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VanWestreenen
Adviseurs voor het buitengebied

Gem. Midden-Drenthe 
Postbus 24 
9410 AA in Beilen

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Inzake 
Betreft principe verzoek, perceei WTBOO-T-417

Anthonie Fokkerstraat la 
3772 MP Barnevetd 
T; (0342) 47 42 55 
F; (0342) 47 42 81 
E: info^vanwestreenenjil

Varsseveldseweg 65d 
7131 JA Lichtenvoorde 
T; (0544) 37 97 37 
F: (0544) 37 83 64 
E: lnfo@vanwestreenen.nl

Lichtenvoorde, 1 oktober '20

Geachte lezer,

Al geruime tijd hebben onze cliënten,de wens een nieuwe woning op te richten in 
het buitengebied van gemeente Midden-Drenthe. Alvorens cliënten overgaan tot het verwerven van 'Ruimte- 
voor-Ruimte' meters, wensen ze geïnformeerd te worden over de bereidheid tot medewerking van de gemeente 
voor het oprichten van een woning op het perceel, kadastraal bekend als WTBOO-T-417.

Waarom juist dit perceel? De reden hiervoor is tweeledig. Ten eerste, cliënten zijn momenteel woonachtig in 
een grote karakteristieke boerderij in het dorp Eursinge. |

Bovendien is het pand te groot om goed te kunnen onderhouden. Door een levensloopbestendige
en duurzame woning aan de rand van Westerbork te realiseren wordt het voor cliënten mogelijk om ook in de 
nabije toekomst 'thuis' te blijven wonen. Door de topografische ligging van het perceel Is eventuele zorg op 
afstand goed te ontvangen en bevinden voorzieningen in de kern zich op fietsafstand. Het realiseren van een 
woning op onderhavig perceel geeft rust, wetende dat Dhr. en Mevr. hier oud mogen worden. Ten tweede, het 
perceel is reeds in eigendom van cliënten (al vele jaren).

In onderstaande afbeelding is indicatief de locatie van de potentiële woning weergeven, uiteraard is cliënt bereid 
mee te denken op welke wijze het bouwvlak/ woning zo goed mogelijk (landschappelijk) ingepast kan worden.

ÉpS®

Afbeelding 1 Perceel + indicatief bouwvlak/woning (bron: kadastralekaart.com)
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Bestemmingsplan
Op grond van de vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied Midden-Drenthe, geconsolideerd 2014' heeft het 
perceel de enkelbestemming 'Agrarisch met waarden - 2', tevens kennen de gronden de dubbelbestemming 
'Waarde - Archeologie 2'. Op onderstaande afbeelding is een kaartuitsnede opgenomen waarop het perceel is 
aangegeven met een rode bullit.

^ Ruimuli|k*pl4nn«n.rM

'.^r l■ii■

Afbeelding 2 Uitsnede plankaart 'Buitengebied Midden-Drenthe, 2014’ (bron: ruimtelijkeplannen.nlj

Het realiseren van een woning is binnen de geldende agrarische bestemming op het perceel niet toegestaan op 
omdat een bestemmingsvlak ontbreekt. Het bestemmingsplan kent geen wijzigingsbevoegdheid voor de 
geldende bestemming naar gronden aangeduid met de enkelbestemming 'Wonen'. Een herziening van het 
bestemmingsplan is daarom noodzakelijk om de geconstateerde strijdigheid op te heffen. In voorliggende brief 
wordt alvast puntsgewijs onderbouwd dat een herziening van het plan, op de belangrijkste thema's, in 
overeenstemming is met een 'goede ruimtelijke ordening'.

Structuurvisie Midden-Drenthe 2030: Platteland leeft!
De visie 'Gemeente Midden-Drenthe Platteland leeft, 2008' en de geactualiseerde versie vastgesteld op 28 juni 
2012 geven richting op de ruimtelijke ordening voor de gemeente. De structuurvisie is opgebouwd uit de thema's 
wonen, werken, voorzieningen, recreatie en toerisme, mobiliteit, natuur, water en landbouw 2030. En vormt 
daarmee het kader voor de integrale afweging van concrete ruimtelijke beslissingen en voor de inzet daartoe 
van bestuurlijke uitvoeringsinstrumenten, zoals het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen, het 
beschikbaar stellen van financiën en het sluiten van bestuursovereenkomsten. Wat betreft onderhavig verzoek 
is het thema 'wonen op het platteland', zoals beschreven in paragraaf 4.1 van de visie, van belang.

Bij het thema wordt beschreven dat een belangrijke kwaliteit van Midden-Drenthe de grote variatie tussen de 
aanwezige dorpen en buurten is. Per dorp wordt gekeken hoe een kwaliteitsslag kan worden gemaakt. Een aantal 
agendapunten maken onderdeel uit van de visie, waaronder deze: "Nieuwbouw van woningen ter compensatie 
van een bedrijfsbeëindiging in een grootschalig landbouwgebied, in het kader van de Ruimte voor Ruimte 
regeling, kan plaatsvinden in het nieuwe dorp of bij één van de andere kernen".

Zoals reeds in de inleiding van onderhavig verzoek is beschreven, zijn initiatiefnemers bereidt te investeren in de 
ruimte voor ruimte-regeling. De compensatiewoning wordt dan niet gebouwd in een van de kernen, maar binnen 
het beoogd plangebied. Deze is gelegen op het snijvlak kern Westerbork/ buitengebied. Dit kan echter, gezien 
de aard van de omgeving (gemengd gebied), waar reeds verschillende burgerwoningen zijn gelegen, als ruimtelijk 
acceptabel worden beschouwd. Daarnaast zou de sloop van verouderde agrarische opstallen voor een 
substantiële verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied zorgen in de gemeente.

www.vanwestreenen.nl
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Zoals reeds beschreven is cliënt bereidt de beoogde bouwkavel (woning) landschappelijk in te passen, op 
dusdanige manier dat er een versterking van de bestaande structuren plaatsvindt. De aanleg en het behoud van 
de landschappelijke inpassing kan zelfs in de partiële herziening worden geborgd, indien gewenst. Het initiatief 
past hiermee binnen de kaders van de structuurvisie.

Woonplan 2017 - 2021: Platteland leeft!
Onderhavig woonplan (vastgesteld op 13 december 2012) is een uitwerking van het 'Visiedocument Wonen' dat 
in 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld en geeft het woonbeleid voor de komende jaren weer. Het 
woonplan is een beleidsnota en bevat naast de visie, concrete ambities en acties voor de korte en lange termijn 
(uitvoeringsprogramma). De visie van Midden-Drenthe is als volgt in het document beschreven: "Midden- 
Drenthe is in 2020 een groeiende woon- en leefgemeente. Wonen is royaal, modern en landelijk, met goede 
voorzieningen dichtbij huis. Mensen wonen tevreden in Midden-Drenthe!". De daaraan gekoppelde hoofdambitie 
luidt als volgt: "Wie in Midden-Drenthe woont, wil er blijven wonen. De kwaliteit van de woonomgeving is een 
belangrijke factor. Meer groen in en rond de dorpen is belangrijk. Bij ontwikkeling van nieuwe 
woningbouwiocaties krijgen duurzame woningen en het gebruik van alternatieve energiebronnen bijzondere 
aandacht". Het woonplan stuurt sterk op de hoofdpijlers 'diversiteit' en 'kwaliteit'.

Midden-Drenthe formuleert in het plan vijf belangrijke accenten binnen het woonbeleid:
1. Regierol gemeente Midden-Drenthe: Bij de uitvoering van het woonbeleid neemt de gemeente het 

initiatief. De vastgestelde visie en ambitie vormen het sturingskader om zorg te dragen voor een 
levendige plattelandsgemeente waar het prettig wonen is. De gemeente is daarbij stimulerend en 
voorwaardenscheppend. Onder meer door te zorgen voor actuele bestemmingsplannen met in- of 
uitbreidingsmogelijkheden, een actief grond- en grondprijzenbeleid en eisen te stellen aan duurzaam 
en energiezuinig bouwen;

2. Variatie en keuzevrijheid: De bevolking van Midden-Drenthe is divers en is in verandering. De gemeente 
Midden-Drenthe wil die diversiteit behouden en inspelen op de veranderingen (toename vergrijzing, 
verdergaande ontgroening) die gaan komen;

3. Leefbaarheid en woonomgeving: Midden-Drenthe is een echte woongemeente. Prettig wonen is 
gekoppeld aan leefbaarheid. We zijn faciliterend ten aanzien van de versterking van leefbaarheid in onze 
kernen. De gemeente heeft een kwaliteitsteam dat wordt ingezet bij de ontwikkeling van projecten en 
initiatieven ter versterking van de ruimtelijke (beeld)kwaliteit van de gemeente;

4. Doelgroepen in Midden-Drenthe: Iedereen moet in Midden-Drenthe naar tevredenheid kunnen wonen: 
een heel leven lang. De gemeente heeft een gevarieerd woningaanbod.

5. Wonen, welzijn en zorg: Net als in de rest van Nederland neemt ook in Midden-Drenthe de vergrijzing 
toe. We zetten in op een gevarieerd en passend woningaanbod voor senioren en andere 
zorgbehoevenden, stimuleren aanpassing van de bestaande voorraad, de bouw van 
levensloopbestendige (flexibele) woningen en de ontwikkeling van woonservicezones.

In het woonplan wordt per kerncluster inzicht gegeven in de woningbehoefte en de mogelijkheden op het gebied 
van wonen voor de toekomst. In het kerncluster Westerbork zijn voldoende potentiële locaties beschikbaar om 
te kunnen voorzien in de woningbehoefte voor de komende 10 jaar, aldus het woonplan. Het plan voorziet in 
een grote behoefte aan geschikte seniorenwoningen. Waarbij het een uitdaging wordt om inwoners van de 
gemeente te plaatsen in het beperkt aantal beschikbare woningen. In het woonplan wordt beschreven dat 
nieuwe, waardevolle initiatieven die draagvlak binnen een dorp hebben en passen bij de woningbehoefte ook 
overwogen moeten worden. Er kan op deze flexibel worden ingespeeld op de verandering en de behoeften van 
haar inwoners (conform de vijf belangrijkste accenten in het woonbeleid).

www.vanwestreenen.nl



VanWestreenen
Adviseurs voor het buitengebied

De beoogde ontwikkeling past binnen de beleidsaccenten van Midden-Drenthe. Door het toestaan van een 
levensbestendige en duurzame woning aan de rand van Westerbork wordt aangesloten bij de ambities om een 
divers en gevarieerd woningaanbod te faciliteren. Het beoogde initiatief speelt tevens in op de krapte wat betreft 
het aantal beschikbare seniorenwoningen. Door gebruik te maken van de ruimte voor ruimte-regeling wordt kan 
de ontwikkeling betiteld worden als waardevol aangezien in het buitengebied een aanzienlijke hoeveelheid 
landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt.

Landschaosbeleidsplan 2012
Het beleidsplan beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de gemeente en de visie op het landschap, waar de 
komende 10 jaar vorm aan wordt gegeven door het uitvoeren van de, in het plan, opgenomen projecten en 
aandachtspunten. Het landschapsplan heeft geen juridische status maar is een beleidsstuk waarin de gemeente 
zich uitspreekt over het sectorbeleid voor landschap, natuur en oorspronkelijkheid.

Het plangebied is gelegen in een smalle strook van het 'jonge ontginningslandschap'. Kenmerkende eenheden 
die horen bij de jonge veldontginningen zijn onder andere boscomplexen, beplanting langs wegen, blokvormig 
en geometrische verkaveling en een open ruimte. Zoals reeds beschreven zijn initiatiefnemers bereidt het plan 
op passende wijze landschappelijk in te passen met inachtneming van de kenmerkende eenheden van het jonge 
ontginningslandschap.

Geluid
De Wet geluidhinder (Wgh) bevat normen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidsniveaus als gevolg 
van rail-, wegverkeers- en industrielawaai. Het beoogde plangebied is niet gelegen in of nabij een zone van een 
industrieterrein. Derhalve zal deze toetsing plaatsvinden aan de hand van de methodiek 'Bedrijven en 
milieuzonering' (VNG), in de volgende paragraaf. Railverkeerslawaai is eveneens niet van toepassing omdat er 
binnen een cirkel van 5 kilometer rondom onderhavig plangebied geen spoorlijn is gelegen. Het beoogde 
bouwperceel is gelegen op circa 50 meter van de weg 'Eursingerstraat'. De Eursingerstraat is een lokale weg met 
een lage verkeersintensiteit. Een akoestisch onderzoek zal uitgevoerd moeten worden om aan te tonen of kan 
worden voldaan aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde Wgh. Met inachtneming van de diverse 
geluidswerende (bouw-) maatregelen die hedendaags beschikbaar zijn wordt verwacht dan kan worden voldaan 
aan het gestelde wat betreft wegverkeerslawaai.

Milieuzonering
De VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering is een veel toegepast hulpmiddel in de bestemmingsplanpraktijk. 
In de handreiking is een lijst opgenomen die snel inzichtelijk maakt welke milieuaspecten van belang zijn en in 
welke milieucategorie een bedrijf ingedeeld zou kunnen worden. Er is per bedrijf in beeld gebracht welke 
richtafstanden aan de orde is voor de aspecten geluid, geur, stof en externe veiligheid. De richtafstanden van de 
publicatie gelden tot het gebiedstype 'rustige woonwijk/ buitengebied'. Indien er sprake is van een 'gemengd 
gebied' kunnen de richtafstanden met 1 afstandsstap worden verkleind. Uitzondering hierop is de richtafstand 
voor externe veiligheid. Deze wordt niet verkleind. Eveneens kent de publicatie de in- en uitwaartse zonering. Bij 
inwaartse zonering wordt vanuit de gevoelige functie een beschermende bufferzone gecreëerd. Uitwaartse 
zonering gaat uit van de milieubelastende functie, met als doel milieugevoelige functies inde omgeving te weren.

Het plangebied kan getypeerd worden als 'rustig buitengebied'. Bij de uitwaartse zonering gaat het met name 
om de vraag of het toevoegen van een extra woonperceel leidt tot een situatie die, vanuit de milieuaspecten 
bezien, in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Daarvan is sprake als het woon- en leefklimaat van 
omwonenden wordt aangetast door het beoogde voornemen. Het oprichten van een woonfunctie is niet te 
typeren als een milieubelastend aspect voor de omgeving. Er is dan met het beoogde plan ook geen aantasting 
van het woon- en leefklimaat in relatie tot de uitwaartse zonering.

'W
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De belangrijkste milieubelastende aanwezige functie in het plangebied is het agrarisch bedrijf gelegen aan De 
Goorns 14 (op grond van het bestemmingsplan). Deze melkveehouderij valt onder de milieucategorie 3.2 met 
bijbehorende richtafstanden voor geur, stof, geluid en gevaar van respectievelijk 100, 30, 30 en 0 meter. De 
afstand van het plangebied (beoogde bouwvlak) tot aan het bouwvlak van het agrarische bedrijf bedraagt circa 
400 meter. Hierdoor is een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de beoogde woning te 
verwachten. Omgekeerd (inwaartse zonering) vormt de beoogde woning geen belemmerende werking voor de 
bedrijfsvoering van het dichtstbijzijnde agrarische bedrijf.

Bodem
Bij de beoogde herziening van het bestemmingsplan dient te worden beoordeeld of de aanwezige 
bodemkwaliteit past bij het toekomstig gebruik van de bodem. Het beoogde bouwperceel is in gebruik als 
landbouwproductiegrond. Gezien het feitelijke gebruik zal er milieukundig bezien, geen bezwaar zijn tegen de 
beoogde herziening. Een bodemonderzoek zal dit t.z.t. moeten bevestigen.

