijnsoorten kamsalamander en 

drijvende waterweegbree. Voor de eerste gelden verbeterdoelstellingen en voor de laatste be-

houdsdoelstellingen. Onder de Vogelrichtlijn is het Drents Friese Wold& Leggelderveld aange-

wezen voor de broedvogels: dodaars, wespendief, draaihals, zwarte specht, boomleeuwerik 

paapje roodborsttapuit, tapuit en grauwe klauwier. Voor draaihals en tapuit gelden verbeterop-

gaven, voor de andere behoudsdoelstellingen.  

 

In de huidige situatie is de achtergronddepositie hoger dan de kritische depositiewaarde van 

enkele habitats in het Drents-Friese Wold & Leggelderveld. Dit wordt deels veroorzaakt door 

bronnen elders, deels door bedrijven op het grondgebied van de gemeente Westerveld. De 

door Alterra berekende bijdrage door Westerveldse bedrijven is weergegeven in figuur 4.2. Een 

toelichting op de rekenmethode is opgenomen in bijlage 4.  

 

 

 

Figuur 4.2 Kaart stikstofdepositie 2008 (bijdrage Westerveldse bedrijven) 
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Holtingerveld 

Holtingerveld is een gevarieerd heide- en bosgebied op de stuwwal Havelterberg. Bijzonder is 

het voorkomen van rode keileem op de stuwwal, waardoor er een grote vegetatiekundige ver-

scheidenheid is ontstaan. Kenmerkend voor dit gebied zijn de zeer soortenrijke heischrale gras-

landen die tot het prioritaire habitattype Heischraal grasland behoren. Daarnaast bestaat Holtin-

gerveld uit droge en natte heide, stuifzanden, vennen en eikenberkenbos. 

 

Kwalificerende habitattypen voor dit gebied zijn: Stuifzandheiden met struikhei (H2310), Binnen-

landse kraaiheibegroeiingen (H2320), Zandverstuivingen (H2330), Zure vennen (H3160), Droge 

heiden (H4030), Vochtige heiden (H4010A), Heischrale graslanden (H6230*), Actieve hoogve-

nen (H7110B*), Pioniervegetaties met snavelbiezen (H7150) en Oude eikenbossen (H9190).  

Voor vrijwel alle typen geldt een verbeteropgave ten aanzien van de kwaliteit. Voor de heischra-

le graslanden, vochtige heiden en zandverstuivingen is ook een uitbreidingsdoel ten aanzien 

van de oppervlakte gesteld. Ook voor habitatrichtlijnsoort kamsalamander is dit gebied aange-

wezen en hiervoor geldt een verbeteropgave. Het gebied is formeel niet aangewezen onder de 

Vogelrichtlijn, maar tapuit is als complementair doel opgenomen als broedvogel waarvoor een 

behoudsopgave geldt. 

 

Voor de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Holtingerveld in de huidige situatie wordt 

verwezen naar kaart 4.2. 

 

Dwingelderveld 

Het Dwingelderveld is een uitgestrekt heide- en bosgebied, dat de grootste oppervlakte goed 

ontwikkelde natte heide van Europa herbergt. Hier komen verder droge heiden, stuifzanden, 

jeneverbesstruwelen, hoogveenvennen, zwakgebufferde en zure vennen, hoogveenvegetaties 

en eikenbossen voor. 

 

Het Dwingelderveld is voor min of meer dezelfde habitattypen aangewezen als het Drents- Frie-

se Wold & Leggelderveld en Holtingerveld: Stuifzandheiden met struikhei (H2310), Binnenland-

se kraaiheibegroeiingen (H2320), Zandverstuivingen (H2330), Zwak gebufferde vennen 

(H3130), Zure vennen (H3160), Vochtige heiden (H4010A), Jeneverbesstruwelen (H5130), 

Heischrale graslanden (H6230*), Actieve hoogvenen (H7110B*), Herstellende hoogvenen 

(H7120), Pioniervegetaties met snavelbiezen (H7150), Beuken-eikenbossen met hulst (H9120) 

en Oude eikenbossen (H9190). Het prioritaire habitattype Actieve hoogvenen, subtype hoog-

veenlandschap (H7110A) is opgenomen als complementair doel. Voor vrijwel alle habitattypen 

geldt een verbeteropgave ten aanzien van de kwaliteit. Voor zure vennen, vochtige heiden, 

heischrale graslanden, actieve hoogvenen, pioniervegetaties met snavelbiezen en oude eiken-

bossen geldt dat ook voor de oppervlakte. Ook voor dit gebied is kamsalamander als kwalifice-

rend aangemerkt. Er is een verbeterdoelstelling opgenomen. 

 

Onder de Vogelrichtlijn is het Dwingelderveld aangewezen voor de broedvogels dodaars, ge-

oorde fuut, zwarte specht, boomleeuwerik, paapje, roodborsttapuit en tapuit. Voor de niet-

broedvogels voor kleine zwaan, toendrarietgans, wintertaling en slobeend. Kleine zwaan en 

toendrarietgans maken gebruik van het Dwingelderveld om te slapen op de grote plassen. Foe-

rageergebieden liggen in het agrarisch gebiede buiten de Natura 2000-gebieden. Zie kaart 4.3.  
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Figuur 4.3 Foerageergebieden, slaapplaatsen en trekbewegingen wintervogels in zuidwest Drenthe  

 

Voor de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Dwingelderveld in de huidige situatie wordt 

verwezen naar kaart 4.2. 

 

Ecologische Hoofdstructuur  

Op kaart 4.4 is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) binnen de gemeente aangegeven. De 

EHS-kerngebieden vertonen grote overlap met de reeds behandelde drie Natura 2000-

gebieden. Daarnaast liggen er EHS-gebieden in de beekdalen van de Wapserveense Aa en 

Vledder Aa met dotterbloemgraslanden en natte schraalgraslanden, het bos- en heidegebied bij 

het Nijensleeker veld, bosgebieden bij Vledder en Frederiksoord, bosgebieden en bloemrijke 

graslanden ten zuiden van Darp en ten zuiden en oosten van Holtingerveld. In het agrarisch 

gebied ten noorden van het Dwingelderveld en Holtingerveld liggen verspreid nog enkele kleine 

heideterreintjes en bosjes die ook begrensd zijn als EHS. 
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Figuur 4.4: natuur in Westerveld volgens POP II (bron: Kadernota) 

 

Tot de EHS behoren ook de provinciale verbindingszones tussen de natuurgebieden. Binnen de 

gemeente Westerveld waren dat er vier (zie kaart), maar bij de vaststelling van de Omgevings-

visie van de Provincie in juni 2010 zijn drie daarvan in de ecologisch/ multifunctionele verbin-

ding tussen het Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en de Hunze opgenomen. Voor de multi-

functionele zones gelden naast natuur ook andere gebruiksfuncties, waaronder vooral recreatie. 

Het EHS beschermingssregime is hiervoor dan ook niet meer van toepassing. Voor de verbin-

dingszone in het westen van de gemeente geldt dat nog wel. Het gaat hier om de provinciale 

ecologische verbinding tussen het gebied Nijensleekerveld en het Drents-Friese Wold (de oude 

zone ‘Vledderhof -De Eese’) die de voor de verschillende doelsoorten behorend bij de droge en 

vochtige schrale en bosachtige milieus een verbinding moet vormen. 

 

Binnen de gemeentegrenzen ligt ook een tracé van de Noordelijke Natte As. Het gaat om een 

aftakking van de Natte As langs de Steenwijker Aa. De beekdalen van de Wapserveense Aa en 

Vledder Aa liggen in het zoekgebied voor deze robuuste verbindingszone die het Drents-Friese 

Wold verbindt met de Wieden en Weeribben in Overijssel. Voor deze robuuste verbindingszone 

geldt het meest ambitieuze ambitieniveau (B3), hetgeen betekent dat de zone voor een groot 

aantal kritische soorten leefgebied moet bieden. (Voor deze zone heeft Alterra de ecosysteem-

typen  Beek en beekdalbos en grasland met klein water aangegeven. Robuuste verbindingszo-

nes kunnen meerdere functies vervullen. Voor landbouw en recreatie bestaan kansen voor 

meekoppeling bijvoorbeeld in de vorm van agrarisch natuurbeheer, maar hieraan zijn voor-

waarden verbonden. Voor de landbouw geldt dat vermesting, vervuiling, ontwatering en versto-

ring voorkomen moet worden. Recreatie kan alleen in extensieve vorm, waarbij verstoring voor-

komen moet worden.
3
  

 

                                                                  
3
 Verkenning robuuste verbindingszones Natte As Noord Nederland, Royal Haskoning 2002. 
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Bijna alle EHS gebieden in de gemeente Westerveld zijn gevoelig voor verzuring vanuit atmos-

ferische depositie. Op kaart 4.5 zijn de gebieden aangegeven die de provincie op grond van de 

Wet ammoniak en veehouderij (Wav) als zeer kwetsbaar heeft aangewezen. (Het betreft hier de 

aangepaste kaart uit 2010.) Ter bescherming van deze zeer kwetsbare natuurgebieden worden 

in milieuvergunningsprocedures aan veehouderijen, in de Wav-gebieden en in de zone van 250 

meter daaromheen, regels gesteld ten aanzien van de ammoniakemissie.  

 

 
Figuur 4.5 Gebieden Wet ammoniak en veehouderij 

 

Binnen de gemeente zijn de open beekdalen en het agrarisch gebied daaromheen belangrijke 

leefgebieden voor weidevogels. In figuur 4.6 zijn de belangrijke weidevogelgebieden weergege-

ven. 

 

 
Figuur 4.6 Weidevogelgebieden 
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Beschermde soorten 

Vooral in de natuurgebieden binnen de gemeente komen veel verschillende soorten voor die 

beschermd zijn onder de Flora- en faunawet of die op de Rode Lijst staan. Dat zijn planten als 

klokjesgentiaan, zonnedauw en diverse orchideeën die in de heide- en bosgebieden voorko-

men, en diersoorten als boommarter, vleermuis, das, kamsalamander, heikikker, adder, ring-

slang, en verschillende beschermde dagvlinders en libellen.  

 

In het buitengebied kunnen ook beschermde soorten leven. Vooral soorten als kamsalamander, 

ringslang, das en veel vleermuissoorten zijn niet per definitie gebonden aan de grenzen van 

een beschermd natuurgebied. Ook in de watergangen kunnen beschermde soorten aanwezig 

zijn. Het kan gaan om vissen als bittervoorn en kleine modderkruiper of soorten als heikikker. 

 

Nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen in de gemeente moeten worden getoetst aan de Flora- en 

faunawet. Daarbij geldt dat negatieve effecten voorkomen moeten worden door bijvoorbeeld 

mitigerende maatregelen. In het geval dat niet volledig voorkomen kan worden zal ontheffing 

van de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn. Voor ontheffingsaanvragen waarbij strikt be-

schermde soorten betrokken zijn gelden de criteria dat er geen alternatief is, er een bij wet ge-

noemd belang mee gediend wordt en geen afbreuk gedaan wordt aan de staat van instandhou-

ding van de soort. 

 

 
4.3.2 Autonome ontwikkeling 

De autonome ontwikkeling van de economische functies landbouw en recreatie en de uitvoering 

van de natuurontwikkelingsopgave volgens de vigerende plannen hebben mogelijk gevolgen 

voor de Natura 2000-gebieden, de Ecologische Hoofdstructuur of voor beschermde soorten 

planten en dieren. Dit wordt hieronder toegelicht. 

 

Agrarische bedrijven 

De actuele en toekomstige stikstofdepositie in de Natura 2000 gebieden (de achtergronddeposi-

tie) in de gemeente overschrijdt in de huidige situatie al de kritische depositiewaarden van het 

merendeel van de habitattypen waarvoor de drie Natura 2000 gebieden zijn aangewezen. De 

toename van het aantal stuks vee die gepaard kan gaan met de uitbreiding van bestaande 

bouwblokken en de nieuwvestiging van bouwblokken op grond van de vigerende bestemmings-

plannen kan leiden tot toename in stikstofdepositie op de daarvoor gevoelige habitattypen in de 

relevante Natura 2000 gebieden. 

 

De genoemde toename van stikstofdepositie kan eveneens effecten hebben op voor verzuring 

gevoelige EHS-gebieden. Verdere doorontwikkeling van de agrarische bedrijven kan daarnaast 

effect hebben op EHS-gebieden die zich in het agrarisch gebied bevinden, zoals de provinciale 

verbindingszone en de robuuste verbinding Natte As. Doorontwikkeling van de landbouw kan 

leiden tot verstening en verdichting van het landschap. Dit kan ongunstig zijn voor de weidevo-

gelgebieden in de beekdalen. 

 

Voor beschermde soorten geldt dat de effecten niet goed vooraf op planniveau te beoordelen 

zijn. Bij individuele activiteiten zal getoetst moeten worden of beschermde planten- en/of dier-

soorten voorkomen en of deze effecten ondervinden. 

 

Kampeerterreinen 

In de vigerende plannen is geen sprake van nieuwvestigings- of uitbreidingsmogelijkheden voor 

kampeerterreinen. Bovendien wordt verstoring van natuurgebieden slechts voor beperkt deel 

wordt veroorzaakt door de verblijfsrecreatie (rest door dagrecreatie). Daarnaast kan er vanuit 

gegaan worden dat recreanten op de paden blijven, en de verstoring van natuurwaarden daar-

door beperkt blijft. Niettemin kunnen de aanwezige kampeerterreinen bijdragen aan een moge-

lijke toename in verstoring van natuurwaarden. Hierbij kan het gaan om broedvogels of om foe-

ragerende wintervogels.  
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Natuurontwikkeling 

De vigerende bestemmingsplannen bevatten geen algemene wijzigingsbevoegdheid voor de 

functieverandering van agrarisch gebied naar natuur. Hierdoor is er sprake van een knelpunt in 

de realisatie van de EHS. 

 

Samenvatting AO Natuur 

- stikstofdepositie groot knelpunt 

- verstoring door recreatie mogelijk knelpunt 

- kans op verbetering door verruimen planologische mogelijkheden realisatie EHS 

 

 
4.4 Landschap en cultuurhistorie 

Landschap en cultuurhistorie worden in deze paragraaf gezamenlijk behandeld. Dit is in lijn met 

de Handreiking “Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA” van de Rijksdienst voor het Erfgoed (2009).  

Het aspect archeologie (dat ook behoort tot het begrip cultuurhistorie) wordt separaat behan-

deld in de volgende paragraaf. 

 
4.4.1 Huidige situatie  

 

Ontstaansgeschiedenis 

Aan de hand van een aantal kaarten uit verschillende perioden wordt een beeld gegeven van 

de ontwikkeling van het landschapspatroon. De gaafheid van dit patroon wordt aangegeven en 

er wordt een beschrijving gegeven van de belangrijkste cultuurhistorische elementen die nu nog 

in het landschap aanwezig zijn. 

 

Ontwikkeling van het landschapspatroon 

Het landschap van de gemeente Westerveld maakte oorspronkelijk deel uit van de Diverder 

Dingspil (Pijnacker-kaart van Drenthe, 1634). De structuur van het landschap met beekdalen, 

venen en hogere zandgronden is goed op de kaart te onderscheiden. De kaart van begin 19
de

 

eeuw (De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust, 1811-1813) laat zien dat er met 

name in de veengebieden grote veranderingen hebben plaatsgevonden. Er zijn wegdorpen ont-

staan (o.a. Wapserveen) die de ontginningsbasis vormden voor de achtergelegen veengronden. 

