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"De mens centraal, kwaliteit voorop"
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1

INLEIDING

1.1

Waarom

In Midden-Drenthe wonen ruim 33.500 mensen. Iedereen woont op zijn of haar eigen wijze, in grotere
dorpen als Beilen, dicht op de Nederlandse hoofdinfrastructuur, of juist midden in het landschap in een
dorp als Elp of Zwiggelte. Dat de onderlinge verschillen tussen de dorpen groot zijn is ook niet
verwonderlijk, want met een grondgebied van bijna 350 km2 is Midden-Drenthe één van de grootste
gemeenten van Nederland. Om deze grote gemeente ruimtelijk goed te besturen en de karakteristieke
onderlinge verschillen te waarborgen is een samenhangend ruimtelijk beleid vereist.
Deze Structuurvisie is een doorwerking van de Visiefilm ‘Platteland Leeft’ (november 2008) en geeft op
hoofdlijnen richting aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente tot 2030 en vormt
daarmee het kader voor de integrale afweging van concrete ruimtelijke beslissingen en de inzet daartoe
van de bestuurlijke uitvoeringsinstrumenten, zoals het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen, het
beschikbaar stellen van financiële middelen en het sluiten van bestuursovereenkomsten. De structuurvisie
verschaft de planologisch-financiële basis voor het verhalen van kosten op basis van de nieuwe Wet
ruimtelijke ordening (Wro). Verder wil deze structuurvisie bewoners en initiatiefnemers verleiden te
investeren of zich te vestigen in Midden-Drenthe. Zoals in de visie film is aangegeven staat in MiddenDrenthe de mens centraal. Dit is ook het uitgangspunt van deze Structuurvisie. Ruimtelijke ordening is
immers bedoeld voor de mensen die hier wonen, werken en recreëren.

1.2

Proces

Zoals hierboven beschreven is deze Structuurvisie een uitwerking van de door de Raad gemaakte Visiefilm
‘Platteland Leeft’. De Structuurvisie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het College en
Managementteam van de gemeente Midden-Drenthe en er heeft afstemming plaatsgevonden met de
provincie. Daarna heeft de gemeenteraad kunnen meepraten en meedenken in twee opiniërende
raadsontmoetingen.

1.3

Leeswijzer

Om tot een samenhangend ruimtelijk beleid te komen is het goed om allereerst te bepalen wat de
kernwaarden van de gemeente zijn. Waarin onderscheidt Midden-Drenthe zich van andere gemeenten in
(Noord) Nederland. In hoofdstuk 2 wordt dit toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de ambitie van de
gemeente ten aanzien van de ruimtelijke inrichting tot 2030 beschreven. Aangezien de visiefilm ‘Platteland
leeft’ de basis vormt voor deze Structuurvisie wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de wijze hoe de mensen
samenleven in 2030 in de gemeente. Hoe wonen zij? Hoe zorgen zij ervoor en hoe wordt er van het
platteland genoten? Op welke wijze wordt
er gewerkt en hoe wordt omgesprongen
met de voorzieningen? Maar ook de wijze
waarop wordt omgegaan met
infrastructuur en water wordt in dit
hoofdstuk beschreven. In hoofdstuk 5
wordt ingegaan op de financiële strategie
om tot realisatie van de visie te komen.
Tot slot bevat hoofdstuk 6 de
samenvatting van de visie.
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2

IDENTITEIT

2.1

De kernwaarden van Midden4Drenthe

Hoe wilt u dat Midden-Drenthe er over 20 jaar uitziet? Hoe wilt u dan samen leven en wat voor gevolgen
heeft dat voor de ruimtelijke inrichting van het gebied? Deze structuurvisie legt de ruimtelijke koers van de
gemeente voor de komende 20 jaar vast. Om dit goed te doen is het belangrijk vast te stellen ‘wie we zijn’
en ‘wat we belangrijk vinden’ als gemeenschap. De eerste stap is dan ook het benoemen van de
kernwaarden van Midden-Drenthe, die de basis zijn voor de identiteit van het gebied en de mensen. Het
gaat daarbij dus enerzijds om de ruimtelijke karakteristieken en anderzijds om de gedeelde sociale
waarden binnen de gemeente.
Veranderend Naoberschap
"Naoberschap" is al heel lang een begrip in Drenthe en omstreken. Kern van dit Naoberschap was dat men
voor elkaar klaar stond en elkaar hielp en steunde, in tijden van vreugde en nood. Dit deed men niet alleen
uit naastenliefde of uit noodzaak maar was zeker ook een verplichting voor de inwoners. Niet alleen bij het
werken op het land of bij het slachten van het vee, maar ook bij geboorten, trouwerijen, ziektes en
sterfgevallen.
Hoewel de historische betekenis van naoberschap in het huidige Drenthe is
veranderd en overal de (eerste) levensbehoeften voorhanden zijn, is de
sterke sociale samenhang ook nu nog een wijze van samenleven, die de
inwoners van Midden-Drenthe als zeer waardevol ervaren.
Omdat het tegenwoordig om een “nieuw” soort naoberschap gaat waarbij
de mensen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheidsgevoel en
er zeker geen sprake meer is van de aloude verplichting, introduceren we
de term “Veranderend Naoberschap”.
De invulling van dit Veranderend Naoberschap kan overal binnen de
gemeente anders zijn, maar de basis is dat iedereen zijn
verantwoordelijkheid neemt om de leefkwaliteit van Midden-Drenthe te
behouden en te versterken. Denk daarbij aan het organiseren van een
buurtfeest in één van de vele dorpen in Midden-Drenthe, maar ook aan het
zorgvuldig omgaan met en bijdragen aan het onderhouden van het
landschap door de
(recreatie)ondernemers of het
in stand houden van de lokale
voetbalclub door de bewoners
van de dorpen valt onder het
Veranderend Naoberschap. En
vergeet ook niet de vele wijzen
waarop nu al mantelzorg wordt
verleend in de gemeente. Want
alleen met de medewerking van
de inwoners van MiddenDrenthe kan de levendigheid
van de gemeente behouden
blijven.

Verbondenheid
Zoals het Veranderend
Naoberschap de levendigheid
van het platteland verbetert
door een goede samenwerking
tussen de inwoners van de
gemeente kan Midden-Drenthe niet bestaan zonder samen te werken met haar “buren”. Midden-Drenthe
kiest bewust voor dingen die ze prima zelf kan organiseren (een aangename woonomgeving en
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aantrekkelijk landelijk gebied) maar is zich daarbij tegelijkertijd van bewust dat er ook een aantal zaken
zijn die niet allemaal binnen de gemeentegrenzen gefaciliteerd kunnen en hoeven te worden.
De verbindingen met de omliggende steden zijn van groot
belang voor de levendigheid van Midden-Drenthe. De
inwoners van de gemeente zijn voor werkgelegenheid,
(hoger) onderwijs en grootstedelijke voorzieningen
namelijk gedeeltelijk aangewezen op de omliggende
buurgemeenten. Goede fysieke verbindingen met de
omliggende steden (o.a. Assen, Groningen, Hoogeveen,
Emmen, Heerenveen, Drachten en Zwolle) zijn daarbij van
groot belang.
De ligging van Midden-Drenthe centraal in de provincie, de
A28, de N381 en het treinstation in Beilen spelen daarin een cruciale rol.
Lage dichtheid
Bijna nergens in Nederland heeft een inwoner van een gemeente zoveel ruimte als in Midden-Drenthe. Met
40 woningen per km2 is de bebouwingsdichtheid één van de laagste in Nederland. Ter vergelijking kent de
provincie Drenthe een gemiddelde van 78 woningen per km2 en Amsterdam heeft zelfs 2358 woningen
per km2. Deze lage dichtheid sluit aan bij de ambitie om een plattelandsgemeente te willen zijn. Een
gemeente waar een ieder op eigen wijze woont in een grote diversiteit aan dorpen. De inwoners zijn er
trots op dat er in de gemeente geen verkeerslichten voorkomen, files uitzonderlijk zijn en het zicht vanaf
de A28 op het landschap vrijwel niet gehinderd wordt door aaneengesloten bebouwing.

