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1. ZIENSWIJZEN 

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Menterwolde” heeft vanaf 20 juni 
2013 gedurende een termijn van 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Ge-
durende deze termijn bestond de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Er zijn 
negen zienswijzen ingediend, te weten door: 
 
1. Gedeputeerde Staten van Groningen 
2. N.V. Nederlandse Gasunie 
3. LTO Noord 
4. Reclamant 4 
5. Reclamant 5 
6. Natuur en Milieufederatie Groningen 
7. Reclamant 7 
8. DAS Rechtsbijstand, namens reclamant 8 
9. Agra-matic, namens reclamant 9 
 
In deze zienswijzennota wordt ingegaan op de inhoud van de zienswijzen, waarbij 
de zienswijzen tevens zijn voorzien van een gemeentelijke reactie. 
 
1. Gedeputeerde Staten van Groningen 
 
Nieuwe agrarische bedrijfsbebouwing en bouwwerken buiten het agrarische 
bouwperceel 
Op grond van artikel 4.19a, lid 5, van de omgevingsverordening voorziet een be-
stemmingsplan niet in de mogelijkheid tot oprichting van nieuwe agrarische be-
drijfsbebouwing en bouwwerken buiten de aangewezen agrarische bouwperce-
len. 
 
- Bouwen buiten het agrarische bouwperceel 
In artikel 3, lid 2, sub 2, onder k (bestemming Agrarisch) is bij recht de bouw van 
overige andere bouwwerken buiten het bouwvlak toegestaan tot een maximale 
hoogte van 2,00 meter. Met deze bepaling is het mogelijk faciliteiten voor het op-
slaan van mest en veevoer te realiseren buiten het agrarisch bouwperceel. Daar-
naast staan de regels het toe om met een omgevingsvergunning onder voorwaar-
den kuilvoerplaten en sleufsilo’s buiten het bouwvlak toe te staan. Deze regels zijn 
in strijd met de verordening. Verzocht wordt om het bestemmingsplan op dit on-
derdeel aan te passen. De herziene verordening maakt het mogelijk dat de pro-
vincie nadere regels kan stellen die het realiseren van faciliteiten voor het opslaan 
van mest en veevoer buiten het agrarisch bouwperceel mogelijk maakt. Hiervoor 
dient er echter eerst met de provincie een bestuursovereenkomst te worden ge-
sloten. 
 
Reactie 
In de Omgevingsverordening van de provincie Groningen is bepaald dat bestem-
mingsplannen moeten voldoen aan die verordening. Tegen het aanpassen van het 



blz 2 1015406    
 

 
 
Rho Adviseurs B.V.   Reactienota Zienswijzen Reactienota Zienswijzen 
 Status: Vastgesteld / 14-11-2013 

bestemmingsplan op het punt van mestopslag op veldkavels bestaan geen bezwa-
ren. De zienswijze is op dit punt gegrond. 
 
Mestopslag op veldkavels is alleen mogelijk nadat met de provincie een be-
stuursovereenkomst is afgesloten. Via een dergelijke overeenkomst worden nade-
re afspraken gemaakt onder welke voorwaarden alsnog mestopslag op veldkavels 
mogelijk kan worden gemaakt. Eén van die voorwaarden is dat er vooraf de pro-
vincie een voordracht moet worden gedaan welke gebieden voor mestopslag in 
aanmerking zouden kunnen komen, waarover de landschapsarchitect bij Libau zijn 
advies moet hebben uitgebracht. 
 
Op dit moment zien wij niet de noodzaak voor een dergelijke gebiedsaanwijzing, 
aangezien in het recente verleden in het buitengebied al diverse locaties voor 
mestopslag zijn ingericht. Wel maken wij hierbij de aantekening dat wanneer zich 
een specifieke aanvraag voor mestopslag op veldkavels aandient die aanvraag als 
pilot wordt gebruikt om te bezien op welke wijze de aanvrager kan worden be-
diend. Niettemin zal gezien het beleid van de provincie in dat geval een bestuurs-
overeenkomst met de provincie moeten worden gesloten. Onderdeel van die be-
stuursovereenkomst is om samen met Libau een gebiedsverkenning te maken 
waar opslag landschappelijk gezien mogelijk is. Het perceel landbouwgrond waar 
aanvrager voornemens is de mestopslag te regelen wordt daarin meegenomen. 
 