Kenmerkend voor dit gebied zijn de lange smalle kavels. Begin 19
de

 eeuw bestonden de zand-

gronden nog grotendeels uit open heidevelden waar de schapen graasden. De beekdalen, die 

in de zomermaanden een functie hadden als weidegebied, waren in die periode deels verkaveld 

(de weidegronden) terwijl andere delen een gemeenschappelijk bezit vormden (de Meenthen en 

Madegronden). Grenzend  aan de dorpen zijn de essen te zien. Een belangrijke ingreep in het 

landschap vormde ook de aanleg van de Drentse Hoofdvaart. De kaart van een halve eeuw 

later (Grote Historische Atlas van Nederland, 1851-1855) laat niet veel verschillen zien. Op en-

kele plaatsen in de beekdalen (o.a. De Havelter Meenthe) heeft de verkaveling zich verder 

doorgezet en ten zuidwesten van Havelte hebben de veenontginningen zich verder uitgebreid. 

Ruim een halve eeuw later (Historische Atlas van Drenthe, ca. 1920) is duidelijk te zien dat het 

veld (de heide) kleiner is geworden. Delen hiervan zijn ontgonnen en in cultuur gebracht als 

weidegronden en grote delen zijn bebost (o.a. Wester- en Oosterzand ten noorden van Uffelte 

en het Lheederzand ten zuiden van Dwingeloo). De meeste veranderingen in het landschap 

hebben zich in de 20
ste

 eeuw voorgedaan: Beken (o.a. de Oude Vaart) zijn rechtgetrokken, de 

oorspronkelijke heidevelden zijn vrijwel geheel verdwenen en omgezet in landbouwgrond en 

bos. Het landschap is mede door de ruilverkavelingen in de zestiger jaren veel grootschaliger 

en rationeler van opzet geworden. Ook is er door boerderijverplaatsing bebouwing ontstaan 

buiten de dorpen. 
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Figuur 4.7 Pynacker-kaart 

 

 

 
Figuur 4.8 Franse Kaart 
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Kaart 4.9 Kaart 1850 

 

 

 

Figuur 4.10 Kaart 1920
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Landschapstypen 

Het landschap binnen de gemeente Westerveld, vormt een overgangsgebied van twee grote 

regionale landschappelijke eenheden: 

 

1. het esdorpenlandschap 

2. het wegdorpenlandschap 

3. het ontginningenkolonielandschap 

 

Deze landschappelijke eenheden maken deel uit van grotere regionale structuren en zijn ge-

meentegrens overschrijdend. Het esdorpenlandschap maakt deel uit van het Drents plateau. 

Het landschap in Westerveld vormt hiervan de zuidwestelijke uitloper. Het wegdorpenlandschap 

maakt deel uit van een grotere eenheid die in westelijke richting doorloopt in de kop van Over-

ijssel. Binnen deze landschappelijke eenheden zijn meerdere landschapstypen te onderschei-

den.  

 

Ondanks al deze veranderingen is in de gemeente Westerveld de oorspronkelijke landschaps-

structuur nog voor een groot deel goed herkenbaar in het huidige landschapsbeeld. De herken-

baarheid van het oorspronkelijke patroon en de daarmee samenhangende gaafheid is echter 

niet overal hetzelfde en varieert per gebied.  

 

In figuur 4.11 zijn de aanwezige landschapstype weergegeven. In de navolgende tekst volgt 

een korte beschrijving op hoofdlijnen. In de Kadernota is onder hoofdstuk 6, Landschappelijke 

prestaties bij nieuwe ontwikkelingen, een gedetailleerde beschrijving per landschapstype opge-

nomen. 

 

 
Figuur 4.11 Landschapstypen 
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Esdorpenlandschap 

Verreweg het grootste deel van het gemeentelijk grondgebied maakt deel uit van het esdorpen-

landschap. Binnen dit landschapstype komt een aantal verschillende deelgebieden voor, even-

eens elk met haar eigen ontstaansgeschiedenis en kenmerken. Binnen het esdorpenlandschap 

wordt nader onderscheid gemaakt in: 

 

• de essen 

• de veldgronden (heide en bos) 

• de beekdalen 

• de veldontginningen (landbouwgronden) 

 

De kernkwaliteiten van het essenlandschap zijn haar openheid en reliëf. Het landschap wordt 

deels begrensd door houtwallen en bosrestanten en is voornamelijk in gebruik als bouw- en 

grasland. Op de essen is geen bebouwing aanwezig. 

 

Bij veldgrondenlandschap kan worden onderscheiden in heide- en bosgebieden. Het Wapser-

zand, Dieverzand en Oosterzand vormen voorbeelden van heidegebieden. Het kenmerkende 

voor heidegebieden is de afwisseling in open en besloten delen met vennen. De voornaamste 

functie van het landschap wordt gevormd door de natuur. Bij bosgebieden is juist sprake van 

een sterke verdichting. Het nauwelijks bebouwde landschap bestaat voornamelijk uit loof- en 

naaldhoutbos met vennen.  

 

Het beekdallandschap in de gemeente Westerveld kenmerkt zich door de openheid, reliëf en de 

geringe mate van bebouwing. Er ontstaat verdichting door houtwallen evenwijdig aan en dwars 

op de beekdalranden. In de Veldhuizerlanden en de Zuid Wapserlanden zijn op verschillende 

plaatsen grenswallen en dwarswallen aanwezig. Het fijnmazige patroon is nog goed te zien ten 

oosten van Park Midzomer. Het landschap is voornamelijk in gebruik als grasland. 

 

Veldontginningen kunnen in het algemeen gekarakteriseerd worden als grote open, kale land-

schappen. Landschappelijk gezien betekende de ontginning van de heidevelden een grote ver-

andering. Tot die tijd bestond het landschap uit relatief kleine enclaves cultuurgrond in de on-

middellijke nabijheid van de nederzettingen, te midden van uitgestrekte heidevelden. Na de 

ontginningen van de heidevelden was nagenoeg alle grond in cultuur gebracht. Het Wapserveld 

en het Oldendieverveld zijn voorbeelden van jonge veldontginningen. Er zijn nog enkele heide-

restanten in deze gebieden aanwezig. Gedeelten van de heidevelden zijn na de ontginning be-

bost. Hierdoor zijn in het noordelijk gedeelte van de gemeente grote boscomplexen ontstaan. 

Deze boscomplexen hebben gezorgd voor een verdichting van het landschap. Grote delen van 

de Berkenheuvel, het Wapser- en Dieverzand waren al eerder bebost om de stuifzanden vast te 

leggen. Het landschap is in gebruik als bouw- en grasland en kenmerkt zich door houtwallen en 

singels. Een deel van de houtwallen en singels zijn inmiddels verdwenen door de ruilverkave-

ling. 

 

Wegdorpenlandschap 

Binnen de gemeente bevindt zich een aantal gebieden die behoren tot het wegdorpenland-

schap van de veenrandontginningen. Het gaat hierbij om het gebied rond Veendijk in het uiter-

ste zuidwesten van de gemeente en de gebieden rond Wapserveen en Nijensleek. Ht eland-

schap kenmerkt zich door de afwisseling in open en besloten delen en is voornamelijk in ge-

bruik als bouw- en grasland. 

 

Ontginningskolonielandschap 

In 1818 is de Maatschappij van Weldadigheid met als voornaamste doel het stichten van land-

bouwkoloniën op woeste gronden en de ontginning van deze gronden door paupers (behoefti-

gen) die ter plaatse gehuisvest moesten worden. Als vestigingsplaats werd gekozen de zuid-

westhoek van Drenthe, waar nog een groot deel van de bodem was bedekt met heide en veen. 

In de omgeving van het landgoed zijn de eerste twee koloniën gesticht: Frederiksoord en Wil-

lemsoord. Uiteindelijk werden zes vrije koloniën gesticht, waaronder ook Zorgvlied. Het kenmer-

kende van dit landschap is de strakke, planmatige opzet met afwisseling in open en besloten 
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delen. Het gaat om grote bospercelen of gras- en bouwland en is sterk gericht op agrarisch ge-

bruik en natuur. 

 

Historische bouwkunde 

Naast het historisch landschap onderscheidt de handreiking “Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA”  

ook het begrip historische bouwkunde. 

 

Beschermde dorpsgezichten 

Onderdeel van het Bestemmingsplan Buitengebied zijn de beschermde dorpsgezichten Eursin-

ge, Havelte Van Helomaweg en Westeinde (Dwingeloo). De oorspronkelijke ruimtelijke structuur 

en bebouwing van de dorpen zijn door de eeuwen heen goed bewaard gebleven. Dit heeft er 

toe geleid dat de dorpen als ‘beschermd dorpsgezicht’ zijn aangemerkt. In de bijlage bij het be-

stemmingsplan is een nadere beschrijving van de genoemde beschermde dorpsgezichten op-

genomen. Buiten het plangebied, maar wel in de gemeente Westerveld liggen de beschermde 

dorpsgezichten Brink van Dwingeloo, Wilhelminaoord-Frederiksoord en twee dorpsgezichten de 

kern Havelte.  

 

Bouwkundige monumenten 

Onderdeel van de cultuurhistorische waarden in het gebied zijn de gebouwen. Een aantal ka-

rakteristieke gebouwen en bouwwerken zijn aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument. 

Het gaat vooral om een aantal (Saksische) boerderijen, schuren, molens en landhuizen. Voor 

de bescherming hiervan geldt de Monumentenwet. De bescherming richt zich daarbij voorna-

melijk op de instandhouding van de gebouwde omgeving.  

 
4.4.2 Autonome ontwikkeling 

De autonome ontwikkeling van de economische functies landbouw en recreatie en de uitvoering 

van de natuurontwikkelingsopgave volgens de vigerende plannen hebben mogelijk gevolgen 

voor landschappelijke waarden.  

 

Historisch landschap 

 

Agrarische bouwblokken 

In de landschapstypen “ontginningskolonie” en “veldgronden” bevinden zich niet of nauwelijks 

agrarische bedrijven. In deze landschapstypen zijn grootschalige bos- en natuurgebieden ont-

staan. In de vier overige landschapstypen bevinden zich wel agrarische bedrijven. In onder-

staande tabel is weergegeven in hoeverre deze bedrijven naar verwachting zullen stoppen, blij-

ven of groeien. Opvallend is dat zich in het landschapstype beekdal relatief veel groeiers en 

relatief weinig stoppers bevinden. In het landschapstype essen is dit beeld omgekeerd: relatief 

veel stoppers en relatief weinig groeiers. In de landschapstypen heideontginning en wegdorpen 

houden de stoppers en groeiers elkaar in evenwicht. 

 

Landschapstype 
STOPPER 
< 40 NGE 

BLIJVERS 
40-70 NGE 

GROEIERS 
> 70 NGE totaal 

beekdal 28% 13% 60% 100% 

essen 62% 7% 31% 100% 

heideontginning 42% 14% 44% 100% 

wegdorpen 49% 9% 43% 100% 

totaal 45% 12% 43% 100% 

 

Het benutten van de bouwmogelijkheden in de vigerende plannen kan leiden tot verstening en 

verdichting van het landschap. Anderzijds kan ook, door toepassing van het Beeldkwaliteitsplan 

bij uitbreiding van agrarische bedrijven, nieuwe kwaliteit aan het landschap worden toegevoegd.  

 

Kampeerterreinen 

In de vigerende bestemmingsplannen wordt geen ruimte geboden voor nieuwvestiging of uit-

breiding van kampeerterreinen. In de vigerende plannen zal daarom ook geen aantasting van 

landschapswaarden plaatsvinden door extra ruimtebeslag van kampeerterreinen. Doorontwik-
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keling binnen bestaande grenzen heeft heeft weinig tot geen invloed op landschappelijke kwali-

teiten (uitgaande van een goede inpassing). 

 

Natuurontwikkeling 

De realisatie van de EHS is binnen de vigerende bestemmingsplannen zeer beperkt mogelijk. 

Alleen in het Drents-Friese Wold (gebieden Oude Willem en Martenswal) en bij het Dwingelder-

veld (Anserpad) is natuurontwikkeling mogelijk. Op het schaalniveau van de hele gemeente 

Westerveld is dit zeer beperkt. 

 

Conclusies AO landschap en cultuurhistorie 

 

- Risico op verstening en verdichting door nieuwvestiging of uitbreiding agrarische bouwblokken 

- Geen nieuwvestiging of uitbreiding kampeerterreinen 

- Kans op ontwikkeling landschap door natuurontwikkeling 

 

 

 
4.5 Archeologie 

 
4.5.1 Huidige situatie 

 

Met betrekking tot het archeologisch beleid heeft de gemeente een archeologische verwach-

tings- en beleidsadvieskaart laten opstellen. Op deze kaart staan per gebied binnen de ge-

meente de archeologische verwachting en het te handhaven beleid aangegeven. De archeolo-

gische verwachting is vastgesteld op basis van type bodem en hoogteligging ten opzichte van 

NAP. De archeologische beleidskaart is gebaseerd op de archeologische verwachtingskaart, de 

geïnventariseerde vindplaatsen, een overzicht van eerder archeologisch onderzochte terreinen 

en de beleidsrichtlijnen van de provincie Drenthe. Op basis van de beleidskaart kan per ruimte-

lijke ingreep bekeken worden welke vorm van archeologisch onderzoek noodzakelijk is.  

 

Op de verwachtingskaart is de gemeente Westerveld ingedeeld in gebieden variërend van een 

lage tot een hoge verwachting. Verspreid over het buitengebied van de gemeente Westerveld, 

komen diverse terreinen van bijzondere archeologische waarde voor. De waarde varieert van 

terrein van ‘zeer hoge archeologische waarde’ tot ‘archeologische betekenis’. Daarnaast komen 

depressies/ laagtes, al dan niet gevuld met organisch materiaal voor. Binnen de gemeente ko-

men twee terreinen voor die wettelijk beschermd zijn. Deze liggen in het Natura 2000-gebied 

Holtingerveld. Hier geldt het beschermingsregime van de Monumentenwet 1988.  

 

Voor de aangewezen archeologische terreinen van hoge tot zeer hoge waarde en de be-

schermde monumenten geldt een beleid van behoud in situ. Dat wil zeggen dat er in de gebie-

den in principe geen ingrepen gedaan mogen worden die de archeologische resten kunnen ver-

storen. Indien behoud in situ niet mogelijk is, dient een opgraving plaats te vinden. 

Bij archeologische terreinen van waarde dient een archeologisch onderzoek te worden uitge-

voerd voorafgaand aan de grondwerkzaamheden. 
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Figuur 4.12 Archeologische verwachtings en beleidsadvieskaart (bron: RAAP, bewerking door Grontmij) 

 
4.5.2 Autonome ontwikkeling 

De autonome ontwikkeling van de economische functies landbouw en recreatie en de uitvoering 

van de natuurontwikkelingsopgave volgens de vigerende plannen kunnen negatieve gevolgen 

hebben voor eventueel aanwezige archeologische waarden.  

 

Agrarische bouwblokken 

De agrarische bouwblokken bevinden zich vooral in de gebieden direct aangrenzend aan de 

oude esdorpen en rond de essen. Het esdorpenlandschap heeft over het algemeen een hoge of 

middelhoge verwachtingswaarde. In de autonome ontwikkeling kunnen dus effecten op eventu-

eel aanwezige archeologische resten optreden door uitbreidingen van bestaande agrarische 

bedrijven. Er liggen ook bedrijven in het wegdorpenlandschap (m.n. Wapserveen en Veendijk).  

Dit type landschap heeft deels een lage verwachtingswaarde, de kans dat er daar archeologi-

sche resten worden verstoord bij uitbreiding of nieuwvestiging is gering.  

 

Verblijfsrecreatie (kampeerterreinen) 

In de huidige bestemmingplannen wordt (m.u.v. bestemmingsplan recreatieterreinen Diever) 

geen ruimte gegeven voor uitbreiding of nieuwvestiging van kampeerterreinen. De terreinen 

liggen vrijwel allemaal in een gebied met een middelhoge tot hoge archeologische verwach-

tingswaarde. Aangezien er geen uitbreiding mogelijk is, heeft het vigerende beleid een neutraal 

effect op de archeologie. Eventuele aanpassingen aan of nieuwbouw van gebouwen op de ter-

reinen zelf, betreffen geringe ingrepen. Ingrepen tot een oppervlakte van 500m² zijn vrijgesteld 

van archeologisch onderzoek.  