Lucht
De Wet milieubeheer (Wm) behelst verschillende grenswaarden voor de verschillende verontreinigende stoffen. 
Op grond van de Wm, met in acht nemende van artikel 5.16 lid 4 zijn de regelingen 'Besluit en de Regeling niet 
in betekende mate bijdragen (NIMB)’ en 'Besluit gevoelige bestemmingen' van toepassing. Het NIBM-besluit 
staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de luchtkwaliteit in het desbetreffende project "niet in 
betekende mate" is. Dit is begrip is gekwantificeerd als 3 procent van de grenswaarden uit de Wm. De NIBM- 
regeling kent een lijst met categorieën van gevallen die in "niet betekende mate" bijdragen aan 
luchtverontreiniging, het bouwen van een woning maakt hier onderdeel van uit. De voorgenomen ruimtelijke 
ontwikkeling kan daarom als NIBM worden beschouwd in relatie tot luchtverontreiniging.

De beoogde bouwkavel ligt minimaal 50 meter van de weg. Op grond van de Wm behoeft daarom niet nader 
getoetst te worden aan de grenswaarden (Besluit gevoelige bestemmingen). Het aspect luchtkwaliteit vormt 
derhalve geen belemmering voor de beoogde herziening.

Afsluiting
Met voorliggende brief is puntsgewijs onderbouwd dat het beoogde initiatief in overeenstemming is met een 
'goede ruimtelijke herziening'. Cliënt verneemt graag de bereidheid tot medewerking (en eventuele 
voorwaarden) van de gemeente voor het oprichten van een woning op het perceel, kadastraal bekend als 
WTBOO-T-417

Uiteraard zijn we bereid het voorliggende verder toe te lichten. U kunt hiervoor contact opnemen met 
ondergetekende. Wij verzoeken u om zowel cliënt als ondergetekende schriftelijk van het verdere verloop van 
het verzoek op de hoogte te houden.

In afwachting van uw reactie verblijf ik.

Hoogachtend,
VANWESTREENEN B.V.

ïfrs'lfi
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Ruimte-voor-Ruimte regeling |
Betreft opstallen op perceel

VOORMALIGE PLUIMVEESTAL 504 Mi

VOORMALIGE VARKENSSTAL EN 
AANGEBOUWDE BERGING

180 Mi

VOORMALIGE KONIJNENSCHUUR 

TOTAAL CIRCA

155 Mi 

839 Mi

oormalige pluimveestal 
2,00x 12,00 = 504

oormali 
konijnenschuu 

7,54 x 20,54= 154.87 mS

oormalige varkensstal en aangebouwde beroin 
irca 24 x circa 7,50 = circa 180
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Geachte heeri

donderdag 28 januari 2021 09:35 
IIIIIIIIIIIIB@middendrenthe.nl
Principeverzoek[^^^^^^^^B

l@vanwestreenen.nl >

I//kavel WTBOO-T-417
Afmetingen opstallen RvR.pdf

Ik heb u zojuist telefonisch geprobeerd te bereiken maar begrijp van de frontoffice dat u in overleg bent, vandaar 
alvast een mail.

We spraken elkaar enige tijd geleden inzake het principe verzoek van deHet verzoek betreft 
het oprichten van een woning op het perceel, kadastraal bekend als WTBOO-T-417. Het verzoek van okt. 20 was 
voornamelijk ingestoken op de principe uitspraak of een woning wordt toegestaan op het genoemde perceel. Tijdens 
ons telefonisch overleg destijds gaf u aan het aspect 'Ruimte-voor-Ruimte' ook concreet uitgewerkt te willen zien in 
de vorm van een adres/perceel, alvorens een "totaal"-uitspraak kan worden gedaan.

aansluit
T.a.v.

Inmiddels is er een perceel (gebouwen) gevonden welke naadloos op het verzoek van| 
en tevens op de 'Ruimte-voor-Ruimte' regeling. Het betreft het perceel gelegen aar| 
het perceel kan het volgende worden medegedeeld:

Er wordt circa 839 m2 aan landschap ontsierende agrarische bebouwing gesloopt (zie bijgevoegde kaart); 
Vanwege de aanwezige hoogspanningsmast en het spoor kan op locatie geen compensatiewoning worden 
teruggebouwd;
De sloopmeters worden binnen de gemeente 'verplaatst';
Per saldo vindt er een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied plaats (m2 neemt 
substantieel af).

o Indien de gemeente positief tegenover de combinatie van kavels annex percelen staat, kan in het 
volgende stadium hetgeen verder worden uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan.

Naar onzes inziens wordt middels bijgaande voldaan aan de invulling van het aspect 'Ruimte-voor-Ruimte' en 
verzoeken u dan ook het principeverzoek verder in behandeling te nemen.

Ik probeer vanmiddag nog weer even telefonisch contact met u te zoeken.



4.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Bijlagen:

:zaak@middendrenthe.nl> 
woensdag 3 maart 2021 13:13

Zaak^^^^l- Van Westreenen B.V. - Van Westreenen B.V. - Zaal< 
Westerbork, Eursingerweg (Gem. Westerbork, Sec 
Aanvraag_ Verzoek^|HHp<^^

a

In de bijlage het verzoek wat wij vanochtend kort hebben gezien voor woningbouw (ruimte voor ruimte regeling) 
Eursingerstraat te Westerbork.
Als we het plan volgende week bespreken kan deze zaak(kwaliteitsteam) in mijn optiek ook op naam vanHH

Link naar de zaak:

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie laat staan:
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15 GEMEENTE
MIDDEN-DRENTHE u Kwaliteiteam

WTBOO-T-417

In het kader van de Ruimte-voor-Ruimte-regeling zoekt initiatiefnemer naar een locatie voor 
een compensatiewoning in het buitengebied van Gemeente Midden-Drenthe. Geïnformeerd 
wordt naar een mogelijkheid daartoe op perceel WTBOO-T-417.

Het kwaliteitsteam heeft waardering voor de wijze waarop initiatiefnemer kennis heeft 
genomen van het vigerend ruimtelijk-landschappelijk beleid en aan de hand daarvan het 
principeverzoek motiveert. Desondanks adviseert het kwaliteitsteam om de gevraagde 
medewerking niet te verlenen.

Het perceel bevindt zich direct ten zuidoosten van het dorpsgebied van Westerbork en is 
gelegen aan de verbindingsweg met het nabije buurtschap Eursinge. Westerbork en Eursinge 
zijn samen ontstaan te midden van een complex van stroomdalen, essen en heidevelden. De 
Eursingeweg vormde de esweg die zich, op de overgang met het lager gelegen beekdal van 
de Eursingerstroom, om de hogere en akkers van de Eursingeres kromde. Hier en daar is aan 
de beekdalzijde van de esweg later bebouwing ontstaan. Ondanks de uitbreiding van het 
dorpsgebied, de ruilverkaveling op de es, de ingrepen in het stroomgebied en enkele 
bebouwingstoevoegingen langs de esweg, is het oorspronkelijke Drentse cultuurlandschap 
met haar samenhangende landschapsonderdelen aan de zuidoostkant van Westerbork nog 
heel goed afleesbaar en beleefbaar. Ter hoogte van perceel WTBOO-T-417 komen die 
landschapsonderdelen in een snijpunt samen. Rode draad in de het ruimtelijk- 
landschappelijk beleid van zowel gemeente als provincie vormt de ambitie om de typerende 
Drentse landschapskarakteristiek te behouden en daar waar mogelijk te versterken.

Het kwaliteitsteam heeft meegewogen dat het perceel voorzien van bebouwing mogelijk ook 
tot het dorpsgebied zou kunnen worden gerekend (zoals de Ruimte-voor-Ruimte-regeling 
voorstaat) als ook dat initiatiefnemer het perceel in eigendom heeft.

>zie bijlage



Bijlage
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Perceel WTBOO-T-417 In topognfie 1930
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e.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

I <zaak@middendrenthe.nl> 
vrijdag 19 maart 2021 1439

Van Westreenen B.V. 
Advies kwaliteitsteam m.b.t. Eursingerweg 
Leeg sjabloon met logo.docx.pdf

Geachte i

Naar aanleiding van uw verzoek met betrekking tot de locatie Eursingerweg (Gem. Westerbork, sectie T, nr. 417) 
heb ik het kwaliteitsteam verzocht om een advies. Het kwaliteitsteam adviseert om geen medewerking aan uw 
verzoek te verlenen. Het advies met daarin een onderbouwing stuur ik u als bijlage aan deze mail toe.

Mocht er behoefte zijn aan een nadere toelichting op het advies, dan kan er een overleg worden ingepland met 
onze dorpsbouwmeesterHjj|j[jjj^^^^|Voor het inplannen van een eventuele afspraak kunt u met mij contact 
opnemen via onderstaande gegevens.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Tel. (0593) 53 9|
Werkdagen: maandag tot en met vrijdag

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 9411 NB Bellen 
Postadres: Postbus 24, 9410 AA Bellen 
Internet: www.middendrenthe.nl

Met onderstaande verwijzing kun je via onze website informatie opvragen over de status van de zaak:

Reageren via e-mail is mogelijk als je onderstaande referentie onderaan je reactie laat staan:



f

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Geachte heen

|a)vanwestreenen.nl>
dinsda _6 april 2021 15:59 

middendrenthe.nl

Reactie in^dvi^kwaliteitsteam 
2021 RO^^^Kidf

We hebben kennisgenomen van het 'Advies kwaliteitsteam m.b.t. Eursingerweg'. Na het advies even te laten bezinken komen 
we toch graag met een inhoudelijke reactie, deze laat zich het beste opsommen:

Namens de familie is op 1 okt.'20 een principe verzoek ingediend, dit verzoek was voornamelijk ingestoken op de 
principe uitspraak of een woning überhaupt wordt toegestaan op het perceel WTBOO-T-417;

o Tijdens telefonisch overleg (ik meen, medio okt.) heeft u aangegeven het verzoek zoals ingezonden op 1 okt. 
niet te kunnen beoordelen omdat een nadere uitwerking van de Ruimte-voor-Ruimte-regeling ontbreekt. U 
gaf aan het aspect graag concreet uitgewerkt te willen zien inclusief slooplocatie, alvorens een "totaal- 
uitspraak" kan worden gedaan;

Per mail van 28 jan. '21 delen we u mede dat opdrachtgevers een slooplocatiej^^^B^^^^^hebben gevonden 
welke voldoet aan alle uitgangspunten van het beleid;

o Over de aankoop van de locatie (RvR-recht) is op 26 febr. '21 overleg gevoerd met uw gemeente, o.a. met 
wethouder Schipper;

o geeft aan dat tijdens het overleg is gesproken over de compensatiekavel en de aanleiding/
reden waarom deze kavel is aangekocht;

o Tijdens het overleg is door geen van de aanwezige personen aan de familie medegedeeld dat het inzetten van 
de compensatiekavel op het perceel WTBOO-T-417 geen doorgang kan vinden;

Op 19 mrt. jl. ontvangen we het advies van het kwaliteitsteam;
o Het kwaliteitsteam adviseert niet mee te werken aan het verzoek met als argumentatie dat ter hoogte van het 

beoogde perceel "het oorspronkelijke Drentse Cultuurlandschap met haar samenhangende 
landschapsonderdelen aan de zuidoostkant van Westerbork nog heel goed afleesbaar en beleef baar zijn. Ter 
hoogte van het perceel komen deze elementen samen. Rode draad in het ruimtelijk- landschappelijk beleid van 
zowel gemeente als provincie vormt de ambitie om de typerende Drentse landschapskarakteristiek te 
behouden en waar mogelijk te versterken".

• Het feit dat het perceel voorzien van bebouwing mogelijk ook tot het dorpsgebied zou kunnen 
worden gerekend doet aan bovenstaand niets af.

Opdrachtgever is teleurgesteld in het hiervoor geschetste proces en we treden dan ook graag met uw gemeente in (digitaal) 
overleg. Enkele steekhoudende argumenten hierbij zijn:

In het advies van het kwaliteitsteam mist een integrale afweging o.a. tussen de sloop- en beoogde locatie (dit was juist 
de aanleiding voor opdrachtgever om reeds een RvR-recht aan te kopen);

o Per saldo vindt er een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied plaats; 
o Tevens wordt aan alle voorwaarden van de Ruimte-voor-Ruimte-regeling voldaan;

Het advies veronderstelt dat het met het bouwen van een woning het landschap altijd negatief wordt beïnvloed; 
o Graag zien we het realiseren van de beoogde woning juist als aanknopingspunt om het typerende Drentse 

landschap te behouden en versterken I
o Aan deze mail is dan ook een voorbeeld van een landschappelijke inpassing toegevoegd; hierbij is rekening 

gehouden met de gemeentelijk en provinciale ambitie.

Graag plannen we een (digitale) afspraak in om bovenstaand te bespreken, in afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet.



VanWestreenen
t o S T W I K K E I I N o

Van Westreenen B.V.

M
E ^^^^^■@vanwestreenen.nl 
I www.vanwestreenen.nl 

www.allesoverstikstof.nl

Linked 03
Locatie Barneveld Anthonie Fokkerstraat la, 3772 MP 0342-474255
Locatie Lichtenvoorde Varsseveldseweg 65d, 7131 JA 0544-379737
Locatie Tubbergen Haarweg 9a, 7651 KE 0546-706586
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Situatie
Kad. Gemeente: Westerbork Sectie:!
Kad. Nummer; 417

<3

aan te planten bossage / struweel (afm. 40 x9m)

aan te planten Geriefhoutbosje

aan te leggen poel voorzien van natuurlijke oevers

aan te planten solitaire boom

Scheerhaag
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PROJECT:

Ruimtelijke Ontwikkeling
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LOCATIE: Perceel WTBOO-T-417
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Gewenste situatie
Maten voor de uitvoering in het werk controleren
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Dagl

woensdag 14 april 2021 17:26
l@middendrenthe.nl >

Betr.: Doorgest.: Reactie inz. advies kwaliteitsteam

De Ruimte-voor-Ruimte regeling biedt de mogelijkheid om een compensatiewoning op een 
alternatieve kavel te projecteren. Randvoorwaarde daarbij is dat moet worden aangesloten bij een 
bestaande kern of bij bestaande bebouwingslinten/clusters. Het zoeken naar een passende locatie is 
maatwerk en per locatie zal een afweging moeten worden gemaakt. Landschappelijke waarden in 
het gebied zijn daarbij het uitgangspunt.
Het kwaliteitsteam is van mening dat aan deze voorwaarde niet wordt voldaan. Ter plaatse van perceel 
WTBOO-T-417 is de cultuurhistorische eigenheid nog goed afleesbaar. Landschappelijke aanheling 
(bijvoorbeeld door toevoeging van een woning) wordt om die reden ook niet nodig geacht.

Met vriendelijke groet.

Tel. (0593) 53 9|

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Gemeente Midden-Drenthe
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 9411 NB Beilen
Internet: www.middendrenthe.nl

12-4-2021 13:03 »>

Zie onderstaande mail en bijgevoegd document.

Zoals afgesproken plan ik een overleg in met betrokken partijen.

Geachte heer
vanwestreenen.nl> 6-4-2021 15:58 »>

We hebben kennisgenomen van het 'Advies kwaliteitsteam m.b.t. Eursingerweg'. Na het advies even te laten bezinken komen 
we toch graag met een inhoudelijke reactie, deze laat zich het beste opsommen:

Namens de familie is op 1 okt.'20 een principe verzoek ingediend, dit verzoek was voornamelijk ingestoken op de 
principe uitspraak of een woning überhaupt wordt toegestaan op het perceel WTBOO-T-417;

o Tijdens telefonisch overleg (ik meen, medio okt.) heeft u aangegeven het verzoek zoals ingezonden op 1 okt. 
niet te kunnen beoordelen omdat een nadere uitwerking van de Ruimte-voor-Ruimte-regeling ontbreekt. U



gaf aan het aspect graag concreet uitgewerkt te willen zien inclusief slooplocatie, alvorens een "totaal- 
uitspraak" kan worden gedaan;

Per mail van 28 jan. '21 delen we u mede dat opdrachtgevers een slooplocatie hebben gevonden
welke voldoet aan alle uitgangspunten van het beleid;

o Over de aankoop van de locatie (RvR-recht) is op 26 febr. '21 overleg gevoerd met uw gemeente, o.a. met 
wethouder Schipper;

o ^^m^Hgeeft aan dat tijdens het overleg is gesproken over de compensatiekavel en de aanleiding/ 
reden waarom deze kavel is aangekocht;

o Tijdens het overleg is door geen van de aanwezige personen aan de familie medegedeeld dat het inzetten van 
de compensatiekavel op het perceel WTBOO-T-417 geen doorgang kan vinden;

Op 19 mrt. jl. ontvangen we het advies van het kwaliteitsteam;
o Het kwaliteitsteam adviseert niet mee te werken aan het verzoek met als argumentatie dat ter hoogte van het 

beoogde perceel "het oorspronkelijke Drentse Cultuurlandschap met haar samenhangende 
landschapsonderdelen aan de zuidoostkant van Westerbork nog heel goed afleesbaar en beleefbaar zijn. Ter 
hoogte van het perceel komen deze elementen samen. Rode draad in het ruimtelijk- landschappelijk beleid van 
zowel gemeente als provincie vormt de ambitie om de typerende Drentse landschapskarakteristiek te 
behouden en waar mogelijk te versterken".