De lage woningdichtheid maakt dat er veel ruimte is voor ander gebruik van de grond. Naast wonen
vormen landbouw, natuur en recreatie de belangrijkste pijlers van het landschap. Er is sprake van een
gemengde landbouw, afgewisseld door natuur. De aanwezige natuurgebieden geven samen een
belangrijke invulling aan de Ecologische Hoofdstructuur, wat op zijn beurt weer bijdraagt aan een
aantrekkelijke leefomgeving en toeristen en recreanten aantrekt.
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Drents Plateau
Het Drents Plateau is een bijzondere landschappelijke eenheid binnen Nederland. Het plateau ligt tussen
Groningen, Steenwijk, Coevorden en Emmen en bestaat uit drie grote eenheden: het Hunzedalcomplex, het
Hondsrugcomplex en het versneden keileemlandschap. Midden-Drenthe maakt onderdeel uit van dit
keileemlandschap. De keileemgronden vormen de hogere delen binnen de gemeente. Smeltwater uit de
voorlaatste ijstijd zorgde voor een doorsnijding van deze gronden en de vorming van beekdalen in het
gebied. Aan de randen van het plateau bevinden zich de lager gelegen voormalige veenontginningen.
Het bijzondere van het Drents Plateau is dat de ontstaansgeschiedenis nog altijd goed leesbaar is. Het gaat
daarbij niet alleen om de ontstaansgeschiedenis van het landschap maar ook de ontginning van het
landschap door de mens Zij vormden enerzijds de kenmerkende essen met de bijbehorende brinkdorpen
op de keileemgronden en anderzijds de langgerekte verkaveling met de lintdorpen bij de ontginning van
het veen. Midden-Drenthe ligt centraal op het plateau en is zich bewust van deze unieke kwaliteiten.

Landschappelijke diversiteit in maat en schaal
Wanneer je over de N381 rijdt van Witteveen in het oosten van Midden-Drenthe naar Hoogersmilde in het
westen zijn de verschillen in het landschap goed waarneembaar. De route geeft een mooie
dwarsdoorsnede van de verschillende landschaptypen die aanwezig zijn binnen de gemeentegrenzen. Het
begint en eindigt in het voormalig hoogveen en loopt in het midden over de zandgronden, met de daarin
gelegen beekdalen. Deze verschillen, voortkomend uit een totaal andere ontstaansgeschiedenis, zijn niet
alleen terug te zien in de verkaveling en schaalgrootte van het landschap en de wijze waarop de dorpen
zijn ontwikkeld, maar ook in de wijze waarop de boeren het land gebruiken en zelfs in de verschillende
volksaard van de bewoners.
Zandgebieden
Het grootste deel van de gemeente bestaat uit zandgronden, ook wel het 'oude Drenthe' genoemd. Dit is
het gevarieerde esdorpenlandschap, dat gekarakteriseerd werd door brinkdorpen, essen, heidevelden en
hooilanden in de beekdalen. Denk daarbij aan het landschap zoals dat te vinden is rond Hijken, Hooghalen,
Elp, Wijster of Eursinge.
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Veeteelt, vooral schapenteelt, stond hier van oorsprong in dienst van de landbouw. De mest van de
schapen, die 's zomers weidden op de heide en 's winters gevoed werden met het hooi uit de beekdalen,
werd vermengd met heideplaggen en gebruikt om de essen vruchtbaar te maken. Door deze vorm van
bemesting kregen de essen hun karakteristieke bolle vorm. Door de uitvinding van de kunstmest, eind 19e
eeuw, verdween deze wijze van bemesten van de landbouwgronden en konden grote delen van de

'overbodig' geworden heidevelden worden ontgonnen als landbouwgebied. Een ander deel van de heide
werd bebost om in de toenemende houtbehoefte te voorzien.
De hooilanden langs de beken worden nog altijd als weiland gebruikt. De beken zijn op veel plaatsen
rechtgetrokken. De essen zijn door ruilverkavelingen in aanzien veranderd. Van de eens zo uitgestrekte
heidevelden zijn nog maar enkele grote en een redelijk aantal kleine velden over.
De (voormalige) hoogveengebieden

De lager gelegen delen langs de
noordwest- en zuidoostgrens van de
gemeente vormen de veengronden.
Het betreft het landschap van
Bovensmilde tot aan Hoogersmilde in
het westen en van Nieuw Balinge tot
Witteveen in het oosten. Deze
gronden zijn vanaf de Middeleeuwen
tot halverwege de 20e eeuw
geleidelijk ontgonnen voor de
turfwinning. De grote veenmoerassen
werden door kanalen en wijken
ontwaterd, het veen werd afgegraven
door de turf weg te steken. Op de
dalgronden die hierdoor ontstonden
vestigden zich vervolgens boeren, die
vaak van buiten de provincie kwamen.
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Het landschap in de veengebieden wordt gekenmerkt door rechte lijnen met veel sloten, wijken en kanalen
(de Drentsche Hoofdvaart en het Oranjekanaal). Er is veel lintbebouwing te vinden. De oudste veendorpen
zijn Ruinerwold en Schoonebeek en dateren uit de middeleeuwen. Het jongste dorp van Drenthe is
Witteveen, dat werd gesticht in 1926.
De diversiteit aan ondergronden (zand, beekdal en (voormalig) hoogveen), de verschillende dorpstypen
(lint- en brinkdorpen) met eigenheid in maat en schaal en de verschillende vormen van gebruik (veeteelt,
akkerbouw en natuur) maakt het aangenaam om in Midden-Drenthe te verblijven, permanent of voor een
kortere periode.
Ruimte
Zoals reeds eerder beschreven hebben inwoners vrijwel nergens zoveel ruimte tot hun beschikking als in
Midden-Drenthe. Deze cijfers leveren echter niets op als deze aanwezige ruimte niet te ervaren is. Of het
nu gaat om inwoners, ondernemers of toeristen, iedereen moet met respect, op eigen wijze, in overleg met
elkaar van de aanwezige ruimte kunnen genieten, benutten en invullen.
In Midden-Drenthe woon je altijd op korte afstand van het landschap. “Met de voordeur in het dorp en met
de achterdeur aan het landschap” is daarbij het ideaalbeeld. Met meer dan 30 kernen, met een
inwonersaantal variërend van enkele tientallen inwoners in Eursinge tot rond de tienduizend inwoners in
Beilen, kent Midden-Drenthe een grote diversiteit aan dorpen en buurten. De variatie zit niet alleen in
omvang maar ook in de vormgeving en de aanwezige voorzieningen, die zo ieder op eigen wijze invulling
geven aan de aanwezige ruimte.
Het leven van de inwoners van Midden-Drenthe is onlosmakelijk verbonden met het (agrarische)
landschap.Met deze waarde in het achterhoofd is het des te belangrijker een goede balans te vinden tussen
de ontwikkelingsruimte voor wonen, (agrarische) bedrijven, recreatie, natuur etc.
Een plattelandsgemeente in Drenthe biedt ook ruimte voor hoogwaardige natuur. Hoewel het nationaal
park Dwingelderveld en nationaal landschap Drentsche Aa grotendeels buiten de gemeentegrenzen liggen
kent ook Midden-Drenthe enkele waardevolle natuurgebieden, met een grote diversiteit in soorten natuur.
Zo zijn er weidse heidegebieden met de tientallen vennen (zoals het Hijkerveld, Smilder Oosterveld,
Scharreveld en het Orvelterzand), maar ook unieke stuifzandgebieden (zoals het Mantingerzand en
Terhorsterzand). De natuurgebieden maken veelal onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en van
Natura 2000.
Rust en ruimte, samen met de aanwezige landschappelijke kwaliteiten in en om Midden-Drenthe staan
garant voor de toestroom van vele toeristen die voor een korter of langer verblijf richting Midden-Drenthe
komen. In 2010 ging het om 725.000 dagtochten en 682.000 overnachtingen binnen de gemeente. Ruimte
geven aan toerisme is niet alleen goed voor de economie van de gemeente, maar draagt ook bij aan het op
peil houden van de voorzieningen en zo aan de levendigheid van de gemeente.
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3