 

Natuurontwikkeling 

In de vigerende plannen is natuurontwikkeling beperkt tot enkele locaties (Oude Willem, een 

gebied bij Martenswal en het gebied Anserpad (Dwingelderveld)). De ingrepen in de bodem ten 

behoeve van vernatting en verschraling van de bodem kunnen gevolgen hebben voor archeolo-

gie. Voor de Oude Willem geldt een lage archeologische verwachtingswaarde, maar de andere 

gebieden liggen in een omgeving met (middel)hoge archeologische verwachtingswaarde. Voor 

deze laatste gebieden is de kans dat natuurontwikkeling een negatief effect heeft op aanwezige 

archeologische resten groter. 
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Conclusies AO archeologie 

- in gebieden met hoge archeologische verwachtingswaarde kansen op negatief effect door uit-

breiding en nieuwvestiging agrarische bedrijven 

- kampeerterreinen geen effecten (geen uitbreiding of nieuwvestiging mogelijk) 

- bij natuurontwikkeling beperkte kans op aantasting archeologische waarden  

 
4.6 Bodem 

 
4.6.1 Huidige situatie 

In de onderstaande kaart is de bodemopbouw in de gemeente Westerveld gevisualiseerd. Goed 

herkenbaar zijn de escomplexen bij de dorpen, en de beekdalen met een gradiënt van veen 

naar moerig naar zandgrond. In Westerveld zijn grote oppervlakten veldgronden aanwezig. Ten 

noorden van Diever, ten noorden van Uffelte en ten zuiden van Dwingeloo bevinden zich duin-

vaaggronden. 

 

 

 
Figuur 4.13 Bodemopbouw 

 
4.6.2 Autonome ontwikkeling 

De benutting van bestaande bouwmogelijkheden van agrarische bedrijven leidt tot bodemingre-

pen. Hetzelfde geldt voor nieuwvestiging van agrarische bedrijven. De oorspronkelijke bodem-

opbouw kan hierdoor worden verstoord. Hetzelfde geldt – in mindere mate – voor kampeerter-

reinen. Ook de (beperkte) mogelijkheden voor natuurontwikkeling kunnen leiden tot bodemin-

grepen. Zo kan de voedselrijke toplaag worden verwijderd, en beeklopen of slenken worden 

hersteld. De huidige bodemopbouw kan daarmee worden teruggebracht tot een situatie vooraf-

gaand aan de ontginning.  

 

 

Conclusies AO bodem 

- geen knelpunten  
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4.7 Water 

 
4.7.1 Huidige situatie 

De gemeente Westerveld valt binnen het beheergebied van het waterschap Reest en Wieden. 

In het buitengebied is het waterschap verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwali-

teitsbeheer. Het watersysteem in Westerveld valt grofweg onder te verdelen in oppervlaktewa-

ter en grondwater.  

 

Oppervlaktewater 

Het oppervlaktewater in Westerveld bestaat voornamelijk uit een stelsel van beken en een ka-

naal. Het gaat dan om de volgende beken en kanaal: 

 

• Vledder Aa en Wapserveense Aa 

• Oude Vaart en Dwingelderstroom 

• Drentse Hoofdvaart 

 

De Vledder en Wapserveense Aa, die bijna gekanaliseerd zijn, doen dienst voor de afwatering 

van de landbouwgebieden in het westelijk deel van de gemeente. Het gaat om het gebied glo-

baal tussen Vledder, Diever en Wapserveen. Het brongebied van de Vledder Aa is enkele jaren 

geleden heringericht. Hierdoor is er in principe geen inlaat van gebiedsvreemd water meer no-

dig. Dit is gunstig voor de waterkwaliteit. 

 

In het oostelijke deel van de gemeente liggen de Oude Vaart en Dwingelderstroom zijn geheel 

gekanaliseerd. De Drentse Hoofdvaart heeft een belangrijke functie voor de afwatering van 

het Drents Plateau en doorsnijdt het beekdal van de Oude Vaart. 

 

Op het grondgebied van de gemeente Westerveld zijn nog geen gebieden aanwezig waar ge-

stuurde waterberging plaatsvindt. Wel wordt in de beekdalen gestreefd naar het zo lang moge-

lijk vasthouden van water, om problemen stroomafwaarts te voorkomen.  

 

Grondwater 

In de gemeente Westerveld bevinden zich twee grondwaterbeschermingsgebieden. Het grond-

waterbeschermingsgebied bij Havelte is van Vitens en dat bij Leggeloo is van Waterleiding-

maatschappij Drenthe. Rondom de eigenlijke waterwingebieden ligt een beschermingszone. De 

totale grondwaterbeschermingsgebieden worden primair beschermd op grond van de Provincia-

le Milieu Verordening (PMV).  

 

 
Figuur 4.14: Ligging waterwingebieden Havelte en Leggelo 
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4.7.2 Autonome ontwikkeling 

 

Oppervlaktewater 

In het kader van de Kaderrichtlijn water wordt door verschillende overheden, waaronder het wa-

terschap Reest en Wieden, gewerkt aan verbetering van de waterkwaliteit. Dit gebeurt door het 

terugdringen van emissies (o.a. vanuit de landbouw) en door het aanbrengen van waterzuive-

rende (bijv. natuurvriendelijke oevers met rietvegetatie). Ook een gezonde visstand is goed voor 

de waterkwaliteit.  

 

De provincie en de waterschappen zijn voorts bezig het vasthouden van water verder uit te 

breiden (met name in beekdalen, maar bijvoorbeeld ook op het Dwingelderveld). Ook is het ge-

bied Darperweiden (nabij Havelte) in beeld voor gestuurde waterberging. Op welke termijn dit 

gebied wordt ingericht voor waterberging is niet bekend.  

 

Grondwater 

Ten zuidoosten van Havelte is het gebied Darperweiden aangewezen als strategische grondwa-

terwinning. Op welke termijn deze locatie daadwerkelijk wordt ontwikkeld tot grondwaterwinning 

is niet bekend.  

 

Conclusies AO water 

 

- geen knelpunten 

- kans op verbetering waterkwaliteit door natuurontwikkeling 

 

 
4.8 Verkeer  

 
4.8.1 Huidige situatie 

Ontsluiting van de gemeente Westerveld vindt plaats langs een drietal provinciale wegen. Het 

gaat dan om: 

• de N371 (Assen - Meppel) 

• de N353 (Havelte - Oldeberkoop)  

• de N855 (Steenwijk - Spier).  

 

Deze wegen lopen als een driehoek dwars door de gemeente en van hieruit zijn de rijkswegen 

A28 en A32 te bereiken. De beide wegen lopen respectievelijk langs de oost- en westzijde van 

de gemeente. Daarnaast is er in de gemeente een aantal buslijnen. 

 
4.8.2 Autonome ontwikkeling 

In het buitengebied van Westerveld worden maatregelen uitgevoerd die gericht zijn op het om-

laag brengen van de snelheid (60 km/uur op de meeste wegen). Dit moet de verkeersveiligheid 

voor automobilisten en fietsers verbeteren.  

 

 

Conclusies AO verkeer 

 

- geen knelpunten 

 

 
4.9 Geluid 

 
4.9.1 Huidige situatie 

In de huidige situatie is er sprake van een geluidbelasting van 63 dB of hoger langs de door-

gaande provinciale wegen. Van kleinere wegen in het buitengebied zijn geen specifieke gege-

vens bekend. Wel kan worden aangenomen dat de geluidsbelasting aanmerkelijk lager zal zijn 

dan 63 dB.  
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De Natura 2000-gebieden Drents-Friese Wold & Leggelderveld en Dwingelderveld zijn aange-

wezen als stiltegebied. Dit is ook weergegeven in figuur 4.14. Voor deze gebieden geldt dat 

gemotoriseerd verkeer wordt beperkt en ontmoedigd (bijvoorbeeld door herinrichting of onttrek-

king van wegen). 

 
4.9.2 Autonome ontwikkeling 

Door toename van de economische activiteiten (m.n. landbouw en recreatie) kunnen de intensi-

teiten autoverkeer op lokale wegen toenemen. Hierdoor zou ook het geluidsbelasting iets kun-

nen toenemen.  

 

Conclusies AO geluid 

 

- geen knelpunten 

 

 

 
4.10 Lucht  

 
4.10.1 Huidige situatie 

De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging zijn wegverkeer, industriële bedrijven en de 

landbouw. Snelrijdende en optrekkende auto’s, bussen en vrachtwagens veroorzaken emissies 

van NO2. Bij stagnerend verkeer komen stoffen als benzeen- en CO vrij. De bronnen voor PM10 

(fijn stof) zijn zeer divers: o.a. verkeer, industrie en natuurlijke bronnen. 

 

Voor de stoffen zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2) en stikstofoxiden (NOx), fijn stof 

(PM10), lood (Pb), koolmonoxide (CO) en benzeen zijn grenswaarden vastgesteld. De concen-

traties van deze stoffen in de buitenlucht moeten hier minimaal aan voldoen. 

 

De gevolgen van luchtverontreiniging kunnen zijn schade aan de gezondheid van mensen en 

dieren en schade aan planten en gebouwen. NO2 en PM10 (fijn stof) veroorzaken gezondheids-

klachten en versterken hooikoorts en allergische en astmatische problemen.  

 

Fijn stof kan ook bij veehouderijen problematisch zijn. De concentratie van fijn stof van intensie-

ve veehouderijen is echter zeer lokaal en zal rond de stallen hoger zijn dan verder van de stal-

len. Van de fijn stof emissie uit de veehouderij is ruim de helft afkomstig uit pluimveestallen 

(kippen, kalkoenen en eenden), circa één derde uit varkensstallen en circa 10% uit rundveestal-

len.  

 

In bijlage 5 zijn kaarten opgenomen met de concentraties PM10 en NO2 in de gemeente Wes-

terveld in het jaar 2008. 
 
4.10.2 Autonome ontwikkeling 

In bijlage 5 zijn kaarten opgenomen met de concentraties PM10 en NO2 in de gemeente Wes-

terveld in het jaar 2020. Hieruit blijkt dat de concentraties over het gehele grondgebied van 

Westerveld gelijk blijven. Alleen nabij de A28 is er sprake van een zeer kleine toename. 
 

 

Conclusies AO luchtkwaliteit 

 

- geen knelpunten 
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4.11 Geur 

 
4.11.1 Huidige situatie 

De gemeente Westerveld heeft onderzoek laten doen naar de geurbelasting door agrarische 

bronnen in de gemeente. Aanleiding hiervoor was de beleidsruimte die de Wet geurhinder en 

veehouderij (Wgh) biedt om de wettelijke standaardafstanden te vergroten of te verkleinen. In 

het kader van dit onderzoek is ook de huidige achtergrondbelasting berekend. Uit deze bereke-

ningen is gebleken dat de achtergrondgeurbelasting in de huidige situatie op een zeer goed 

niveau. Zeer lokaal is de belasting iets hoger.  
 

 
Kaart 4.15 Achtergrondbelasting huidige situatie  

 
Aanvullend op de berekeningen van de achtergrondbelasting zijn tevens de vaste afstanden 
van de grondgebonden veehouderijen van gemeente Westerveld ingetekend op een kaart. 
Hieruit is gebleken dat een aantal grondgebonden veehouderijen op basis van de wettelijke af-
standen geen uitbreidingsmogelijkheden meer heeft. Mogelijk kunnen kleinere afstanden meer 
perspectief bieden voor individuele veehouders, waarbij het de vraag is of dit ten koste gaat van 
het leefklimaat van omwonenden. Op grond van de resultaten van de Quickscan en de kaart 
met vaste afstanden heeft de gemeente Westerveld besloten om dit nader te onderzoeken in 
een geurgebiedsvisie en een verordening op te stellen. In de gebiedsvisie is een knelpunt ge-
vonden in de zone “ontwikkeling landbouw/natuur/recreatie” en deze zone “ontwikkeling land-
bouw” met afstanden tussen geurgevoelige objecten en veehouderij. In de geurverordening is 
vervolgens geregeld dat grotere afstanden dan de standaardafstanden uit de Wet geurhinder en 
veehouderij aanvaardbaar zijn. 

 
4.11.2 Autonome ontwikkeling 

In de autonome ontwikkeling zal het algemene beeld van de achtergrondgeurbelasting niet wij-

zigen. De zeer lokaal aanwezige hogere belastingen kunnen wel verder toenemen. 

 

Conclusies AO geur 

 

- geen knelpunten (knelpunten huidige situatie opgelost door geurverordening) 
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4.12 Gezondheid  

 
4.12.1 Huidige situatie 

Door het RIVM zijn verscheidene analyses uitgevoerd naar de effecten van de schaalvergroting 

van intensieve veehouderij op de volksgezondheid (RIVM rapport 609300006, januari 2008, en 

rapport 215011002, februari 2008). Enkele relevante conclusies uit deze studies zijn hieronder 

weergegeven.  

 

De meeste studies die zijn verricht naar effecten op de gezondheid ten aanzien van intensieve 

veehouderij richten zich op werknemers, niet zozeer (of in veel mindere mate) op omwonenden. 

Uit deze studies blijkt omwonenden tot een factor 1000 lager worden blootgesteld aan gezond-

heidsrisico’s dan werknemers. Ondanks het feit dat werknemers meer kans hebben op gezond-

heidsklachten (klachten aan luchtwegen, rillingen, transpiratie, koorts en gewrichtspijnen) heb-

ben, rapporteren zij dit minder vaak dan omwonenden. Overigens blijkt dat een directe relatie 

tussen blootstelling aan specifieke componenten uit de intensieve veehouderij en de gezond-

heidsklachten vooralsnog niet valt te leggen. 

 

Een mogelijk verband tussen grote bedrijven en het voorkomen en de verspreiding van infectie-

ziekten (zoönosen) en antibioticumresistentie is op basis van de beschikbare literatuur niet een-

voudig vast te stellen. Er zijn diverse bedreigingen maar ook enkele kansen bij verdere schaal-

vergroting. De balans hangt sterk af van de wijze waarop de bedrijfsvoering en het stalconcept 

worden ingevuld. Bij groei van bedrijven zonder aanpassing van bedrijfsvoering en stalconcept 

zullen de bedreigingen de kansen van grote bedrijven overstijgen. Dit maakt het noodzakelijk 

extra voorwaarden te stellen aan megabedrijven. Op basis van de beschikbare gegevens lijkt 

het in ieder geval belangrijk om: 

• het antibioticumgebruik op bedrijven, megabedrijven in het bijzonder, zoveel mogelijk te be-

perken; 

• grote bedrijven op een bepaalde minimum afstand van elkaar te positioneren (het voorstel is 

1 à 2 km, 500 meter wordt echter ook als richtlijn gehanteerd, o.a. provincie Overijssel, de 

motie Evering c.s., 25 juni 2008); 

• te voorkomen dat varkens en kippen op één groot bedrijf worden gecombineerd, en; 

• in het stalontwerp de risico’s voor introductie en verspreiding van micro-organismen mee te 

nemen. 

 

In verband met de recente uitbraken van de Q-koorts is er ook bezorgdheid rondom melkgeiten- 

en melkschapenhouderij. De drachtige geiten/schapen zorgen in het bijzonder tijdens de lam-

merperiode voor verspreiding van de bacterie. Besmetting kan optreden door inademing van 

besmet stof van stallen, weilanden, ruwe wol en dierenhuiden, door direct contact met besmette 

dieren en door het nuttigen van besmette rauwe melk of onvoldoende verhitting van besmet 

vlees. Vooral het verwaaien van ingedroogde en op weilanden uitgereden mest zou zorgen voor 

verspreiding van de bacteriën naar de mens. Eén enkele bacterie is voldoende om besmet te 

raken. De bestrijdingsmogelijkheden zijn beperkt, omdat de bacterie lang kan overleven in de 

omgeving en zich zo ook verder kan verspreiden. Hoe dichter bij het bedrijf, hoe groter de kans 

op het inademen van de bacterie. Aangenomen wordt dat er een verhoogde kans is op het op-

lopen van Q-koorts in een cirkel van 5 km rond een besmet bedrijf. 