■ Het feit dat het perceel voorzien van bebouwing mogelijk ook tot het dorpsgebied zou kunnen 
worden gerekend doet aan bovenstaand niets af.

Opdrachtgever is teleurgesteld in het hiervoor geschetste proces en we treden dan ook graag met uw gemeente in (digitaal)
overleg. Enkele steekhoudende argumenten hierbij zijn:

In het advies van het kwaliteitsteam mist een integrale afweging o.a. tussen de sloop- en beoogde locatie (dit was juist 
de aanleiding voor opdrachtgever om reeds een RvR-recht aan te kopen);

o Per saldo vindt er een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied plaats; 
o Tevens wordt aan alle voorwaarden van de Ruimte-voor-Ruimte-regeling voldaan;

Het advies veronderstelt dat het met het bouwen van een woning het landschep altijd negatief wordt beïnvloed; 
o Graag zien we het realiseren van de beoogde woning juist als aanknopingspunt om het typerende Drentse 

landschep te behouden en versterken! '
o Aan deze mail is dan ook een voorbeeld van een landschappelijke inpassing toegevoegd; hierbij is rekening 

gehouden met de gemeentelijk en provinciale ambitie.

Graag plannen we een (digitale) afspraak in om bovenstaand te bespreken, in afwachting van uw reactie.

Met vriéndelijke groet.

VanWestreenen
, 1 I 'J \ l: ’ I i I K H (I Si I IV I K H t l ! N f

Van Westreenen B.V.

M 06^
E ^^|BBI@vanwestreenen.nl 
I www.vanwestreenen.nl 

www.allesoverstikstof.nl

ünkedB3
Locatie Barneveld Anthonie Fokkerstraat la, 3772 MP 0342-474255 
Locatie Lichtenvoorde Varsseveldseweg 65d, 7131 JA 0544-379737
Locatie Tubbergen Haarweg 9a, 7651 KE 0546-706586
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^ Perceel (7)

☆ PerceetaanduklingrWTBOO D04384 

KOZIDENTIFICATIE}

☆ PerceetaanduidingiWTBOO T00417

KOZIDENTinCATlEl

☆ Perceelaandukling:WTBOO T00483

KOZIDENTIFICATIE}

☆ PerceetaanduSdingiWTBÖO TÖ1331

KOZIDENTlFKAnE}

☆ PerceelaandukJingrWTBOO T01332

KOZIDENTinCATlE}

☆ Perceelaanduiding:WTBO0T01657

KOZIDENTinCATlEl

☆ PerceelaanduidingrWTBOO T01757

KOZIDENTinCATIE}

Weergeven resultaat 1-7 (Totaal: 7)
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

)middendrenthe.nl> 
dinsdag 29 juni 2021 14:46

Verzonden vanuit Knipprogramma

Onderstaand een kaart met in geel de eigendommen van de familie^^^^^in en rondom Westerbork. 
De percelen aan de onderkant hebben betrekking op hun huidige woning en omliggende gronden.

Gr.H
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■5 GEMEENTE
MIDDEN-DRENTHEV Kwaliteitsteam

Bij wijze van uitzondering vindt terugkoppeiing/advisering vanuit het Kwaliteitsteam in een 
verzameld overzicht en op staccato wijze plaats. Indien gewenst kan na de vakantieperiode 
alsnog een regulier advies worden verzorgd... (30 juni 2021).

|(verbouw woning)
Ruimtewerking voorerven uitstekend
Kloppend idioom; zowel in geleding als binnen de ruimtelijke context 
Doorzetten naar Welstand

(c O m p e n s a t i e WO n i n g)
Eigendommenkaart rijkt geen alternatieven aan
Eerder opgesteld advies kan naar initiatiefnemer worden verzonden

bed r i jf s WO n i ng)
Bedrijventerrein is geënt op bedrijfsmatige functionaliteit 
Maar er is wel sprake van een heldere ruimtelijke karakteristiek 
Bedrijfswoningen hebben plaatsing vóór bedrijfsloodsen 
Advies luidt om aan dat uitgangspunt vast te houden
Daarnaast geldt dat wonen in bedrijfswoning dienend is aan bedrijfsmatige activiteit 
NB Achterop de kavel wonen zou wel kunnen met een inpandige bedrijfswoning

Voorgestane volumeopbouw wijkt af van het gangbare 
Advies luidt om een meer typische uitbreidingsvorm te kiezen

Positionering in de hartlijn van de (nieuwe) kavel is niet wenselijk 
Een positie dichter op de bestaande woning ligt meer voor de hand 
Aanvaardbaar alternatief is om het bestaande erf aan kanaalzijde af te splitsen 
Compensatiewoning is dan gericht op en wordt ontsloten via de verbinding richting kanaal 
Verder af te stemmen met dorpsbouwmeester (na vakantieperiode)

__|(nieuwvestiging bedrijf]
Zaak is behandeld in Kwaliteitsteam van
Tijdens opstellen van het advies is bleek dat die behandeling is gebaseerd op verouderde 
situatieschetsen (daterend van 20121).
Ten opzichte daarvan maakt het huidige plan een significante schaalsprong 
Die constatering vereist een nieuwe ruimtelijke schouw van het Kwaliteitsteam!
Inmiddels ligt er ook een advies van provinciale zijde
Het Kwaliteitsteam vraagt aandacht voor een logische volgtijdelijkheid in advisering

Aanvraag loopt vooruit op wenselijk/noodzakelijk geachte BKP Centrumgebied
Los daarvan is het oordeel dat pand op de voorgenomen wijze behoorlijk aan statuur wint

*



Komt o.a. tot uiting nette commerciële plint en de toegevoegde beelddominante kap 
In het gevelbeeld gaat die horizontaliteit subtiel gecombineerd met (verticale) pilasters 
Balkons/logia's krijgen daardoor een ingetogen ligging 
Al met al mooie gevelplasticiteit 
Parkeeropgave dient nader te worden afgestemd met|
Let op: activiteiten op dak dienen niet zichtbaar/merkbaar te zijn vanuit openbaar gebied 
Kan worden doorgezonden naar Welstand

Kloppende ruimtelijke inpassing
Authentiek ogend straatbeeld en bebouwingsensemble
Sloop stal en nieuwbouw compensatiewoning prima aanheling/versterking
Nieuwbouwwoning krijgt passende positie en oriëntatie/richting in het bebouwingsritme
Positie/richting had pand anders ook gehad langs (inmiddels geamputeerde) Laaghalerstraat
Woningontwerp gaat uit van (in extenso doorgevoerd) klassiek-Saksisch idioom
Aandacht voor toepassing even authentieke erfinrichting/erfscheiding
O.a. omvang en plaatsing bijgebouwen
Advies; afstemming architect en dorpsbouwmeester bij verdere ontwerpstappen 
NB: Eerst advies eigen Kwaliteitsteam inwinnen en pas daarna daarbuiten (provincie) 
inwinnenl
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GEMEENTE
MIDDEN-DRENTHE

Kwaliteiteam

Compensatiewoning Eursingestraat Westerbork 

Verzoek
In het kader van de Ruimte-voor-Ruimte-regeling zoekt familieHBlH'^^^'' 
alternatieve locatie voor een compensatiewoning in het buitengebied van Gemeente 
Midden-Drenthe. Geïnformeerd wordt naar een mogelijkheid daartoe op perceel WTBOO-T- 
417 aan de Eursingestraat in Westerbork, onderdeel van hun grondbezit.

Landschap
Het perceel bevindt zich direct ten zuidoosten van het dorpsgebied en is gelegen aan de 
verbindingsweg met het nabije buurtschap Eursinge. Westerbork en Eursinge zijn samen 
ontstaan te midden van een complex van stroomdalen, essen en heidevelden. De 
Eursingeweg vormde de esweg die zich, op de overgang met het lager gelegen beekdal van 
de Eursingerstroom, om de hogere en akkers van de Eursingeres kromde. Hier en daar is aan 
de beekdalzijde van de esweg later bebouwing ontstaan. Ondanks de uitbreiding van het 
dorpsgebied, de ruilverkaveling (1967) op de es, de ingrepen in het stroomgebied en enkele 
bebouwingstoevoegingen langs de esweg, is het oorspronkelijke Drentse cultuurlandschap 
met haar samenhangende landschapsonderdelen aan de zuidoostkant van Westerbork nog 
heel goed afleesbaar en beleefbaar. Ter hoogte van perceel WTBOO-T-417 komen die 
landschapsonderdelen in een snijpunt samen. Rode draad in de het ruimtelijk- 
landschappelijk beleid van zowel gemeente als provincie vormt de ambitie om de typerende 
Drentse landschapskarakteristiek te behouden en daar waar mogelijk te versterken.
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Ruimte-voor-ruimte
Perceel WTBOO-T-417 biedt mogelijk een oplossing als alternatieve locatie voor een 
compensatiewoning in het kader van de gemeentelijke Ruimte-voor-ruimte-regeling. Wel zal 
ruimtelijke inpasbaarheid vanuit (erkende instituten op het gebied van) 
landschapsarchitectuur en architectuur nadrukkelijk moeten worden geanalyseerd en 
kunnen worden aangetoond. Indien dat naar oordeel van het gemeentelijk kwaliteitsteam 
onvoldoende blijkt, zal de gemeente aan een compensatiewoning op deze locatie geen 
medewerking verlenen.

Richtlijnen voorbands
Eventuele nieuwe bebouwing dient het landschap zo veel mogelijk te respecteren. Maat, 
positie, oriëntatie, archetype en detaillering dient vanuit cultuurhistorisch-perspectief 
afleesbaar te zijn en te worden begrepen. Vanaf de Eursingestraat in zuidelijke richting 
bezien zal het zicht op de oude es en open haar landschapskarakteristiek zo min mogelijk 
worden gehinderd. Vanaf de Eursingestraat in noordelijke richting bezien, is de nieuwe 
bebouwing nadrukkelijk ondergeschikt aan het landschap casu quo maakt het onderdeel uit 
van het landschappelijk silhouet.

Aanzet beeldkwaliteit
De studie op gebied van landschapsarchitectuur en architectuur dient de ingrediënten te 
leveren voor het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Vanuit het kwaliteitsteam is 
daartoe hieronder een eerste aanzet gedaan.

o Het hoofdgebouw is een kloeke enkelvoudige bouwmassa met een beelddominante 
kap. Bijgebouwen maken integraal onderdeel uit van deze bouwmassa.

o De bebouwing heeft een stijl die op traditionele wijze aansluit bij authentiek- 
Saksische agrarische bebouwing.

o De bouwmassa staat in beginsel met de nokrichting haaks op en met het achterste 
deel gericht naar de Eursingestraat.

o Dakvlakken zijn overwegend gesloten dus zonder omvangrijke onderbrekingen in de 
vorm van grote dapkapellen of ingestoken balkons.

o Gevels hebben een geleding die passend is bij de bouwstijl van het gebouw en zijn 
afwisselend gesloten (achterste gedeelte) en meer open (voorste gedeelte).

o Geveluitwerking, accentuering, materialisatie en kleurgebruik passen bij het idioom 
van authentiek-Saksische agrarische bebouwing.

o Gevels worden overwegend opgetrokken van steen; ondergeschikte delen mogen in 
hout worden uitgevoerd.

o De bakstenen dienen bij voorkeur handvormstenen te zijn met een grove 
structuur. Om een fabrieksmatige uitstraling te voorkomen wordt een 
halfsteensmetselverband afgeraden.



Bij toepassing van hout als gevelmateriaal dient dit bij voorkeur onbehandeld 
dan wel zwart/antraciet behandeld aangebracht te worden.

Het dak kan bestaan uit een zwart of antraciet kleiproduct al of niet in 
combinatie met riet. Glanzende geglazuurde pannen zijn niet toegestaan.

Het kleurenpallet voor gevels en dak bestaat uit de kleuren geel-bruin, rood-bruin, 
bruin, zwart-antraciet en donkerrood.

De bouwmassa vertoont een nadrukkelijke samenhang met maatvoering, situering 
en inrichting van het erf. Groenelementen (hagen, struikgewas en bomen) zijn 
strategisch geplaatst en brengen hier en daar de noodzakelijke beslotenheid. 
Modernistische schuttingdelen op de erfgrenzen zijn uit den boze.

I
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Goedemiddagl

donderdag 17 februari 2022 16:57

RE: Advies kwaliteitsteam m.b.t. Eursingerweg (Gem. Westerbork, Sectie T, nr. 417) 
te Westerbork

Het uitgewerkte advies van het kwaliteitsteam heb ik nog niet ontvangen, maar ik kan jullie wel in hoofdlijnen een 
beeld geven van de bevindingen.

Wat betreft de landschappelijke inpasbaarheid is het kwaliteitsteam overwegend positief. De keuze voor niet 
historiserende bebouwing, welke qua architectuur overigens wel als positief wordt ervaren, zorgt voor lichte twijfel.

Zo gauw ik het definitieve advies van het kwaliteitsteam ontvang zal ik een afspraak inplannen om het geheel nader 
met elkaar af te stemmen.

Hopende jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten.

Tel. 0593 53 9|
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Van: va n west ree nen. n l>
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 12:52 
Aan^^^^^^^BH^H(S)middendrenthe.nl>

CC: 3>
Onderwerp: FW: Advies kwaliteitsteam m.b.t. Eursingerweg (Gem. Westerbork, Sectie T, nr. 417) te Westerbork 

Goedemiddag IH

Initiatiefnemers zijn zeer benieuwd naar de uitkomst van het advies vh kwaliteitsteam. Mocht het gehele advies nog niet 
voorhanden zijn, zou je ons dan kort willen informeren over de grondhouding t.a.v. het voornemen?

Dank alvast.

Met vriendelijke groet.



VanWestreenen
A . ■ ■ K ; ^ ■: i O N T W I K K E l : N f

Van Westreenen B.V.

M
E ^^^^^■@vanwestreenen.nl 
I www.vanwestreenen.nl 

www.allesoverstikstof.nl

Linked 03
Locatie Lunteren Scherpenzeelseweg 11, 6741 LX 0342-474255
Locatie Lichtenvoorde Varsseveldseweg 65d, 7131 JA 0544-379737
Locatie Tubbergen Haarweg 9a, 7651 KE 0546-706586

Vanj
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 16:19 
Aan:^^^^^J[^^JJ@middendrenthe.nl>

Onderwerp: RE: Advies kwaliteitsteam m.b.t. Eursingerweg (Gem. Westerbork, Sectie T, nr. 417) te Westerbork 

Goedemiddag^H

We spraken elkaar vorige week al even, je gaf toen aan dat het plan | 
advies mogen ontvangen?

Van:^^^^^^^^^^J[5)middendrenthe.nl> 
Verzonden: donderdag 23 december 2021 12:31 
Aan: ^^^^^^^^H^HI^^^^I@va^nwestreenen.nl>
CC:

I nogmaals was besproken. Heb je ondertussen een

@middendrenthe.nl>J ^middendrenthe.nl>
Onderwerp: RE: Advies kwaliteitsteam m.b.t. Eursingerweg (Gem. Westerbork, Sectie T, nr. 417) te Westerbork 

Geachte mevrouw I

Wij hebben uw mail met bijbehorende documenten ontvangen en zullen deze zo spoedig mogelijk intern 
behandelen.