AMBITIE

Midden-Drenthe profileert zich als levendige plattelandsgemeente. Een gemeente die niet alleen bruist van
de activiteiten, maar ook een gemeente met een vitaal platteland, die veranderingen in de toekomst op kan
vangen zonder dat dit ten kosten gaat van de leefbaarheid. Door het koppelen van de hiervoor beschreven
kernwaarden worden de gebiedseigen kwaliteiten benut op een wijze die past bij de manier waarop de
mensen hier leven. Een gemeente waar in 2030 nog voldoende ruimte is om plezierig te wonen en te
werken en te genieten van het landschap met de zo kenmerkende grote diversiteit in maat en schaal. Waar
de mensen samen het evenwicht tussen wonen, werken en recreëren op een goede manier in stand
houden.
Platteland Leeft!
Op 6 november 2008 heeft de gemeenteraad van Midden-Drenthe een ambitiefilm vastgesteld, die laat
zien welke richting het op moet met de gemeente Midden-Drenthe. Platteland Leeft! In deze Structuurvisie
wordt aangegeven hoe aan deze ambitie van Platteland leeft! handen en voeten wordt gegeven en
verankering van deze ambitie vorm krijgt op het vlak van de ruimtelijke ordening tussen nu en 2030.
Tevens vindt in deze structuurvisie een doorvertaling plaats van de in de visie benoemde groei naar 35.000
inwoners. Bij de doorvertaling gaat het juist niet om het getal als wel om de ambitie die hiervan uitgaat.
Het gaat erom een ruimtelijke invulling te geven aan de ambitie en die in te zetten op groei in kwaliteit,
aan het overeind houden van de (aanwezige) dagelijkse voorzieningen en het aantrekken van nieuwe
inwoners naar de gemeente. Ook een mentaliteitsverandering hoort bij deze ambitie waarbij leefbaarheid
niet enkel afhankelijk is van de demografische ontwikkeling van de gemeente, maar veel meer van een
actieve opstelling van de inwoners, om samen de levendigheid te waarborgen (als tegenhanger van de
toenemende individualisatie).
Als je in 2030 naar Midden-Drenthe verhuist, ervaar je
de rust en ruimte die in de rest van Nederland schaars is
geworden. Je wordt begroet door de mensen op straat
en men wil graag van je horen hoe jij Midden-Drenthe
ervaart, als eigentijdse gemeente met een sterke sociale
samenhang. Voor je het weet word je uitgenodigd om lid
te worden van de buurtvereniging. Het samenleven in
Midden-Drenthe is dan ook niet een geheel vrijblijvende
aangelegenheid. In Midden-Drenthe woon, werk en
recreëer je niet enkel om in de eigen behoefte te
voorzien, maar er wordt verwacht dat je als inwoner van
de gemeente ook actief een bijdrage levert aan deze
samenleving.
Het Veranderend Naoberschap staat garant voor een levendig platteland. De pijlers onder dit levendige
platteland zijn voor Midden-Drenthe wonen, landbouw, natuur en toerisme. De bewoners, agrariërs,
ondernemers en toeristen dragen hier, samen met de overheid (o.a. gemeente, provincie en waterschap),
actief bij aan de versterking van de sociale samenhang in de dorpen en de landschappelijke kwaliteiten en
bewaken samen de balans tussen deze pijlers.
Het vinden, benoemen en behouden van deze balans is de belangrijkste opgave waaraan in deze
Structuurvisie handvatten worden gegeven. Deze Structuurvisie biedt een kader om bij nieuwe
ontwikkelingen in de gemeente te kunnen beoordelen of deze ontwikkeling die balans versterkt of juist
verstoort en aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden voor een zorgvuldige inpassing van deze
ontwikkeling. De gemeente heeft bij elk initiatief een positieve grondhouding, maar de initiatiefnemer
moet duidelijk maken wat de bijdrage van de nieuwe functie is voor de samenleving in Midden-Drenthe. De
hiervoor benoemde kernwaarden (lage dichtheid, ruimte, Drents Plateau, verbondenheid, landschappelijke
diversiteit in maat en schaal en het Veranderend Naoberschap) worden meegenomen bij deze afweging.
Wonen in Midden Drenthe
Midden-Drenthe kent voor Nederland unieke woonmilieus. Je kan er nog op vele verschillende manieren
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wonen, waarbij de relatie tussen wonen en het landschap, maar ook het aanbod aan voorzieningen per
dorp varieert. In Beilen woon je op een goed ontsloten plek, met alle dagelijkse voorzieningen binnen
handbereik. In het sfeervolle Westerbork woon je in een levendige dorp. Doordat het een belangrijke
recreatieve trekker is, is er veel vertier, terwijl Smilde en Bovensmilde zich onderscheiden door een meer
langgerekte ligging langs de Drentse Hoofdvaart. Hier zijn de dagelijkse voorzieningen ook goed
voorhanden, maar ben je voor aanvullende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de middelbare school,
aangewezen op Beilen en met name op Assen. De overige dorpen en buurten zijn kleiner en bieden een
ontspannen leefklimaat midden in het prachtige Drentse landschap. Wel is ook hier altijd een overdekte
ontmoetingsplek voor handen. Zo blijft ook in de kleinste buurten, waar geen dagelijkse voorzieningen
voor handen zijn, ruimte voor ontmoeting. Wat op zijn beurt bijdraagt aan de gewenste sociale cohesie.

Midden-Drenthe is een levendige plattelandsgemeente. Om dit te behouden en te versterken wordt ingezet
op een kwalitatieve groei van de leefomgeving en op enkele plekken een kwantitatieve groei. Een mogelijk
gebied voor deze kwantitatieve groei is gelegen ten oosten van Beilen met de ontwikkeling van een nieuw
dorp. De ligging van het nieuwe dorp vlakbij Beilen, maakt dat gebruik kan worden gemaakt van alle in de
hoofdkern aanwezige voorzieningen. Maar door te kiezen voor een nieuw dorp krijgt het een meer
autonome plek. Hier is ruimte voor nieuwe woonconcepten, waarbij een extreem duurzame ontwikkeling
wordt nagestreefd. Daarbij gaat het om terugdringen van gebruik van eindige bronnen, maar ook om het
ontwikkelen van structuren die de tand des tijds kunnen doorstaan en over 100 jaar nog altijd betekenisvol
zijn. Hierbij past een laag ontwikkelingstempo, zodat telkens goed ingespeeld kan worden op de actuele
woningenbehoefte.
Ook het bestaande Beilen krijgt een kwaliteitsimpuls. Deze kwaliteitsslag zal niet zozeer gerealiseerd
worden door inbreiding met nieuw woonprogramma. Eerder wordt gezocht naar een kwaliteitsimpuls die
op andere wijze wordt vormgegeven. Denk daarbij aan verbetering van de openbare ruimte of nieuwe
(maatschappelijke) voorzieningen.
Ook in de andere kernen wordt prioriteit gegeven aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. In
Westerbork betekent dit dat ingezet wordt op inbreiding, Voor Smilde en Bovensmilde wordt met name
door middel van herstructurering een kwaliteitsimpuls gegeven. Herstructureren betekent hier niet
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automatisch extra programma toevoegen, maar om de kwaliteit van de dorpen te verbeteren kan juist ook
gekozen worden om ruimte te laten. Op veel kleinere schaal, maar noodzakelijk voor de borging van
levendigheid of sociale cohesie, kan er een beperkte groei plaatsvinden in de overige kernen, in de schaal,
maat en het ritme van de kern. Aansluitend op de ontwikkeling van de Florijn-As in Assen vindt beperkte
woninguitbreiding plaats bij Hooghalen. Hier wordt een landelijk woonmilieu geboden op korte afstand van
deze nieuwe ontwikkeling.
Beilen Centraal
De omvang van het dorp, de ligging aan de nationale infrastructuur en de aanwezige voorzieningen geeft
Beilen een centrale positie binnen de gemeente. Om deze centrale positie te onderstrepen wordt in deze
structuurvisie ingezet op een versterking van de centrale positie van Beilen.
Om de ligging aan de A28, de N381 en de aanwezigheid van een station op de lijn Zwolle-Groningen beter
uit te buiten zet de structuurvisie in op het versterken van Beilen als entreegebied van Midden-Drenthe.
Met twee afslagen van de A28 en het treinstation komen veel bezoekers hier Midden-Drenthe binnen voor
een bezoek aan één van de dorpen of het prachtige Drentse landschap.