Voor mestopslag, kuilvoeropslag et cetera aansluitend aan het agrarische bouw-
vlak dient eveneens een bestuursovereenkomst te worden gesloten. Vooruitlo-
pend op deze 
bestuursovereenkomst is er voor gekozen om mestopslag aansluitend aan agrari-
sche 
bouwpercelen mogelijk te maken. Met de in die regeling opgenomen randvoor-
waarden kan een zorgvuldige afweging plaatsvinden. Bovendien komen de rand-
voorwaarden overeen met de voorwaarden, zoals deze ook in omgevingsverorde-
ning zijn opgenomen. Er wordt geen aanleiding gezien de planregels op dit punt 
aan te passen. De zienswijze wordt op dit punt niet overgenomen. 
 
-Zonnepanelen op landbouwgronden c.q. veldkavels 
In artikel 3, lid 1, sub 1 (bestemming Agrarisch) is bij recht de oprichting van zon-
neweides ten behoeve van grootschalige opwekking van zonne-energie toege-
staan. Deze planregel is in strijd met de verordening, omdat een faciliteit voor 
zonne-energie een bouwwerk betreft. Verzocht wordt het bestemmingsplan op 
dit onderdeel aan te passen. 
De provincie voegt daaraan toe dat - hoewel zij zonne-energie als een belangrijke 
bron van duurzame energie ziet - zij het ongewenst acht dat de opwekking door 
middel van zonneweides in het buitengebied plaatsvindt. Uit een oogpunt van 
zuinig ruimtegebruik en voorkoming van aantasting van het landschap heeft op-
wekking van zonne-energie in stedelijk gebied, onder meer op bedrijventerreinen 
en nog niet bebouwde woningbouwlocaties, de voorkeur, alsmede de plaatsing 
van zonnepanelen op woningen en bedrijfspanden zowel in stedelijk als in het bui-
tengebied. 
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Reactie 
De zienswijze van de provincie is helder en eenduidig; de plaatsing van zonnepa-
nelen op landbouwgronden is in strijd met de Provinciale Omgevingsverordening 
en vandaar dan ook dat dit niet wordt toegestaan. Ondanks deze juridische barri-
cade, zijn wij van mening dat expliciet uitdrukking moet worden gegeven aan de 
wens om bij te dragen aan aspecten van duurzaamheid en milieubewustzijn in de 
gemeente Menterwolde. Wij willen u dan ook voorstellen om de zienswijze van de 
provincie naast u neer te leggen en de plaatsing van zonnepanelen op landbouw-
gronden toe te staan. 
Om toch enigszins tegemoet te komen aan de zienswijze van de provincie willen 
wij u wel voorstellen om de plaatsing van zonnepanelen onder nadere voorwaar-
den toe te staan. Immers, niet alle locaties zullen bij voorbaat of zonder daaraan 
voorwaarden te stellen, geschikt zijn voor plaatsing van zonnepanelen. Uit een 
oogpunt van een goede ruimtelijke ordening willen wij u dan ook voorstellen om 
de plaatsing van zonnepanelen te koppelen aan een wijzigingsbevoegdheid. In die 
wijzigingsbevoegdheid worden dan nadere voorwaarden opgenomen waaronder 
plaatsing van zonnepanelen wordt toegestaan. In het ontwerpbestemmingsplan is 
de plaatsing van zonnepanelen nog bij recht toegestaan. 
Overigens hebben wij inmiddels via de pers begrepen dat de provincie met ge-
meenten overleg wil voeren over de plaatsing van zonnepanelen in gebieden. Al 
met al kan gesteld worden dat de gemeente Menterwolde vooruitloopt op duur-
zame ontwikkelingen. 
 