Hopende u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten.

Tel. 0593 53 '
Werkdagen: maandag t/m vrijdag



Van:^^^^^^^^^^^^^^^^^fe)vanwestreenen.nl> 
VerzondenMWoensda^^ecember 2021 21:28 
Aa n m i d d e n d re nt h e. n I >
ccJ middendrenthe.nl>J l@middendrenthe.nl>

Onderwerp: RE: Advies kwaliteitsteam m.b.t. Eursingerweg (Gem. Westerbork, Sectie T, nr. 417) te Westerbork

Beste

Begin juni spraken we elkaar over het ingediende principe verzoek van Met de aandachtspunten volgend uit
het gesprek, tezamen met de 'heroverweging advies kwaliteitsteam d.d. 1-7-2021' hebben we het plan van^|^m||||H 
nader uit gewerkt. Hiertoe heeft 'Buro Smit' een ontwerp/schetsplan opgesteld voor de beoogde woning waarvan de situering 
vervolgens is verwerkt in het ruimtelijk kwaliteitsplan (landschappelijke inpassing) van 'De Erfontwikkelaar'. Beide documenten 
zijn als bijlage aan deze mail toegevoegd.

Mochten er ten aanzien van de stukken vragen zijn dan vernemen we deze graag.

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet.

VanWestreenen
A ^ V ■ F F I < f O M t W I K K E l N C

Van Westreenen B.V.

M
E H^^^^psvanwestreenen.nl 
I www.vanwestreenen.nl 

www.allesoverstikstof.nl

Linked CS
Locatie Lunteren Scherpenzeelseweg 11, 6741 LX 0342-474255
Locatie Lichtenvoorde Varsseveldseweg 65d, 7131 JA 0544-379737 
Locatie Tubbergen Haarweg 9a, 7651 KE 0546-706586

Van:^^^^^^»:zaak@middendrenthe.nl>
Verzonden^ondei^a^^ul^02^^27
Aan: ^^^^^^^^^^^^^^^^^J;5)vanwestreenen.nl>

((...............
Onderwerp: Advies kwaliteitsteam m.b.t. Eursingerweg (Gem. Westerbork, Sectie T, nr. 417) te Westerbork



Naar aanleiding van uw telefonisch contact met een collega van mij, heb ik geprobeerd u terug te bellen. Omdat ik u 
vooralsnog niet telefonisch heb gesproken, stuur ik u in de bijlage aan deze mail het advies van het kwaliteitsteam 
m.b.t. het principeverzoek namens locatie Eursingerweg te Westerbork.

Ik adviseer u op basis van het advies van het kwaliteitsteam het plan nader uit te werken. Op basis van het 
uitgewerkte plan zullen wij dan, mede gebaseerd op adviezen van overige instanties, een bestuurlijk principe 
standpunt innemen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mochten er nog vragen zijn dan kunt u via onderstaande 
gegevens contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet.

Tel. (0593) 53 9|___
Werkdagen; maandag tot en met vrijdag

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 9411 NB Beilen 
Postadres: Postbus 24, 9410 AA Beilen 
Internet: www.middendrenthe.nl

Met onderstaande verwijzing kun je via onze website informatie opvragen over de status van de zaak:

Reageren via e-mail is mogelijk als je onderstaande referentie onderaan je reactie laat staan:

C.



15.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 29 maart 2022 16:11 
pvanwestreenen.nl

l@gmail.com 
Handboek bestemmingsplannen 
Handboek bestemmingsplannen 2013.pdf

Goedemiddag]

Om de woning van de familie mogelijk te maken dient er een bestemmingsplanprocedure te worden
doorlopen, waarin een deel van het perceel de bestemming 'Wonen' zal moeten krijgen.

In de bijlage aan deze mail het 'Handboek bestemmingsplannen', zoals vanochtend afgesproken.

Wat betreft jouw mail van vanochtend, zie onderstaand:

N.a.v. ons gesprek van zojuist, graag sluit ik met Je kort welke onderzoeken onderdeel moeten uitmaken van de herziening/ROB:

1. Ruimtelijk kwaliteitsplan (deze wordt nog aangepast n.a.v. opmerkingen vanmorgen);
2. Bodemonderzoek;
3. Akoestisch onderzoek (wegverkeerslawaai);
4. Quickscan Flora en Fauna;
5. Archeologie: uitgaande van artikel 38.2 hoeft een rapportage pas te worden aangeleverd als de oppervlakte aanvraag 

groter dan 1.000 m2 en grotere diepte dan 30 cm is. Aangezien het plan onder de 1.000 m2 blijft kan deze rapportage 
volgens mij achterwegen blijven.

Ad 1. Het Ruimtelijk kwaliteitsplan kan als bijlage aan het bestemmingsplan worden toegevoegd en deze zal 
waarschijnlijk gelijktijdig met het bestemmingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Ad 2. Bodemonderzoek; Uitvoeren verkennend bodemonderzoek, uitkomsten daarvan verwerken in de toelichting. 
Onderzoek als bijlage aan het bestemmingsplan toevoegen.

Ad 3. Akoestisch onderzoek; Met betrekking tot wegverkeerslawaai dient er een akoestisch onderzoek te worden 
uitgevoerd, uitkomsten daarvan verwerken in de toelichting. Onderzoek als bijlage aan het bestemmingsplan 
toevoegen.

Ad 4. Quickscan Flora en Fauna; Laten uitvoeren, uitkomsten daarvan verwerken in de toelichting. Onderzoek als 
bijlage aan het bestemmingsplan toevoegen.

Ad 5. Archeologie; Onderzoek niet noodzakelijk, wel een verantwoording opnemen in de toelichting wat betreft 
Archeologie.

Aandachtspunt:
Ten aanzien van de uit te voeren onderzoeken zal ter plaatse informatie moeten worden verzameld. Ervaring leert 
dat dit veel vragen en daardoor mogelijk weerstand oplevert in de omgeving, wanneer men niet van het initiatief op 
de hoogte is. Deze weerstand werkt vaak erg lang door in het proces van het bestemmingsplan. Advies is dan ook 
om de uit te voeren onderzoeken goed af te stemmen met de communicatie van naar de omgeving

De volgende omgevingsaspecten dienen in de toelichting op het bestemmingsplan onderbouwd te worden:
• Archeologie, zie Ad. 5;
• Bodem, zie Ad. 2.;

1



Cultuurhistorie;
Ecologie, zie Ad. 4.;
Fysieke en externe veiligheid;
Geluid, zie Ad. 3.;
Luchtkwaliteit;
M.e.r.-beoordeling;
Milieu(hinder);
Watertoets, kan digitaal bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta worden uitgevoerd.

In de toelichting van nadrukkelijk het belang van het doorzetten van de bestaande
groenstructuur aan de orde geweest. Waarmee het perceel in tweeën wordt gesplitst. Het zuidwestelijke deel van 
het perceel maakt hierdoor geen onderdeel uit van het woonperceel en behoud de huidige bestemming. Deel ten 
Noordoosten zal een bestemming 'Wonen' krijgen, zie onderstaande weergave.

f %
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Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen zijn dan hoor ik het graag. 

Hopende jou hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten.

Tel. 0593 53 '
Werkdagen; maandag t/m vrijdag



16.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Bijlagen:

Goedemorgen I

dinsdag 29 maart 2022 12:33
Pdrenthe.nlHHHH@drenthe.nl

Realisatie woning aan de Eursingerweg (kad. WTBOOT 00417) te Westerbork o.b.v. 
RvR
Ruimtelijk kwaliteitsplan - De Erfontwikkelaar.pdf

De aan de Eursingerweg te Westerbork een perceel (kad. WTBOOT 00417) in eigendom en is
voornemens om daar in het kader van Ruimte voor Ruimte een woning te bouwen.

Het Ruimte voor Ruimte-recht wordt ontleend uit de sloop van ca. 1.150 m2 aan agrarische opstallen aan de
deze locatie is alle bebouwing gesloopt in het belang van de afsluiting van de Niet Actief 

Beveiligde Overweg ter hoogte van Om de onveilige situatie (waar recent een tragisch
ongeval heeft plaats gevonden) te kunnen beëindigen heeft het college van de gemeente Midden-Drenthe besloten 
om de aanwezige bebouwing, bedrijfswoning en ca. 1.150 m2 aan agrarische opstallen, te willen compenseren 
middels 2 bouwrechten in het kader van Ruimte voor Ruimte.

Het perceel waarop de familie ^^^^|de woning wil realiseren is gelegen in het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Midden-Drenthe' en heeft daarin de bestemming 'Agrarisch met waarden - 2', met de bubbelbestemming 'Waarde 
- Archeologie 2'. Om aan de realisatie van de woning medewerking te kunnen verlenen is het voornemen om een 
deel van het perceel (kad. WTBOOT 00417) te voorzien van de bestemming 'Wonen', zie onderstaande weergave.
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Ruimte voor Ruimte- regeling
In het bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe is een Ruimte voor Ruimte-regeling opgesteld die het 
mogelijk maakt dat, in ruil voor het afbreken en opruimen van vrijkomende agrarische gebouwen het recht op een 
woonhuis op dezelfde plaats of in een dorpsuitbreiding of bebouwingslint ontstaat. Uitgangspunt van de Ruimte 
voor Ruimte-regeling is en blijft het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijke gebied. De Ruimte voor 
Ruimte-regeling is in het bestemmingsplan opgenomen in de daarvoor in aanmerking komende 
gebiedsbestemmingen, alsmede in de bestemming Wonen - Voormalige boerderijen.

De volgende voorwaarden zijn onder meer van toepassing op de Ruimte voor Ruimte-regeling;
de ter compensatie van de sloop nieuw te bouwen woning moet direct achter of naast het voormalig 
boerderijpand worden gebouwd;
de bebouwing mag niet plaatsvinden in gebieden die in de Provinciale Omgevingsvisie zijn aangewezen als 
Ecologische Hoofdstructuur;



er moet middels een beeldkwaliteitsplan sprake zijn van een verbetering van de ruimtelijke en 
landschappelijke kwaliteit;
de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige gebouwen mag niet hoger zijn dan de daarvoor geldende 
voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere waarde;
er moet zijn aangetoond dat er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) 
bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
er moet zijn aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke 
en landschappelijke waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden, de 
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Ter onderbouwing is door de initiatiefnemer een 'Ruimtelijk kwaliteitsplan' aangeleverd (zie bijlage), op basis 
waarvan ons kwaliteitsteam van mening is dat daarmee een legitimatie is voor de realisatie van een woning op een 
gedeelte van dit perceel.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen zijn dan graag hierover telefonisch contact.

Graag ontvang ik op korte termijn vanuit de provincie Drenthe een reactie op bovenstaand verzoek!

Met vriendelijke groeten.

Tel. 0593 53 9|
Werkdagen: maandag t/m vrijdag



i /.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

|< zaak@middenclrenthe.nl> 
donderdag 12 mei 2022 09:51

Aangepaste stukken m.b.t. Eursingerweg te Westerbork (familie |

a
Hoi^l

lUie^e aangepaste versies van het ruimtelijke kv\/aliteitsplan en het ontwerp van de woning aan de deelzaak 
(Advies kwaliteitsteam) toegevoegd.

Graag ontvang ik van jou een reactie op het ruimtelijk kwaliteitsplan (pagina 8 t/m 15) en het ontwerp van de 
woning.

Bij voorbaat dank voor je reactie/advies! 

Gr.m

Link naar de zaak:

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie laat staan:
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1 INTRODUCTIE
dé Erfontwikkelaar is gevraagd een visie te geven op de 
inrichting als onderdeel van een ontwikkeling aan de 
Eursingerstraat ong. te Westerbork. Initiatiefnemer wil op 
deze locatie middels de ruimte voor ruimte regeling een 
compensatiewoning realiseren. Aan ter

compensatie een geheel erf gesaneerd.

De gemeente Midden Drente wil hier in principe aan 
meewerken, mits de ruimtelijke kwaliteit verbeterd. Deels 
wordt dit bereikt door de sloop van landschapsontsie- 
rende bebouwing en deels door het landschappelijk goed 
inpassen van het bestaande erf Om dit te borgen in het 
bestemmingsplan is onderliggend ruimtelijk kwaliteitsplan 
opgesteld.

Ten grondslag van dit Ruimtelijk kwaliteitsplan ligt de 
landschapsvisie Midden Drente en het beeldkwaliteitsplan 
Midden Drente. Naast het beleid zijn ook de wensen en de 
randvoorwaarden van opdrachtgever verwerkt in een plan.
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locatie plangebied en slooplocatie
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WWi Het plangebied ligt aan de 
rand van Westerbork. Het 
perceel heeft momenteel 
een agrarische bestem

ming.
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2 VIGEREND BELEID
2.1. LANDSCHAPSVISIE MIDDEN DRENTHE 

Het plangebied valt binnen de landschapsvisie in het 

landschep: 'Oude ontginningen'. De gekozen indeling in 

deelgebieden is enerzijds ontleend aan de ontginningsge- 

schiedenis van het gebied. Anderzijds is hierbij rekening 

gehouden met de beleving en het gebruik van het gebied.

Het landschap in de gemeente Midden-Drenthe is het re

sultaat van een voortdurende wisselwerking van natuurlijke 
factoren en de talloze menselijke ingrepen die in de loop der 
eeuwen plaats vonden. In eerste instantie is de abiotische 
factor - de ondergrond - bepalend geweest voor de opbouw 
van het landschap. In de loop der tijd heeft de mens steeds 
sterker zijn stempel gedrukt op het landschap. Hoe het land

schap veranderde en zijn huidige vorm kreeg, is hieronder te 
lezen.

Geologische ontstaansgeschiedenis

Het Drentse landschap werd voor een groot deel gevormd 
in de voorlaatste ijstijd, het Saalien, Heel Drenthe was toen 
bedekt met landijs, dat aan de onderzijde veel keien, zand 
en leem meevoerde. Plaatselijk werd de bodem opgestuwd. 
Na het verdwijnen van het landijs bleven stenen en zandige 
leem op het gevormde Drents Plateau achter. Aan het eind 
van het Saalien werden hier smeltwaterdalen gevormd. Op 
deze manier werden de beekdalen gevormd.

In de laatste ijstijd, het Weichselien, werden de smeltwater

dalen door erosie verdiept en vervolgens voor een groot deel 
weer opgevuld met smeltwaterafzettingen. De sterke wind

bedekte het gehele gebied in de loop van het Weichselien 
met een laag dekzand, ook de beekdalen.

Na de ijstijden volgde een warmer klimaat en vond op uitge

breide schaal veengroei plaats. In de uitgestrekte laagten van 
het dekzandlandschap op het Drents Plateau waar de water

afvoer stagneerde, kwamen moerassen tot ontwikkeling die 
door plantengroei geleidelijk werden opgevuld. De vegetatie 
had op den duur geen contact meer met het grondwater 
en raakte geheel op voedselarm regenwater aangewezen. 
Onder deze omstandigheden ontwikkelde zich voedselarm 
hoogveen. In de laagtes van het Drents Plateau ontstonden 
uitgestrekte veengebieden. Deze veengebieden liggen bij 
Smilde en in de omgeving van Nieuw- Balinge en Witteveen.

Vanaf de Middeleeuwen kreeg de wind vanwege drogere 
perioden en overbegrazing / afplagging weer vat op de 
stuifgevoelige dekzanden. Hierdoor ontstonden stuifzanden 
verspreid op het Drents Plateau.

