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Toelichting 

Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

In 1997 hebben de waterschappen Wold en Wieden en Groot Salland, het (toenmalige) Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de provincie Overijssel en de (toenmalige) gemeenten 
Brederwiede, Steenwijk, IJsselham en Zwartsluis het Perspectief voor Noordwest Overijssel 
vastgesteld. Dit perspectief bevat gebiedsgericht beleid voor Noordwest Overijssel. Het beleid is 
gericht op het benutten van kansen voor versterking van de natuur, landbouw en recreatie en van 
kansen voor verbetering van de leefbaarheid en de economische structuur in het gebied. Het 
gebiedsgericht beleid omvat een samenhangend pakket beleidsvoorstellen en dient als gezamenlijke 
overkoepelende beleidsvisie voor de betrokken overheden. 

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben als vervolgstap op het perspectief in hun vergadering 
van 20 oktober 2004 het Raamplan Strategisch Groenproject Noordwest Overijssel (SGP Noordwest 
Overijssel) goedgekeurd. Dit Raamplan is opgesteld door de landinrichtingscommissie. In het 
Raamplan staan de maatregelen beschreven om de vastgestelde doelstellingen binnen de 
projectgrens van het Noordwest Overijssel te realiseren. Het beschrijft waar nieuwe natuur komt, hoe 
deze gebieden worden ingericht, hoe de landbouwgebieden worden ingericht en welke nieuwe 
recreatieve routes en voorzieningen worden gerealiseerd. Ook zijn in het plan maatregelen 
voorgesteld om het landschap te versterken. Een belangrijk uitvoeringsinstrument daarbij is de 
herinrichting van het gebied. Het plangebied voor Noordwest Overijssel is ingedeeld in de volgende 
deelgebieden: 

� Scheerwolde; 
� Rond de Weerribben; 
� Vollenhove-Blokzijl; 
� Wieden-Weerribben. 

Om in te kunnen spelen op veranderingen in het gebied, veranderingen in het beleid en om de 
financieringsverplichting flexibel te houden, worden de maatregelen in verschillende 
uitvoeringsmodules uitgevoerd. 

Met ingang van 1 januari 2007 is een nieuwe wet van kracht voor de inrichting van het landelijk 
gebied, de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). Deze wet vervangt de oude Landinrichtingswet. 
Op grond van artikel 17 WILG dient als basis voor een wettelijke herverkaveling een inrichtingsplan te 
worden vastgesteld. Ten behoeve van de realisatie van het Raamplan is voor het deelgebied 
Scheerwolde het Inrichtingsplan Scheerwolde opgesteld. 

De doelen van het Inrichtingsplan Scheerwolde zijn de volgende: 

Behoud en versterking kwaliteit natuur en (cultuur)landschap 

Toelichting: Hoofddoelstelling is het vrijmaken en/of inrichten van de begrensde nieuwe 
natuurgebieden Meenthebrug, Wetering Oost, Wetering West, Polder Giethoorn en 20 hectare ten 
noordoosten van het Giethoornse Meer. Met de begrenzing van de nieuwe natuur is er naar gestreefd 
om de achteruitgang van de bestaande natuurwaarden in de Weerribben en de Wieden te keren. De 
bestaande nieuwe natuurgebieden binnen Noordwest Overijssel worden vergroot en met elkaar 
verbonden en ook verbonden met de bestaande natuurgebieden Olde Maten en Veer-slootlanden 
(gemeente Staphorst) en Rottige Meenthe (gemeente Weststellingwerf). 

Perspectiefvolle landbouw  

Toelichting: Hoofddoelstelling voor de landbouw is het ontwikkelen en versterken van een duurzame 
en concurrerende landbouw. Tevens wordt gestreefd naar het verminderen van de milieubelasting. 
Verbetering van de verkaveling en afstemming van de waterhuishouding op de landbouw wordt 
gezamenlijk opgepakt. Door het waterschap wordt een Watergebiedsplan vastgesteld voor de 
blijvende landbouwpolders binnen deelgebied Scheerwolde. De projectgrens van deelgebied 
Scheerwolde komt overeen met de grens van het wettelijke herverkavelingsgebied 
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Economische vitaliteit  

Toelichting: Hoofddoelstelling voor dit thema is het vergroten van aantrekkelijke en kwalitatief 
hoogwaardige recreatiemogelijkheden in Noordwest Overijssel. Daarmee wordt bijgedragen aan het 
creëren van werkgelegenheid ter compensatie van de verliezen in de agrarische sector en wordt 
voldaan aan de recreatiebehoeften van de inwoners en toeristen.  