Uitbreiding niet-agrarische bedrijf in het buitengebied 
Artikel 4.27, lid 7 van de omgevingsverordening bepaalt dat een bestemmingsplan 
regels stelt ten aanzien van de uitbreidingsmogelijkheden van bestaande niet-
agrarische bedrijven in het buitengebied. Zo moet aan de uitbreiding (maximaal 
20% ) de voorwaarde worden toegevoegd dat de uitbreiding niet leidt tot een on-
evenredige aantasting van landschap, natuur en milieu en tot verkeersoverlast. 
In diverse planregels wordt bij recht bedrijfsuitbreidingen tot maximaal 20% toe-
gestaan. In de plantoelichting is niet verantwoord dat de bij recht toegekende uit-
breidingsruimte niet leidt tot een onevenredige aantasting van landschap, natuur 
en milieu en tot verkeersoverlast. Het bestemmingsplan is hiermee in strijd met 
de omgevingsverordening. De strijdigheid kan op twee manieren worden wegge-
nomen. Enerzijds door in de plantoelichting alsnog te verantwoorden dat de be-
drijfsuitbreidingen niet leiden tot die onevenredige aantasting. Anderzijds zou aan 
de betreffende planregels een flexibiliteitsbepaling kunnen worden gekoppeld 
waaraan de voorwaarde wordt gesteld dat de uitbreiding niet leidt tot een on-
evenredige aantasting van landschap, natuur en milieu en tot verkeersoverlast. 
 
Reactie 
Onze voorkeur gaat uit om aan de betreffende planregels een flexibiliteitsbepaling 
toe te voegen. Op deze wijze is de voorwaarde juridisch in de planregels veran-
kerd. Bovendien is in de bestaande bestemmingsplannen voor de kommen deze 
voorwaarde ook op een dergelijke wijze in de planregels opgenomen. De bewuste 
planregels worden aangepast. De zienswijze is op dit punt gegrond. 
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2. N.V.Nederlandse Gasunie 
 
Verbeelding 
Ligging hoge druk aardgastransportleidingen 
Gemeld wordt dat –door een verlegging- de ligging van een hoge druk aardgas-
transportleiding niet juist op de verbeelding is weergegeven. Verzocht wordt de 
juiste ligging op de verbeelding op te nemen met de daarbij behorende belemme-
ringenstrook. 
Gasunie verzoekt verder aan de hand van een digitaal bestand te controleren of 
alle leidingen en de daarbij behorende belemmeringenstroken op een correcte 
wijze op de verbeelding zijn weergegeven. 
 
Reactie 
De verbeelding wordt aan de nieuwe ligging van de hoge druk aardgasleiding 
aangepast. De zienswijze is op dit punt gegrond. Overigens wordt gecontroleerd 
of alle andere leidingen en de daarbij behorende belemmeringenstroken juist zijn 
verbeeld. Waar nodig vindt een aanpassing van de verbeelding plaats. 
 
Planregels 
Windturbines 
In de planregels wordt gerefereerd aan de mogelijkheid om door middel van een 
omgevingsvergunning (kleinschalige) windturbines mogelijk te maken. Gasunie 
verzoekt in de planregels (en toelichting) als voorwaarde op te nemen dat daar 
waar het mogelijk is om windturbines te realiseren, de windturbines zodanig die-
nen te worden geplaatst dat er geen aardgastransportleiding of andere infrastruc-
tuur van Gasunie binnen de zogenaamde high impact zone (HIZ, een cirkel met 
een straal gelijk aan masthoogte + 1/3 van de lengte rotorblad) vallen. Dit verzoek 
houdt verband met grote economische- en tevens externe veiligheidsbelangen. 
 
Reactie 
In het bestemmingsplan is de bouw van een (kleinschalige) windturbine (met een 
maximale bouwhoogte van 15 m) niet bij recht, maar pas toegestaan na afwijking 
met een omgevingsvergunning. Criterium daarbij is onder meer dat er geen on-
evenredige aantasting plaatsvindt van o.a. de gebruiksmogelijkheden van aan-
grenzende gronden. 
Het stuit niet op bezwaar om bij die afweging in de planregels toe te voegen dat 
expliciet rekening dient te worden gehouden met aspecten van externe veiligheid 
in verband met de ligging van ondergrondse hoge druk gastransportleidingen. 
Verder wordt de aanvulling opgenomen dat geen windturbines kunnen worden 
gebouwd binnen de veiligheidsafstand c.q. de HIZ. De planregels worden aange-
vuld. De zienswijze is op dit punt gegrond. 
 