Vanaf circa 1800 werd een begin gemaakt met de ontginning 
van de woeste gronden. Met de komst van de kunstmest 
verdween vanaf 1900 de escultuur langzaam aan als land

bouwsysteem. Het mesttekort was opgelost, waardoor op 
grote schaal kon worden begonnen met het in cultuur bren

gen van de woeste gronden. Ook de voedselarmere gronden 
op grotere afstand van de dorpen konden op deze manier 
worden ontgonnen. De jonge heide-ontginningen bepaalden 
als open, onbebouwde ruimten in belangrijke mate het beeld 
van het esdorpenlandschap.

O
Basis voor de landschapsvisie is de tweedeling in het hoge 
landschap op het plateau en het lage landschap van de 
rand. Deze tweedeling is bepalend voor de ruimtelijke en 
ecologische kwaliteiten in Midden-Drenthe en is richtingge

vend voor de visie op de toekomst.

Het landschap op het plateau heeft zich geleidelijk ont

wikkeld, is kleinschalig en gevarieerd en de structuur ervan 
wordt bepaald door de beekdalen. Om het landschappelijke 
karakter van de gemeente Midden-Drenthe te behouden 
is het belangrijk om bedrijven landschappelijk in te passen. 
Bij de landschappelijke inpassing wordt rekening gehou

den met de verschillende landschapstypes. Bijgebouwen 
worden achter het hoofdgebouw geplaatst en worden door 
middel van beplanting uit het zicht gehaald.

2.2. Beeldkwaliteitsplan buitengebied gemeente 
Midden Drenthe

Het grootste deel van de jongere ontginningen op het 
plateau dateert uit het begin van de twintigste eeuw. Het 
zijn relatief grote gebieden die op planmatige wijze zijn 
ontgonnen. De kavelrichting was veelal een voortzetting 
van de bestaande grenzen in de omgeving. Er is een min of 
meer blokvormig wegenpatroon uitgezet met daarbinnen 
meerdere blokvormige kavels voor een goed landbouwkun

dig gebruik. Ze worden van elkaar gescheiden door sloten 
en afrasteringen. Binnen het patroon van doorgaande 
wegen ligt een fijnmazig patroon van zandwegen 
Voor een belangrijk deel zijn de jongere ontginningen 
bebost. Vrijwel de gehele noordelijke rand van de gemeen

te wordt gevormd door uitgestrekte boscomplexen, In de 
bossen liggen de buitenplaatsen Dennenrode en Hooghalen 
die geheel in de omgeving zijn opgegaan.



Langs de doorgaande wegen is bebouwing ontwikkeld.

Hierbij gaat het om relatief nieuwe bedrijven, De huidige 
boerenerven zijn groot in vergelijking met de andere deelge

bieden, Erfbeplanting is beperkt aanwezig.

Door onder andere de begeleidende beplanting langs wegen 
en kanalen, de aanleg van nieuwe houtsingels en bosjes en 
de bouw van recreatiecomplexen is de oorspronkelijke open 
karakteristiek van de veldontginningen verdwenen.

Een deel van de oude woeste gronden is nooit ontgonnen. 
Deze stuifzand- en heidegebieden zijn nu belangrijke natuur

gebieden.

De richtlijnen voor de jonge veldontginningen komen over

een met de richtlijnen voor de veenontginningen, omdat 
de gewenste verschijningsvorm van de erven overeenkomt. 
In het bestemmingsplan vallen zowel de jonge veldontgin

ningen als de veenontginningen onder één bestemming: 
Agrarisch met waarden i.

Bebouwing 

langs wegen
vooral agrarische bebouwing 

Beplanting

langs wegen en kanalen
staatsbossen

Erven

eiven direct gekoppeld aan de weg
voorzijde gericht op kanaal of weg
erfopzet rechthoekig
erfbeplanting beperkt
blokvormige verkaveling, vaak geometrisch

Richtlijnen voor nieuwe woningen via de Ruimte voor ruimte

Inpassing en situering .-CvC

Nieuwe woning inpassen op het bestaande erf Rekening 
houden met de schaal van het erf, de richting van het 
landschap en de richting en samenhang van de bebouwing op 
het erf Vasthouden aan de bestaande hiërarchie op het erf 
(hoofdgebouw met bijgebouwen), 
de nieuwe woning is ondergeschikt gepositioneerd ten 
opzichte van het hoofdgebouw (de bestaande boerderij), 
de nieuwe woning wordt via bestaande wegen/ paden 
ontsloten (geen tweede hoofdontsluiting). Vormgeven van 
goede overgangen van het erf naar de omgeving middels 
streekeigen erfbeplantingen (zie ook de aanwijzingen per 
deelgebied).

Bebouwing

De nieuwe woning heeft een rechthoekige basisplattegrond 
die refereert aan de voormalige agrarische bebouwing, 
de nieuwe woning is voorzien van een kap en een lage gootlijn 
richting het landschap.
kleur- en materiaalgebruik is ingetogen en afgestemd op de 
omgeving (eedekte kleuren, natuurlijke materialen).

Overig

Een goed en gedetailleerd inrichtingsplan is vereist. 
Aanpassingen van het erf door nieuwbouw en gewijzigde 
erfopzet moeten niet leiden tot verrommeling van het erf

sfeerbeeld jonge ontginingen

.De aankleding en de inrichting van het 

erf moeten worden afgestemd op de 

karakteristiek van het deelgebied en 

verdienen bijzondere aandacht.

0



3 BESTAANDE SITUATIE
3.1. ERF IN HET LANDSCHAP

Vanuit de gemeente is het gebied als volgt omschreven;

Het perceel bevindt zich direct ten zuidoosten van het dorps- 
gebied en is gelegen aan de verbindingsweg met het nabije 
buurtschap Eursinge. Westerbork en Eursinge zijn samen 
ontstaan te midden van een complex van stroomdalen, essen 
en heidevelden. De Eursingeweg vormde de esweg die zich, op 
de overgang met het lager gelegen beekdal van de Eursinger- 
stroom, om de hogere en akkers van de Eursingeres kromde. 
Hier en daar is aan de beekdalzijde van de esweg later bebou

wing ontstaan. Ondanks de uitbreiding van het dorpsgebied, de 
ruilverkaveling (1967) op de es, de ingrepen in het stroomgebied 
en enkele bebouwingstoevoegingen langs de esweg, is het 
oorspronkelijke Drentse cultuurlandschap met haar samenhan

gende landschapsonderdelen aan de zuidoostkant van Wester

bork nog heel goed afleesbaar en beleefbaar. Ter hoogte van 
perceel WTBOO-T-417 komen die landschapsonderdelen in een 
snijpunt samen. Rode draad in de het ruimtelijk-landschappelijk 
beleid van zowel gemeente als provincie vormt de ambitie om 
de typerende Drentse landschapskarakteristiek te behouden en 
daar waar mogelijk te versterken.

.r .f

Perceel WTBOO-T-417 biedt mogelijk een oplossing als alter

natieve locatie voor een compensatiewoning in het kader 
van de gemeentelijke Ruimte-voor-ruimte-regeling. Wel zal 
ruimtelijke inpasbaarheid vanuit (erkende instituten op het 
gebied van) landschapsarchitectuur en architectuur na

drukkelijk moeten worden geanalyseerd en kunnen worden 
aangetoond. Indien dat naar oordeel van het gemeentelijk 
kwaliteitsteam onvoldoende blijkt, zal de gemeente aan 
een compensatiewoning op deze locatie geen medewerking 
verlenen.

Eventuele nieuwe bebouwing dient het landschap zo veel 
mogelijk te respecteren. Maat, positie, oriëntatie, archetype 
en detaillering dient vanuit cultuurhistorisch-perspectief 
afleesbaar te zijn en te worden begrepen. Vanaf de Eursin- 
gestraat in zuidelijke richting bezien zal het zicht op de oude 
es en open haar landschapskarakteristiek zo min mogelijk 
worden gehinderd. Vanaf de Eursingestraat in noordelijke 
richting bezien, is de nieuwe bebouwing nadrukkelijk onder

geschikt aan het landschap casu quo maakt het onderdeel 
uit van het landschappelijk silhouet.

b(;(H);;c) (ïluni’/'V'cd
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4 RUIMTELIJK 

KWALITEITSPLAN
Uitgangspunten initiatiefnemer:

i.'psoiitsierende bebouwing aan de

ipruimen uveiLdiiige er i ver harding en voeropslagen, 
behouden twee schuren op het erf aan de 
realisatre nieuwe woning met bijgebouw aan ae 
Eursingerstraat ong

Uitgangspunten gemeente

sloop van mm, 750 m landschapsontsierende bebouwing; 
compact erf aan de Eursingerstraat dat zich voegt naar het 
landschep,
landschappelijk goed mpassen van het gehele erf, 
enkel gebruik streekeigen beplanting, 
aansluiten op de gebiedskenmerken van het oude 
ontginningslandschap zoals is omschreven in het 
landschapsbeleidsplan.

Uitgangspunten provincie:

de ontwikkeling is mogelijk mits er wordt voorzien in 
de sloop van minimaal 750 m ’ landschapsontsierende 
bebouwing

4.1. RUIMTELIJK ONDERBOUWING

Op de volgende pagina staat de landschappelijke inpassing 
van het erf

Aan de Eursingerstraat zal een nieuw erf gemaakt worden. 
Hiërarchie van de gebouwen en een goede verankering in 
het landschap is daarbij belangrijk. De beoogde locatie ligt 
ingesloten tussen een bosje ten oosten van het plangebied, 
een watergang aan de zuidzijde en de straat met begeleiden

de wegbeplanting aan de noord-westzijde. Van belang is 
dat het erf compact wordt en onnodige verdichting in het 
landschap voorkomt. De woning moet een sterke relatie 
met de Eursingerstraat kennen. Naast de woningkan een 
schuur worden gerealiseerd. Deze schuur moet een onder

danige uitstraling ten opzicht van de boerderij kennen. Er 
is gekozen om de positie van de schuur af te leiden van de 
oostelijke kavelgrens. Hiermee wordt het erf een logische 
afgeleide van de bestaande structuur.

Het erf wordt ontsloten door één inrit. Op het erf is 
ruimte om te keren en te parkeren. De keuze voor de 
verharding moet in afstemming gemaakt worden met de 
materialisering van de architectuur. Verharding moet in 
een gedekte kleurstelling sober toegepast worden. Schut

tingen en andere bouwkundige voorzieningen om ruimten 
af te schermen zijn niet toegestaan. Het geheel moet een 
landelijke uitstraling krijgen. Rondom de woning is ruimte 
voor een tuin. Middels een lage esdoornhaag wordt deze 
afgeschermd. Voor de schuur zal een hoogstam fruitgaard 
aangelegd worden, dit is een passend elemente op het erf 
Op het laagste deel van het perceel wordt een kikkerpoel 
aangelegd. De weide wordt uitgevoerd met extensief bloe- 
menrijk grasland. Langs de watergang wordt een transpa

rante bomenrij voorzien die de bestaande groenstructuur 
verbind. Hiermee wordt het erf 'opgesloten' tussen land

schapselementen zonder dat de openheid verloren gaat. Er 
blijft zicht op het erf door juist te kiezen voor transparante 
landschapselementen. De biodiversiteit zal vergroten door 
de afwisseling van nat/droog en de aanvulling met beplan

ting die past in dit type landschap.

4.2. SAMENVATTING BASISINSPANNING

sloop landschapsontsierende bebouwing aan

compensatiewoning met schuur aan de Eursingerstraat 
wordt landschappelijk goed ingepast zodat het een 
logische ontwikkeling is;
middels verschillende beplanting, het inzaaien van de 
weide met een bloemen mengsel en het graven van een 
kikkerpoel wordt de biodiversiteit versterkt.

m
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1. Aanplant is^wrnhaa^-)

2. Nieuw te bouwen wpning^

3. Nieuw te bouwen schuur

4. Keren

5. Parkeren

6. Aanplant hoogstam fruitbomen

7. Aanplant zwarte els en ruwe berk

8. Inzaaien bloemenrijk grasland

9. Nieuw aan te leggen kikkerpoel

10. Aanplant Hollandse linde la
r ..

ertmrichtingsplan
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4.3. BEELDKWALITEITSPARAGRAAF

Nieuwe woningen in het buitengebied vragen om een eigen 
benadering voor vorm, type en uitstraling. Het is niet wense

lijk om te stadse woningen in het buitengebied te realiseren. 
Eventuele nieuwe bebouwing dient het landschap zo veel 
mogelijk te respecteren. Maat, positie, oriëntatie, archetype 
en detaillering dient vanuit cultuurhistorisch-perspectief 
afleesbaar te zijn en te worden begrepen. Vanaf de Eursin- 
gestraat in zuidelijke richting bezien zal het zicht op de oude 
es en open haar landschapskarakteristiek zo min mogelijk 
worden gehinderd. Vanaf de Eursingestraat in noordelijke 
richting bezien, is de nieuwe bebouwing nadrukkelijk onder

geschikt aan het landschap casu quo maakt het onderdeel 
uit van het landschappelijk silhouet.

4.4. TOETSINGSKADER

Om de eenheid in het gebied te bewaken zijn er randvoor

waarden opgesteld voor vormgeving, materialisatie, beplan

ting en zichtlijnen. Als vervanging van de welstandsnota 
wordt, middels een beeldkwaliteitsplan het toetsingskader 
weergegeven. Dit geeft meer vrijheid om qua architectuur 
een bijzondere woning te bouwen, De bouwaanvraag wordt 
namelijk door de welstandscommissie beoordeelt aan de 
hand van dit beeldkwaliteitsplan.

De woning wordt toegevoegd op een plek waar nu geen 
bebouwing staat. Daarbij is het van belang om de oriën

tatie te bepalen. Het hoofdvolume zal gericht moeten zijn 
op de Eursingerstraat. De bouwvorm is modem, sober en 
refererend aan de authentieke Saksische bebouwing in het 
buitengebied. De situatie van de woning met het bijgebouw 
wordt afgeleid van het erfinrichtingsplan dat is weergegeven 

op pagina 9

Vorm

De woning heeft een eenvoudige en duidelijk herkenbare 
hoofdvorm en een rechthoekig grondvlak, uitbreidingen 
in de basisvorm d.m.v. aanbnuwen zijn met toegestaan. 
Insnedes wel, mits de hoofdvorm herkenbaar blijft 
het dak dient te bestaan uit een zadeldak met een 
nokrichting in de lengte van het gebouw, de heilingshoek 
bedraagt 30-60 gr
dakvlakken zijn ovei wegend geskjten dus zonder 
omvangrijke onderbrekingen in de vornn van grote 
dapkapellen of ingestoken balkons 
maximale hoogte 9 meter,
de güothoogte is maximaal 3,5 (m), maar bij voorkeur iagei: 
de totale oppervlakte inclusief bijgebouw is 250 m2; 
mogelijkheid voor een schuurwoning met een inpandig 
bijgebouw;
een inpandig bijgebouw mag dezelfde nok- en goothoogle 
hebben als hel hoofdgebouw

Detaillering en materiaalgebruik:

Gevels hebben een geleding dic passend is bij de bouwstijl 
van het gebouw en zijn afwisselend gesloten (achterste 
gedeelte) en meer open (voorste gedeelte), 
geveluitwerking, accentuering, materialisatie en 
kleurgebruik passen bij het idioom van authentiek- 
Saksische agrarische bebouwing, 
gevels worden overwegend Ópgetrokken van steen, 
ondergeschikte delen mogen in hout worden uitgevoerd 
de bakstenen dienen bij voorkeur handvorimstenen te zijn 
met een grove structuur. Om een fabrieksmatige uitstraling 
te voorkomen wordt een halfsteensmetselverband 
afgeraden.
de dakgoot is subtiel vormgegeven, bijvoorbeeld door een 
mastgoot of geïntegreerde goot en vormt een geïntegreerd 
onderdeel van de hele dakconstructie; 
bij toepassing van hout als gevelmateriaal dient dit bij 
voorkeur onbehandeld dan wel zwart/antraciet behandeld 
aangebracht te worden.
Het dak kan bestaan ui een zvyart of antraciet kleiproduct 
al of met in combinatie met riet Glanzende geglazuurde 
pannen zijn met toegestaan

Het kleurenpallet voor gevels en dak bestaat uit de 
kleuren geel-bruin, rood-bruin, bruin, zwart-antraciet en 
donkerrood,
De boLiwmiassa vertoont een nadrukkelijke samenhang 
met maatvoering, situering en inrichting van het erf 
Groenelementen (hagen, struikgewas en bomen) 
zijn strategisch geplaatst en brengen hier en daar de 
nofjdzakelijke beslotenheid Modernistische schuttingdelen 
op de erfgrenzen zijn uit den boze

Vernieuwende architectuur

Het wordt aangemoedigd^dat de architectuur op een 
vernieuwende manier oiiigaat met de criteria, zolang deze 
recht doet aan een beeldbepalend dakvlak en een rustige 
uitstraling;
de bebouwing heeft een stijl die op traditionele wijze 
aansluit bij authentiek-Saksische agrarische bebouwing.