Veerkrachtig watersysteem 

Toelichting: Binnen dit speerpunt zijn twee hoofddoelstellingen te onderscheiden, namelijk het 
optimaliseren van het watersysteem en het realiseren van een waterbergingsopgave. Met betrekking 
tot het optimaliseren van het watersysteem is het belangrijkste principe, dat knelpunten in de 
waterhuishouding duurzaam worden opgelost. Dat houdt in dat de omgeving of toekomstige 
generaties niet worden opgezadeld met (nieuwe) problemen en dat rekening wordt gehouden met te 
verwachten ontwikkelingen, zoals een veranderend klimaat, een toekomstige bodemdaling, de te 
verwachten zeespiegelstijging en een hoger peil van het IJsselmeer. Daarnaast wil het waterschap bij 
het kiezen van oplossingen voor knelpunten zoveel mogelijk aansluiten bij de natuurlijke processen in 
watersystemen, zodat zij minder gevoelig worden voor extreme omstandigheden (zoals extreem veel 
neerslag of extreme droogte). In het kader van het realiseren van een waterbergingsopgave krijgen 
de nieuwe natuurgebieden als nevenfunctie waterberging. In totaal wordt in het deelgebied 
Scheerwolde in de natuurgebieden minimaal 2,7 miljoen m

3
 nieuwe waterberging gerealiseerd, 

verdeeld over Wetering Oost en West (samen minimaal 2,4 miljoen m
3
 berging) en Polder Giethoorn 

(0,3 miljoen m
3
 berging). 

Het deelgebied Scheerwolde, zoals bedoeld in het Inrichtingsplan Scheerwolde, heeft een 
oppervlakte van circa 4.450 hectare. Het deelgebied ligt rondom het dorp Scheerwolde, ten oosten 
van Nationaal Park Wieden-Weerribben en ten westen van de stad Steenwijk. Het Kanaal Ossenzijl-
Steenwijk vormt de noordgrens, met uitzondering van het gebied Meenthebrug Noord. De oostgrens 
wordt gevormd door Kanaal Beukers-Steenwijk. 

 

Afbeelding 1. Het deelgebied Scheerwolde conform het Inrichtingsplan Scheerwolde.  
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In het deelgebied Scheerwolde zijn enkele kleinere gebieden te onderscheiden in navolging van het 
WILG Inrichtingsplan Scheerwolde. Het zijn de volgende gebieden: 

� Wetering Oost; 
� Wetering West; 
� Meenthebrug Noord; 
� Giethoornse meer; 
� Polder Giethoorn; 
� Landbouwpolders Giethoorn. 
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Afbeelding 2. Gebiedsindeling deelgebied Scheerwolde conform MER Inrichtingsplan Scheerwolde. 

Om realisatie van het Inrichtingsplan Scheerwolde, voor zover het de inrichting van nieuwe 
natuurgebieden betreft, mogelijk te maken, dienen de huidige bestemmingsplannen te worden 
herzien. De gronden hebben momenteel geen natuurbestemming en kennen geen binnenplans 
flexibiliteitsinstrumentarium dat benut zou kunnen worden ten behoeve van de natuurontwikkeling.  



 Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Landinrichting Wetering-Oost  

 NL.IMRO.1708.BGBWeteringOost-VO01  9  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland heeft op 3 mei 2011 
besloten dat de bestemmingsplannen ten behoeve van een tweetal nieuw in te richten 
natuurgebieden dienen te worden herzien, namelijk ten behoeve van: 

� het gebied Wetering Oost; 
� het gebied Wetering West. 

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied Wetering Oost. 

Voor het gebied Wetering Oost is momenteel het bestemmingsplan Buitengebied - Jong 
Ontginningslandschap en De Wetering 1983 van kracht, vastgesteld door de raad van de 
(voormalige) gemeente IJsselham bij besluit van 4 juli 1983 en goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten van Overijssel bij besluit van 15 januari 1985, nummer 22605. 

1.2  Uitgangspunten voor het plan 

1.2.1  Milieueffectrapportage 

Voor het wijzigen van de functie landbouw naar natuur in een gebied van meer dan 250 hectare is 
een milieueffectrapportage (Project-m.e.r.) nodig. In het Inrichtingsplan Scheerwolde wordt een 
functiewijziging beoogd voor circa 360 hectare. Dit betekent dat ten behoeve van de besluitvorming 
over het WILG-Inrichtingsplan en voor de herziening van de bestemmingsplannen een Project-m.e.r. 
dient te worden doorlopen. 