Kleinschalig kamperen 
Op verschillende plekken binnen de planregels wordt het mogelijk gemaakt om 
kleinschalig kamperen toe te staan. Op grond van het Bevi (Besluit externe veilig-
heid inrichtingen) kunnen kleinschalige kampeerterreinen worden gekwalificeerd 
als kwetsbare objecten. Verzocht wordt daar waar in de planregels kleinschalig 
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kamperen wordt toegestaan, op te nemen dat kleinschalig kamperen niet is toe-
gestaan in de nabijheid van de bestemming “Leiding – Gas”. Aan dit verzoek ligt 
de veiligheid van de leiding en de personen in de nabijheid ten grondslag. 
 
Reactie 
In de planregels is het oprichten van een kleinschalig verblijfsrecreatieterrein 
(kleinschalig kamperen) niet bij recht maar met een omgevingsvergunning bij af-
wijking kan worden toegestaan. Het spreekt voor zich dat het onwenselijk is om 
kleinschalig kamperen in de nabijheid van aardgastransportleidingen toe te staan. 
De bewuste planregels worden aangevuld met een bepaling dat afwijking niet 
mogelijk is voor de gronden, die zijn voorzien van de dubbelbestemming “Leiding 
– Gas”. De zienswijze is op dit punt gegrond. 
 
Wijzigingsbevoegdheden 
Gasunie wijst er op dat de planregels bepalingen bevatten die met zich meebren-
gen dat door middel van bestemmingswijzigingen, kwetsbare objecten mogelijk in 
de nabijheid van hun hoge druk aardgastransportleidingen kunnen worden gerea-
liseerd. Op basis van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) is bepaald 
dat er binnen belemmeringenstroken geen nieuwe bestemmingen kunnen wor-
den gerealiseerd die het oprichten van kwetsbare objecten toelaten. Gasunie 
geeft in overweging aan de wijzigingsbevoegdheid toe te voegen dat de wijziging 
geen strijd met het Bevb mag opleveren. 
 
Reactie 
Tegen het aanvullen van de bewuste planregels bestaan geen bewaren. De plan-
regels worden aangepast. De zienswijze is op dit punt gegrond. 
 
Bestemming “Leiding – Gas” 
Gasunie verzoekt een aantal wijzigingen door te voeren binnen artikel 34 (be-
stemming “Leiding – Gas”. De wijzigingen zijn ingegeven ter garantie van de vei-
ligheidssituatie in de nabijheid van hun infrastructuur en het bedrijfszekere 
transport. Omgevingsvergunningsplichtige activiteiten Ten aanzien van de bepa-
ling over de omgevingsverplichtinge activiteiten in artikel 34.5.1. verzoekt Gasunie 
met de volgende bepaling aan te vullen: 
• Het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlak-

teverhardingen. 
 
In artikel 34.5.2 worden een aantal uitzonderingen genoemd. Verzocht wordt de 
volgende uitzonderingen toe te voegen: 
• Zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie – uitwisseling 

ondergrondse netten. 
• Die mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning. 

 
Reactie 
Tegen het aanpassen van de bewuste planregels bestaan geen bezwaren. De 
planregels worden aangepast. De zienswijze is op dit punt gegrond. 
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3. LTO Noord 
 
Stikstofdepositie 
LTO plaatst vraagtekens bij de conclusies over de toename van de stikstofdeposi-
tie. LTO is het niet eens met de conclusie dat er bij een maximale invulling van de 
bouwmogelijkheden sprake is van een forse toename van de stikstofdepositie op 
Natura 2000-gebieden in de omgeving. Verder wordt aangegeven dat de depositie 
bij een realistischer trendscenario zeer beperkt en verwaarloosbaar is. Ondanks 
dit wordt er een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan opgeno-
men. Ook de hieraan gekoppelde uitzonderingsbepalingen zijn niet toereikend. 
LTO verzoekt om een aanpassing van de regels. 
 
Reactie 
Nader overleg met LTO heeft geleid tot overeenstemming over een aanpassing 
van de bestreden bepaling. Om zowel recht te doen aan de uitbreidingsmogelijk-
heden van melkveebedrijven en de planMER c.q. het advies van de MER-
commissie is er voor gekozen om aan de bepaling een afwijkingsbevoegdheid toe 
te voegen. Deze aanvulling bepaalt dat er tevens geen sprake is van strijdig ge-
bruik als het bevoegd gezag (provincie) een Natuurbeschermingswetvergunning 
(NBwet) heeft verleend, dan wel van het bevoegd gezag een schriftelijke bevesti-
ging is ontvangen dat voor de toename van de stikstofdepositie geen natuurbe-
schermingsvergunning is vereist. 
Voorgesteld wordt in de planregels deze aanpassing door te voeren. De zienswijze 
is op dit punt gegrond. 
 