Op de volgende pagina staan enkele sfeerbeelden, -j



de bebouwing heeft een stijl die op traditionele wijze aansluit bij

authentiek-Saksische agrarische bebouwing
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Legenda

1. Aanplant ësficjorn - ASe^r campester
AanplantmaaMo-100 mè*t)5^st/nm planten in
driehoeksverband - 
Eindbeeld is een geschoten haagLlo maximaal 
1 (m) hoog '-f ^

2. Aanplant hoogstam fruitbomen 
Malus/Pyrus/Prunus (bij voorkeur oui 
Hollandse soorten)
Aanplantmaat 12-14 met een onderlinge afstai 
van 6-10 (m)
Totaal 6 stuks met als eindbeeld een 
boomgaard

3. Aanplant Ruwe berk - Betula pendula en Zwarte 
Els - Alnus glutinosa
Aanplantmaat 12-14 Totaal 9 stuks Berk en 5 
stuks Zwarte Els 
Eindbeeld is losse bomenrij

4. Inzaaien bloemenrijk grasland met mengsel G2 
van de Cruydthoeck (of gelijkwaardig)

5. Nieuw aan te leggen kikkerpoel

6. Aanplant Hollandse linde - Tilia x vulgaris 
Aanplantmaat 16-18
Totaal 1 stuks met als eindbeeld een solitaire 
boom op het voorerf

de beplanting staat gesitueerd op de 
landschapsmaatregelen in de bijlage
bonnen met 2 boompalen en band; 
bomen in gras ook met 2 maaipalen 3ücm;
indien beplanting grenst aan terreinen die ^ 
worden beweid door vee of waar men'met 
voertuigen rijdt, dient deze beplanting te,/ 
worden beschermd tegen vraatschade/ 
aanrijschade/verdichting van de wortelzone.

landschapsmaatregelen
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2j3.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

|< zaak@middendrenthe.nl> 
dinsdag 24 mei 2022 13:24 

l@drenthe.nl

Bouwplan Eursingerweg te Westerbork 
Ontwerp woning - Buro Smit.pdf

s
Goedem iddag llllll

In de bijlage aan deze mail de tekening voor de woning aan de Eursingerweg te Westerbork.

Zoals telefonisch besproken wil ik graag samen met jou en eventueel een collega van jou met mijn collegal 
in gesprek.

Graag even contact voor het maken van een afspraak, bij voorkeur volgende week.

Met vriendelijke groeten,

Tel. 059-53

Met onderstaande link kunt u informatie opvragen over uw verzoek:

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie laat staan:
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22.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

|<zaak@middendrenthe.nl> 
woensdag 1 juni 2022 14:17

Zaak^^^^l- Van Westreenen B.V. - Van Westreenen B.V. - ZaakI 
Westerbork, Eursingerweg (Gem. Westerbork, Sec

a --

Na twee KWT-adviezen en een afstemmingsoverleg met de provincie sluit ik de deelzaak voor dit moment af.

Mvgl^^l

Link naar de zaak:

Reageren via e-mail is mogeliik als u onderstaande referentie laat staan



Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 1 juni 2022 14:11 

g m a 11. c o m
RE: 21205 Aangepast schetsontwerp nieuwbouw vrijstaande woning fam| 

Ite Westerbork

Heb jou net gebeld, maar zie nu dat jij woensdags niet werkt.

Zoals ik heb aangegeven heb ik advies ingewonnen bij de pi^vinci^T^^^et bouwplan van^^^^^^^^Op basis 
van een eerste reactie van de provincie heb ik samen met^^^^^^^^vanochtend een gesprek gehad over het 
plan van De provincie is vanuit hun specifieke rol van mening dat er in meerdere opzichten sprake is
van een erg kritische locatie.

Wij hebben vanuit de gemeente uitgelegd dat wij ook vanuit een kritische opstelling met het verzoek van| 
zijn omgegaan.

Afgesproken is dat de provincie vanuit haar specifieke rol haar integrale advies geeft over het plan, zoals dat nu 
voorligt. Op basis van het gesprek heb ik het vertrouwen dat, mogelijk met een paar aanvullende voorwaarden, de 
provincie wel kan instemmen met de gewenste ontwikkeling.

Zo gauw ik het advies van de provincie heb ontvangen koppel ik deze aan jou terug.

Met vriendelijke groeten.

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Van: ^^^^^^^^^^^^^^^^■@vanwestreenen.nl>
Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 13:29 
Aa n m i d d e n d r e n t h e. n I >
Onderwerp: FW:^^H Aangepast schetsontwerp nieuwbouw vrijstaande woning faml te Westerbork

Dag

Izouden graag naarl is het gelukt de provincie te spreken over het voornemen?

Met vriendelijke groet.



^ ^ - fi-

VanWestreenen
A V ! s F I ti S R ; ■ V ■ F I I K f ONTWIKKELlNC-

Van Westreenen B.V.

M 06-mH 
E ^^^mmi^vanwestreenen.nl 
I www.vanwestreenen.nl 

www.allesoverstikstof.nl

Linked B3
Locatie Lunteren Scherpenzeelseweg 11, 6741 LX 0342-474255
Locatie Lichtenvoorde Varsseveldseweg 65d, 7131 JA 0544-379737 
Locatie Tubbergen Haarweg 9a, 7651KE 0546-706586

■j

Van: Info | Buro Smit <info@burosmit.nl>
Verzonden^insda^^Tiei 2022 10:46 
Aan:^^^^^^^^^^^B^middendrenthe.nl> 
CC: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^J[5)gmail.com>^^^^^^^J^^^^^^^J^[:5)vanwestreenen.nl>
Onderwerp^^^lAangepast schetsontwerp nieuwbouw vrijstaande woning fam.^^^^^^Hte Westerbork

BURI
SMI'

I
J

Goedemorgen

Hierbij het aangepaste ontwerp naar aanleiding van ons overleg van gistermiddag.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd.

- Rollaag boven kozijnen begane grond voorgevel.
- Metselwerk woning uitvoeren in wildverband.
- Omschrijving raamdorpels renvooi, uitvoeren in hardsteen.
- Kozijnhout uitvoeren in 90x114mm
- Onderzoeken voorgevel voorzien van vlechting (metselwerk) dit lijkt niet mooi, nemen we 

dus niet mee.
- positie garage deur en loopdeur schuur, dezelfde negge maat (diepte ten opzicht van 

gevelbekleding)

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet.



Buro Smit
Brunstingerstraat 4 
9411 EK Bellen
06i

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor bovengenoemde geodresseerde(n). Het is niet toegestaan 
deze informatie te verspreiden, kopiëren of te verstrekken aan derden. De inhoud van dit bericht 
en bijlagen is vertrouwelijk en slechts bedoeld voor gebruik door de geadresseerde persoon of 
entiteit. De informatie is niet juridisch bindend, noch kunnen hier rechten aan worden ontleend of 
kan hier enige aansprakelijkheid of verplichting voor Buro Smit uit voortvloeien. Wanneer u dit 
bericht (inclusief bijlage(n)) ten onrechte heeft ontvangen, dient u de afzender hiervan per 
kerende e-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te verwijderen uit uw systeem.



Bomen 1' grootte > 15 mtr. 
Bomen 2' grootte 10-15 mtr.

houtsingel

Bomen 3' grootte 6-10 mtr. Struiken 4-6 mtr.

houtsingel struweel

i.OOj 1.50 t VSO j1-00>Js L'
4o

teü*

f I

staalkaart: houtsingels en struweel
Kenmerken houtsingel
Een houtsingel is een brede landschappelijk 
waardevolle afscheiding, vaak ook tussen wei
landen, die bestaat uit bomen en struiken. Een 
houtsingel is een lijnvormig landschapselement 
van minimaal 4 tot maximaal 20 meter breed.

Streefbeeld
Een houtsingel heeft een gesloten beplanting 
van boomvormers, struiken en een kruidlaag. 
Kies hiervoor streekeigen soorten.

Pas de boomvormers aan op de afmetingen 
van de houtsingel. Zet geen bomen van de 1' 
grootte (> 15 mtr.) op een houtsingel van 5 
mtr. breed. Gevolg daarvan is dat de kronen 
op termijn gaan sluiten en de onderbegroeiing 
zal afsterven en een open/doorzichtige hout - 
singel zal ontstaan. Zet in een kleine houtsin
gel bomen van de 3' grootte (6-10 mtr).

Pas streekeigen en bij voorkeur autotoch- 
tone beplanting toe
Dat is beplanting welke van nature voorkomt 
op de bodem waarop de houtsingel gereali
seerd zal gaan worden. Laat u informeren door 
een deskundige parij. Er zijn subsidiemogelijk
heden.

Eetbare beplanting
Een houtsingel kan ook gebruikt worden voor 
voedselproductie. Fruit en eetbare bessen 
kunnen hun plek vinden binnen de streekeigen 
beplanting van de houtsingel.

Afmetingen
De minimale breedte is 4 meter, de maximale 
breedte 20 meter.

Aanleg houtsingel
Plant de houtsingel in rijen aan met een plan- 
tafstand van bij voorkeur 1,50 mtr. tussen de 
rij en 1,50 mtr. in de rij. Boomvormers worden 
in het midden van de houtsingel aangeplant. 
De struiken- en/of boomsoorten worden indi
vidueel of in groepen gemengd. De afstand tot 
bebouwing bedraagt minimaal 3 meter.

Beheer en onderhoud
2-3 jaar na de aanplant wordt ca. 20% ge
dund, m.u.v. de boomvormers. Na 2-3 jaar 
wordt weer 20% gedund. Op deze wijze wordt 
iedere 15 jaar de houtsingel gedund en ver
jongd.

Assortiment
De bodem van Drenthe bestaat veelal uit een 
podzolgrond en moerige gronden. Dit houdt in 
dat de beplanting bestand dient te zijn tegen 
een droge en soms vochtige grond. Algemeen 
een organisch arme bodem. Bij deze een be
perkt assortiment voor een houtsingel. Voor 
het wels'agen is een deskundig beplantings- 
plan essentieel.

Streekeigen beplanting o.a.
Bomen o.a.
Zomereik 
Veldesdoorn 
Meidoorn 
Zachte berk 
Zoete kers 
Zwarte Els 
Struiken o.a.
Hulst
Krentenboompje 
Sporkehout 
Wilde lijsterbes 
Wilg

Voedsel voor vogels
Bomen o.a.
Lijsterbes 
Meelbes 
Meidoorn 
Vogelkers

Quercus robur 
Acer campestre 
Crataegus laevigata 
Betula pubescens 
Prunus avium 
Alnusglutinosa

Ilex aquifolium 
Amelanchier laevis 
Rhamnus frangula 
Sorbus aucuparla 
Sallx div.

Sorbus aucuparla 
Sorbus aria 
Cratagus monogyna 
Prunus padus

Struiken o.a. 
Brem
Gelderse roos 
Hondsroos

Eetbare houtwal
Bomen o.a.
Nashi peer 
Pruim
Tamme kastanje 
Walnoot

Struiken o.a. 
Aalbes 
Hazelnoot 
Vlier
Zwarte bes

Cytisus scoparius 
Viburnum opulus 
Rosa canina

Pyrus pyrifolia 'Kosui' 
Prunus domestica 
Castanea sativa 
Juglans regia

Ribes rubrum 
Corylus avellana 
Sambucus nigra 
Ribes nigrum

Bodembedekkers o.a.
Wilde aardbei Fragaria vesca
Salomonszegel Polygonatum multiflorum
Diverse varens

Maart 2021

provincieJ/rmthe
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^6.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Goedemiddag!

donderdag 30 juni 2022 14:44
fevanwestreenen.nl >

angepast schetsontwerp nieuwbouw vrijstaande woning fam.J

Dank nog voor jouw mail, we hebben de punten laten bezinken. Alhoewel we van mening zijn dat de meeste 
opmerkingen haalbaar zijn hebben we één aanvullende vraag/ opmerking over de beoogde esrandbeplanting vs. de 
kap van de woning.

Kun je aangeven waarom er is gekozen voor een esrandbeplanting van 20 meter breedt? Als ik de staalkaart erop na 
lees dan is de afmeting minimaal 4 meter breedt en maximaal 20 meter. Uiteraard snappen we dat, in het kader van 
de hoge eisen i.r.t. de locatie, een rand van 4 meter niet volstaat. Echter, afgaande op het uitgangspunten-kaartje 
wat is meegezonden dient de beplanting zeer nabij de woning te worden gerealiseerd. Dit in combinatie met de 
voorkeur voor een met riet bedekte kap is onzes inziens niet werkbaar: door de dichte beplanting zal het rieten dak 
onvoldoende kunnen opdrogen/ ventileren wat de kwaliteit niet ten goede komt. Hoe schat jij de kansen in om 
onderstaande kort te sluiten met de provincie:

De esrandbeplanting minder breedt aan te zetten. De voorgestelde beplanting loopt 'over' in de bestaande 
beplanting aan de overzijde van de Eursingerstraat. Deze beplantingstrook is gemiddeld ca. 12 meter breedt. 
Voorstel: groenbestemming van 12 m breed opnemen in plankaart, zo ontstaat meer "ruimte" voor de kap 
van de woning;
De 20 meter randbeplanting verder van de woning af te positioneren (richting het hooiland) met eveneens 
als doel meer ruimte rondom de woning voor behoudt rietenkap.

In afwachting van je reactie.

Met vriendelijke groet.

VanWestreenen\TWIKKEL1NÜ

Van Westreenen B.V.

M 06-1_____
E ^^■^■(Svanwestreenen.nl 
I www.vanwestreenen.nl 

www.allesoverstikstof.nl

Linked 03



Locatie Lunteren 
Locatie Lichtenvoorde 
Locatie Tubbergen

Scherpenzeelseweg 11, 6741 LX 0342-474255 
Varsseveldseweg 65d, 7131 JA 0544-379737
Haarweg 9a, 7651 KE 0546-706586

l@vanwestreenen.nl>

Va n m i d d e n d r e n t h e. n I >
Verzonden^insda^^un^02^^^
Aa n g m a i I. com >;|
C C: @ m I d d e n d r e n t h e. n I >
(liiili I iiiii i|i Hl II ini I 11 I I I In I I ml i i |i nieuwbouw vrijstaande woning fam.

Goedemorgen

Ik heb inmiddels een reactie van de provincie m.b.t. tot jullie schetsontwerp voor de woning aan de Eursingerweg te 
Westerbork.

Net als de gemeente is ook de provincie van mening dat de gewenste woning landschappelijk, cultuurhistorisch en 
aardkundig gezien op een uiterst gevoelige locatie komt, onderdeel waardevol esbeeld, dorpsentree, 
cultuurhistorische waarden, beekloopje aan rand van de es. Daarom worden door gemeente en provincie hoge 
eisen gesteld aan de landschappelijke inpassing en de handhaafbaarheid ervan via het bestemmingsplan.

Eisen waarmee rekening dient te worden gehouden:
De woning wordt onderdeel van een nieuw aan te brengen esrandbeplanting van voldoende formaat. Er is een 
doorvertaling nodig van het waardevolle landschapsplan (van Harry de Vroome cs.) van de ruilverkaveling destijds. 
Dat is de grotere opgave.