De realisering van nieuwe natuur in een aantal deelgebieden binnen het plangebied Scheerwolde 
gaat gepaard met een aanzienlijke peilverhoging. Het besluit hierover is volgens het Besluit 
Milieueffectrapportage 1994 niet m.e.r.-plichtig. Volgens de uitspraak van het Europese Hof van 
oktober 2009 moet bij een maatregel die niet de drempelwaarde overschrijdt, maar wel in een 
gevoelig gebied ligt, toch naar de milieueffecten worden gekeken (Project-m.e.r.). 

Daarnaast is het spoor van de natuurbescherming van belang. Dit houdt in dat, indien een 
voorgenomen activiteit mogelijk significante negatieve effecten op een Natura 2000-gebied heeft, een 
zogenoemde passende beoordeling en een Plan-m.e.r. moeten worden uitgevoerd. Een voortoets zal 
uitwijzen of de maatregelen mogelijk een significant negatief effect geven op twee nabij gelegen 
Natura 2000-gebieden de Wieden en de Weerribben. 

Aangezien in dit geval dus zowel sprake is van de verplichting tot het uitvoeren van een Plan-m.e.r. 
als een Project-m.e.r. worden deze beide gecombineerd in één milieueffectrapport (MER). In verband 
hiermee is het MER Inrichtingsplan Scheerwolde (Grontmij Nederland B.V., 5 januari 2011) 
opgesteld. 

In het MER zijn voor de in te richten natuurgebieden in het deelgebied Scheerwolde alternatieven 
beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie, het zogenaamde nul-alternatief. De 
referentiesituatie is gedefinieerd als de autonome ontwikkeling van het gebied. De autonome 
ontwikkeling is een voortzetting van de huidige ontwikkelingen met daarbij inbegrepen de realisatie 
van het vastgestelde beleid. De autonome ontwikkeling is dus de ontwikkeling die naar verwachting 
plaatsvindt zonder het vaststellen van de nieuwe bestemmingsplannen voor de verschillende 
deelgebieden binnen het deelgebied Scheerwolde. Ten opzichte van de nul-alternatief zijn in het MER 
het basisalternatief (gebaseerd op het inrichtingsplan) en het meest milieuvriendelijke alternatief 
(MMA) onderzocht.  

1.2.2  Nota van uitgangspunten 

Ten behoeve van voorliggend bestemmingsplan en het bestemmingsplan voor Wetering West is een 
Nota van uitgangspunten opgesteld. In deze nota zijn de planologische uitgangspunten voor het 
bestemmingsplan opgenomen. De uitgangspunten behelzen, samengevat, het volgende: 

Natuur  

Het plangebied krijgt de bestemming 'Natuur'. In de natuurbestemming wordt de aanleg en realisatie 
mogelijk gemaakt van de nieuwe natuur. De natuur- en landschappelijke waarden worden zo concreet 
mogelijk benoemd. 
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Bouwmogelijkheden 

In de planregels worden de bouwmogelijkheden zeer beperkt gehouden in verband met de aard en 
het karakter van het gebied. Gebouwen zijn niet toegestaan. Door middel van een 
afwijkingsbevoegdheid kan de bouw van kleine, ondergeschikte gebouwen worden toegestaan, zoals 
bijvoorbeeld schuilhutten en observatiehutjes. Bij recht wordt wel de bouw van een uitkijktoren 
mogelijk gemaakt. Deze toren maakt ook deel uit van het inrichtingsplan. 

Werken en werkzaamheden 

In de planregels wordt de uitvoering van bepaalde, nader omschreven werken, geen bouwwerken 
zijnde, en werkzaamheden in de natuurgebieden onderworpen aan een omgevingsvergunningplicht. 
Niet alleen is dit noodzakelijk vanwege de te beschermen waarden en kenmerken van het 
natuurgebied, ook is dit van belang vanwege artikel 2.7.3 van de Omgevingsverordening Overijssel 
2009 waarin is bepaald, dat bestemmingsplannen regels dienen te bevatten ter bescherming van de 
wezenlijke kenmerken en waarden (van natuurgebieden die deel uitmaken van de EHS). 

Water 

(Nood)waterberging is een belangrijke (mede)gebruiksfunctie in de natuurgebieden. Om dit 
planologisch mogelijk te maken, wordt in de natuurbestemming waterberging met bijbehorende 
voorzieningen mogelijk gemaakt. 

Extensieve dagrecreatie 

Voor het natuurgebied is in het Inrichtingsplan Scheerwolde opgenomen, dat het mogelijk wordt 
gemaakt om er te wandelen. De wandelpaden vormen een onderdeel binnen het op te stellen 
natuurinrichtingsplan. Extensieve dagrecreatie zal dan ook in het bestemmingsplan mogelijk worden 
gemaakt. Hierbij dient te worden gedacht aan wandelen, fietsen, zwemmen, varen et cetera. Dit 
betreft vormen van recreatiezonder specifiek ruimtebeslag en doorgaans zonder noemenswaardige 
effecten op natuur- en landschapswaarden. 