 

De GGD Zeeland en Brabant heeft in een informatieblad van januari 2009 deze bevindingen 

overgenomen en vertaald in de volgende maatregelen. 

• Voldoende afstand (minimaal 1-2 km) tussen bedrijven om verspreiding van dierziekten en 

infectieziekten te voorkomen. Deze norm wordt al gehanteerd in het kader van risicobeheer-

sing van dierziekten. Is binnen een Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) deze afstand niet 

haalbaar? Dan kan ervoor gekozen worden het LOG als geheel als eenheid te beschouwen 

en de afstand tot andere LOG’s op minimaal 1-2 km te zetten. 

• Geen varkens en pluimvee op één bedrijfslocatie te huisvesten. 

• Huisvestingssysteem voor de beheersing van introductie en verspreiding van micro orga-

nismen. 
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• Bedrijfsvoering gericht op minimalisatie van introductie en verspreiding van micro organis-

men en antibioticumresistentie. 

• Monitoring van dieren en personeel op het voorkomen van enkele specifieke (nader te bepa-

len) infectieziekten. 

• Geen activiteiten gericht op interactie met de bevolking binnen de LOG’s. 

 

Zoals ook bij andere infectieziekten is in een stal met meer dieren de kans op onderlinge be-

smetting verhoogd. Los van de schaalvergroting wordt er naar aanleiding van een grote epide-

mie in Duitsland in 2005 geadviseerd geen schapen te houden binnen een afstand van 500 me-

ter van een woongebied. 

 

De minister van LNV heeft in haar brief van 9 december 2009 aan de Tweede Kamer gemeld 

dat de ontwikkelingen omtrent de Q-koorts zodanig zijn dat er maatregelen getroffen moeten 

worden en aangegeven een aantal van de door de deskundigencommissie voorgestelde maat-

regelen te zullen overnemen. Het Rijk beraadt zich nog het op het exacte pakket maatregelen. 

In het kader van deze ontwikkelingen is het ministerie van VROM is op dit moment (januari 

2010) bezig met een onderzoek naar de effecten van fijn stof en zoönosen op de gezondheid 

van mens en dier. De resultaten daarvan worden in 2010 verwacht. 

 

In een brief van de minister van LNV van januari 2009 aan de Tweede Kamer is vermeld dat het 

ministerie in overleg met het RIVM en andere betrokkenen bekijkt of nader onderzoek naar 

volkgezondheidsrisico’s (en instrumenten om deze te beheersen) gewenst is. Hierover zal de 

minister Tweede Kamer informeren door middel van een gezamenlijke beleidsbrief over inten-

sieve veehouderij en de risico’s voor de volksgezondheid.  

 

Op dit moment in gemeente Westerveld zijn er geen klachten bekend rondom gezondheidsef-

fecten door (intensieve) veehouderij. Er zijn in de gemeente Westerveld in het verleden geval-

len van Q-koorts geconstateerd. 

 
4.12.2 Autonome ontwikkeling 

Er is nader onderzoek gaande naar gezondheidseffecten van de veehouderij (in het bijzonder 

de intensieve veehouderij). Op dit moment is er geen informatie bekend over toekomstig beleid 

of regelgeving op dit onderwerp. 
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5 Alternatieven 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal het proces om te komen tot deze alternatieven worden beschreven. Daartoe 

wordt allereerst de milieugebruiksruimte bepaald. Hiervoor wordt gewerkt conform het advies 

van de commissie m.e.r. (zie paragraaf 5.2). Daarna is de behoefte dan wel vraag naar ruimte 

vanuit de relevante sectoren bepaald (paragraaf 5.3). Vervolgens wordt onderzocht waar even-

tueel knelpunten (of kansen) m.b.t. de milieugebruiksruimte ontstaan (paragraaf 5.4). Op basis 

hiervan worden twee alternatieven ontwikkeld (paragraaf 5.5).  

 
5.2 Advies commissie m.e.r. 

De Commissie adviseert daartoe voor de gewenste ontwikkelingen de “milieugebruiksruimte” in 

beeld te brengen. Hiermee wordt bedoeld de gebruiksruimte die er nog resteert totdat aan de 

wettelijke/beleidsmatige/wenselijke norm wordt bereikt. De commissie adviseert de milieuge-

bruiksruimte in ieder geval in beeld beeld te brengen voor de volgende thema’s:  

 

a. vermesting en verzuring natuur door uitstoot vanuit de landbouw 

b. verstoring natuur door recreatie 

c. landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten 

d. randvoorwaarden i.v.m. geur en geluid. 

 

Hieronder zijn de stappen die de commissie onderscheidt weergegeven. Hierbij is aangegeven 

waar deze stappen in het MER te vinden zijn. 

 

Stappen advies commissie m.e.r. Vindplaats in dit MER 

1. de ruimte die er is voor een toename van de milieu-

belasting op de genoemde thema’s (ook in cumulatie, 

waar dit van toepassing is) op basis van het bestaande 

en in ontwikkeling zijnd relevant milieubeleid 

Zie hoofdstuk 4. 

2. de behoefte aan uitbreiding en hervestiging van acti-

viteiten met milieueffecten; 

 

Zie paragraaf 5.3. 

3. aan de hand hiervan de verwachte toe- en/of afname 

van de milieubelasting op de milieuaspecten; 

 

Zie paragraaf 5.4 

 

4. welke ruimte de gemeente aan (nieuwe) initiatieven 

wil en kan geven in het op te stellen bestemmingsplan, 

op basis van de beschikbare ruimte, de reële behoefte 

en de toe- en afname in milieubelasting; 

 

Zie paragraaf 5.5 

5. als blijkt dat de milieugebruiksruimte onvoldoende is 

om te voorzien in de ontwikkelbehoefte, maak dan in-

zichtelijk welke (mitigerende) maatregelen genomen 

kunnen worden, of als dat niet of onvoldoende mogelijk 

blijkt, welke prioriteiten of voorwaarden worden gesteld. 

 

Zie hoofdstuk 5.5, hoofdstuk 6 en 7. 
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5.3 Behoefte aan uitbreiding 

De gemeente Westerveld heeft ingeschat in hoeverre er in de relevante sectoren een behoefte 

is aan uitbreiding of nieuwvestiging. Het betreft hier een inschatting van de behoefte in de ko-

mende 10 jaar (de looptijd van het bestemmingsplan). Uiteraard kan de toekomst uitwijzen dat 

de behoefte groter of kleiner blijkt te zijn. 

 

Landbouw 

De gemeente gaat er vanuit dat enkele bestaande grondgebonden bedrijven in de toekomst tot 

schaalvergroting zullen overgaan (conform de landelijke trend).  

 

Daarnaast is het de gemeente bekend dat enkele grondgebonden agrarische bedrijven binnen 

de gemeente willen verplaatsen. Dit betreft met name bedrijven die in of nabij natuurgebieden 

liggen en bedrijven die in of nabij de bebouwde omgeving liggen. De gemeente schat het aantal 

grondgebonden bedrijven met verplaatsingsplannen in op 5-10 (in de komende 10 jaar). 

 

De gemeente schat voorts in dat zowel het aantal volwaardige intensieve veehouderijbedrijven 

(in de huidige situatie <10) en de neventakken intensieve veehouderij (huidige situatie <5) in de 

komende 10 jaar zal afnemen. Nieuwvestigingsplannen voor intensieve veehouderijen verwacht 

de gemeente in het geheel niet (huidige en toekomstig bestemmingsplan voorzien hier ook niet 

in). 

 

Kampeerrecreatie 

De verwachte ontwikkeling in de kampeerrecreatie is (terrein)uitbreiding in combinatie met her-

inrichting, eventueel in combinatie met gedeeltelijke omzetting van kampeerplaatsen in recrea-

tiehuisjes. De gemeente schat in dat in de komende 10 jaar ca 5-10 recreatiebedrijven een der-

gelijk ontwikkelingsplan zal willen uitvoeren.  

 

Nieuwvestiging van kampeerterreinen zal in zeer beperkte mate kunnen voorkomen de komen-

de 10 jaar. Er is bij de gemeente momenteel 1 nieuwvestigingsplan voor een kampeerterrein 

bekend. 

 

Natuurontwikkeling 

De gemeente verwacht dat in de komende 10 jaar de volgende drie (relatief grootschalige) na-

tuurontwikkelingsprojecten prioriteit zullen krijgen, en naar verwachting dus deels of geheel ge-

realiseerd zullen worden: 

 

• Beekdal Vledder Aa (tussen Doldersum en Vledder) 

• Beekdal Oude Vaart (tussen Uffelte en Ruinen) 

• Oude Willem 

 
5.4 Knelpunten en kansen milieugebruiksruimte 

Op basis van de beschrijving van de milieueffecten hoofdstuk 4 is de milieugebruiksruimte be-

schreven. Op basis hiervan is onderstaande tabel met knelpunten en kansen opgesteld. In deze 

tabel wordt ingegaan op de thema’s die de Commissie m.e.r. heeft aangedragen (zie paragraaf 

5.2 van dit MER) 
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 Natuur Landschap en 

cultuurhistorie 

Archeologie Geur en geluid 

Agrarische bouw-

blokken 

 

Stikstofdepositie is 

knelpunt op planni-

veau.  

 

Verstening, verdich-

ting 

 

 

 

Bodemingrepen  

 

 

 

Geen knelpunten  

 

 

 

 

Kampeerterreinen  

 

Risico verstoring  

 

 

 

Verdichting  

 

 

 

Geen knelpunten 

 

Geen knelpunten 

 

 

 

Natuurontwikke-

ling  

 

Vigerende plannen 

beperkend voor 

ontwikkeling EHS 

Vigerende plannen 

beperkend voor 

ontwikkeling EHS 

 

 

Bodemingrepen  

 

 

 

N.v.t. 

 

 

Rood: groot knelpunt (--) 

Oranje: mogelijk knelpunt (-) 

Geel: geen knelpunt (0) 

Groen: kans op verbetering (+) 

 
5.5 Alternatieven 

Op basis van bovenstaande analyse blijkt dat de bouw- en ontwikkelmogelijkheden voor agrari-

sche bouwblokken en kampeerterreinen leiden tot de meeste (potentiële) knelpunten voor het 

milieu. De mogelijkheden voor de landbouw zijn hierbij het meest relevant. Doorontwikkeling 

van de landbouw kan leiden tot effecten op natuur, landschap en cultuurhistorie en archeologie. 

Doorontwikkeling van kampeerrecreatie kan leiden tot effecten op natuur en land-

schap/cultuurhistorie. Bij natuurontwikkeling is er sprake van een kans op verbetering van na-

tuur en landschap, hoewel dit ongunstig kan zijn voor archeologie. 

 

Op basis van deze analyse zijn twee alternatieven ontwikkeld. Hierbij is gevarieerd in de ont-

wikkelingsruimte voor de economische functies. Belangrijke opmerking hierbij is dat de ge-

meenteraad van Westerveld in de Kadernota voor het bestemmingsplan buitengebied er bewust 

voor gekozen heeft om met betrekking tot de grootte van het agrarisch bouwblok geen differen-

tiatie per ontwikkelingsgebied aan te brengen.  Dit betekent dat het mogelijk ruimtebeslag van 

een agrarisch bedrijf in het buitengebied overal gelijk is, maar dat de invulling van deze fysieke 

ruimte zich autonoom op een verschillende manier zal ontwikkelen. Dit wil zeggen dat in het 

ontwikkelingsgebied landbouw en recreatie (landbouwontwikkelingsgebied)  het accent zal blij-

ven liggen op schaalvergroting en dat in het ontwikkelingsgebied landbouw, recreatie en natuur 

(verwevingsgebied) het accent zal verschuiven naar schaalverbreding (multifunctionele land-

bouw) of bedrijfsbeëindiging. De gemeenteraad wilde de ontwikkelingsruimte niet variëren op 

basis van een zonering. Om deze reden is in de alternatievenontwikkeling ook niet (alsnog) in-

gegaan op een zonering van de ontwikkelingsruimte. Wel wordt er gevarieerd met de omvang 

van de ontwikkelingsruimte. 

 

Alternatief 1: Alternatief plattelandseconomie  

In dit alternatief worden zijn de bouw- en ontwikkelmogelijkheden voor landbouw en kampeer-

recreatie conform het voorontwerp-bestemmingsplan . Het belang van deze economische func-

ties is dusdanig, dat de gemeente ruime planologische mogelijkheden wil bieden. Om de maxi-

male ruimte voor economische functies beschikbaar te houden, wordt in dit alternatief wordt 

geen ruimte geboden voor natuurontwikkeling. Samengevat houdt alternatief 1 in: 
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Bestaande bedrijven uitbreidingsruimte tot 3 ha bouwblok (via wijziging) Agrarische bedrijven 

 
Mogelijkheid tot nieuwvestiging van grondgebonden agrarische bedrijven binnen de 

bestemming Agrarisch 1, voor zover er over deze bestemmingen geen aanduidingen 

zijn gelegd ter bescherming van landschap of cultuurhistorie.  

Bestaande kampeerterreinen krijgen (niet in oppervlakte begrensde) uitbreidings-

ruimte op gronden met een agrarische bestemming. 

Kampeerterreinen 

 

Mogelijkheid van nieuwvestiging binnen alle agrarische bestemmingen. 

 

Natuurontwikkeling Geen mogelijkheid voor natuurontwikkeling. 

 

 

Alternatief 2. Natuuralternatief 

In dit alternatief worden geen extra bouw/ontwikkelmogelijkheden voor landbouw en recreatie 

geboden. Dat betekent dat vanwege stikstofproblematiek er geen uitbreidingsruimte voor agra-

rische bedrijven wordt geboden. Vanwege verstoring van natuurwaarden wordt geen uitbrei-

dingsruimte voor kampeerterreinen geboden. Dit geldt voor alle kampeerterreinen in de ge-

meente, omdat ook vanaf kampeerterreinen op enige afstand van natuurgebieden recreatie in 

de natuurgebieden kan plaatsvinden. In dit alternatief wordt bovendien de kans op betere ont-

wikkelingsmogelijkheden voor de EHS benut door een algemene wijzigingsbevoegdheid voor 

natuurontwikkeling (ook opgenomen in voorontwerp-bestemmingsplan) op te nemen. 

 

Bouwblokgrootte max. 1,5 ha in hele gemeente (conform AO) Agrarische bedrijven 

 
Geen nieuwvestigingsmogelijkheid 

 

Geen uitbreidingsmogelijkheid bestaande kampeerterreinen Kampeerterreinen 

 
Geen nieuwvestigingsmogelijkheid 

Natuurontwikkeling Mogelijke tot natuurontwikkeling ten behoeve van realisatie gehele EHS.  

 

 

 

Wat betreft de visualisatie van de alternatieven wordt verwezen naar de kaarten in hoofdstuk 2 

(figuur 2.1, 2.2 en 2.3). Op deze kaarten zijn de bestaande locaties en nieuwvestigingsmoge-

lijkheden weergegeven. In combinatie met bovenstaande teksten kan uit deze kaarten worden 

afgeleid wat de ruimtelijke invloed van beide alternatieven is. 
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6 Milieueffecten en effectbeperkende 

maatregelen 

6.1 Effectbeoordeling 

De alternatieven worden in dit hoofdstuk beoordeeld op effecten. In hoofdstuk 4 zijn de huidige 

situatie en de autonome ontwikkeling beschreven en zijn de gevolgen van deze autonome ont-

wikkeling al aangegeven. De uiteindelijke beoordeling van de effecten van de alternatieven is in 

dat licht gezien door expert judgement uitgevoerd en beknopt beschreven. Dit houdt in dat naar 

aanleiding van de beschrijving van de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en de vastge-

stelde kaders, de effecten kwalitatief worden beoordeeld. Voor stikstofdepositie zijn wel bereke-

ningen uitgevoerd om de beoordeling te ondersteunen. 