Intekening agrarische bouwpercelen 
LTO constateert dat een aantal bouwpercelen niet juist op de verbeelding is inge-
tekend. 
Hierdoor staan sommige gebouwen buiten het bouwvlak. LTO verzoekt nog een 
laatste check uit te voeren. 
 
Reactie 
De gevraagde check wordt uitgevoerd. Waar nodig worden de bouwvlakken aan-
gepast. 
 
4. Reclamant 4 
De zienswijze heeft betrekking op de zgn. stikstofproblematiek die ook door LTO 
Noord is ingebracht. Voor wat betreft de reactie op deze zienswijze wordt verwe-
zen naar de reactie op de zienswijze van LTO. Kortheidshalve wordt daarnaar ver-
wezen. 
De zienswijze kan onder verwijzing naar de daar gevoerde argumentatie gegrond 
worden verklaard. Met reclamant is nog nader overleg gevoerd. Met de aanpas-
sing van de regels stemmen zij in. 
 
5. Reclamant 5 
De zienswijze heeft betrekking op de zgn. stikstofproblematiek die ook door LTO 
Noord is ingebracht. Voor wat betreft de reactie op deze zienswijze wordt verwe-
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zen naar de reactie op de zienswijze van LTO. Kortheidshalve wordt daarnaar ver-
wezen. 
De zienswijze kan onder verwijzing naar de daar gevoerde argumentatie gegrond 
worden verklaard. Met reclamant is nog nader overleg gevoerd. Zij stemmen in 
met de aanpassing van de regels. 
 
6. Natuur en Milieufederatie Groningen 
 
Stikstof (ammoniak) 
De federatie is van mening dat het bestemmingsplan te weinig waarborgen biedt 
voor de bescherming van stikstofgevoelige, Natura 2000 gebieden. Zij stelt voor 
een regeling op te nemen, die ook in de gemeente Oldambt is opgenomen. Daarin 
is met een afwijkingsregel bepaald dat veestallen kunnen worden gebruikt mits is 
aangetoond dat er geen gevolgen zijn voor de instandhoudingsdoelstelling van 
een Natura 2000 gebied als gevolg van ammoniakdepositie. 
 
Reactie 
Uit overleg is gebleken dat de voorwaardelijke verplichting (art 47) niet in de 
zienswijze is betrokken. Hun zienswijze komt dan ook in ander daglicht te staan. 
Met de in het plan opgenomen voorwaardelijke verplichting stemt de federatie op 
hoofdlijnen in. Wel ziet men graag dat de regeling wordt afgestemd op de Habi-
tatrichtlijn. 
Aanpassing van die regel is echter niet nodig en ook niet juist in het licht van het 
bestemmingsplan en het planMER dat daarvoor is uitgevoerd. Artikel 6.3. van de 
Habitatrichtlijn heeft een andere insteek vanuit wettelijk niveau, dat met dit plan 
en de gebruiksregel op een goede manier is verankerd. De aanvullende zienswijze 
is op dit punt ongegrond. 
 