Watergangen 

De hoofdwatergangen in het natuurgebied zijn in het beheer van het waterschap Reest en Wieden. In 
overleg met het waterschap wordt nog bepaald in hoeverre deze watergangen kunnen worden 
meegenomen in de natuurbestemming, of dat deze watergangen een aparte bestemming of 
aanduiding dienen te krijgen. 

Fietspaden 

In het bestemmingsplan worden de tracés van de fietspaden in het natuurgebied aangeduid. 
Aanvullende regels daarbij zullen worden opgenomen over de breedte en verharding van de paden. 
Door middel van een afwijkingsbevoegdheid kan de aanleg van fietspaden elders binnen het gebied 
mogelijk worden gemaakt. 

Bestaande functies 

Het bestaande, van de nieuwe natuurbestemming afwijkende (agrarische) gebruik wordt onder het 
overgangsrecht van het bestemmingsplan gebracht. Binnen de planperiode van het nieuwe 
bestemmingsplan (10 jaar) zal een einde komen aan de huidige landbouwuitoefening in het 
plangebied. 

1.3  Plangebied 

Het toekomstig natuurgebied Wetering Oost omvat gronden gelegen noordwestelijk van de kern 
Scheerwolde. Het gebied wordt omsloten door de Vloddervaart (noordzijde), het Woldlakebos 
(oostzijde), de Luteijnweg (zuidzijde) en de bebouwing aan de oostzijde van de Wetering (westzijde). 
Op afbeelding 2 is het nieuwe natuurgebied Wetering Oost aangegeven (de gronden gelegen binnen 
de paarse begrenzing). 
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1.4  Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de huidige situatie binnen het 
gebied en wordt ingegaan op de ruimtelijke en functionele structuur. Hoofdstuk 3 bevat een 
beschrijving van de toekomstige situatie van het gebied. In hoofdstuk 4 wordt het relevante Europese, 
rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid beschreven. Hoofdstuk 5 bevat een beschrijving van de 
huidige waarden, met name wordt hier ingegaan op flora en fauna, cultuurhistorie en archeologie. In 
hoofdstuk 6 is de waterparagraaf opgenomen. Hoofdstuk 7 bevat een milieuparagraaf. In hoofdstuk 8 
wordt een korte toelichting op het juridische deel van het bestemmingsplan (regels en verbeelding) 
gegeven. De hoofdstukken 9, 10 en 11 betreffen de financieel-economische uitvoerbaarheid 
(hoofdstuk 9) en de maatschappelijke uitvoerbaarheid (hoofdstukken 10 en 11) van het 
bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 2  Huidige situatie 

2.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige situatie in het gebied Wetering Oost. In paragraaf 2.2 
wordt de bestaande ruimtelijke structuur beschreven en vervolgens wordt in paragraaf 2.3 de huidige 
functionele structuur uiteengezet.  

2.2  Ruimtelijke structuur 

2.2.1  Landschap 

Het gebied Wetering Oost maakt deel uit van een jong veenontginningsgebied (grootschalig open 
landbouwgebied), grenzend aan de kernen Steenwijk en Giethoorn in het oosten en de 
natuurgebieden Wieden en Weerribben in het westen. Het gebied bestaat uit verschillende diepe 
polders, waaronder de polders Giethoorn, Halfweg, Gelderingen en Wetering Oost en West, die door 
veenontginningen zijn ontstaan. In deze polders, die pas in de jaren 1928-1962 zijn ontgonnen, wordt 
melkveehouderij afgewisseld met akkerbouw. 

Openheid, grote boerderijen, strokenverkaveling, vaarten en weteringen zijn kenmerkend. Door en 
langs de polders lopen vier grotere waterwegen: Steenwijkerdiep, Kanaal Steenwijk-Ossenzijl, Kanaal 
Beukers-Steenwijk en Wetering. Deze waterwegen worden vooral gebruikt voor de 
recreatiescheepvaart 

De ligging van de watergangen en de overige infrastructuur binnen de polders is op de tekentafel 
bepaald. De meeste wegen zijn recht en lang en de kavels staan hier loodrecht op. Ook staan de 
boerderijen veelal op dezelfde afstand van elkaar. Het gebied is zeer weids en open. Deze weidsheid 
wordt onderbroken door de erfbeplanting rond de boerderijen. Grootschalige natuur binnen het 
plangebied is alleen het Woldlakebos. 