 

De scores van de effectenbeoordeling moeten niet worden gezien als een absolute beoordeling. 

Het geeft een indicatie van het effect weer op grond van een relatieve vergelijking tussen de 

alternatieven. Daarnaast kan de waardering van de verschillende aspecten niet onderling wor-

den vergeleken. 

 

In tabel 6.1 zijn de effecten van de alternatieven beoordeeld op verschillende criteria. Voor de 

beoordeling van de milieueffecten zijn in de tabel de volgende aanduidingen gehanteerd: 

 

++ zeer positief effect 

+ positief effect 

0/+ beperkt positief effect 

0 geen positief en geen negatief effect 

0/- beperkt negatief effect 

- negatief effect 

-- zeer negatief effect 

 

De volgende milieuthema’s zullen aan de orde komen: 

 

• Natuur 

• Landschap en cultuurhistorie 

• Archeologie 

• Water  

• Verkeer 

• Woon- en leefmilieu (geluid, lucht, geur en gezondheid) 

• Bodem 

• Energie 

 

Voor de eerste 3 thema’s (natuur, landschap/cultuurhistorie en archeologie) zijn themakaarten 

vervaardigd. Deze zijn opgenomen in bijlage 6. In deze themakaarten zijn de kaarten uit figuur 

2.1, 2.2 en 2.3 gecombineerd met informatie over het betreffende thema. Deze kaarten dienen 

als illustratie bij de effectbeoordeling van de betreffende thema’s. 

 

Hieronder wordt ingegaan op de effecten per milieuthema. 
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6.2 Natuur 

In deze paragraaf de volgende twee toetsingscriteria gehanteerd: 

 

• Natura 2000 

• EHS en weidevogelgebieden 

• Beschermde soorten  

 
6.2.1 Natura 2000  

In dit MER worden alle effecten, dus ook die op Natura 2000, beoordeeld ten opzichte van de 

autonome ontwikkeling. In de Passende Beoordeling worden effecten beoordeeld ten opzichte 

van de huidige situatie. Dit omdat de Natuurbeschermingswet (waarin het beschermingsregime 

voor Narura 2000 is geregeld) voorschrijft dat wordt beoordeeld ten opzichte van de huidige 

situatie. 

 

Agrarische bedrijven 

 

Stikstofdepositie 

Uitbreiding en nieuwvestiging van landbouwbedrijven zal ook leiden tot toename van dieraantal-

len. Uitbreiding van dieraantallen kan –afhankelijk van het stalsysteem leiden tot toename van 

de uitstoot van ammoniak uit stallen. Door deze extra ammoniakuitstoot zal de depositie van 

stikstof op Natura 2000-gebieden in de omgeving toenemen.  

 

Om de stikstofdepositie door Westerveldse bedrijven te bepalen, heeft Alterra berekeningen 

uitgevoerd. Zie voor een toelichting hierop bijlage 4. Hierbij wordt opgemerkt dat in deze bere-

keningen is uitgegaan van een realistische bouwblokinvulling. Een worst case bouwblokinvulling 

zou tot nog hogere dieraantallen en nog hogere stikstofdepositie leiden. Uit de berekeningen 

blijkt dat een grote toename van de stikstofdepositie optreedt. Dit effect is met name sterk aan 

de randen van de gebieden, maar ook meer centraal in de gebieden is een toename berekend. 

De berekende toenames leiden tot een sterke toename van de stikstofdepositie op kwetsbare 

habitats, terwijl de achtergrondbelasting al hoger is dan de kritische depositiewaarde. Dit kan 

leiden tot belangrijke negatieve ecologische effecten op deze habitats.  

 

De berekende toename is bij alternatief 2 komt overeen met toename in de autonome ontwikke-

ling. Deze toename is aanmerkelijk lager dan bij alternatief 1. Ook voor alternatief 2 geldt dat de 

effecten met name (maar niet uitsluitend) kunnen optreden aan de randen van de Natura 2000-

gebieden.  

 

Foerageergebieden  

De nieuwvestiging of uitbreiding van grondgebonden agrarische bedrijven in gebieden die door 

Natura 2000-soorten worden gebruikt om te foerageren (m.n. Rietganzen en Kleine Zwanen) 

zouden kunnen leiden tot negatieve effecten door ruimtebeslag. Het zal dan vooral gaan om het 

verschuiven van reeds bestaande verstoringszones waardoor areaal foerageerbied mogelijk 

kleiner wordt of verschuift. Gelet op de aanwezigheid van verschillende foerageergebieden 

rondom het Dwingelderveld, het feit dat het bestemmingsplan niet voorziet in grootschalige 

ruimtelijke ontwikkelingen, zullen effecten naar verwachting beperkt blijven. Het handhaven van 

het grondgebonden landbouwkundig gebruik in de beekdalen draagt overigens ook bij aan het 

behoud van de foerageerfunctie. 

 

Beoordeling alternatieven 

In dit alternatief 1 kunnen belangrijke negatieve effecten op Natura 2000 optreden, met name 

vanwege stikstofdepositie, groot. Aangezien effecten door nieuwvestiging ook in de autonome 

ontwikkeling kunnen optreden, wordt het effect alleen bepaald door de grotere bouwblokmaat (3 

ha in plaats van 1,5 ha).Ten opzichte van de autonome ontwikkeling worden de effecten van 

alternatief 1 beoordeeld als zeer negatief (- -). Bij alternatief 2 zijn de effecten gelijk aan de ef-

fecten in de autonome ontwikkeling, daarom is het effect neutraal (0). 
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Figuur 5.1: Stikstofdepositie Westerveldse bedrijven alternatief 1 

 

 
Figuur 5.2: Stikstofdepositie Westerveldse bedrijven alternatief 2 
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Kampeerterreinen 

De uitbreiding van kampeerterreinen zal voor een groot deel kunnen plaatsvinden in de nabij-

heid van Natura 2000-gebieden. Nieuwvestiging van kampeerterreinen kan in een groter gebied 

plaatsvinden. 

 

De toename van kampeerrecreatie kan leiden tot een mogelijke toename in verstoring van Na-

tura 2000-soorten. Hierbij kan het gaan om broedvogels in de Natura 2000-gebieden en om 

foeragerende wintervogels binnen en buiten de Natura 2000-gebieden. Recreatie is natuurge-

bieden is echter voor een beperkt deel afkomstig van lokale verblijfsrecreatie (grootste deel 

komt door dagrecreanten die ook van grotere afstand kunnen komen). Bovendien wordt aange-

nomen dat recreanten op de paden blijven en daardoor geen habitats verstoren of vernietigen. 

De verstoring voor vogels zal alleen optreden in de nabijheid van paden, er zullen grote onge-

stoorde gebieden overblijven. Ondanks het voorgaande, is het bieden van planologische ruimte 

nabij Natura 2000-gebieden, niet gunstig voor het tegengaan van verstoring door recreatie. 

 

Wat betreft de invloeden van nieuwvestiging van kampeerterreinen op foerageergebieden voor 

Natura 2000-soorten wordt verwezen naar wat over foerageergebieden is opgemerkt bij agrari-

sche bouwblokken. Ook bij vestiging kampeerterreinen kunnen effecten optreden, maar deze 

zullen naar verwachting beperkt blijven. 

 

Alternatief 1 voorziet in mogelijkheden voor uitbreiding van bestaande kampeerterreinen en 

nieuwvestiging van kampeerterreinen. In alternatief 2 zijn geen mogelijkheden opgenomen voor 

nieuwvestiging of uitbreiding van kampeerterreinen. Ten opzichte van de autonome ontwikke-

ling worden de effecten van alternatief 1 beoordeeld als negatief (-), en de effecten van alterna-

tief 2 als neutraal (0). 

 

Natuurontwikkeling 

Door natuurontwikkeling worden de Natura 2000-gebieden versterkt in oppervlakte en beter met 

elkaar verbonden door de nieuwe natuurgebieden. Deze verbindingen leiden ertoe dat barriè-

rewerking (door wegen, bebouwing, intensief gebruik agrarisch gebied) wordt verzacht of opge-

heven. Hierdoor kan de uitwisseling van soorten tussen de Natura 2000-gebieden verbeteren 

en daarmee ook de kwaliteit en biodiversiteit van deze gebieden.  

 

In alternatief 1 wordt geen mogelijkheid geboden natuurontwikkeling, in alternatief 2 wel. Ten 

opzichte van de huidige situatie is worden de effecten van alternatief 1 beoordeeld als neutraal 

(0), en de effecten van alternatief 2 als positief (+). 

 

Effectbeoordeling 

In de onderstaande tabel worden de effectbeoordelingen samengevat. 

 

Criterium: Natura 2000  HS Alternatief 1 Alternatief 2 

Agrarische bouwblokken 0 - - 0 

Kampeerterreinen 0 -  0 

Natuurontwikkeling 0 0 + 

Totaal 0  - - 0/+  

 
6.2.2 EHS en weidevogelgebieden 

 

Agrarische bedrijven 

 

Stikstofdepositie 

De ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw kunnen leiden tot een toename van dieraan-

tallen en daardoor tot verhoging van de stikstofdepositie. Dit kan negatieve effecten hebben op 

voor verzuring gevoelige gebieden in de EHS (die in Westerveld op ruime schaal aanwezig zijn; 

waarbij er grote overlap is met de Natura 2000-gebieden). Deze toename van stikstofdepositie 

kan tot belangrijke negatieve effecten leiden op de kwaliteit van de voor verzuring gevoelige 

EHS-gebieden. 
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Ruimtebeslag 

Door de nieuwvestiging of uitbreiding van grondgebonden agrarische bedrijven kan het open 

landschap plaatselijk verdichten. Ook kan meer verstoring optreden (geluid, licht, menselijke 

aanwezigheid). Uit het in dit MER opgenomen kaartmateriaal blijkt dat de nieuwvestigingsge-

bieden voor grondgebonden agrarische bedrijven niet overlappen met de EHS-kerngebieden of 

de ecologische verbindingszone Vledderhof-De Eese. In het beekdal van de Steenwijker Aa 

sprake van overlap tussen nieuwvestigingsgebied voor agrarische bedrijven en het zoekgebied 

voor de robuuste verbindingszone. Dit kan negatief uitwerken voor de realisatie van de robuuste 

verbinding. De verbindingszone zal echter met name gericht zijn op de beek, de oevers en na-

bijgelegen percelen met hoge grondwaterstanden. Dergelijke locaties zijn in beginsel niet ge-

schikt voor agrarische bouwpercelen.  

 

Daarnaast is er sprake van overlap tussen nieuwvestigingsgebied voor agrarische bedrijven en 

weidevogelgebieden in de beekdalen van de Vledder Aa/Wapserveense Aa en Dwingelder-

stroom/Oude Vaart. Nieuwvestiging van grondgebonden agrarische bedrijven kan leiden tot ne-

gatieve effecten door ruimtebeslag en verstoring. Wel is het zo dat weidevogels gebaat zijn bij 

hoge grondwaterstanden, en dat dergelijke percelen in beginsel niet geschikt zijn voor agrari-

sche bouwpercelen. Ook kan het handhaven van het landbouwkundig gebruik (bij grondgebon-

den bedrijven voornamelijk grasland) ook bijdragen aan het behoud van de leefgebiedfunctie. 

 

Beoordeling alternatieven 

Alternatief 1 voorziet in mogelijkheden voor zowel nieuwvestiging als uitbreiding van bestaande 

agrarische bedrijven. Hierdoor kunnen negatieve effecten op EHS en weidevogelgebieden op-

treden. Aangezien effecten door nieuwvestiging ook in de autonome ontwikkeling kunnen op-

treden, wordt het effect alleen bepaald door de grotere bouwblokmaat (3 ha in plaats van 1,5 

ha). Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect van alternatief 1 negatief (-). Al-

ternatief 2 voorziet in een zelfde bouwblokgrootte als de autonome ontwikkeling. Anders dan in 

de autonome ontwikkeling is er in alternatief 2 geen mogelijkheid tot nieuwvestiging. Het effect 

van alternatief 2 is beperkt positief (0/+). 

 

Kampeerterreinen 

De nieuwvestigingsmogelijkheden geldt voor het gehele agrarische gebied, dus ook voor agra-

rische gebieden die grenzen aan de EHS, het tracé van de ecologische verbindingszone Vled-

derhof - DeEese en de robuuste verbindingszone. De nieuwvestiging van kampeerterreinen zou 

de ontwikkeling van de EHS of de verbindingszones kunnen belemmeren (door verstoring en 

fysiek ruimtebeslag), wat aangemerkt wordt als een negatief effect.  

 

De nieuwvestigingsmogelijkheid geldt echter wel voor de voor weidevogels relevante beekda-

len. Hierdoor zouden dus wel negatieve effecten kunnen optreden. De vestiging van nieuwe 

kampeerterreinen kan leiden tot effecten op weidevogels (ruimtebeslag en verstoring).  

 

Alternatief 1 voorziet (anders dan de autonome ontwikkeling) in mogelijkheden voor zowel 

nieuwvestiging als uitbreiding van bestaande kampeerterreinen. Hierdoor kunnen negatieve 

effecten op de EHS en weidevogelgebieden optreden. Ten opzichte van de autonome ontwikke-

ling is het effect van alternatief 1 negatief (-). Alternatief 2 voorziet niet in extra uitbreidings- of 

nieuwvestigingsmogelijkheden ten opzichte van de autonome ontwikkeling en heeft daarom een 

neutraal effect (0). 

 

Natuurontwikkeling 

In dit alternatief worden de EHS-gebieden versterkt in oppervlakte en met elkaar verbonden 

door de aanleg van nieuwe natuurgebieden. Deze verbindingen leiden tot verbeterde uitwisse-

ling van soorten tussen de gebieden en dus tot een belangrijke kwaliteitsverbetering van deze 

gebieden zelf.  

 

Een groot deel van de natuurontwikkelingsopgave in de gemeente Westerveld is voorzien in de 

voor weidevogels relevante beekdalen. Het betreft hier het beekdal van de Vledder Aa (tussen 

Doldersum en Vledder) en het beekdal van de Oude Vaart (tussen Uffelte en Ruinen). Voor de 

Vledder Aa is het natuurdoeltype dotterbloemgraslanden van beekdalen/nat schraalgrasland 
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tussen Doldersum en Vledder. Tussen Wapserveen en Frederiksoord is ook dit natuurdoeltype 

voorzien, en daarnaast bloemrijk grasland en beperkte oppervlakten moeras. De opgave voor 

het beekdal van de Vledder Aa maakt onderdeel uit van de Robuuste verbindingszone Steen-

wijker Aa. Voor beekdal Oude Vaart is de natuurontwikkeling (nabij Uffelte) gericht op natuur-

doeltype bloemrijk grasland. De genoemde natuurontwikkeling (met bijbehorende natuurdoelty-

pen) hebben naar verwachting ook een positief effect op weidevogels.  

 

Alternatief 1 voorziet (evenals de autonome ontwikkeling) niet in natuurontwikkeling. Alternatief 

2 voorziet wel natuurontwikkeling ten behoeve van de EHS. Ten opzichte van de autonome 

ontwikkeling is het effect van alternatief 1 neutraal (0) en van alternatief 2 positief (+). 

 

Effectbeoordeling 

In de onderstaande tabel worden de effectbeoordelingen samengevat. 