Om deze entreefunctie vorm te geven is een flinke kwaliteitsimpuls nodig, zowel functioneel als
kwalitatief. Het gaat daarbij om de entrees vanaf de A28 , de N381 en om het stationgebied.
Een transformatie van het
stationsgebied wordt aangegrepen voor
het ontwikkelen van een heldere entree
van Midden-Drenthe voor reizigers met
het openbaar vervoer. Naast het
verbeteren van de routes richting het
dorpscentrum, wordt het stationsgebied
zelf verder ontwikkeld tot het
belangrijkste toeristisch opstappunt
voor de gehele provincie. Dit is hèt
startpunt voor toeristen en
dagjesmensen, voor hun vakantie of
dagje uit in (Midden-)Drenthe.
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Bedrijventerrein Ossebroeken fase 2 is in principe het laatste uitbreidingsgebied van bedrijventerreinen in
Midden-Drenthe voor vestiging van ‘nieuwe’ bedrijven. Bij de bestaande bedrijventerreinen wordt ingezet
op herstructurering. Wanneer echter in de toekomst een nijpend tekort aan kleinschalige bedrijfsruimte ten
behoeve van de lokale bedrijvigheid ontstaat, dan zal hier uiteraard een passende oplossing voor worden
gezocht. De uitbreiding van het bedrijventerrein Ossenbroeken met fase 2 is een logische keus gezien de
ligging langs de A28 en daarmee goede aansluiting op het nationale wegennet. Door deze ligging langs de
A28 en aan afslag 30 is Ossebroeken beeldbepalend als entree voor Beilen. Tegelijkertijd is een goede
inpassing van Ossebroeken, dat ook direct aan het landschap grenst, een belangrijke opgave.
Met de ontwikkeling van Beilen Centraal wordt zichtbaar vormgegeven aan de ambitie van Midden-Drenthe
om de kwaliteiten van een vitale plattelandsgemeente verder uit te bouwen, met een goede balans tussen
wonen, werken en recreëren.
Landschappelijke schalen
De grote keuzevrijheid voor inwoners van Midden-Drenthe over de wijze waarop zij hier willen wonen
wordt versterkt door de grote variatie die het landschap kent. Op basis van de ondergrond en de wijze
waarop het landschap wordt gebruikt zijn grofweg drie verschillende landschappen te onderscheiden in
Midden-Drenthe. Nieuwe ontwikkelingen moeten passen binnen de schaal van het aanwezige landschap en
daarbij de landschappelijke kwaliteit versterken. Om deze afweging te kunnen maken worden hieronder de
belangrijkste karakteristieken van de verschillende gebieden benoemd. Per locatie moet daarom
beoordeeld worden wat passend is bij het landschap.
Grootschalige plattelandsgebied op het voormalige hoogveen

Dit zijn de gebieden in het noordwesten van de gemeente rond de Drentse Hoofdvaart en langs de
zuidoost grens van de gemeente rond Nieuw Balinge en Witteveen. Het zijn de meest open gebieden van
Midden-Drenthe, vrijwel overal is hier de horizon te zien. De veenontginning van het gebied heeft
geresulteerd in een strenge rationele verkaveling met rechte sloten haaks op de hoofdontsluiting van het
gebied (weg en/of vaart), waarlangs ook de bebouwing zich als een lint heeft ontwikkeld. In dit
karakteristieke landbouwgebied liggen overwegend akkerbouwbedrijven, soms gecombineerd met het
houden van (pluim)vee.
Plattelandsgebied op het zand, met een grote variatie in maat en schaal van het landschap

De zandgronden kennen een grotere diversiteit aan landschappen. Zoals bijvoorbeeld te zien is in het
gebied gelegen ten noorden van het Oranjekanaal, rondom Wijster of Eursinge. Het grootste deel van het
gebied is nog altijd in agrarisch gebruik, waarbij akkerbouw en weiden elkaar afwisselen. Daartussen
liggen met name in het noorden de bossen en meer verspreid over het gebied de heidevelden. De
verkaveling vormt een lappendeken met een grote variatie in kavelrichtingen. Wel zijn hierbinnen de
escomplexen nog herkenbaar. Door de opgaande beplantingen langs wegen en op de perceelgrenzen is
het gebied minder open dan de veengronden en zijn telkens andere doorzichten te ervaren. In dit gebied is
een verbreding van de landbouw zichtbaar, agrariërs breiden hun bedrijf bijvoorbeeld uit met een
recreatieve of zorggerelateerde functie.
Het kleinschalige beekdalenlandschap

Deze gebieden, gelegen in de (voormalige) beekdalen, hebben een fijne korrel qua maat en schaal van
ontwikkelingen. De verkaveling van de percelen lopen loodrecht op de beek en vormt zo een slingerende
strook door het landschap met veelal weidegronden. De beekdalen worden vaak begrensd door een stevige
houtwal of laan. Met uitzondering van de randen van het beekdal is er vrijwel geen bebouwing te vinden,
met als grote uitzondering Beilen dat op een kruispunt van beekdalen ligt. Het beekdalenlandschap kent
een gemengd gebruik met agrarische gronden en natuurontwikkeling in combinatie met recreatie.
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Ook het gebied rond Orvelte valt binnen deze schaal. Dit gebied heeft de verkaveling behouden, zoals
deze een eeuw geleden was. De percelen hebben een beperkte omvang en vormen ook hier een
lappendeken met een grillig verloop van de kavelrichtingen en telkens andere doorzichten. De
oorspronkelijke essen rond het dorp zijn nog gaaf. Met zijn kleinschaligheid is het gebied uniek en vormt
dan ook een trekpleister voor toeristen, wat naast landbouw een belangrijke inkomstenbron is.
Water als motor voor kwaliteitsverbetering
Nederland is een land waarin de omgang met het water
onderdeel is van het DNA van de ruimtelijke ordening.
Ook in Midden-Drenthe is het regulieren van de
grondwaterstand een belangrijke opgave.
Deze
opgave is
echter flink
aan het
veranderen.
Aangezien
een
gezonde
waterhuishouding basis voorwaarde is voor een vitale
plattelandsgemeente, biedt een integrale aanpak van deze
opgave kansen voor Midden-Drenthe voor het versterken van
de leefbaarheid van met name het platteland.
Door de klimaatverandering zullen steeds vaker extreme natte en droge perioden voorkomen. Voor
Midden-Drenthe betekent dit dat het water in natte perioden sneller afgevoerd moet worden, terwijl in de
droge periode grote hoeveelheden water het plateau opgepompt moet worden ten behoeve van landbouw
en natuur. Het beter vasthouden van water op de plek waar het valt is daarom een belangrijke nationale
opgave en kan voor Midden-Drenthe een kwaliteitsimpuls betekenen voor onder meer de beekdalen.
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Daarnaast biedt het ook kansen voor het versterken van de waterrecreatie en natuurontwikkeling en zo
voor een aangename leefomgeving.