 

Afbeelding 3. Cultuurhistorische landschapstypen Steenwijkerland (bron: 
Landschapsontwikkelingsplan Steenwijkerland). 
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2.2.2  Archeologie 

De veenontginningsgebieden in het noordwesten van het deelgebied Scheerwolde kennen een lage 
archeologische verwachtingswaarde. In het gebied Wetering Oost is een archeologische 
bureaustudie en een inventariserend veldonderzoek (IVO) uitgevoerd. Er zijn geen archeologisch 
waardevolle terreindelen of vondsten aangetroffen. 

2.2.3  Bodem 

Het deelgebied Scheerwolde, waar het gebied Wetering Oost deel van uitmaakt, bestaat vrijwel 
geheel uit een veenlaag op een fijnzandige ondergrond. In het noordwestelijk deel van het deelgebied 
Scheerwolde is de veenlaag dikker (1 tot 2 meter). In het oosten en zuiden is deze dunner (< 0,5 m) 
en komt lokaal het fijne zand zelfs tot aan maaiveld. Op de overgang van veen naar zand komt op 
veel plaatsen een sterk siltige, humeuze, versmeerde zand- of veenlaag of een sterk humeuze 
kleilaag voor met een dikte van enkele decimeters. Deze slecht waterdoorlatende laag wordt ook wel 
Meerbodem of Gyttjalaag genoemd. Waar deze laag ondiep ligt (<1,0 m -mv) ontstaan 
schijngrondwaterspiegels, door stagnatie van regenwater. De dikte van de holocene veenlaag is 
weergegeven in afbeelding 4. 

 

Afbeelding 4. Dikte van de holocene veenlaag volgens MIPWA (REGIS II). 
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2.3  Natuur 

Een groot deel van het deelgebied Scheerwolde grenst aan de Natura 2000-gebieden Wieden en 
Weerribben. Het gebied Wetering Oost maakt, als onderdeel van het deelgebied Scheerwolde, al deel 
uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). 

2.3.1  Natura 2000 

De belangrijkste Natura 2000-gebieden in de nabijheid van het deelgebied Scheerwolde zijn De 
Wieden en De Weerribben. In deze gebieden komen diverse Natura 2000-habitattypen voor. In alle 
gevallen betreft het hier verlandingsvegetaties en terreintypen van laagveenmoerassen. Enkele 
belangrijke vegetatietypen zijn watervegetaties met kranswieren, krabbenscheervegetaties, drijftillen, 
trilvenen, rietlanden, galigaanvegetaties, veenmosrietlanden, veenheide, elzenbroek en berkenbroek. 
Ook halfnatuurlijke graslanden maken onderdeel uit van de beschermde gebieden, waaronder 
restanten blauwgrasland. In alle gevallen gaat het om habitattypen die in meer of mindere mate 
gevoelig zijn voor verdroging en veranderingen in de waterkwaliteit. 

2.3.2  Ecologische hoofdstructuur 

De natuurgebieden De Wieden en De Weerribben maken, naast hun aanwijzing als Natura 2000-
gebied, tevens onderdeel uit van de nationale Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In de kop van 
Overijssel wordt gewerkt aan de totstandkoming van één groot laagveenmoeras rondom de 
natuurgebieden Wieden en Weerribben, waardoor deze beide natuurgebieden met elkaar in 
verbinding komen te staan. Het verwezenlijken van één groot veenmoeras in Noordwest Overijssel is 
onderdeel van het realiseren van de EHS. Ook de natte natuurgebieden Olde Maten en Rottige 
Meenthe vormen daarmee straks één geheel. Daarnaast is de aanleg van circa 436 hectare nieuwe 
natuur in de gebieden Wetering Oost (circa 156 hectare) en West (circa 157 hectare), Meenthebrug 
Noord (circa 26 hectare), Polder Giethoorn (circa 77 hectare) en Giethoornse meer (circa 20 hectare) 
onderdeel van de uitbreiding van de EHS. 

2.3.3  Beschermde soorten 

Behalve de beschermde soorten waarvoor de Natura 2000-gebieden Wieden en Weerribben zijn 
aangewezen, komen in het deelgebied Scheerwolde en omgeving ook diverse soorten voor die 
beschermd zijn volgens de Flora- en faunawet. 

2.4  Functionele structuur 

Het gebied Wetering Oost maakt deel uit van een jong veenontginningsgebied. Landbouw is de 
belangrijkste vorm van grondgebruik in het gebied, waarbij het vooral gaat om akkerbouw en 
melkveehouderij. 