Duisternis: kassen, paardenbakken, sportvelden 
Het ontwerpbestemmingsplan maakt bij recht de bouw van 1000m2 aan kassen 
mogelijk (artikel 3.2.1). Met een omgevingsvergunning kan deze oppervlakte wor-
den vergroot tot 2000 m2, mits de ontwikkeling op zorgvuldige wijze landschap-
pelijk wordt ingepast, waarbij een lichtplan moet worden overlegd. 
Een lichtplan is een goede zaak, maar bij de huidige stand van de techniek kan het 
beter: als al verlichting nodig is, dan kan de lichtuitstoot van de kas 100% worden 
afgeschermd. Zij dringt er dan ook op aan dat lichtuitstoot door kassen niet wordt 
toegestaan en stellen voor in artikel 3.4. te bepalen dat onder strijdig gebruik te-
vens wordt begrepen: het gebruik van verlichting in een kas, tenzij de kas is voor-
zien van voorzieningen die de lichtuitstraling met 100% reduceert. 
De federatie merkt hierover nog op, dat hen uit overleg met LTO is gebleken, dat 
er bij 
bescheiden teeltondersteunende kassen eigenlijk geen behoefte is aan zoge-
naamde assimilatiebelichting. Ook de verlichting van paardenbakken is vaak zeer 
storend. Terecht wordt daarover in de MER opgemerkt, dat “in de planregels als 
aanvullende regel wordt opgenomen dat lichtmasten bij paardenbakken altijd 
naar beneden moeten worden gericht. Dit om effecten als gevolg van lichthinder 
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uit te sluiten”. De natuur en milieufederatie merkt op een dergelijke regeling niet 
in de planregels terug te vinden. 
Door goede afscherming van de verlichting, ten minste zodanig dat men van bui-
ten het terrein niet rechtstreeks in de lampen kijkt, valt af veel te bereiken. 
 
Reactie 
Tegen het opnemen van een verbod op het toepassen van zgn. assimilatiebelich-
ting (populair: “groeilampen”) in kassen bij agrariërs bestaan geen overwegende 
bezwaren. Opgemerkt wordt nog dat LTO met een dergelijk verbod kan instem-
men. 
Voorgesteld wordt de planregels op dit punt aan te passen. De zienswijze is op dit 
punt gegrond. Er wordt in de kassen een verbod opgenomen voor het gebruiken 
van assimilatiebelichting. Ook tegen het opnemen van een aanvullende regel bij 
de plaatsing van paardenbakken in het buitengebied bestaan geen overwegende 
bezwaren. Aan de planregels wordt toegevoegd dat bij nieuwe situaties lichtmas-
ten bij paardenbakken naar beneden moeten worden gericht. De zienswijze is op 
dit punt gegrond. 
 
7. Reclamant 7 
 
Plaatsing zonnecollectoren op landbouwgronden / tekst toelichting en regels te-
genstrijdig 
Betrokkene wijst er op dat in de toelichting van het bestemmingsplan en de plan-
regels op dat punt niet met elkaar in overeenstemming zijn. 
Betrokkene wenst verder op zijn landbouwpercelen zonnecollectoren te plaatsen 
(afhankelijk van marktontwikkelingen en mogelijkheden) en wil dat dit mogelijk 
wordt gemaakt in het bestemmingsplan. 
 
Reactie 
Met betrokkene zijn wij van mening dat toelichting en de planregels op elkaar 
moeten 
aansluiten. De toelichting had op de planregels moeten zijn afgestemd. De teksten 
worden op elkaar afgestemd. 
De zienswijze is wat betreft de verwijzing naar de passage in de toelichting ge-
grond. 
Wat de plaatsing van zonnecollectoren op landbouwpercelen betreft verwijzen wij 
naar onze reactie op de zienswijze van de provincie. 
 
8. DAS Rechtsbijstand, namens reclamant 8 
 
Perceel Borgercompagniesterweg 47 
Betrokkene stelt dat hem uit gemeentelijke informatie duidelijk is geworden dat 
het gebied van het perceel Borgercompagniesterweg 47 buiten het plangebied 
van het bestemmingsplan Buitengebied valt. Voor het geval dat dit toch anders 
mocht zijn, zijn al hetgeen door zijn cliënten is aangevoerd tegen het bestem-
mingsplan “Borgercompagniesterweg 47” ook geacht te zijn ingediend tegen het 
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Menterwolde. 
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Reactie 
Door de gemeenteraad is op het 31 januari 2013 het bestemmingsplan ‘Borger-
compagniesterweg 47” vastgesteld. Tegen dat bestemmingsplan is vervolgens be-
roep bij de Raad van State ingesteld. Het perceel Borgercompagniesterweg 47 
maakt geen deel uit van het plan “Buitengebied”. De aan betrokkene verstrekte 
informatie is correct. Er is geen aanleiding de begrenzing van het plangebied aan 
te passen. De zienswijze is dan ook ongegrond. 
 