In het door het rijk ingestelde Deltaprogramma wordt gezocht naar oplossingen voor de wateropgave
waarvoor we gesteld staan. Voor projecten die hieraan bijdragen stelt het Rijk geld beschikbaar. Door een
inventieve bijdrage aan deze wateropgave kan Midden-Drenthe aanspraak maken op deze beschikbare
budgetten.

Platteland leeft! in 10 stellingen
1. Midden-Drenthe zet in op haar pijlers wonen, landbouw, natuur en recreatie;
2.

Bij het versterken van de kwaliteiten van Midden-Drenthe
als levendige plattelandsgemeente wordt van alle inwoners
en ondernemers verwacht dat die hun steentje op eigen
wijze bijdragen, waarbij het Veranderend Naoberschap een
moderne vertaling geeft aan de eeuwenoude traditie om er
voor elkaar te zijn;

3.

Midden-Drenthe ontwikkelt Beilen tot de
centrale kern van haar gemeente, met
bijbehorende uitstraling en voorzieningen. Hier
wordt ruimte geboden om te groeien, zowel
qua woningen in het gebied ten oosten van
Beilen, als voor bedrijven op het
bedrijventerrein Ossebroeken fase 2;

4.

Vanwege de grote diversiteit aan dorpen en buurten wordt per dorp of buurt bekeken welke
strategie passend is voor een kwaliteitimpuls en het versterken van de dorpsgemeenschappen.
Naast de inzet op Beilen Centraal ligt daarbij het accent in Westerbork op inbreiding en bij Smilde
en Bovensmilde op herstructurering. De overige kernen groeien op passende wijze, in het ritme
van het dorp;
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5.

In Midden-Drenthe zijn alle dagelijkse voorzieningen
voorhanden, de meer stedelijke voorzieningen zijn net
buiten de gemeentegrenzen te vinden in Assen,
Hoogeveen, en Emmen. Goede infrastructurele
verbindingen zorgen ervoor dat deze voorzieningen ook
op meerdere manieren te bereiken zijn;

6.

Midden-Drenthe heeft uitnodigende entrees, zowel
vanaf de A28 of de N381, als rondom het
treinstation van Beilen;

7.

Nieuwe ontwikkelingen in Midden-Drenthe passen
binnen de landschappelijke schaal waarbinnen een
ontwikkeling ingepast dient te worden en dragen bij
aan de levendigheid van deze dorpen en buurten;

8.

9.

Midden-Drenthe biedt boeren de ruimte om hun
bedrijven te ontwikkelen tot florerende
ondernemingen op een wijze die past bij het
landschap waarin de onderneming gelegen is;

Midden-Drenthe geeft ruimte aan de natuur om de
ontbrekende schakels in de Ecologische
Hoofdstructuur in te vullen met waardevolle natuur
en draagt zo bij aan een levendig platteland;

10. Midden-Drenthe introduceert een integrale aanpak
voor de waterhuishouding binnen de gemeente,
waarbij, door het vasthouden van water in het
gebied, wordt bijgedragen aan versterking van de
landbouw en de natuurontwikkeling, wat op zijn
beurt weer bijdraagt aan een levendig platteland,
waar ook toeristen graag op bezoek komen.
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4

OP, IN, VOOR, VAN EN DOOR HET
PLATTELAND

Een belangrijk kenmerk van een plattelandsgemeente is dat er veel verschillende mensen actief zijn binnen
de gemeentegrenzen. Ieder op zijn eigen wijze en met veelal andere motieven. In een levendige
plattelandsgemeente worden de aanwezige verschillen ingezet om bij te dragen aan een platteland, waarin
ieder zijn ding kan doen en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit versterkt. Vanuit elke discipline wordt op
passende wijze bijgedragen aan het versterken van de levendigheid van Midden-Drenthe.

4.1

wonen OP het platteland

ESSENTIE:
Wonen in Midden-Drenthe doe je met de voordeur in het dorp en de achterdeur aan het landschap. De
belangrijkste plek in het dorp is de overdekte ontmoetingsplek, waar de bewoners van de kern
samenkomen en gezamenlijke activiteiten ontplooien. Een belangrijke kwaliteit van Midden-Drenthe is de
grote variatie tussen de aanwezige dorpen en buurten. Per dorp wordt dan ook gekeken hoe een
kwaliteitslag gemaakt kan worden.
In verband met de nog beperkte groei wordt alleen ten oosten van Beilen, een gebied met
woninguitbreiding voorzien. De overige dorpen groeien in een maat, schaal en ritme die past bij het dorp.
AGENDA
- Midden-Drenthe heeft er in 2030 ten oosten van Beilen een nieuw dorp bij.
- Locatiespecifieke aanpak van kwaliteitsverbetering in de kernen:
> Westerbork nadruk op inbreiden;
> Smilde en Bovensmilde nadruk op herstructureren;
> Ter versterking van de vitaliteit van de overige dorpen en buurten is ook daar een beperkte ruimte
om te groeien, waarbij de nieuwe woningen vanuit kwalitatief oogpunt van toegevoegde waarde zijn
voor de levendigheid in het dorp. De groei past qua ritme en korrel bij de kern;
- In Hooghalen is ruimte voor een beperkte uitbreiding van het dorp. De ligging van deze kern nabij de te
ontwikkelen Florijn-as in Assen biedt kansen voor het aanbieden van een exclusieve dorpse
woonkwaliteit, complementair aan de woonmilieus die binnen Assen aangeboden worden.
- Nieuwbouw sluit aan op de woningbehoefte, waarbij flexibiliteit geboden wordt in tijd en doelgroep (=
levensbestendig bouwen), zodat ook ingespeeld kan worden op vergrijzing.
- Vraag naar woningen is nu met name eenpersoonshuishoudens en gezinswoningen voor ‘lager’
opgeleiden en woningen voor terugkerende jonge gezinnen, waarvan de ouders tijdens studie
vertrokken zijn.
- In kleinschalige gebieden herbestemmen van boerderijen tot bij voorbeeld het nieuwe erven concept (=
voormalige boerderijen waar burgers bij elkaar op een erf wonen en het landschap eromheen beheren).
- 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.
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4.2

faciliteren VAN het platteland (zorg en voorzieningen)

ESSENTIE:
In een gebied met zo’n lage dichtheid als Midden-Drenthe kunnen niet in elk dorp alle dagelijkse
voorzieningen voor handen zijn. De mensen die hier
wonen weten dit en accepteren dat ook. Vaak
organiseren zij zelf dat kinderen in een naastgelegen
dorp naar school kunnen. Wel is het belangrijk hier
goede afspraken over te maken, ook met de
gemeente. Zo is voor iedereen helder dat vanwege
haar ligging en grootte Beilen de centrale kern is.
Hier wordt bijvoorbeeld het voorgezet onderwijs
aangeboden. Smilde, Bovensmilde en Westerbork zijn
de subcentra. Deze kernen beschikken over alle
dagelijkse voorzieningen. Voor de stedelijke functies
is men in Midden-Drenthe aangewezen op de
omliggende steden Assen, Hoogeveen, Emmen en
Groningen. Wel beschikt elk dorp over een overdekte
ontmoetingsplek, passend bij de maat, schaal, vorm,
draagvlak en de behoefte van die gemeenschap.
Uitgangspunt is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
AGENDA
- De lage woningdichtheid vraagt om een scherpe keuze in het aanbod aan voorzieningen.
- Beilen is de centrale kern van de gemeente, Smilde, Bovensmilde en Westerbork zijn de subcentra.
- Ieder dorp heeft zijn eigen overdekte ontmoetingsplek.
- Voorzieningen worden afgestemd op onder meer het aanwezige draagvlak en passen bij de omvang van
de dorpen en buurten.
- Uitbreiden van bestaande woningen is toegestaan ten behoeve van mantelzorg.