 

Criterium: EHS en 

weidevogelgebieden 

AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Agrarische bouwblokken 0 - 0/+ 

Kampeerterreinen 0 -  0 

Natuurontwikkeling 0 0 + 

Totaal 0  -  +  

 
6.2.3 Beschermde soorten 

Voor beschermde soorten geldt dat de effecten niet goed vooraf op planniveau te beoordelen 

zijn. Bij individuele activiteiten zal getoetst moeten worden of beschermde planten- en/of dier-

soorten voorkomen en of deze effecten ondervinden. In het kader van dit Plan-MER wordt wel 

ingegaan op de weidevogelgebieden in de gemeente (zie voorgaande tekst).  

 
6.2.4 Mitigerende maatregelen natuur 

Om negatieve effecten op natuur te mitigeren kunnen de volgende maatregelen worden getrof-

fen: 

 

• Beperken nieuwvestiging en uitbreiding bestaande agrarische bedrijven 

• Beperken nieuwvestiging en uitbreidingsmogelijkheden bestaande kampeerterreinen 

• Borgen dat elke activiteit individueel en vooraf wordt beoordeeld op effecten op Natura 

2000.  

 

 
6.3 Landschap en cultuurhistorie 

In deze paragraaf de volgende twee toetsingscriteria gehanteerd: 

 

• Historisch landschap 

• Historische bouwkunde 

 
6.3.1 Historisch landschap 

Bij dit criterium wordt beoordeeld op de mate van aantasting van landschapstypen en land-

schapselementen. Voor de landschapstypen wordt ook gekeken naar de gaafheid van het be-

treffende landschapstypen. Hoe hoger de gaafheidsgraad, hoe hoger de cultuurhistorische 

waarde van het landschapstype.  

 

Gelet op het voorgaande wordt in de effectbeoordeling uitsluitend ingegaan op de landschaps-

typen essen, beekdalen en wegdorpen met middelhoge of hoge gaafheid. 

 

Op de themakaart zijn ter informatie ook de behoudenswaardige landschapselementen weer-

gegeven. Deze worden in het bestemmingsplan beschermd door een specifieke dubbelbe-

stemming. In de effectbeschrijving wordt daarom niet ingegaan op deze elementen.  
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Agrarische bedrijven 

Bij grotere uitbreidingen (gebouwen > 500 m2) is het Beeldkwaliteitsplan van toepassing, en zal 

de nieuwe bebouwing zorgvuldig ingepast moeten worden. Hiertoe moet de initiatiefnemer een 

landschapsplan indienen. Ondanks deze regeling kunnen de bouwmogelijkheden in het voor-

ontwerp-bestemmingsplan leiden tot een verdere verstening en verdichting van het buitenge-

bied. Met name op en rond de excomplexen en in beekdalen met hoge gaafheidsgraad is er 

kans op negatieve effecten, welk effecten niet volledig kunnen worden voorkomen door toepas-

sing van het Beeldkwaliteitsplan.  

 

Essen 

Bij vrijwel alle escomplexen in de gemeente liggen bestaande agrarische bedrijven (zie thema-

kaart). Daarnaast is bij de essen van Wapse en Leggeloo/Eemster sprake van een nieuwvesti-

gingsmogelijkheid. De escomplexen kunnen worden beïnvloed door een toename van agrari-

sche bebouwing. De kans dat bedrijven hier nog zullen doorgroeien is echter relatief klein (zie 

tabel in paragraaf 4.4.2). 

 

Beekdalen 

In de beekdalen ligt een beperkt aantal agrarische bedrijven; de meest bedrijven bevinden zich 

aan de randen van het beekdal. Voor diverse beekdalen (ook met hoge en middelhoge gaaf-

heidsgraad) geldt de mogelijkheid tot nieuwvestiging. De beekdalen kunnen worden beïnvloed 

door een toename van agrarische bebouwing. De kans dat bedrijven in het beekdallandschap 

zullen doorgroeien is overigens relatief groot (zie tabel in paragraaf 4.4.2). 

 

Wegdorpen 

In de wegdorpenlandschappen van Wapserveen en Veendijk is een groot aantal bestaande a-

grarische bedrijven aanwezig. Ook is er achter deze linten ruimte voor nieuwvestiging. Dit land-

schapstype kan door agrarische ontwikkelingen (toename bebouwing) worden beïnvloed. De 

kans dat bedrijven zullen doorgroeien is gemiddeld (zie tabel in paragraaf 4.4.2). 

 

Beoordeling alternatieven 

Alternatief 1 voorziet in mogelijkheden voor zowel nieuwvestiging als uitbreiding van bestaande 

agrarische bedrijven. Aangezien effecten door nieuwvestiging ook in de autonome ontwikkeling 

kunnen optreden, wordt het effect alleen bepaald door de grotere bouwblokmaat (3 ha in plaats 

van 1,5 ha). Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect van alternatief 1 beperkt 

negatief (0/-). Alternatief 2 voorziet in een zelfde bouwblokgrootte als de autonome ontwikke-

ling. Anders dan in de autonome ontwikkeling is er in alternatief 2 geen mogelijkheid tot nieuw-

vestiging. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect van alternatief 2 beperkt po-

sitief (0/+). 

 

Kampeerterreinen  

 

Essen 

De bestaande kampeerterreinen liggen over het algemeen niet nabij essen (zie themakaart). 

Wel geldt er voor de escomplexen een nieuwvestigingsmogelijkheid voor kampeerterreinen. De 

escomplexen kunnen worden beïnvloed door de vestiging van kampeerterreinen.  

 

Beekdalen 

In de beekdalen ligt een zeer beperkt aantal kampeerterreinen; de meest terreinen bevinden 

zich bij natuurgebieden buiten de beekdalen. Voor diverse beekdalen (ook met hoge en middel-

hoge gaafheidsgraad) geldt echter wel een mogelijkheid tot nieuwvestiging. De beekdalen kun-

nen worden beïnvloed door een toename van kampeerterreinen.  

 

Wegdorpen 

In het wegdorpenlandschap bevinden zich nu geen kampeerterreinen. Wel geldt er de mogelijk-

heid van nieuwvestiging, waardoor negatieve effecten kunnen optreden. 
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Beoordeling alternatieven 

Alternatief 1 voorziet (anders dan de autonome ontwikkeling) in mogelijkheden voor zowel 

nieuwvestiging als uitbreiding van bestaande kampeerterreinen. Ten opzichte van de autonome 

ontwikkeling is het effect van alternatief 1 negatief (-). Alternatief 2 voorziet niet in extra uitbrei-

dings- of nieuwvestigingsmogelijkheden ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Ten op-

zichte van de autonome ontwikkeling is het effect van alternatief 2 neutraal (0). 

 

Natuurontwikkeling 

 

Landschapstypen 

Volgens de natuurdoeltypenkaart worden in het gebied Oude Willem de natuurdoeltypen “Beek-

dallandschap” en “zandlandschap” nagestreefd. Voor het gebied Martenswal is dit het natuur-

doeltype “beekdallandschap”. Voor Anserpad worden de natuurdoeltypen “droge heide” en “nat-

te heide” voorzien. Natuurontwikkeling op deze locaties is te beschouwen als passend binnen 

de betreffende landschapstypen. In feite wordt door de natuurontwikkeling die oorspronkelijke 

landschappelijke situatie hersteld.  

 

Beoordeling alternatieven 

Alternatief 1 voorziet (evenals de autonome ontwikkeling) niet in natuurontwikkeling. Alternatief 

2 voorziet wel natuurontwikkeling ten behoeve van de EHS, waardoor landschappelijke kwalitei-

ten worden versterkt. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect van alternatief 1 

neutraal (0) en van alternatief 2 positief (+). 

 

Effectbeoordeling  

In de onderstaande tabel worden de effectbeoordelingen samengevat. 

 

Criterium: historisch 

landschap 

AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Agrarische bouwblokken 0 0/-  0/+ 

Kampeerterreinen 0 -  0 

Natuurontwikkeling 0 0/- + 

Totaal 0 -  + 

 
6.3.2 Historische bouwkunde 

Bij dit criterium wordt gekeken naar beschermde dorpsgezichten (in het plangebied zijn dit 

Dwingeloo Westeinde en Eursinge de Wal en Havelte Van Helomaweg), gebouwde rijksmonu-

menten en eventuele andere waardevolle gebouwde structuren. 

 

Agrarische bedrijven 

Op locaties waar sprake is van een beschermd dorpsgezicht (zoals Dwingeloo Westeinde), of 

waar rijksmonumenten aanwezig zijn (zoals in Wapserveen) kan een aanmerkelijke schaalver-

groting van de nabijgelegen agrarische bedrijven tot aantasting van de cultuurhistorische waar-

de leiden. De kans dat dit effect optreedt, is gering omdat in cultuurhistorisch waardevolle be-

bouwde omgeving niet de optimale omstandigheden voor moderne agrarische bedrijvigheid 

voorhanden zijn. 

 

Daarnaast kan de nieuwvestingsmogelijkheid voor grondgebonden agrarische bedrijven effec-

ten hebben. Bij Wapserveen is nieuwvestiging voorzien vlak achter het lint, waarin rijksmonu-

menten staan. Hetzelfde geldt voor beschermd dorpsgezicht Dwingeloo Westeinde. De vesti-

ging van een groot nieuw bedrijf op korte afstand achter deze waardevolle lintstructuren, kan 

ertoe leiden dat de relatie tussen rijksmonument en het achterliggende landschap in zekere ma-

te wordt aangetast.  

 

Alternatief 1 voorziet in mogelijkheden voor zowel nieuwvestiging als uitbreiding van bestaande 

agrarische bedrijven. Aangezien effecten door nieuwvestiging ook in de autonome ontwikkeling 

kunnen optreden, wordt het effect alleen bepaald door de grotere bouwblokmaat (3 ha in plaats 

van 1,5 ha). Ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt alternatief 1 beoordeeld als be-

perkt negatief (0/-). In alternatief 2 is de uitbreidingsruimte gelijk aan de autonome ontwikkeling 
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en is er geen ruimte voor nieuwvestiging. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt 

alternatief 2 beoordeeld als neutraal (0). 

 

Kampeerterreinen 

De uitbreiding van bestaande kampeerterreinen leidt niet tot effecten op cultuurhistorische 

waardevolle bouwkundige elementen. Voor de ruime nieuwvestigingsmogelijkheid voor kam-

peerterreinen geldt hetzelfde als voor nieuwvestiging van agrarische bedrijven, met dien ver-

stande dat de beïnvloeding van de omgeving door een kampeerterrein minder sterk is. Daar 

staat tegenover dat het gebied waarin nieuwvestiging van kampeerterreinen mogelijk is, groot is 

(het gehele agrarisch gebied) zodat het aantal potentiële conflicten groter is dan bij de nieuwe 

agrarische bedrijven. 

 

Alternatief 1 voorziet in mogelijkheden voor zowel nieuwvestiging als uitbreiding van bestaande 

kampeerterreinen. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect van alternatief 1 

beperkt negatief (0/-). Alternatief 2 voorziet niet in extra uitbreidings- of nieuwvestigingsmoge-

lijkheden ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Ten opzichte van de autonome ontwikke-

ling is het effect alternatief 2 neutraal (0). 

 

Natuurontwikkeling 

De natuurontwikkelingsopgave op het grondgebied van de gemeente Westerveld is over het 

algemeen voorzien op enige afstand van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, zodat geen 

negatief effect is te verwachten. De enige uitzondering hierop vormt het gebied Eursinge De 

Wal, waar natuurontwikkeling is voorzien op korte afstand van het beschermd dorpsgezicht. 

Aangenomen wordt dat een natuurdoeltype wordt nagestreefd dat passend is bij de cultuurhis-

torische waarden van de omgeving. 

 

Alternatief 1 voorziet niet in natuurontwikkeling, alternatief 2 wel. Voor beide alternatieven geldt 

dat het effect ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt beoordeeld als neutraal (0). 

 

Effectbeoordeling 

 

Criterium: historische 

bouwkunde 

AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Agrarische bouwblokken 0 0/- 0 

Kampeerterreinen 0 0/- 0 

Natuurontwikkeling 0 0 0 

Totaal 0 0/- 0 

 
6.3.3 Mitigerende maatregelen landschap en cultuurhistorie 

Om negatieve effecten op landschap en cultuurhistorie te mitigeren kunnen de volgende maat-

regelen worden getroffen: 

 

• Beperken nieuwvestiging en uitbreiding bestaande agrarische bedrijven 

• Beperking in de grootte van agrarische bedrijfsgebouwen  

• Beperken nieuwvestiging en uitbreidingsmogelijkheden bestaande kampeerterreinen 

 

Deze maatregelen zijn vooral relevante voor essen, beekdalen en wegdorpenlandschappen met 

hoge gaafheidsgraad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milieueffecten en effectbeperkende maatregelen 

 

, revisie

Pagina 61 van 71

 

6.4 Archeologie  

Voor dit aspect wordt één toetsingscriterium gehanteerd: 

 

• Effect op archeologische waarden 

 
6.4.1 Archeologische waarden 

 

Agrarische bouwpercelen 

De bodemingrepen die gepaard gaan met nieuwvestiging en uitbreiding van agrarische bedrij-

ven kunnen negatieve gevolgen voor de in de bodem aanwezige archeologische resten heb-

ben. De verstorende ingrepen zullen echter een relatief klein oppervlak hebben. 

 

De gebieden met nieuwvestigingsmogelijkheden voor agrarische bouwpercelen liggen gedeelte-

lijk in gebieden met een lage archeologische verwachtingswaarde (wit op de kaart). Hier is de 

kans op het aantreffen van archeologische resten laag. In gebieden met een middelhoge tot 

hoge archeologische waarde is de kans op aantreffen van archeologische resten groter. Hier 

zal voorafgaand aan de bouw van een bedrijf archeologisch onderzoek nodig zijn. Ook liggen 

binnen het gebied van nieuwvestigingsmogelijkheden enkele terreinen van (hoge) archeologi-

sche waarde, met een bufferzone van 50 m eromheen. Voor deze gebieden geldt behoud van 

de archeologische waarden in situ en worden ingrepen in de bodem in principe niet toegestaan. 

 

Er zijn drie bouwpercelen en een intensieve veehouderij gepland in het archeologische gebie-

den van provinciaal belang bij Darp (oud-Darp), op de essen en in beekdalen. Bij ingrepen in dit 

gebied dient contact te worden opgenomen met de provinciaal archeoloog. 

 

Alternatief 1 voorziet in mogelijkheden voor zowel nieuwvestiging als uitbreiding van bestaande 

agrarische bedrijven. Aangezien effecten door nieuwvestiging ook in de autonome ontwikkeling 

kunnen optreden, wordt het effect alleen bepaald door de grotere bouwblokmaat (3 ha in plaats 

van 1,5 ha). Ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt alternatief 1 beoordeeld als ne-

gatief (-). In alternatief 2 is de uitbreidingsruimte gelijk aan de autonome ontwikkeling en is er 

geen ruimte voor nieuwvestiging. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt alternatief 

2 beoordeeld als neutraal (0). 

 

Kampeerterreinen 

Een grote oppervlakte is aangewezen voor nieuwe vestigingsmogelijkheden voor kampeerter-

reinen. Ook hier geldt dat, voor zover de gebieden in een middelhoge tot hoge archeologische 

verwachtingswaarde of een terrein van (hoge) archeologische waarde zijn, de geplande ingre-

pen een negatief effect hebben op eventueel aanwezige archeologische resten. Echter, een 

deel van de ingrepen voor de inrichting van kampeerterreinen zullen een beperkte diepte heb-

ben. Ingrepen met een maximale diepte van 0,3 m zijn vrijgesteld van archeologisch onderzoek. 

De effecten van deze ondiepe ingrepen zijn neutraal. In gebieden waar de bouwvoor afwezig is 

of dunner dan 0,3 m dient wel rekening te worden gehouden met negatieve effecten van de on-

diepe ingreep. 

 

Ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt het effect van altenatief 1 beoordeeld als 

beperkt negatief (0/-) en het effect van alternatief 2 als neutraal (0). 