9. Agra-matic namens reclamant 9 
 
Perceel Sappemeersterweg 31 te Noordbroek 
Betrokkenen wijzen er op dat het ingetekende bouwvlak in het ontwerpbestem-
mingsplan Buitengebied niet in overeenstemming is met het bouwvlak, zoals deze 
in de partiële herziening voor het perceel is vastgesteld. Verzocht wordt het 
bouwvlak aan te  
passen. 
 
Reactie 
Het bouwvlak van het perceel Sappemeersterweg 31 te Noordbroek komt inder-
daad niet overeen met het bouwvlak, zoals deze is opgenomen in de partiële her-
ziening die in 2012 is vastgesteld. De opmerking is terecht. Het bouwvlak wordt 
aangepast. De zienswijze is gegrond. 
 
 
 
 



2.  LIJST AMBTSHALVE AANPASSINGEN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED MENTERWOLDE 
 
Verbeelding 
 

 Bestemming  “water”  voor watergang  ten westen  van bestaande watergang  aan de  Tripscom‐
pagniesterachterweg 

 

 Perceel Tripscompagniesterweg 22   aanduiding “dubbele woning” cf. bestaand gebruik 
 

 Perceel Tripscompagniesterweg 25  toekennen  bouwblok  van  1  ha  conform  huidig  
                                                             bestemmingsplan Buitengebied Muntendam 

 

 Perceel Eideweg 5         bouwvlak aanpassen aan landschappelijk inpassingsplan 
 

 Perceel Sappemeersterweg 46     bouwvlak  aanpassen en bestaande 2e dienstwoning    
     binnen bouwvlak situeren 

 

 Perceel Sappemeersterweg 34     begrenzing bestemming Wonen in zuidwestelijke richting 
                      uitbreiden conform bestaand gebruik 

 

 Perceel Borgercompagnie 42       deel  agrarisch  perceel  gesitueerd  op  grondgebied 
                                                                      Menterwolde; aanduiding toevoegen aan verbeelding 

 

 Vrijwaringszone – dijk (pm)  toevoeging pm komt  te vervallen; op verbeelding wordt                      
langs Winschoterdiep  en  het  AG Wildervanckkanaal  de 
aanduiding aangegeven   

 

 Schrappen in de legenda van de aanduidingen Vrijwaringzone –straalpad (pm) en Vrijwaringszo‐
ne – weg (pm). Beide aanduidingen komen niet op de verbeelding voor. 

 
Regels 

 Diverse  aanpassingen  van  de  regels.  Aanpassing  heeft  te maken met  herstellen  van  fouten, 
schrappen doublures, opnemen aanvullingen  ter verduidelijking, herstellen van verkeerde ver‐
wijzingen, et cetera. 

 
Artikel 1  toevoegen een definitie van educatief medegebruik 

1.37  educatief medegebruik: medegebruik  gericht  op  de  overdracht  van  informatie  en 
kennis; 
 
1.117 vliegende winkels 
cursief deel toevoegen: ….. na enkele uren of dagen per maand artikelen 

 
Artikelen  3.4;  4.4; 5.4;  7.4;  8.3;  9.3; 10.3; 11.3; 12.3; 13.3; 14.3; 15.3; 16.3; 17.3; 18.4; 19.4;  

20.3;  21.4;  22.3; 23.4;  24.3;  25.4; 26.3; 27.3;  29.3; 30.3;  31.4; 
32.4;  33.4;  34.4; 35.4;  36.4; 37.3; 43,2; 44.2;  45.2;  48.1.3;  

 
   Specifieke gebruiksregels : toevoegen het cursief gedeelte 



Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in 
aanvulling op het gestelde in 47.1 in ieder geval gerekend: 
 
Toelichting: wijziging doorgevoerd ter verbetering van de overzichtelijkheid en leesbaar-
heid. 

 
Artikelen 3.5.4;  4.5.1;  5.5.3;  7.5.2; 16.4.1; 19.5.1; 25.5.2; 31.5.4; 32.5.4;  

Klein kamperen invoegen nieuw lid; de bepalingen daarna vernummeren 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in … ….. in die 
zin dat de gronden tevens worden gebruikt als standplaats voor kampeermiddelen, mits:  
het parkeren plaatsvindt op eigen erf;  
 

Artikel 16 16.1 bij sub c toevoegen: het extensief dagrecreatief medegebruik ….. 
 