4.3

Zorgen VOOR het platteland (natuur en landschap)

ESSENTIE:
In een levendig platteland zijn wonen, landbouw, natuur en toerisme met elkaar in evenwicht. In MiddenDrenthe is grofweg sprake van een ‘natuurlijke’ ordening van de verschillende pijlers. Grootschalige
agrarische bedrijven op het voormalige hoogveen, kleinschalige agrarische bedrijven veelal met
nevenfuncties en toerisme in de beekdalen en een mix van beiden op het zand. De natuurgebieden komen
op alle ondergronden voor. Om de natuurwaarden een extra impuls te geven wordt ruimte gegeven om
(samen met andere partijen) de Ecologische Hoofdstructuur te vervolmaken.
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AGENDA
- De gemeente werkt samen met alle beheerders en beleidsmakers van het totale Drents Plateau, om
deze als eenheid te blijven herkennen en te versterken;
- Lijnen die het Drents Plateau nu reeds doorsnijden moeten lijnen blijven en geen ontwikkelingsassen
vormen die als barrière werken. Het betreft hierbij in het bijzonder de zone tussen A28 en het spoor,
maar ook de N381 en de Drentse Hoofdvaart. Dit vraagt onder andere om een zorgvuldige inpassing
van het bedrijventerrein Ossebroeken;
- Zichtbaar houden en versterken van de verschillende landschappen (voormalig hoogveen, zandgronden
en beekdalen) als identiteitsdragers van (Midden-)Drenthe;
- Op basis van de landschappelijke schalen toetsen of initiatieven passen bij een gebied. De
landschappelijke schalen maken onderscheid in:
> grootschalige plattelandsgebieden op het voormalige hoogveen: ruimte bieden aan agrarische
bedrijven om goed te boeren (= terughoudend met andere functies);
> plattelandsgebied op het zand, waarin de korrel van het landschap sterk varieert: per gebied
bepalen of verbreding van de landbouw hier een toegevoegde waarde vormt;
> kleinschalig beekdalenlandschap: ruimte bieden voor verbreding van de landbouw met andere
(aanverwante) functies zoals recreatie, zorg, educatie, agrarisch natuurbeheer enz. - geen
bebouwing in de beekdalen;
- Afronden Ecologische Hoofdstructuur en benutten lokale ecologische kansen, door o.a. het aanleggen
van flauwe oevers (ook in de kernen);
- Omdat het landschap een gezamenlijke verantwoordelijkheid is zoekt de gemeente naar
samenwerkingspartners bij het beheer en de ontwikkeling ervan;
- Vasthouden van water binnen de gemeentegrenzen, met name in de beekdalen;
- Actief inzetten op duisternis als kwaliteit bij ruimte en lage dichtheid.

4.4

water OP het platteland

ESSENTIE:
Een belangrijke opgave voor Midden-Drenthe, in verband met de klimaatverandering (waardoor steeds
extremere natte en droge perioden voor komen), is de inrichting van een nieuwe waterhuishouding.
Uitgangspunt hierbij is dat het water wordt vastgehouden daar waar het valt.
Aangezien de beekdalen van oudsher altijd de plek was waar het water opgevangen werd, biedt dit ook nu
kansen.
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Door het vasthouden van water in de beekdalen, kunnen deze in gebieden ontwikkeld worden voor nieuwe
natuur, dat op haar beurt weer bijdraagt aan de toeristische aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de
gemeente. Naast minder afhankelijkheid van het water uit de omgeving in drogere perioden helpt het
geleidelijk afwateren naar de randen van het plateau buurgemeente Meppel droge voeten te houden in de
natte perioden en hoeft er minder water de gemeente ingepompt worden in de drogere perioden. Zo wordt
invulling gegeven aan Veranderend Naoberschap op intergemeentelijk niveau.
AGENDA
- Transformatie van de waterhuishouding, waarbij met name in de beekdalen het water langer wordt
vastgehouden.
- Benutten van deze transformatie om ook de pijlers natuur, recreatie en wonen te versterken.
- Goede afstemming met de andere waterbeheerders op het plateau.

4.5

genieten VAN het platteland (recreatie en toerisme)

ESSENTIE
In 2030 is Midden-Drenthe nog altijd een prachtige uitgestrekte gemeente waar mensen graag voor kortere
of langere tijd verblijven op één van de vele prachtige accommodaties die hier te vinden zijn. Een fijnmazig
netwerk van recreatieve voet- en fietspaden ontsluit de verschillende landschappen die Midden-Drenthe rijk
is.
De Toeristische Overstappunten (TOPs) zorgen voor een prettige spreiding van
de toeristen over het gebied, met gezelligheid in de dorpen en rust en ruimte
in de natuurgebieden. De ecologische hoofdstructuur is grotendeels afgerond
en omvat prachtige natuurgebieden als het Mantingerzand en –bos, het
Elperstroomgebied, het Fochteloërveen, en het Leggelderveld.
Recreatieondernemers gaan bewust om met het omliggende landschap en
dragen hun steentje bij aan het leven op het platteland. Soms door het landschap te onderhouden, soms
door te investeren in extra voorzieningen die zowel door gasten als door buurtbewoners gebruikt kunnen
worden. Door deze wijze van ondernemen blijft de rijke variatie van het Drents platteland behouden en dat
is precies waarvoor de toeristen naar Midden-Drenthe komen.
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AGENDA
- De beleefbaarheid van de landschappelijke diversiteit van de plattelandsgemeente versterkten (met
behulp van recreatieve routes (o.a. het knooppuntennetwerk) en dit uitdragen (in promotiemateriaal).
- Midden-Drenthe positioneren als (recreatief) centrum van de Drentse Hooglanden.
- Het recreatief (ster)netwerk vanuit Beilen richting alle uithoeken van de Drentse Hooglanden
vervolmaken (ook OV), inclusief Dwingelderveld en de Drentsche Aa, maar ook TT-circuit.
- Ontwikkelen Toeristische Overstappunten (TOPs):
> Westerbork (toeristisch centrum);
> Orvelte (museumdorp);
> Speelstad Oranje, (overdekte toeristische attractie);
> Stationsgebied Beilen (entree Midden-Drenthe en Dwingelderveld voor reizigers openbaar vervoer);
> Hoogersmilde, (toegangspoort Drents-Friese Wold);
> Smilde (land-water knooppunt voor de vaarrecreanten op land).
- Transformatie (beide zijden) van het stationsgebied:
> TOP-faciliteiten (VVV, fietsverhuur en horecapunt);
> OV-knooppunt;
> Park&Ride faciliteiten bij het station
> het treinstation van Beilen is het belangrijkste toeristisch opstappunt van de provincie Drenthe.
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4.6

werken IN het platteland (economie en bedrijvigheid)

ESSENTIE
Ook bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen moet een afweging gemaakt worden waar dit wel en
waar dit niet gewenst is. In Midden-Drenthe is op drie locaties nog ruimte voor bedrijven. Allereerst wordt
Ossebroeken afgerond met de ontwikkeling van fase 2.
Een tweede grote locatie is het ETP/MERA terrein
dat zich onder de naam Energie Transitie Park
profileert als de locatie in Noord Nederland voor
bedrijven die op het gebied van energie omzetting
en duurzaamheid werkzaam zijn. De specialisatie
van het terrein biedt kansen om, naast
werkgelegenheid, in te zetten op
kennisontwikkeling. De laatste locatie waar
bedrijven uit de gemeente een nieuw bedrijfspand
kunnen vestigen is het terrein Leemdijk Noord. Op
dit terrein kunnen zich lokale bedrijven uit de
agro-industrie vestigen.
Alle andere bedrijventerreinen behouden in
principe hun huidige omvang en krijgen waar
nodig een kwaliteitsimpuls door middel van herstructurering van de terreinen. Wanneer echter in de
toekomst een tekort aan kleinschalige bedrijfsruimte ten behoeve van de lokale bedrijvigheid ontstaat, dan
zal hier uiteraard een passende oplossing voor worden gezocht.