 

Natuurontwikkeling 

In het kader van natuurontwikkeling worden ten behoeve van vernatting en verschraling bo-

demingrepen uitgevoerd. Grootschalig afplaggen, aanleg van waterpartijen en boomaanplant 

hebben negatieve gevolgen voor de in de bodem aanwezige archeologie. Relevant zijn met 

name de natuurontwikkelingsopgaven bij de Vledder Aa en rondom Havelte omdat hier sprake 

is van hoge of middelhoge verwachtingswaarde (Dwingelderveld valt buiten het plangebied).  

 

Voor geplande natuurontwikkeling in gebieden met een lage verwachting geldt dat de ingrepen 

een neutraal tot negatief effect hebben. Voor ingrepen in de bodem van gebieden die op de 

gemeentelijke beleidsadvieskaart een (verwachtings)waarde hebben gekregen zijn de effecten 
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negatief. Indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat er geen archeologische waarden (meer) 

aanwezig zijn in een gebied, kan het effect naar neutraal worden bijgesteld. 

 

Ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt het effect van altenatief 1 beoordeeld als 

neutraal (0) en het effect van alternatief 2 als beperkt negatief (0/-). 

 

In de onderstaande tabel worden de effectbeoordelingen samengevat. 

 

Effect op archeologi-

sche waarden 

AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Agrarische bouwblokken 0 - 0 

Verblijfsrecreatie 0 0/- 0 

Natuurontwikkeling 0 0 0/- 

Totaal 0 - 0/- 

 
6.4.2 Mitigerende maatregelen 

Voor dit aspect worden geen specifiek mitigerende maatregelen voorgesteld. De mitigerende 

maatregelen genoemd bij natuur hebben ook een positieve uitwerking op archeologie. 

 
6.5 Water 

In deze paragraaf wordt het volgende toetsingscriterium gehanteerd: 

 

• Effect op oppervlaktewater en grondwater 

 
6.5.1 Oppervlaktewater en grondwater 

 

Agrarische bouwblokken 

Nieuwvestiging van grondgebonden agrarische bedrijven en uitbreiding van bestaande agrari-

sche bedrijven kan leiden tot een toename van verhard oppervlak. Dit zal gecompenseerd moe-

ten worden. Bij nieuwvestiging (bijvoorbeeld in een beekdal) is water een belangrijk afwegings-

criterium.  

 

Ook kan uitbreiding van het aantal stuks vee leiden tot een toename van vermesting van opper-

vlaktewater. Aangenomen wordt dat dit door generiek beleid (teeltvrije en bemestingsvrije zo-

nes langs waterlopen) afdoende wordt tegengegaan. 

 

Voor de grondwaterwinningen Havelte en Leggelo worden geen effecten verwacht. Deze ge-

bieden hebben hun eigen beschermingsregime om ongewenste invloeden op de kwaliteit van 

het grondwater te voorkomen.  

 

Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect van beide alternatieven neutraal (0). 

 

Kampeerterreinen 

Nieuwvestiging of uitbreiding van kampeerterreinen kan leiden tot extra verhard oppervlak. 

Aangenomen wordt dat de toename van verhard oppervlak wordt gecompenseerd, en dat reke-

ning gehouden wordt met de waterhuishoudkundige functie van het betreffende gebied. Voor de 

waterkwaliteit kan de ontwikkeling van een kampeerterrein positief uitwerken als percelen aan 

het landbouwkundig gebruik worden onttrokken (beëindiging bemesting en gebruik bestrij-

dingsmiddelen).  

 

Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect van beide alternatieven neutraal (0). 

 

Natuurontwikkeling 

Natuurontwikkeling heeft naar verwachting positieve effecten op de waterkwaliteit. Enerzijds 

zullen percelen die in landbouwkundig gebruik waren niet meer worden bemest en zullen hier 

geen bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt. Anderzijds hebben natuurvriendelijke oevers 

langs waterlopen een waterzuiverende werking. Gesteld kan worden dat natuurontwikkeling een 

positief effect heeft op de waterkwaliteit.  
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Ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt het effect van altenatief 1 beoordeeld als 

neutraal (0) en het effect van alternatief 2 als beperkt positief (0/+). 

 

Effectbeoordeling 

In de onderstaande tabel worden de effectbeoordelingen samengevat. 

 

Milieuaspect water AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Agrarische bouwblokken 0 0 0 

Verblijfsrecreatie 0 0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 0/+ 

Totaal 0 0 0/+ 

 

 
6.6 Woon- en leefmilieu 

In deze paragraaf worden de volgende toetsingscriteria gehanteerd: 

 

• Verkeer 

• Geluid 

• Luchtkwaliteit 

• Geurhinder 

• Gezondheid 

 

 
6.6.1 Verkeer 

 

Agrarische bedrijven 

Een verandering in de verkeerssituatie vindt mogelijk plaats naar aanleiding van mogelijke uit-

breidingen van agrarische bedrijven. Met name intensieve veehouderijen kunnen leiden tot toe-

name van vrachtverkeersbewegingen. In Westerveld komt dit bedrijfstype echter maar in zeer 

kleine aantallen voor. Vrachtverkeer kan hinder veroorzaken en effecten hebben op de ver-

keersveiligheid. 

 

Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect van alternatief 1 beperkt negatief (0/-) 

en van alternatief 2 neutraal (0). 

 

Kampeerterreinen 

Nieuwvestiging of uitbreiding van kampeerterreinen kan leiden tot extra verkeersbewegingen 

(personenauto’s) op lokale wegen. Afgezien van bevoorradingsverkeer zal er echter geen toe-

name van vrachtverkeer optreden.  

 

Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect neutraal (0) voor beide alternatieven. 

 

Natuurontwikkeling 

Ook natuurontwikkeling kan in de aanlegfase leiden tot verkeersbewegingen. Op de schaal van 

het gehele buitengebied betreft dit een zeer beperkte verkeersstroom.  

 

Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect neutraal (0) voor beide alternatieven. 

 

Milieuaspect verkeer AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Agrarische bouwblokken 0 0/- 0 

Kampeerterreinen 0 0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 0 

Totaal 0 0/- 0 
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6.6.2 Geluid 

 

Agrarische bedrijven 

Nieuwvestiging van grondgebonden agrarische bedrijven en uitbreiding van bestaande agrari-

sche bedrijven of kan leiden tot een toename van geluid. Dit wordt vooral veroorzaakt door ven-

tilatoren en voermachines. Daarnaast kan ook vrachtverkeer een bijdrage leveren aan geluidbe-

lasting. De intensieve veehouderij (in Westerveld zeer beperkt aanwezig) leidt tot grotere 

stroom vrachtverkeer dan de grondgebonden veehouderij.  

 

De ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven zijn in alternatief 1 ruimer dan in al-

ternatief 2. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt het effect van altenatief 1 beoor-

deeld als beperkt negatief (0/-) en het effect van alternatief 2 als neutraal (0). 

 

Kampeerterreinen 

Ook nieuwvestiging of uitbreiding van kampeerterreinen kan leiden tot extra verkeersbewegin-

gen (personenauto’s) op lokale wegen. Afgezien van bevoorradingsverkeer zal er echter geen 

toename van vrachtverkeer optreden. Personenauto’s leiden tot lagere geluidsbelasting dan 

vrachtverkeer. Aangenomen wordt dat op kampeerterreinen geen installaties benodigd zijn die 

grote geluidsbelasting produceren. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect 

neutraal (0) voor beide alternatieven. 

 

Natuurontwikkeling 

Tot slot kan ook natuurontwikkeling leiden tot verkeersbewegingen in de aanlegfase. Op de 

schaal van het gehele buitengebied betreft dit een zeer beperkte verkeersstroom. Ten opzichte 

van de autonome ontwikkeling is het effect neutraal (0) voor beide alternatieven. 

 

 

Milieuaspect geluid AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Agrarische bouwblokken 0 0/- 0 

Kampeerterreinen 0 0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 0 

Totaal 0 0/- 0 

 

 
6.6.3 Lucht 

 

Agrarische bedrijven 

Nieuwvestiging van grondgebonden agrarische bedrijven en uitbreiding van bestaande agrari-

sche bedrijven of kan leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit (fijn stof en NO2). Dit 

kan vooral worden veroorzaakt door uitstoot vanuit stallen en vrachtverkeer. Ook WKK-

installaties van mestvergisters kunnen leiden tot uitstoot van NOx. 

 

De intensieve veehouderij leidt in het algemeen tot meer emissies dan de grondgebonden vee-

houderij. Dit geldt zowel voor emissie vanuit stallen als voor emissie door vrachtverkeer. Inten-

sieve veehouderij leidt namelijk tot een grotere stroom vrachtverkeer dan de grondgebonden 

veehouderij. In Westerveld is echter maar een zeer beperkt aantal intensieve veehouderijen 

aanwezig, zodat de bijdrage vanuit deze sector gering is. 

 

De ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven zijn in alternatief 1 ruimer dan in al-

ternatief 2. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt het effect van altenatief 1 beoor-

deeld als beperkt negatief (0/-) en het effect van alternatief 2 als neutraal (0). 

 

Kampeerterreinen 

Ook nieuwvestiging of uitbreiding van kampeerterreinen kan leiden tot extra verkeersbewegin-

gen (personenauto’s) op lokale wegen. Afgezien van bevoorradingsverkeer zal er echter geen 

toename van vrachtverkeer optreden. Personenauto’s hebben lagere uitstoot dan vrachtver-
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keer. Aangenomen wordt dat op kampeerterreinen geen installaties benodigd zijn die een sub-

stantiële uitstoot van PM10 of NOx hebben. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het 

effect neutraal (0) voor beide alternatieven. 

 

Natuurontwikkeling 

Tot slot kan ook natuurontwikkeling leiden tot verkeersbewegingen in de aanlegfase. Op de 

schaal van het bestemmingsplan buitengebied betreft dit beperkte verkeersstroom. Ten opzich-

te van de autonome ontwikkeling is het effect neutraal (0) voor beide alternatieven. 

 

Milieuaspect luchtkwaliteit AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Agrarische bouwblokken 0 0/- 0 

Verblijfsrecreatie 0 0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 0 

Totaal 0 0/- 0 

 
6.6.4 Geur 

 

Agrarische bedrijven 

Op onderstaande kaart is gevisualiseerd in hoeverre de lokaal hogere geurbelasting toeneemt 

als (conform in alternatief 1) bouwblokken kunnen worden vergroot tot maximaal 3 hectare. In 

het overgrote deel van de gemeente blijft de achtergrondbelasting op een zeer goed niveau. Er 

is daarom sprake van een beperkt effect op planniveau. 

 

Ten opzichte van de autonome ontwikkeling is het effect van alternatief 1 beperkt negatief (0/-) 

en van alternatief 2 neutraal (0). 

 

 
Figuur 5.3 Achtergrondbelasting bij doorgroei tot bouwblok 3 ha 

 

Kampeerterreinen 

Voor deze activiteit is het aspect geur niet relevant. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling 

is het effect neutraal (0) voor beide alternatieven. 

 

Natuurontwikkeling 

Voor deze activiteit is het aspect geur niet relevant. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling 

is het effect neutraal (0) voor beide alternatieven. 
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Milieuaspect geur AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Agrarische bouwblokken 0 0/- 0 

Verblijfsrecreatie 0 0 0 

Natuurontwikkeling 0 0 0 

Totaal 0 0/- 0 

 
6.7 Gezondheid 

In hoofdstuk 4 is de situatie met betrekking tot gezondheidsaspecten van de veehouderij, in het 

bijzonder de intensieve veehouderij beschreven. Voor de verdere uitvoering van het ruimtelijke 

beleid kan de gemeente rekening houden met deze aandachtspunten. Hoewel alternatief 1 

meer ontwikkelingsruimte voor agrarische activiteiten biedt dan alternatief 2, is er onvoldoende 

grond voor een effectbeoordeling op het thema gezondheid. Er is sprake van een leemte in 

kennis (zie hoofdstuk 8). 

 

 
6.8 Bodem 

Aangenomen wordt dat uitbreidingen of nieuwvestiging van agrarische bedrijven en kampeer-

terreinen niet gepaard gaan met directe emissies van bodembedreigende stoffen, zoals zware 

metalen, PAK’s, bestrijdingsmiddelen, olie enzovoorts naar de bodem. De bestaande regels 

voor bodembescherming voorzien hier in. 

 

Uitbreiding van veehouderij kan verhoogde depositie van zuur veroorzaken doordat de naar de 

lucht vrijkomende ammoniak (NH3) samen met zuurstof salpeterzuur (HNO3) vormt en neer-

slaat. Een lagere pH-waarde van de bodem als gevolg van zuurdepositie kan zorgen voor een 

versnelde uitspoeling van metalen naar het grondwater. Maatregelen gericht op reductie van 

ammoniakemissie zullen ook een positief effect hebben op dit aspect en tot vermindering van 

de zuurdepositie leiden.  

 
6.9 Energie 

Duurzame energie zal in de toekomst een belangrijk aandachtspunt worden. Luchtwassers bij 

intensieve veehouderij verbruiken veel energie. Het zou kunnen dat het probleem van ammoni-

akemissie wordt opgelost, maar dat een ander/nieuw probleem wordt gecreëerd: hoog energie-

verbruik met aanverwante SO2- en CO2 emissie. Het verdient aanbeveling om stimulerings-

maatregelen in te zetten voor mogelijkheden van alternatieve energiewinning (vergisting, wind-

energie, zonne-energie) om het energieverbruik (saldo van extra energie en teruggewonnen 

energie) zo laag mogelijk te houden. Daarnaast kunnen kleinschalige duurzame energietech-

nieken ingezet worden op de kampeerterreinen om de gemeente een duurzame uitstraling te 

geven. 

 

Door mestvergisters kan de mest die geproduceerd wordt door de gehouden dieren omgezet 

worden in energie. Resten van landbouwproducten kunnen hierin ook vergist worden, wat de 

efficiëntie van de vergisters nog verhoogd. De energie kan gebruikt worden door de agrarische 

bedrijven en/of afgegeven worden aan het elektriciteitsnet. Daarnaast kan het residu van de 

vergisting weer uitgereden worden over het land. 
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6.10 Overzicht effecten 

In onderstaande tabel worden de bovengenoemde aspecten en toetsingscriteria nogmaals op-

gesomd en wordt de effectbeoordeling voor de beide alternatieven weergegeven.  

 

Aspect 

 

Criterium AO Alternatief 1 Alternatief 2 

Effect op Natura 2000  

 

0  - - - Natuur 

Effect op EHS en weidevogelge-

bieden  

 

0 - + 

Historisch landschap 

 

0 -  + Landschap 

en cultuur-

historie Historische bouwkunde 

 

0 0/- 0 

Archeologie Aantasting archeologische waar-

den 

 

0 - 0/- 

Water Oppervlaktewater en grondwater  

 

0 

 

0 

 

0/+ 

 

Verkeer (inclusief verkeersveilig-

heid) 

 

0 0/- 0 

Geluid 

 

0 0/- 0 

Luchtkwaliteit 

 

0 0/- 0 

Woon- en 

leefmilieu 

Geur 

 

0 0/- 0 

 

 
6.11 Vergelijking alternatieven 

Uit een vergelijking blijkt dat alternatief 1 op meerdere thema’s ongunstiger scoort dan alterna-

tief 2.  

 

Alternatief 1 leidt tot een forse groei van de landbouw- en recreatiebedrijven en een stand still 

op natuurontwikkeling, en dit heeft zijn weerslag op natuurwaarden. In alternatief 2 hebben 

economische functies minder invloed en treden positieve effecten op door ontwikkeling van 

nieuwe natuur. 

 

Alternatief 1 leidt, ondanks de verplichte toepassing van het Beeldkwaliteitsplan, tot negatieve 

effecten op landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Alternatief 2 scoort op landschap 

juist positief door ontwikkeling van nieuwe natuur die aansluit bij de kenmerken van het histori-

sche landschap.  