Door het gebied loopt de Koningin Julianaweg. Naast deze weg ligt een gasleiding. De Koningin 
Julianaweg zal tussen de A.F. Stroinkweg en Ir. Luteijnweg als gevolg van de realisatie van het 
natuurgebied worden verwijderd. De gasleiding langs de Koningin Julianaweg zal worden verlegd 
naar een nieuw aan te leggen bufferstrook langs de westzijde van het gebied. 

Verder liggen er in het gebied wandel- en fietspaden en liggen er verschillende watergangen. Deze 
zullen deel worden verwijderd dan wel verlegd. De paden en watergangen maken deel uit van de 
recreatieve structuren in en rondom het gebied. 
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Hoofdstuk 3  Nieuwe situatie 

3.1  Inleiding 

In voorgaand hoofdstuk werd ingegaan op de huidige, bestaande situatie. In dit hoofdstuk komt de 
nieuwe, toekomstige situatie aan bod.  

3.2  Toekomstige inrichting natuurgebied 

Het gebied Wetering Oost zal worden ingericht als natuurgebied met als nevenfunctie waterberging. 
In totaal zal 167 ha natte natuur (open water, moeras, half natuurlijk grasland) worden gevormd met 
de mogelijkheid van 1,6 miljoen m

3
 (nood)waterberging. Volgens het inrichtingsplan voor Wetering 

Oost zijn in dit gebied de onderstaande maatregelen gepland: 

� Afgraven van de voedselrijke toplaag (0,30 m) in het gehele gebied. 
� De aanleg van een droge bufferstrook (antimuggen) aan de westzijde van het gebied met een 

brede diepe buffersloot. 
� Verwijderen van de Koningin Julianaweg (tussen de A.F. Stroinkweg en de Ir. Luteijnweg) en de 

Roerdompweg, en het ophogen van de A.F. Stroinkweg. 
� Aanleg van een vrij liggend fietspad en wandelpad in de bufferstrook. 
� Verplaatsen van centraal gelegen gasleiding langs de Koningin Julianaweg naar de bufferstrook 

en verwijderen gasleiding langs de A.F. Stroinkweg. 
� Realisatie van een vogelkijkhut op een verhoging met een aantal parkeerplaatsen langs de Ir. 

Luteijnweg. 
� Aanleg eilandje in zuidelijk deel van plangebied.  
� Het fietspad langs de Vloddervaart. 

Op waterhuishoudkundig gebied zullen de volgende maatregelen worden genomen: 

� Aanleg droge bufferstrook (antimuggen) aan de westzijde van het plangebied met een brede 
diepe buffersloot. 

� Het moeras krijgt een flexibel peilbeheer. 
� Direct achter de bebouwing aan de oostzijde van de weg Wetering wordt een buffersloot 

aangelegd. 
� Tijdens waterberging wordt het peil in het bergingsgebied opgezet tot max. NAP -0.63 m. 
� De A.F. Stroinkweg/Koningin Julianaweg wordt tussen de aansluiting op de weg Wetering Oost 

en de kruising van de externe kade ter hoogte van het Woldlakebos opgehoogd. Bij de kruising 
van de watergang bij het Woldlakebos wordt een brug gemaakt in de stijl van de huidige bruggen 
(brug Vloddervaart). 

� Rondom het dynamisch moeras worden boezemkades aangelegd. De kades krijgen een hoogte 
van NAP +0,1 m en een talud van 1:3. De externe kades rondom het plangebied krijgen een 
bovenbreedte van 5 meter. 

� In het noorden van het plangebied wordt een kwelsloot aangelegd om ongewenste effecten op de 
Stobbenribben te voorkomen. Ten zuiden van deze kwelsloot wordt een lage interne kade 
aangelegd om deze kwelsloot te beschermen tegen water uit de reguliere waterberging. 

� In het westen van het gebied, in de bufferstrook, wordt een brede buffersloot gegraven om 
negatieve effecten (verandering van de grondwaterstand) ter plaatse van de weg en 
woningen/erven te voorkomen. De sloot wordt door de veenlaag heen gegraven. Deze buffersloot 
ligt tussen de boezemkade (van het kanaal Wetering) en de peilscheiding (van de nieuwe natuur 
en de noodwaterberging) en behoudt tijdens waterberging zijn functie (kwelsloot). De buffersloot 
voert af via een stuw met duiker onder de Ir. Luteijnweg naar de hoofdwatergang langs deze weg. 