AGENDA
- Locatiespecifieke aanpak van kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen in Midden-Drenthe:
> Uitbreiden/afronding Ossebroeken met met de ontwikkeling van fase 2;
> Invulling geven aan het Energie Transitie Park, met gespecialiseerde grootschalige bedrijven op het
terrein van energie transitie;
> Invulling geven aan het bedrijventerrein Leemdijk Noord, met bedrijven uit de agro-industrie;
> Verbeteren stationsgebied Beilen in relatie tot het bedrijventerrein de Zuidmaten;
> Verbeteren entrees vanaf A28 en de N381;
> Kwaliteitsverbetering waar nodig door middel van herstructurering en optimalisering van de overige
bedrijventerreinen in de gemeente;
> Per individueel pand buiten de bedrijventerreinen beoordelen of bedrijfsvestiging in een
vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied bijdraagt aan het behouden of de
versterking van de levendigheid in het gebied;
- De bedrijventerreinen in Midden-Drenthe afstemmen met de reeds aanwezige bedrijventerreinen in de
directe omgeving (Assen - FlorijnAs en Hoogeveen);
- Het Energie Transitie Park actief ondersteunen op gebied van duurzaamheid, kennisontwikkeling en
(gespecialiseerde) werkgelegenheid.
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4.7

bewegen DOOR het platteland (verkeer en vervoer)

ESSENTIE
De meeste Drenten hebben een auto, met de lage woningdichtheid in dit gebied ontkom je daar niet aan.
Anders dan veel andere gemeenten in Drenthe is de ontsluiting van Midden-Drenthe uitstekend met de
ligging van de A28, de N381 en het spoor centraal in de gemeente. Door deze goede ontsluiting is het
mogelijk te wonen in het Drentse landschap en toch snel op je werk te zijn, ook al is het bedrijf gelegen op
grotere afstand. Dit geldt ook met betrekking tot de gewenste voorzieningen. Midden-Drenthe is trots op
het feit dat hier het landschap nog goed beleefbaar is vanaf de transportassen. De entrees vanaf deze
assen (de afslagen van de A28, de N381 en het station Beilen) krijgen een meer uitnodigende en
representatieve uitstraling die past bij de gewenste ambitie van Midden-Drenthe als levendige
plattelandsgemeente. Daarnaast wordt het recreatieve netwerk verfijnd en zo gepositioneerd dat het
diverse Drentse landschap optimaal beleefbaar wordt.
Aansluitend bij het profiel van een plattelandsgemeente komen verkeerslichten niet voor en wordt de
verkeersruimte zo ingericht, dat zonder een woud aan verkeersborden duidelijk is
wat er als verkeergebruiker van je verwacht wordt. Dit past bij het Veranderd
Naoberschap, waar je samen verantwoordelijkheid draagt voor een aangename en
veilige deelname aan het verkeer in Midden-Drenthe.
In een gemeente waarin de auto zo’n grote rol speelt bij de
verplaatsing van haar inwoners is voldoende aanbod van
parkeergelegenheid een vanzelfsprekendheid. Voldoende
parkeerplaatsen voor het bezoeken van de aanwezige voorzieningen, voor het
bevorderen van de mobiliteit voor ouderen maar ook voor de toeristen en
recreanten die de gemeente bezoeken.
AGENDA
- Bewoners van een plattelandsgemeente verplaatsen zich in eerste instantie met de auto.
- Aanhaken op nationale verkeersnetwerk (A28 en spoor);
- Ontwikkelen van een fijnmazig (recreatief) netwerk, om de leesbaarheid van het landschap te vergroten
voor voetgangers, fietsers en ruiters);
- Station Beilen positioneren als toegangspoort van (Midden-)Drenthe en oriënteren op het landschap;
- Transformatie van het stationsgebied inzetten als vliegwiel voor kwaliteitsverbetering (van de entree)
van Beilen;
- Om de infrastructuur binnen de kernen aan te laten sluiten bij de maat en schaal van de dorpen zijn
daarbuiten op enkele locaties grootschalige ingrepen noodzakelijk:
> hoofdontsluiting Westerbork;
> ontsluiting Beilen;
- Inzetten op een veilige, begrijpelijke en ontspannen verkeersafwikkeling;
- Rondom de voorzieningen (zowel dagelijkse als recreatieve) zijn voldoende parkeerplaatsen
voorhanden.
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5
5.1

BETALEN VOOR HET PLATTELAND
Inleiding

De structuurvisie Midden-Drenthe geeft in
hoofdlijnen de wenselijke ontwikkelingen
weer voor de periode tot 2030 binnen de
gemeentegrenzen. Dit hoofdstuk geeft weer
hoe de gemeente voorziet om deze
ontwikkelingen in uitvoering te brengen. Een
aantal hiervan is concreet te vertalen in
projecten; overige ontwikkelingen dienen
verder onderzocht en uitgewerkt te worden.
De uitvoering van de visie vraagt om
investeringen door verschillende partijen. De
mogelijkheden voor deze financiering zijn
ook in deze paragraaf benoemd.

5.2

Ontwikkelkaders

Bij de uitwerking van de verschillende maatregelen is het van belang dat de gemeente kan sturen en
toetsen aan gestelde ontwikkelkaders. De gemeente kan ontwikkelingen zelf actief op pakken of
gezamenlijk met de markt. Een andere mogelijkheid is dat de gemeente ontwikkelingen van derde partijen
faciliteert. Dit betekent dat de gemeente ontwikkelkaders moet gaan vaststellen, bijvoorbeeld per
landschapstype. Deze kaders geven aan waarbinnen de ontwikkelingen kunnen plaatsvinden en initiatieven
worden hieraan getoetst.