 

Voor archeologie worden voor beide alternatieven negatieve effecten verwacht vanwege bo-

demingrepen (bij alternatief 1 voor economische functies, bij alternatief 2 voor natuurontwikke-

ling). 

 

Voor woon- en leefmilieu is het beeld dat alternatief 1 leidt tot meer effecten dan alternatief 2. 

De milieudruk is in alternatief 1 groter dan in alternatief 2 vanwege de ruimere ontwikkelings-

mogelijkheden voor economische functies in alternatief 1. 
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7 Voorkeursalternatief  

7.1 Afweging 

Alternatief 1 komt voor de economische functies overeen met het voorontwerp-

bestemmingsplan. Dit alternatief heeft daarom in beginsel de voorkeur van de gemeente. Op 

basis van de bevindingen in het MER heeft gemeente Westerveld echter vastgesteld dat ont-

wikkelingen van economische functies, met name landbouw en kampeerrecreatie, tot negatieve 

effecten op natuurgebieden (incl. Natura 2000-gebieden) kunnen leiden. Vanwege deze moge-

lijk negatieve effecten, kiest de gemeente ervoor om de ontwikkelingsruimte voor landbouw en 

recreatie die in het voorontwerp-bestemmingsplan wordt geboden het ontwerp-

bestemmingsplan te begrenzen. Deze begrenzing wordt hieronder toegelicht. 

 

Alternatief 2 komt voor de natuurontwikkeling overeen met het voorontwerp-bestemmingsplan. 

De positieve effecten die in alternatief 2 optreden bevestigen het beeld dat natuurontwikkeling 

leidt tot versterking van de natuurkwaliteit in de gemeente, zonder negatieve bijeffecten op an-

dere milieuthema’s. Deze natuurkwaliteit is ook een belangrijkste vestigingsfactor voor bewo-

ners en recreanten. De ruimte voor natuurontwikkeling uit alternatief 2 (ook opgenomen in voor-

ontwerp-bestemmingsplan) wordt in het ontwerp-bestemmingsplan gehandhaafd. 

 
7.2 Inhoud Voorkeursalternatief  

Het Voorkeursalternatief (VKA) wordt planologisch verankerd in het ontwerp-bestemmingsplan. 

Gelet op de effectbeoordelingen en de aangedragen mitigerende maatregelen in dit MER, voert 

de gemeente in het ontwerp-bestemmingsplan de volgende aanpassingen door ten opzichte 

van het voorontwerp-bestemmingsplan. 

 

1. De maximale oppervlakte van agrarische bedrijven wordt aanzienlijk beperkt. De maximale 

maat van 3 ha uit het voorontwerp-bestemmingsplan, wordt teruggebracht tot maximaal 10.000 

m2 bebouwing. Dit geldt voor zowel grondgebonden bedrijven als intensieve veehouderijen; 

hiermee wordt geborgd dat bedrijven niet verder kunnen uitbreiden dan voor normale bedrijfs-

voering noodzakelijk is (voorkomen ontwikkeling mega-bedrijven met grote effecten op natuur 

en landschap) 

 

2. In aanvulling op de bovenstaande maatregel, wordt de gevellengte beperkt tot maximaal 100 

meter. Hiermee wordt voorkomen dat zeer grote gebouwen worden gebouwd die niet meer 

passen bij de landschappelijke kwaliteiten van Westerveld. 

 

3. De maximale oppervlakte van een kampeerterrein wordt beperkt tot 10 in een zone van 500 

meter rondom natuurgebieden; hierdoor wordt geborgd dat recreatiebedrijven niet doorgroeien 

tot een grootschalige omvang die niet meer passend is bij de kwaliteiten van Westerveld. 

 

4. Het aantal standplaatsen op kampeerterreinen in natuurgebieden en in een zone van 500 

meter rondom natuurgebieden wordt beperkt tot maximaal het bestaande aantal. Hiermee wordt 

voorkomen dat zonder nadere toetsing het aantal standplaatsen kan worden vergroot, waardoor 

recreatiedruk zou kunnen toenemen. 

 

5. Om te voorkomen dat negatieve effecten op Natura 2000 optreden, wordt een coördinatiere-

geling opgenomen, die inhoudt dat individuele activiteiten individueel getoetst worden op hun 

effecten op Natura 2000 (zie nadere toelichting in de Passende Beoordeling). 
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De nieuwvestigingsmogelijkheden (via wijzigingsbevoegdheid) voor agrarische bedrijven en 

kampeerterreinen uit het voorontwerp-bestemmingsplan wordt niet beperkt. De gemeente is van 

mening dat afwegingscriteria in het bestemmingsplan zodanig zijn dat afdoende rekening wordt 

gehouden met de verschillende milieuthema’s (natuur, landschap, cultuurhistorie, water en 

woon- en leefmilieu). Hiermee kunnen negatieve effecten worden voorkomen. 

 
7.3 Beoordeling voorkeursalternatief 

In de onderstaande tabel is de beoordeling van het voorkeursalternatief opgenomen. Hieronder 

worden de beoordelingen kort toegelicht. In de bijlage bij dit MER is een Passende Beoordeling 

opgenomen, waarin het Voorkeursalternatief is getoetst aan de Natuurbeschermingswet.  

 

Agrarische bouwblokken 

De ontwikkelingsmogelijkheden in het voorkeursalternatief zijn iets beperkter dan in de autono-

me ontwikkeling. De 10.000 m2 bebouwing biedt met name voor intensieve veehouderijen min-

der ontwikkelingsruimte dan 1,5 ha bouwblok. Voor grondgebonden bedrijven komt 1,5 ha 

bouwblok overeen met 10.000 m2 bebouwing. Hierbij wordt wel opgemerkt dat 10.000 m2 be-

bouwing meer garanties biedt dan 1,5 ha bouwblok. Dit is echter niet gekwantificeerd, dus hier 

wordt in de beoordeling geen rekening mee gehouden. Gelet op het voorgaande zijn de optre-

dende effect van het VKA gelijk aan de effecten in de autonome ontwikkeling. 

 

Kampeerterreinen 

De ontwikkelingsruimte voor kampeerterreinen blijft in het VKA ruimer dan in de autonome ont-

wikkeling. In de autonome ontwikkeling is geen ruimte voor nieuwvestiging en uitbreiding. In het 

VKA is, ondanks de inperking ten opzichte van het voorontwerp (zie hierboven), nog wel ont-

wikkelingsruimte opgenomen. De negatieve effecten door deze ontwikkelingsruimte op diverse 

criteria geldt dus ook voor het VKA. 

 

Natuurontwikkeling 

Aangezien natuurontwikkeling ook in het VKA is opgenomen, treden bij uitvoering van het VKA 

de positieve effecten op diverse criteria op. 

 

Totaalbeoordeling 

Gelet op het voorgaande, kunnen voor de toetsingscriteria de volgende conclusies worden ge-

trokken.  

 

Voor de criteria Natura 2000, EHS en weidevogelgebieden en historisch landschap geldt dat de 

effecten door agrarische bouwblokken neutraal zijn, de effecten door ontwikkelingsruimte kam-

peerterreinen negatief en de effecten door natuurontwikkeling positief. De totaalbeoordeling 

voor deze criteria komt daarmee uit op een neutrale score (0). 

 

Voor het criterium historische bouwkunde geldt hetzelfde als in de vorige alinea, met dien ver-

stande dat de negatieve effecten door kampeerterreinen beperkter zijn en de positieve effecten 

door natuurontwikkeling niet van toepassing zijn. De totaalbeoordeling voor dit criterium komt 

daarmee uit op beperkt negatief (0/-). 

 

Voor het criterium archeologie geldt evenals hierboven dat de effecten vanwege de agrarische 

bouwblokken neutraal zijn, maar dat zowel door kampeerterreinen als door natuurontwikkeling 

beperkt negatieve effecten kunnen optreden. De totaalbeoordeling voor dit criterium komt 

daarmee uit op beperkt negatief (0/-). 

 

Voor het criterium oppervlaktewater/grondwater geldt dat de effecten door agrarische bouw-

blokken en kampeerterreinen neutraal zijn, en dat door natuurontwikkeling beperkt positieve 

effecten kunnen optreden. De totaalbeoordeling voor dit criterium komt daarmee uit op beperkt 

positief (0/+). 

 

Voor de criteria verkeer, geluid, luchtkwaliteit en geur geldt ten slotte dat de effecten volledig 

samenhangen met de ontwikkelingsruimte voor de agrarische sector (door kampeerterreinen en 

natuurontwikkeling worden geen effecten verwacht). Nu de ontwikkelingsruimte voor agrarische 
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bouwblokken in het VKA overeenkomt met de autonome ontwikkeling (zie hierboven), is de be-

oordeling voor deze criteria neutraal (0). 

 

 

Aspect 

 

Criterium AO Voorkeursalternatief  

Effect op Natura 2000  

 

0  0 Natuur 

Effect op EHS en weidevogelge-

bieden  

 

0 0 

Historisch landschap 

 

0 0  Landschap 

en cultuur-

historie Historische bouwkunde 

 

0 0/- 

Archeologie Aantasting archeologische waar-

den 

 

0 0/- 

Water Oppervlaktewater en grondwater  

 

0 

 

0/+ 

 

Verkeer (inclusief verkeersveilig-

heid) 

 

0 0 

Geluid 

 

0 0 

Luchtkwaliteit 

 

0 0 

Woon- en 

leefmilieu 

Geur 

 

0 0 
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8 Leemten in kennis en monitoring 

8.1 Leemten in kennis 

Effecten op het milieu zijn afhankelijk van locatie, omvang en kenmerken van een ruimtelijke 

ontwikkeling. Het is daarom van belang dat de milieueffecten nader worden onderzocht als de 

ruimtelijke ontwikkeling zich aandient. In dit Plan-MER is reeds onderzoek gedaan naar milieu-

effecten waarvan nu reeds (op planniveau) kan worden verwacht dat deze zich kunnen voor-

doen. Over enkele belangrijke aspecten wat echter nog weinig informatie bekend. Hieronder 

worden de belangrijkste leemten in kennis benoemd.  

 

Stikstofdepositie 

In het Plan-MER is de bijdrage in de ammoniakdepositie vanuit de gemeente bepaald op de 

Natura 2000-gebieden. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoe de groei van de veehou-

derij zal zijn is de daadwerkelijke invulling van het plan onduidelijk en zo ook de daadwerkelijke 

depositie op de Natura 2000-gebieden. In dit plan MER is waar mogelijk gewerkt met onder-

bouwde aannames en extrapolaties. In de toekomst zal de ammoniakdepositie van intensieve 

veehouderijen moeten passen binnen de kaders van de Programmatische Aanpak Stikstof 

(PAS). De uitwerking van het PAS is op dit moment nog ontwikkeling. Indien het PAS leidt tot 

milieugebruiksruimte voor Westerveldse bedrijven, kan de gemeente via het bestemmingsplan 

sturen op de inzet van deze milieugebruiksruimte.  

 

Beschermde soorten 

Er zijn geen gegevens bekend van beschermde flora en fauna van elk individueel bouwblok. De 

Flora- en Faunawet schrijft voor dat voor de uitvoering van een ontwikkeling (bijvoorbeeld sloop 

of bouw) bekend is of en welke beschermde soorten voorkomen. Gericht flora- en faunaonder-

zoek dient daarom plaats te vinden op het moment dat een project concreet wordt gerealiseerd. 

 

Gezondheid 

Het onderzoek naar gezondheid en intensieve veehouderij wordt op dit moment uitgevoerd. 

Naar verwachting komen de resultaten in de loop van 2011 beschikbaar. Daarna zal er nog een 

traject volgen gericht op het opstellen en vaststellen van beleid. Het is nog dit moment onduide-

lijk of er afstandsnormen zullen komen en wat de impact daarvan zal zijn; 

 
8.2 Monitoring 
Voor sommige milieueffecten kan het van belang zijn om de monitoren of ze daadwerkelijk op-
treden, zodat eventueel later kan worden bijgestuurd. Voor de onderstaande onderwerpen is 
het wenselijk een monitoringssysteem op te zetten. 
 
Stikstofdepositie 

Belangrijke basis voor deze monitoring is een registratiesysteem van ammoniakemissies. Dit 

systeem zal in het kader van de uitwerking van de PAS door de provincies naar verwachting in 

2011 worden opgezet. De gemeente Westerveld wil hier gebruik van maken of bij aansluiten. 

 

De gemeente voert 5 jaar na vaststelling van dit bestemmingsplan een evaluatie uit. Hierin 

wordt onderzocht wat de invloed op Natura 2000 is van activiteiten die in het bestemmingsplan 

geregeld worden. De planologische regeling in het bestemmingsplan wordt indien nodig op ba-

sis van de uitkomsten van de evaluatie geactualiseerd. Als daar aanleiding voor is, kunnen de 

bouw- en ontwikkelmogelijkheden in het bestemmingsplan verder worden begrensd of inge-

perkt. 
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Bijlage 1    

 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (separaat bijge-

voegd)
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Bijlage 2    

 
Passende Beoordeling (separaat bijgevoegd)
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Bijlage 3    

 
Ontwikkelingsruimte voorontwerp bestemmingsplan 
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Bijlage 4    

 
Uitgangspunten berekeningen stikstofdepositie 
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Uitgangspunten stikstofdepositieberekeningen Plan MER Westerveld 
 

4 november 2010 (met aanvulling 10 februari 2011) 

 

Op basis van de bedrijfsgegevens (Landbouwtelling) uit GIAB is met behulp van de meest re-

cente versie van OPS (zie http://www.rivm.nl/ops/ ) de ammoniakdepositie als gevolg van de 

stal- en opslagemissies uit de gemeente Westerveld op de Natura2000-gebieden Drents Friese 

Wold, Dwingelderveld, Holtingerveld (voormalig Havelte Oost) en Wieden-Weerribben op 

250x250 m gridniveau.  

 

Er zijn 4 scenario’s doorgerekend: 

 

2008 

Huidige situatie volgens peildatum mei 2008 

 

Alternatief 1 

Toekomstige ontwikkeling volgens nieuw bestemmingplan met bouwblok van maximaal 2 ha 

voor IV bedrijven en 3 ha voor grondgebonden veehouderijen.  

 

Alternatief 2 

Toekomstige ontwikkeling volgens nieuw bestemmingsplan met bouwblok van maximaal 1,5 ha 

 

Alternatief 3 

Toekomstige ontwikkeling volgens nieuw bestemmingsplan met 10000 m
2
 voor maximaal te 

bebouwen oppervlak. 

 

In de drie alternatieven is uitgegaan van de volgende werkwijze: 

- bedrijven < 40 NGE (peildatum 2007) stoppen, emissie wordt op 0 gezet; 

- bedrijven 40-70 NGE blijven, emissie gelijk aan emissie 2007 

- bedrijven > 70 NGE groeien in dierenaantallen tot bouwblok maximaal benut wordt. Hier-

voor hanteren we de volgende koppeling bouwblok-dieraantallen-emissies. 

 

Bouwblok (ha) Melkvee (incl. jongvee)   vleesvarkens leghennen 

 

Emissie-
factor (kg 
NH3/dier-
plaats/jr) 12.6*  1.4  0.125** 

  
aantal 
dieren 

NH3 emis-
sie 

aantal 
dieren 

NH3 
emissie aantal dieren NH3 emissie 

       

1.5 250 3150 7500 10500 120000 15000 

2 325 4095 10000 14000 160000 20000 

3 500 6300 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

       

10000 m2 
bebouwd 325 4095 7000 9800 63000 7875 

* uitgaande van melkvee incl. jongvee  
(verhouding 1 : 0.8)    

** uitgaande van niet-batterijhuisvesting     
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Kaarten luchtkwaliteit 2008 en 2020 
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Bijlage 6    

 
Themakaarten natuur landschap en archeologie (se-

paraat bijgevoegd) 
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Wegdorp, hoge gaafheid
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