• De esrandbeplanting dient minimaal 20 m breed te zijn en bestaat uit los gegroepeerde bomen en een 
houtsingel (zie schets).
De esrand zal als groenbestemming 20m breed in het bestemmingsplan worden weergegeven.
Het weitje dient vrij te blijven van tuininrichting en zal onderdeel blijven uitmaken van het open esbeeld.
De woning zal iets verschoven dienen te worden richting bestaande houtwal om voldoende ruimte te geven 
aan de nieuwe esrand.
De visuele invloed op de es dient minimaal te blijven.
De woning dient het uiterlijk van een Saksische boerenhoeve te krijgen, donkere kleurstelling, 
aaneengesloten dakvlak (beperk dak-openingen tot max. twee stuks).
Het bijgebouw vormgeven als donkere boerenschuur.
Een beukenhaag (max l,20m hoog en greppel als overgang naar de weg en minimaliseren van verharding, 
open landschappelijke tuin.

Aandacht wordt gevraagd voor de kappen, die zullen nog lang zichtbaar zijn vanuit de wijde omgeving. Daarom is 
het van belang dat ze qua beeld "opgaan" in het landschap en als grote on-onderbroken dakvakken zichtbaar zijn. Bij 
voorkeur riet, of in ieder geval een donkere en niet- schitterende kleurstelling (als het een pannendak zou moeten 
worden).
Zonnepanelen niet op de kap van het hoofdgebouw en geen hekken of grondophogingen in de tuin.

Voor de toe te passen beplanting verwijs ik naar de bijgevoegde uitgangspuntenschets en staalkaart.

Graag ontvangen wij op basis van bovenstaande een doorvertaling naar het ontwerp.

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten.



Tel. 0593 53
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Van:
Verzonden: donderdag 16 juni 2022 09:33
Aarr^^^^^^^^^^^M(amiddendrenthe.nl>
CC:^^^^^^^^^^^^^J^^J[[(5)vanwestreenen.nl>

(Iml......... . III I iii| I |i I I I In I nul..... nieuvt/bouw vrijstaande woning fam.

Goedemorgen^^l

Even een korte vraag over de stand van zaken.
Ik ben even benieuwd of er al een terugkoppeling van de provincie is geweest? 
Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet.

Op 3 jun. 2022 om 12:22 heef 
geschreven:

)middendrenthe.nl> het volgende

Er is vanuit de provincie niet een concrete termijn genoemd, maar verwacht gezien het gesprek op 
korte termijn een reactie.

Met vriendelijke groeten.

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Van: ^^^^W^^^^B^^^^^^^M(a)vanwestreenen.nl> 
Verzonden: donderdag 2 juni 2022 19:47

iidrenthe.nl>
CC:
Onderwerp: RE: angepast schetsontwerp nieuwbouw vrijstaande woning fam.l

Oag^H

Dank voor je mail en update! Goed te lezen dat waarschijnlijk (evt. met aanvullende voorwaarden) de 
provincie kan instemmen met het plan. We wachten het af, even voor ons beeld: heeft de provincie 
aangegeven binnen welke termijn men met een integraal advies komt?



Met vriendelijke groet.

VanWestreenen
A '■ V i • : ■: ^ I: f ! I K F O N T W I K K F l ^ N T

Van Westreenen B.V.

M 06-HIHi
E mH^B@vanwestreenen.nl 
I www.vanwestreenen.nl 

www.allesoverstikstof.nl

Linked 03
Locatie Lunteren Scherpenzeelseweg 11, 6741 LX 0342-474255
Locatie Lichtenvoorde Varsseveldseweg 65d, 7131 JA 0544-379737 
Locatie Tubbergen Haarweg 9a, 7651 KE 0546-706586
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Van^^^^^^^^^^^J|{5)nniddendrenthe.nl>
Verzonden: woensdag 1 juni 2022 14:11 
Aan: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Bsvanwestreenen.nl> 
CC:^
Onderwerp: RE:^^^|Aangepast schetsontwerp nieuwbouw vrijstaande woning fam.l

Heb jou net gebeld, maar zie nu dat jij woensdags niet werkt.

Zoals ik heb aangegeven heb ik advies ingewonnen bij de provincie m.b.t. het bouwplan van| 
^^^BOp basis van een eerste reactie van de provincie heb ik samen met 
vanochtend een gesprek gehad over het plan van De provincie is vanuit hun
specifieke rol van mening dat er in meerdere opzichten sprake is van een erg kritische locatie.

Wij hebben vanuit de gemeente uitgelegd dat wij ook vanuit een kritische opstelling met het 
verzoek vanzijn omgegaan.

Afgesproken is dat de provincie vanuit haar specifieke rol haar integrale advies geeft over het plan, 
zoals dat nu voorligt. Op basis van het gesprek heb ik het vertrouwen dat, mogelijk met een paar 
aanvullende voorwaarden, de provincie wel kan instemmen met de gewenste ontwikkeling.

Zo gauw ik het advies van de provincie heb ontvangen koppel ik deze aan jou terug.

Met vriendelijke groeten.



Tel. 0593 53 9|
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Van^^^jjm||||^^j^^^^^j(avanwestreenen.nl> 
Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 13:29 
Aan:|
Onderwero: FW:

p middendrenthe.nl>
Aangepast schetsontwerp nieuwbouw vrijstaande woning fam.l

zouden graag naar de overburen; is het gelukt de provincie te spreken over het voornemen?

Met vriendelijke groet.

VanWestreenen
• n \ T IA I K K F t ! N G

Van Westreenen B.V.

M 06-1___
E ■■[^■■Pvanwestreenen.nl 
I www.vanwestreenen.nl 

www.allesoverstikstof.nl

Linked Q

Locatie Lunteren Scherpenzeelseweg 11, 6741 LX 0342-474255
Locatie Lichtenvoorde Varsseveldseweg 65d, 7131 JA 0544-379737
Locatie Tubbergen Haarweg 9a, 7651 KE 0546-706586

Van: Info | Buro Smit <infoPburosmit.nl>
Verzondeirdinsdagl7t^2022 10:46 
Aa n d re n t h e. n I >

van west reenen. nl>
OnderwerpH^HAangepast schetsontwerp nieuwbouw vrijstaande woning fam.

email.comj



BURI
SMI'

I
J

Goedemorgen^^J

Hierbij het aangepaste ontwerp naar aanleiding van ons overleg van gistermiddag. 

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd.

- Rollaag boven kozijnen begane grond voorgevel.
- Metselwerk woning uitvoeren in wildverband.
- Omschrijving raamdorpels renvooi, uitvoeren in hardsteen.
- Kozijnhout uitvoeren in 90x114mm
- Onderzoeken voorgevel voorzien van vlechting (metselwerk) dit lijkt niet 

mooi, nemen we dus niet mee.
- positie garage deur en loopdeur schuur, dezelfde negge maat (diepte ten 

opzicht van gevelbekleding]

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet.

Buro Smit
Brunstingerstraat 4 
9411 EK Beilen 
Oó-I

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor bovengenoemde geadresseerde(n). Het is 
niet toegestaan deze informatie te verspreiden, kopiëren of te verstrekken aan 
derden. De inhoud van dit bericht en bijlagen is vertrouwelijk en slechts bedoeld 
voor gebruik door de geadresseerde persoon of entifeit. De informatie is niet 
juridisch bindend, noch kunnen hier rechten aan worden ontleend of kan hier enige 
aansprakelijkheid of verplichfing voor Buro Smif uit voortvloeien. Wanneer u dit 
bericht (inclusief bijlage(n)) ten onrechte heeft ontvangen, dient u de afzender 
hiervan per kerende e-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te verwijderen 
uit uw systeem.
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Legenda
"i-f,,. .

1. Aanplant Öe|i§énhaag^

2. Nieuw te bouwen W^nin^* j

3. Nieuw te bouwen schuur

4. Keren

5. Parkeren

6. Aanplant hoogstam fruitbomen

7. Aanplant zwarte els en ruwe berk

8. Inzaaien bloemenrijk grasland

9. Aanplant Hollandse linde

10. Aanplant houtsingel van min. 12 (m) breed

ML.

ï
m

erföhtJüikkelQor
laat je erf groeien!



Legenda

1. Aanplant - FaguS-s^Ivatica 
Aanplantmaarto-100 me?t)SjSt/ml planten in 
driehoeksverbancT^-' ,
Eindbeeld is een haag vaij ca, l (rAfJioog

2. Meerstammige berk rooien. *
Aanplant fruitbomen Malus/Pyruslf^unus (i 
voorkeur oud Hollandse soorten)met èé. 
onderlinge afstand van 6-10 (m)
Totaal 3 stuks met als eindbeeld een 
boomgroep

3. Aanplant Ruwe berk - Betula pendula en Zwarte 
Els - Alnus glutinosa
Aanplantmaat 12-14 Totaal 6 stuks Berk en 3 
stuks Zwarte Els
Eindbeeld zijn boomgroepen met sleutelgaten

4. Inzaaien bloemenrijk grasland met mengsel G2 
van de Cruydthoeck (of gelijkwaardig)

5. Aanplant Hollandse linde - Tilia x vulgaris 
Aanplantmaat 16-18
Eindbeeld is een solitaire boom op het voorerf

6. Aanplant houtsingel bestaande uit:
Alnus glutinosa - Zwarte els is%
Quercus robur - Zomereik 10%
Crateagus mongyna - Meidoorn 15% 
Prunus spinosa - Sleedoorn 15%
Acer campester - Veldesdoorn 15% 
Viburnum opulus - Geldersche roos 15% 
Corylus avalana - Hazelaar 10%

Aanplanten met 1 st/m2 in groepen van 5 
Eindbeeld is een gesjoten houtsingel coi 
de staalkaart yait^2 (Wrj^re^d

■ ' %

fill

1,1!

Ills

erfoi^juikkeloor
laat je erf groeien!



29.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

|<zaak@middendrenthe.nl> 
vrijdag 12 augustus 2022 13:21 
Van Westreenen B.V.

Plan Eursingerweg te Westerbork

a
Geachte!

Wij hebben jullie aanpassingen naar aanleiding van het overleg op 7 juli 2022 beoordeeld en komen daarbij tot de 
conclusie dat opmerkingen qua Landschap nu goed in het plan zijn verwerkt.

* De woning is iets teruggezet richting het dorp.
* De beplantingssingel (om de woning te relativeren t.o.v. de es) is verbreed naar 12 meter.
* De vijver is weggelaten zodat het resterend weilandje onderdeel blijft uitmaken van het beeld van de es.

Opmerking:
De maatvoering van 12 meter als aanduiding aangeven op het erfplan.
Op de bestemmingsplankaart: Als juridische groenbestemming 20 meter als esrand opnemen (8m van de tuin valt 
dan dus ook nog in de groenbestemming van de esrand, maar kan uit gras bestaan). ^

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet.

Tel. 0593 53 91

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 9411 NB Beilen 
Postadres: Postbus 24, 9410 AA Beilen 
Internet: www.middendrenthe.nl

Met onderstaande link kunt u informatie opvragen over uw verzoek:

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie laat staan:

V .. C ^



30.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

ödrenthe.nl>
dinsdag 26 juli 2022 10:09

RE; Plan Eursingerweg te Westerbork 
2200-eip-4.pdf; 21205.S01.11 -07-202l^

Hallc
De afspraken zijn wat mij betreft qua Landschap nu goed in de tekening verwerkt.

• De woning is iets teruggezet richting het dorp.
• De beplantingssingel (om de woning te relativeren t.o.v. de es) is verbreed naar 12 m.
• De vijver is weggelaten zodat het resterend weilandje onderdeel blijft uitmaken van het beeld van de es.

Opmerking:
De maatvoering van 12 m als aanduiding aangeven op het erfplan.
Op de bestemmingsplankaart: Als juridische groenbestemming 20 m als esrand opnemen (8m van de tuin valt dan 
dus ook nog in de groenbestemming van de esrand, maar kan uit gras bestaan).

Met vriendelijke groet,

Team

provincieQïQnxht
+31 592 365 
werkdagen: maandag t/m donderdag

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen 
+31 592 365555 | post@drenthe.nl 
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op O Q @ O

Dit bericht en de bijgevoegöe bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). 
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Va n m i d d e n d r e n t h e. n I >
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 09:42 
Aa n: |@middendrenthe.nl>
Onderwerp: Fwd: Plan Eursingerweg te Westerbork|

Goedemorger

Wij hebben de aangepaste stukken ontvangen naar aanleiding van het gesprek inzake Eursingerweg te Westerbork!

len mij versturen, zodat wij deze vanuit onze(^^|wil jij jouw reactie zo spoedig mogelijk aan | 

regiefunctie aan de initiatiefnemers kunnen versturen!

Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groeten.



Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht:

Van^^|^J|^^^JPIP^^M^^^Svanv/estreenen.nl> 
Datum: 26 juli 2022 om 08:53:17 CEST 
Aa n ^BH^dr^ntheml

Kopie:^^^JUPHUm5)middendrenthe.nl 
PBH^^^^J[a)middendrenthe.nl>

Onderwerp: Plan Eursingerweg te Westerbork

Goedemorgen,

N.a.v. ons overleg inzake delHijjHHHIH 
landschappelijke inrichting + ontw/erp woning.

I bijgevoegd de aangepaste erf- en

We vernemen graag of de opmerkingen correct zijn verwerkt en de stukken akkoord zijn.

Dank alvast.
Met vriendelijke groet.

Aanwezig op dinsdag en donderdag 
fcid:imaee96804l.png(5)8l9D49BB.886lB2D91 
Van Westreenen B.V.
M 06-^^^H<teh06^^^^B
E ^M^^^^P>vanwestreenen.nl<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A
%2F%2Fmail%2520to%3A%252C^^^^»640vanwestreenen.nl%2F&data=05°/o7C01%7C^^^J
%40middendrenthe.nl%7Ce55346835dfc41092bl908da6ed369ad%7C037a4eb454ca47d4873f3951
60605359%7C0%7C0%7C637944151962583383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8evJWIioiMC4wLiA
wMDAiLCJQIioiV2luMzliLCJBTil6lklhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata^PT9l85Gb
bcZgBgwPAVocqOmlzvvL6rvvvCQIr%2BSoHqo%3D&reserved=0>
I
www.vanwestreenen.nl<https://eur03.safelinks.protection .outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvan
westreenen.nl%2F&data=05%7C01%7C^^1Ü440middendrenthe.nl°/o7Ce55346835dfc41092bl9
08da6ed369ad%7C037a4eb454ca47d4873f395160605359%7C0%7C0%7C637944151962583383%7
CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8evJWIioiMC4wLiAwMDAiLCJQIioiV2luMzliLCJBTil6lklhaWwiLCJXVCI6
Mn0%3D%7C3000°/o7C%7C°/o7C&sdata=DvKtQ%2B86YHpe8FuaiFv%2BdS99crQeETudeqvhceYPMRg
%3D&reserved=0>
WWW.allesoverstikstof.nl<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fall

640middendrenthe.nl%7Ce55346835dfc41092blesoverstikstof.nl%2F&data=05%7C01%7| 
908da6ed369ad%7C037a4eb454ca47d4873f395160605359°/o7C0%7CQ%7C637944151962583383%7  
CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8evJWIioiMC4wLiAwMDAiLCJQIioiV2luMzliLCJBTil6lklhaWwiLCJXVCI6 
Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CvspB0KmpNH9lvHBORq%2BCwutllnMY%2FllZTd3SKVgPm 
U%3D&reserved=0>
[Linkedin]<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.co 
m%2Fin%2

a0middendrenthe.nl°/o7Ce55346835dfc41092bl908da71334226%2F&data=05%7C01%7
6ed369ad%7C037a4eb454ca47d4873f395160605359%7C0°/o7C0°/o7C637944151962583383%7CUnk
nown%7CTWFpbGZsb3d8evJWIioiMC4wLiAwMDAiLGQIioiV2luMzliLCJBTil6lklhaWwiLCJXVCI6Mn0
%3D%7C3000°/o7C%7C%7C&sdata=COIYxcMoXXohlMXoJDOii4QdH%2Bk%2BipZgKXiqliCpW3k°/o3D&r
eserved-0>
Locatie Lunteren



Scherpenzeelseweg 11, 6741 LX 
0342-474255<tel:0342-474255>
Locatie Lichtenvoorde 
Varsseveldseweg 65d, 7131 JA 
0544-379737<tel:0544-379737>
Locatie Tubbergen
Haarweg 9a, 7651 KE
0546-706586<tel:0546-706586>
VanWestreenen BV staat niet in voor de juistheid van de informatie en is in geen geval aansprakelijk 
voor enige schade als gevolg van de verstuurde informatie. Aan de inhoud van dit bericht kunnen 
dan ook geen rechten of verplichtingen worden ontleend. Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld 
voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u dit ontvangt, terwijl het 
niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u ons hiervan per ommegaande te berichten.
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GEMEENTE
] MIDDEN-DRENTHE ü Memo

Aan
Van
Datum
Zaaknummer
Onderwerp
Portefeuillehouder

BoWo

7 september 2022

Realisatie woning Eursingerstraat te Westerbork 
Rico Schans

Aanleiding
^|^m^^^^|wil aan de Eursingerstraat te Westerbork middels de ruimte voor ruimte 
regeling een compensatiewoning realiseren. De gronden zijn al jaren in eigendom van de

en mede^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H||||||||m^m|||||||[||||||||wil men
bij het dorp Westerbork gaan wonen^|^mH^|heefteen RvR-recht overgenomen 

van alwaar alle bebouwing op het perceel is gesaneerd.