Artikel 17 17.1 bij sub b toevoegen:  ….energieopwekking ten behoeve van de molen 
 
Artikel 19   Gemengd - 2  

Bestaande lid a wijzigen in cursief deel 
19.1 Bestemmingsomschrijving  
De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van toeristisch-recreatieve activitei-
ten in de vorm van een museum, galerie, logies met ontbijt, kamergewijze verhuur, rond-
leidingen, lezingen, vergaderingen, akoestische muziekvoorstellingen, toneelvoorstellin-
gen, vertonen van films, activiteiten voor het verenigingsleven (fotografie, schaken, 
dammen, bordspellen, computeren, kaarten), besloten feestjes, halteplaats voor toeristi-
sche routes met eventueel een kleine hap, een winkel met een oppervlakte van ten hoog-
ste 30 m² voor het verkopen van curiosa, kunstvoorwerpen en tweedehands voorwerpen, 
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid;  
 
Toelichting:  wijziging is overeenkomstig omschrijving verleende omgevings-vergunning. 

 
19.4 sub c: toevoegen cursief: anders dan bedoeld in artikel 19, lid 1 onder a 
19.4 sub d: toevoegen cursief: anders dan bedoeld in artikel 19, lid 1 onder a 

 
Artikel 20 20.1 bij sub e toevoegen: het extensief dagrecreatief medegebruik ….. 
 
Artikel 21 21.2 sub c.d en e. De bepalingen aanvullen met cursief deel. 
  
  21.2.1 Bedrijfsgebouwen en overkappingen  

Voor het bouwen van de in 21.1 onder a bedoelde bouwwerken gelden de volgende re-
gels:  
c. de goothoogte van een gebouw of een overkappingen zal ten hoogste 5,00 m  
    bedragen, tenzij de bestaande goothoogte meer bedraagt, in welk geval de  
    goothoogte ten hoogste de bestaande goothoogte zal bedragen;  
d. de dakhelling van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 60° 
    bedragen, tenzij de bestaande dakhelling meer bedraagt, in welk geval de  
    dakhelling ten hoogste de bestaande dakhelling zal bedragen;  
e. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 9,00 m  



    bedragen, tenzij de bestaande  bouwhoogte  meer bedraagt, in welk geval   
    de bouwhoogte ten hoogste de bestaande bouwhoogte zal bedragen. 

 
  21.4 sub b schrappen zinsnede die vaker dan 1 maal per week geopend zijn. 

De zin eindigt na vliegende winkels.  
 
Artikel 22 22.2.2 Overige andere bouwwerken ; de maatvoering in lid b wijzigen 

Voor het bouwen van overige andere bouwwerken gelden de volgende regels:  
b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m  
      bedragen. 

 
Artikel 48.1.3;  48.2.3;  48.4.4;  48.5.4;  48.6.3;  48.8.2;  

wijzigen van het woord bestemming in gebiedsaanduiding 
Specifieke gebruiksregels  
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze gebiedsaanduiding wordt 
in aanvulling op het gestelde in 47.1 in ieder geval gerekend:  

   
Artikel 48 48.4.3 toevoegen bij afwijking het cursief gedeelte:  

• er sprake is van zwaarwegende, maatschappelijke, economische en/of planolo-
gische redenen; 

• hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van perso-
nen; 

• de leidingbeheerder om advies is gevraagd 
 
Artikel 48.10 Vrijwaringszone – straalpad 
Artikel 48.11 Vrijwaringszone – weg 

Beide artikelen komen te vervallen. Beide vrijwaringszones komen niet voor in behoeven 
niet te worden opgenomen. 
 

Artikel 49 49.a toevoegen het cursieve deel: na antennemasten en de maximale oppervlakte van 
woningen en bijbehorende bouwwerken (ten hoogste 300 m2) 

  Toevoegen nieuw lid: 
d. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden 

overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 
 
Bijlage 2 van de Regels;  gegevens percelen Duurkenakker 23 en Borgercompagnie 51 actualiseren. 
 
 
Toelichting 
 

• Opnemen gewijzigd landschappelijk inpassingsplan perceel Eideweg 5 te Noordbroek 
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3. RAADBESLUIT EN RAADVOORSTEL 
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