� Aan de oostzijde wordt een verbindingssloot in Woldlakebos aangelegd. 
� De waterinlaat voor het dynamisch moeras kan plaatsvinden vanuit het kanaal Wetering (bij de 

inlaat voor waterberging). Uitlaat vindt plaats via een uitlaat aan de zuidzijde op de 
hoofdwatergang langs de Ir. Luteijnweg. 

� Voor de in- en uitlaat van water tijdens waterberging zijn verschillende kunstwerken noodzakelijk. 
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Afbeelding 5. Inrichting natuurgebied Wetering Oost. 
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3.3  Ontwikkelingen in de omgeving: recreatiepark en woningbouw 
Scheerwolde 

In 2009 heeft de gemeente Steenwijkerland besloten om in het kader van het gebiedsgericht beleid 
het plan 'Ontwikkeling gele vlek Scheerwolde' te realiseren. Dit plan voorziet in de bouw van een 
hoogwaardig bungalowpark in de omgeving van Scheerwolde en Wetering en de realisering van een 
nieuwe woonlocatie in de omgeving van Scheerwolde en Wetering. Met dit plan wil de gemeente 
Steenwijkerland zijn functie als recreatiegemeente versterken. Het recreatiepark en de 
woningbouwlocatie zijn inmiddels stedenbouwkundig uitgewerkt en er is een milieueffectrapportage 
uitgevoerd. 

Direct grenzend aan het recreatiepark Scheerwolde, dat ligt aan het kanaal dat de plassen in Noord 
West Overijssel verbindt met de Friese meren, is voorzien in de bouw van 34 woningen en 16 
appartementen met een ligging aan het water voor permanente bewoning. Het recreatiepark 
Scheerwolde is vervolgens door de betrokken ondernemer stedenbouwkundig uitgewerkt en er is een 
milieueffectrapportage uitgevoerd. Het recreatiepark heeft een omvang van 45 ha groot en voorziet in 
de bouw van 260 woningen met een streekeigen karakter. Naast de centrumvoorzieningen wordt op 
het park een recreatieplas gerealiseerd met een omvang van circa 20 ha en een jachthaven met circa 
200 ligplaatsen. Het project is gelegen aan het kanaal dat het meren- en plassengebied Noord West 
Overijssel met de Friese meren verbindt. Omdat de procedures van de bouw nog bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State liggen, is deze ontwikkeling niet meegenomen als 
autonome ontwikkeling in het MER Inrichtingsplan Scheerwolde. 

Voor de woningbouw is op 12 juli 2011 door de gemeenteraad van Steenwijkerland een 
bestemmingsplan vastgesteld. De woningbouw is wel meegenomen als autonome ontwikkeling. 
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Hoofdstuk 4  Gebiedsvisie en uitgangspunten 

4.1  Planologische kaders 

De planvorming voor het deelgebied Scheerwolde richt zich op het realiseren en vinden van een 
functioneel en ruimtelijk optimale inrichting van het plangebied. Het belang van het realiseren van een 
samenhangend laagveenmoeras in Noordwest Overijssel is groot. Daarnaast is het creëren van 
optimale omstandigheden voor hoogwaardige landbouw naast natuur een belangrijk doel. De 
wateropgave die het gebied veilig stelt voor de klimaatsverandering wordt geborgd door de 
waterberging in het gebied Scheerwolde. Door deze doelen met elkaar te integreren zal de 
economische vitaliteit van het gebied geoptimaliseerd worden. 

4.2  Rijksbeleid en Europees beleid 

4.2.1  Verdrag van Malta 

In 1992 ondertekende de ministers van de landen aangesloten bij de Raad van Europa een verdrag 
ter bescherming van het archeologisch erfgoed. Dit gebeurde in de stad Valetta, op het eiland Malta 
en staat daardoor bekend als het 'Verdrag van Malta'. Hierin wordt onder andere vastgelegd dat 
(voor)onderzoek naar mogelijke archeologische overblijfselen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
verplicht is. Eventueel aangetroffen vindplaatsen dienen hierbij zoveel mogelijk te worden 
geconserveerd. 

4.2.2  Europese Kaderrichtlijn Water  

Sinds 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. Deze richtlijn moet er voor zorgen dat de 
kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. De gewenste verbetering 
van de kwaliteit van de watersystemen dient onder andere gestalte te krijgen door middel van het 
aanpakken van lozingen, het bevorderen van duurzaam watergebruik en het verminderen van 
grondwaterverontreinigingen. De KRW schrijft voor dat er in 2009 voor alle stroomgebieden apart 
beheerplannen bestaan. Deze zijn thans nog niet beschikbaar. 