5.3

Mogelijkheden financiering

Indien de gemeente de ontwikkeling actief gaat oppakken, zijn voor het financieren van de genoemde
voorzieningen en projecten verschillende mogelijkheden. De gemeente kan eigen middelen inzetten, uit
bijvoorbeeld de gronduitgifte. De gemeente
kan en is in bepaalde gevallen verplicht een
bijdrage te vragen van private partijen en de
gemeente kan op zoek gaan naar subsidies.
Deze mogelijkheden en verplichtingen worden
kort toegelicht.
Gronduitgifte
De gemeente heeft grondeigendom in een
aantal te ontwikkelen projecten. Indien de
marktconforme prijs van bouwrijpe grond
hoger is dan de kostprijs, dan maakt de
gemeente winst. De gemeente is vrij deze
bedragen in te zetten. Zo kan de gemeente de
winst uit een woningbouwlocatie inzetten
voor de herstructurering van de openbare
ruimte in bestaande woonwijken.
Bijdrage private partijen
De gemeente is sinds de invoering van de Wro
verplicht bij een nieuwe ontwikkeling
kostenverhaal te plegen op grondeigenaren
die een bouwplan indienen. Dit zijn
bijvoorbeeld kosten ten aanzien van het
bouw- en woonrijp maken of plankosten.
Deze kosten worden grondexploitatiekosten
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genoemd. Hiernaast mag de gemeente ook een bijdrage vragen voor de (bovenwijkse) voorzieningen
(enkele voorbeelden zijn nutsvoorzieningen, groen, infrastructuur, natuur en milieuvoorzieningen), de
bovenplanse kosten/verevening (verliesgevende locaties koppelen aan winstgevende locaties) en een
bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen. (Ontwikkelingen die niet vallen onder het begrip bovenwijkse
voorziening, bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen)
De gemeente kan deze kosten op twee manieren verhalen: privaatrechtelijk of publiekrechtelijk.
Privaatrechtelijke wijze
Op privaatrechtelijke wijze sluit de gemeente een anterieure overeenkomst met een partij die de
grondexploitatie draagt. Hierin worden afspraken gemaakt over de bijdrage in grondexploitatiekosten,
(bovenwijkse) voorzieningen (bijv. nutsvoorzieningen,
riolering, infrastructuur, parkeervoorzieningen,
onbebouwde recreatie- en groenvoorzieningen) en de
bovenplanse kosten/verevening (verevenen tussen
verschillende projecten) en een bijdrage aan ruimtelijke
ontwikkelingen (niet zijnde bovenwijkse
voorzieningen).
Publiekrechtelijke wijze
Indien de gemeente niet tot overeenstemming kan
komen met de grondeigenaren, dan vindt
kostenverhaal plaats via het exploitatieplan. Kosten
zijn dus publiekrechtelijk afdwingbaar. Hieronder
vallen de grondexploitatiekosten, de (bovenwijkse)
voorzieningen en de bovenplanse kosten/verevening. Het verhaal van bijdragen aan ruimtelijke
ontwikkelingen is echter niet mogelijk via een exploitatieplan.
Subsidie
De gemeente kan op zoek gaan naar subsidies bij andere overheden als
provincie en rijk. Voorbeelden zijn o.a. subsidies voor infrastructurele
werken of ontwikkeling van natuur.

5.4

Rol structuurvisie

Bovenwijkse voorziening
Om de fondsbijdrage voor bovenwijkse voorzieningen afdwingbaar te maken zal de bestaande nota
Grondbeleid en het fonds bovenwijkse voorzieningen moeten worden aangepast. De structuurvisie vormt
de beleidsmatige onderbouwing voor dit document. Hierbij is aangegeven welke projecten dienen bij te
dragen aan welke bovenwijkse voorzieningen. Tevens is aangegeven welk fonds wordt opgericht met de
betreffende doeleinden.
Bovenplanse kosten/verevening
Het is mogelijk om bovenplanse kosten voor meerdere locaties in een exploitatieopzet in de vorm van een
fondsbijdrage op te nemen. Projecten met winst kunnen bijdragen aan projecten waarop een verlies te
verwachten is. Een dergelijk bijdrage is alleen afdwingbaar indien deze relatie tussen projecten in een
vastgestelde structuurvisie is vastgelegd. Daarnaast dient een fonds te worden ingesteld.
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen
In artikel 6.24 Wro is aangegeven dat een bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen privaatrechtelijk
vastgelegd kan worden mits de ruimtelijke ontwikkeling is omschreven in een vastgestelde structuurvisie.
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6

SAMENVATTING

Midden-Drenthe is een gemeente met een grote
diversiteit. De manier waarop de mensen er wonen
verschilt er per dorp. Daarnaast kent het een grote
diversiteit aan landschappen; de grootschalige voormalige
hoogveengebieden, de hoger gelegen zandgronden en de
kleinschalige beekdalen. Deze gegevenheid vanuit de
ondergrond zijn van grote invloed op de ruimtelijke
inrichting van Midden-Drenthe, vormgeving van de dorpen
en het type samenleving die zich daarop heeft gevormd.
Het is daarmee een prachtig vertrekpunt voor het
opstellen van deze structuurvisie.
Een levendige plattelandsgemeente koestert de aanwezige ruimte enerzijds, maar biedt daarnaast ook
ruimte voor een grote diversiteit in het woningaanbod, voor verschillende vormen van landbouw (van
intensief tot verbreed), voor natuurontwikkeling en het vergroten van haar toeristische aantrekkelijkheid.
Bij het inzetten op een levendig platteland hoort ook het maken van scherpe keuzes in dat wat je samen
wel en dat wat je vooral ook niet doet. In deze structuurvisie worden de volgende keuzes gemaakt:
- Midden-Drenthe zet in op haar pijlers wonen, landbouw, natuur en recreatie;
- Midden-Drenthe ontwikkelt Beilen tot de centrale kern van haar gemeente, met bijbehorende uitstraling
en voorzieningen. Hier wordt ruimte geboden om te groeien, zowel qua woningen in het gebied ten
oosten van Beilen, als voor bedrijven op het bedrijventerrein Ossebroeken fase 2;
- Vanwege de grote diversiteit aan dorpen en buurten wordt per dorp of buurt bekeken welke strategie
passend is voor een kwaliteitimpuls en het versterken van de dorpsgemeenschappen. Naast de inzet op
Beilen Centraal ligt daarbij het accent in Westerbork op inbreiding en bij Smilde en Bovensmilde op
herstructurering. De overige kernen groeien op zeer passende wijze, in het ritme van het dorp;
- In Midden-Drenthe zijn alle dagelijkse voorzieningen voorhanden, de meer stedelijke voorzieningen zijn
net buiten de gemeentegrenzen te vinden in Assen, Hoogeveen, en Emmen. Goede infrastructurele
verbindingen zorgen ervoor dat deze voorzieningen ook op meerdere manieren te bereiken zijn;
- Midden-Drenthe heeft uitnodigende entrees, zowel vanaf de A28 of de N381, als rondom het
treinstation van Beilen;
- Nieuwe ontwikkelingen in Midden-Drenthe passen binnen de landschappelijke schaal waarbinnen een
ontwikkeling ingepast dient te worden en dragen bij aan de levendigheid van deze dorpen en buurten;
- Midden-Drenthe biedt boeren de ruimte om hun bedrijven te ontwikkelen tot florerende ondernemingen
op een wijze die past bij het landschap waarin de onderneming gelegen is;
- Midden-Drenthe geeft ruimte aan de natuur om de ontbrekende schakels in de Ecologische
Hoofdstructuur in te vullen met waardevolle natuur en draagt zo bij aan een levendig platteland;
- Midden-Drenthe introduceert een integrale aanpak voor de
waterhuishouding binnen de gemeente, waarbij door het
vasthouden van water in het gebied wordt bijgedragen aan
versterking van de landbouw en de natuurontwikkeling, wat op
zijn beurt weer bijdraagt aan een levendig platteland, waar ook
toeristen graag op bezoek komen.
Met deze structuurvisie ligt er een ruimtelijk kader voor het
versterken van de kwaliteiten van Midden-Drenthe als levendige
plattelandsgemeente. Dit kan de gemeente niet alleen. Met het in
deze visie geïntroduceerde Veranderend Naoberschap wordt
onderstreept dat van de bewoners en ondernemers binnen de gemeente een actieve rol wordt verwacht bij
de ontwikkeling van Midden-Drenthe tot een gemeente waarin het Platteland Leeft!
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http://www.youtube.com/TrainsofHolland
http://www.deltaforum.net/nieuwsa/322-nationaal-waterplan-peilstijging-ijsselmeer-nader-onderzochtFoto catalogus Harm Woldhek
Monitor Recreatie & Toerisme, Nulmeting 2010, Evy Goessen, Maart 2010
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