■JS- ' - vw:?

M ï

Fig. 1. Locatie Eursingerstraat te West°’’bork

Met dit initiatief wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit, deels wordt dit bereikt door de 
sloop van landschapsontsierende bebouwing aan deels door het
landschappelijk goed inpassen van het bestaande erf aan de Eursingerweg.



Bestaande situatie
Het perceel bevindt zich direct ten zuidoosten van het dorpsgebied en is gelegen aan de 
verbindingsweg met het nabije buurtschap Eursinge. Westerbork en Eursinge zijn samen 
ontstaan te midden van een complex van stroomdalen, essen en heidevelden. De 
Eursingerstraat vormde de esweg die zich, op de overgang met het lager gelegen beekdal 
van de Eursingerstroom, om de hogere en akkers van de Eursingeres kromde. Hier en daar is 
aan de beekdalzijde van de esweg later bebouwing ontstaan. Ondanks de uitbreiding van het 
dorpsgebied, de ruilverkaveling (1967) op de es, de ingrepen in het stroomgebied en enkele 
bebouwingstoevoegingen langs de esweg, is het oorspronkelijke Drentse cultuurlandschap 
met haar samenhangende landschapsonderdelen aan de zuidoostkant van Westerbork nog 
heel goed afleesbaar en beleefbaar. Ter hoogte van het perceel van 
komen die landschapsonderdelen in een snijpunt samen. Rode draad in de het ruimtelijk- 
landschappelijk beleid van zowel gemeente als provincie vormt de ambitie om de typerende 
Drentse landschapskarakteristiek te behouden en daar waar mogelijk te versterken.

Uitgangspunten
Eventuele nieuwe bebouwing dient het landschap zo veel mogelijk te respecteren. Maat, 
positie, oriëntatie, archetype en detaillering dient vanuit cultuurhistorisch-perspectief 
afleesbaar te zijn en te worden begrepen. Vanaf de Eursingestraat in zuidelijke richting 
bezien zal het zicht op de oude es en haar open landschapskarakteristiek zo min mogelijk 
worden gehinderd. Vanaf de Eursingestraat in noordelijke richting bezien, is de nieuwe 
bebouwing nadrukkelijk ondergeschikt aan het landschap casu quo maakt het onderdeel uit 
van het landschappelijk silhouet.

Is
#1

m
Fig. 2.

Landschappelijke inpassing.

Ten grondslag aan de landschappelijke inpassing ligt de landschapsvisie Midden-Drenthe en 
het beeldkwaliteitsplan Midden-Drenthe.



Kwaliteitsteam
Zowel het kwaliteitsteam als ook de stedenbouwkundige van de provincie hebben 
aangegeven dat het initiatief op een juiste wijze in het landschap is ingepast en ook het 
ontwerp van de woning passend is. Om de kwaliteit te waarborgen is er een ruimtelijk 
kwaliteitsplan opgesteld, welke gelijktijdig met het bestemmingsplan zal worden 
vastgesteld.

Advies
In eerder gesprek met wethouder Schipper is aan initiatiefnemer aangegeven dat de 
gemeente Midden-Drenthe medewerking wil verlenen indien er sprake is van een goede 
ruimtelijke inpassing. Na veelvuldig overleg ligt er nu een plan dat goed ruimtelijk inpasbaar 
is.
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Overzicht BoWo-overleg d.d. n.t.b 

Aanwezigen:

zaaknummer Omschrijving Motivering BoWo Ingebracht
door

Advies Positief of 
negatief

Naar COR

Zie memo negatief ja
Ter consultatie; 1 type kan 
vergunningsvrij. Andere modellen 
niet conform bestemmingsplan. 
Mogelijk vergunnen via een tijdelijke 
vergunning (kruimel), vooruitlopend 
op verdere procedure.

Aanhouden, 
gesprek op 14 
september 2022.

Realisatie RvR-woning Eursingerstraat 
Westerbork

Geen unaniem advies, aangezien er 
geen eensluidend beleid is m.b.t. 
RvR-compensatie t.a.v. een 
alternatieve locatie. Vanuit 
stedenbouw en landschep zijn 
provincie en gemeente ambtelijk 
akkoord met de wijze waarop het 
plan wordt ingepast.

1
Positief,
stedenbouwkundig 
en landschappelijk 
goed ingepast.

Ja
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CasusOverleg Ruimte 19 september 2022

Nr. Verzoek Best. plan en 
overige info

Motivatie BoWo Advies pos/neg + 
procedure

Ingebracht
door

Ph
DB

Ph
RS

Opm.

1. Adres: Eursingerstraat te

Inhoud: Realisatie RvR-woning 
Ontvangen^^ktobei^020

BP: Buitengebied 
Midden-Drenthe
BST: Agrarisch met 
waarden -2

Geen unaniem advies, aangezien er 
geen eensluidend beleid is m.b.t. RvR- 
compensatie t.a.v. een alternatieve 
locatie. Vanuit stedenbouw en 
landschep zijn provincie en gemeente 
ambtelijk akkoord met de wijze waarop 
het plan wordt ingepast.

Positief,
stedenbouwkundig en 
landschappelijk goed 
ingepast.

2. res

Inhoud: Realiseren Truckstop 
Ontvangen: 13 juni 2022 
Numme^_______

BP: Bedrijventerrein ETP- 
M ETA Wijster
BST: Afvalgelieerde 
bedrijven

Een eerder verzoek met hetzelfde plan 
negatief afgedaan.

Negatief, verkeer 
aantrekkende werking 
met verkeer dat 
feitelijk geen binding 
heeft met het ETP- 
terrein ongewenst

3. Ad res
InitiatiefnemerTI^^^^^^BB

Inhoud: Transformeren schuur tot 
woning
Ontvangen: 20 april 2022
N ummer:

BP: Buitengebied 
Midden-Drenthe
BST: ‘Agrarisch met 
waarde - T, ‘Waarde - 
Archeologie 2 en 
functieaanduiding 
‘specifieke vorm van 
agrarisch -
grondgebonden agrarisch 
bedrijf.

De situatie kan gezien worden als 
inwoning en niet als tweede 
bedrijfswoning/splitsing van de woning. 
Echter, het is niet toegestaan om met 
twee huishoudens in een bedrijfswoning 
te wonen.

Positief

4. Ad resInitiatiefnemerTB^r^^^^

Inhoud: Rvr-recht
Ontvangen: 22-01-2022
Nummer:

BP: Buitengebied 
Midden-Drenthe
BST: Agrarische met 
waarden -1 ’

De initiatiefnemer wil gebruik maken van 
een rvr-recht, maar wil niet alle 
bebouwing slopen. Dat is een 
voorwaarde om gebruik te maken van dit 
recht, dus negatief.

Negatief

5.

6.

7.
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GEMEENTEMIDDEN-DRENTHE Cx

Van Westreenen B.V. 
t.a.v.
Anthonie Fokkerstraat IA 
3772 MP BARNEVELD

Datum: 20 september 2022
Behandeld door: |
Zaaknummer:!

Onderwerp: Antwoord principeverzoek

Geachte!

Postadres Postbus 24, 9410 AA Bellen
Telefoon (0593) 53 92 22
Internet www.middendrenthe.nl
E-mail gemeente@middendrenthe.nl

Bezoekadres
Bellen Raadhuisplein 1

ma, WO, vr 8.30 - 16.30
di 8.30 -14.30
do 8.30 - 20.00

Smilde Elzenlaan 10
ma 8.30-12.00

Uw brief van: 
Uw kenmerk: 
Bijlagen:

01-10-2020

Verzonden op: ^20 — C^

Deze brief bevat informatie over uw principeverzoek voor de locatie tegenover Eursinger- 
straat 21 te Westerbork. Wij hebben uw principeverzoek besproken en delen u mee dat wij 
in beginsel positief staan tegenover uw plannen. Hieronder leggen wij dit verder uit.

Planomschrijving
Door u is namens ^^^H^^^^^|een verzoek ingediend met betrekking tot de 
realisatie van een woning aan de Eursingerstraat te Westerbork op basis van de compensatie 
van een Ruimte voor Ruimterecht.

Afweging
Met dit initiatief wordt gestreefd naar ruimtelijke kvvalïteit, deels door de sloop van 
landschapsontsierende bebouwing aanH|^^|^^|^^^Hj|en deels door het 

landschappelijk goed inpassen van de voorgenomen ontwikkeling aan de Eursingerstraat 
(tegenover 21) te Westerbork.

Het perceel bevindt zich direct ten zuidoosten van het dorpsgebied en is gelegen aan de 
verbindingsweg met het nabije buurtschap Eursinge. Westerbork en Eursinge zijn samen 
ontstaan te midden van een complex van stroomdalen, essen en heidevelden. De 
Eursingerstraat vormde de esweg die zich, op de overgang met het lager gelegen beekdal 
van de Eursingerstroom, om de hogere en akkers van de Eursingeres kromde. Hier en daar is 
aan de beekdalzijde van de esweg later bebouwing ontstaan. Ondanks de uitbreiding van het 
dorpsgebied, de ruilverkaveling (1967) op de es, de ingrepen in het stroomgebied en enkele 
bebouwingstoevoegingen langs de esweg, is het oorspronkelijke Drentse cultuurlandschap 
met haar samenhangende landschapsonderdelen aan de zuidoostkant van Westerbork nog 
heel goed te zien en te beleven. Ter hoogte van het perceel van de |||||||■||■■|||^■komen

KvK 01182848 
BTW 806300449B.01

E-mail nota's 
IBAN

factuur(S)middendrenthe.nl
NL10BNGH0285078712



die landschapsonderdelen in een snijpunt samen. Rode draad in de het ruimtelijk- 
landschappelijk beleid van zowel gemeente als provincie vormt de ambitie om de typerende 
Drentse landschapskarakteristiek te behouden en daar waar mogelijk te versterken.

Eventuele nieuwe bebouwing dient het landschap zo veel mogelijk te respecteren.
Maat, positie, oriëntatie, archetype en detaillering dient vanuit cultuurhistorisch-perspectief 
afleesbaar te zijn en te worden begrepen. Vanaf de Eursingerstraat in zuidelijke richting 
bezien zal het zicht op de oude es en haar open landschapskarakteristiek zo min mogelijk 
worden gehinderd. Vanaf de Eursingerstraat in noordelijke richting bezien, is de nieuwe 
bebouwing nadrukkelijk ondergeschikt aan het landschap en maakt het onderdeel uit van 
het landschappelijk silhouet.

a3ï

wm
WÊM il«

Landschappelijke inpassing.

Ten grondslag aan de landschappelijke inpassing ligt de landschapsvisie Midden-Drenthe en 
het beeldkwaliteitsplan Midden-Drenthe.

Voorwaarden:
• Ontwerp woning en erfinrichtingsplan (beide gewijzigd o.b.v. gesprek 7 juli 2022) 

gelden als uitgangspunt voor deze positieve reactie op het principeverzoek;
• Opstellen ruimtelijk kwaliteitsplan, welke gelijktijdig met het bestemmingsplan dient 

te worden vastgesteld;
• Esrand als bestemming 'Groen' in het bestemmingsplan opnemen als strook van 

20 m (8 m van de tuin valt in de groenbestemming van de esrand, maar kan uit gras 
bestaan)

• Zuidwestelijk deel van het perceel agrarisch in gebruik houden, waarmee het deel 
blijft uitmaken van het beeld van de es.



Hoe nu verder
Omgevingsplanprocedure
Om uw plan mogelijk te maken, is een omgevingsplan vereist. U dient hiervoor zelf een 
(concept)omgevingsplan aan te leveren, met alle daarbij behorende onderzoeken, 
erfinrichtingsplan, ruimtelijk kwaliteitsplan e.d. De kosten hiervan komen voor uw rekening. 
Voor het opstellen van dat omgevingsplan dient u een ter zake kundig adviesbureau in de 
arm te nemen, dat beschikt over de software om GML-bestanden te maken.

Wij stellen eisen aan het op te stellen omgevingsplan. De eisen waaraan (onder andere) 
moet worden voldaan, worden opgenomen in het "Handboek omgevingsplannen". Op dit 
moment zijn wij nog bezig met de afronding van het handboek en is deze nog niet 
beschikbaar op onze website (www.middendrenthe.nl). Geadviseerd wordt om voor de 
laatste stand van zaken m.b.t. het handboek contact op te nemen met de collega's van Team 
Ruimtelijk Beleid en Projecten. Daarnaast dient het omgevingsplan uiteraard te voldoen aan 
de wettelijke eisen. Wij adviseren u om het adviesbureau dat het omgevingsplan voor u gaat 
opstellen vooraf contact met ons te laten opnemen over de eisen waaraan moet worden 
voldaan.

Risico
Het is mogelijk dat een derde zich gedurende de procedure verzet tegen het omgevingsplan. 
Ook kan het zijn dat andere bestuursorganen hun medewerking aan het plan weigeren, of 
dat uit de uit te voeren onderzoeken blijkt dat het plan niet gerealiseerd kan worden. Het is 
daarom niet mogelijk om vooraf garanties te geven over een positieve afloop van de 
omgevingsplanprocedure. U dient zich bewust te zijn van dit risico.

Planschade-/exploitatieovereenkomst
Ingevolge het collegebesluit van 22 juli 2005 worden planschadeovereenkomsten gesloten 
met de aanvragers. In deze overeenkomst gaat u als aanvrager akkoord met het voor 100% 
vergoeden van eventuele toegewezen planschadeclaims die de gemeente aan derden is 
verschuldigd. Het betreft hier planschadeclaims die voortvloeien uit uw omgevingsplan, 
indien uw omgevingsplan leidt tot een planologische verslechtering op de omliggende 
percelen. Hoewel wij inschatten dat dit in uw geval niet aan de orde is, moeten wij wel 
kunnen aantonen dat het omgevingsplan voor ons als gemeente financieel uitvoerbaar is. En 
daarvoor moeten wij alsnog deze overeenkomst met u sluiten. Wij sturen u te zijner tijd een 
conceptovereenkomst toe.

Leges
Voor het behandelen van uw principeverzoek brengen wij u leges in rekening. Deze zijn 
gebaseerd op de gemeentelijke legesverordening bedragen € 302,50. Wij verzoeken u het 
bedrag, binnen 30 dagen na dagtekening van deze brief, over te maken op 
bankrekeningnummer NL10BNGH0285078712 ten name van de gemeente Midden-Drenthe, 
onder vermelding van het zaaknummerji^HlOok voor de behandeling van het 
omgevingsplan zullen leges in rekening gebracht worden.