4.2.3  Nota ruimte 

Op 17 mei 2005 en 17 januari 2006 hebben respectievelijk de Tweede en Eerste Kamer ingestemd 
met deel 4 van de Nota Ruimte 'Ruimte voor ontwikkeling'. Met de bekendmaking op 27 februari 2006 
in de Staatscourant is de Nota Ruimte formeel in werking getreden. De Nota Ruimte is een 
strategische nota op hoofdlijnen, waarin het nationaal ruimtelijk beleid zoveel mogelijk is 
ondergebracht. Uitwerkingen van deze Nota zijn onder andere de Nota Mobiliteit, de Agenda Vitaal 
Platteland en het Actieprogramma Cultuur en Ruimte. 

In de Nota Ruimte gaat het om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een 
doorkijk naar 2030. In de nota worden de hoofdlijnen van het (Rijks)beleid aangegeven, waarbij de 
ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland (RHS) een belangrijke rol speelt. Een van de speerpunten 
van dat beleid is dat het Rijk zich, meer dan voorheen, richt op gebieden en netwerken die van 
nationaal belang zijn. Daar naast wordt meer ruimte gegeven aan lagere overheden, 
maatschappelijke organisaties, marktpartijen en burgers. Het motto 'decentraal wat kan, centraal wat 
moet' is hierbij een belangrijk uitgangspunt.  

De vier hoofdthema's in de Nota Ruimte zijn: 

� versterking van de economie en concurrentiepositie; 
� bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 
� aansluiting op internationale infrastructuur; 
� waarborging van de veiligheid. 

Een belangrijk uitgangspunt van de Nota Ruimte is bundeling van verstedelijking, economische 
activiteiten en infrastructuur in de stedelijke regio's. Dit betekent dat nieuwe bebouwing voor deze 
functies grotendeels geconcentreerd tot stand komt. Dat wil zeggen in bestaand bebouwd gebied, 
aansluitend op het bestaande bebouwde gebied of in nieuwe clusters van bebouwing daarbuiten. 
Daarnaast betekent de nota Ruimte een voortzetting van het rijksbeleid ten aanzien het realiseren 
van de ecologische hoofdstructuur alsmede het beschermen van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. 
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4.2.4  Vierde Nota Water  

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in december 2002 de nota 'Anders omgaan met 
water. Waterbeleid in de 21

e
 eeuw' gepresenteerd. Zorg over toenemend hoogwater, wateroverlast en 

de versnelde stijging van de zeespiegel zijn aanleiding geweest om anders om te gaan met water, 
teneinde een veilig en bewoonbaar Nederland te behouden. Vergroting van de veiligheid door meer 
ruimte voor water uit de grote rivieren te creëren en het reduceren van grondwateroverlast zijn 
belangrijke speerpunten in deze nota. Daarnaast is de watertoets geïntroduceerd als criterium bij de 
beoordeling van nieuwe ruimtelijke plannen.  

4.2.5  Monumentenwet 1988 

Cultuurhistorische objecten die zeldzaam of schaars zijn en die voor mensen in hoge mate het beeld 
van Nederland bepalen, worden aangewezen als monumenten. In de Monumentenwet 1988 is 
vastgelegd hoe monumenten van bouwkunst en archeologie en stads- en dorpsgezichten moeten 
worden beschermd. De Monumentenwet 1988 is het belangrijkste instrument voor de bescherming 
van het cultuurhistorisch erfgoed in Nederland. In 2009 is deze wet herzien met betrekking tot de 
gewijzigde taken van de verschillende overheden. 

4.2.6  Natuurbeschermingswet  

Op 1 oktober 2005 is de nieuwe Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Deze wet heeft 
als doel het beschermen en in stand houden van bijzondere gebieden (Natura 2000-gebieden en 
Beschermde Natuurmonumenten) in Nederland. De Natura 2000-gebieden bestaan uit Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden. De Vogelrichtlijngebieden zijn aangewezen voor de bescherming van 
bepaalde vogelsoorten (kwalificerende soorten). Kwalificerende soorten zijn soorten waarvan 
geregeld meer dan 1% van de biogeografische populatie in het gebied verblijft of waarvoor het gebied 
tot de vijf belangrijkste gebieden in Nederland behoort. De Habitatrichtlijngebieden zijn aangemeld 
voor het beschermen van habitattypen (natuurtypen) waarvoor Europa op wereldschaal een 
bijzondere verantwoordelijkheid draagt. Samen vormen deze gebieden het Europese Natura 2000-
netwerk. 

Voor de Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld of in voorbereiding. 
Hierin staat omschreven wat de doelen zijn met betrekking tot het oppervlakte en de kwaliteit van de 
habitattypen. Voor sommige doelen betreft dat behoud van oppervlakte en kwaliteit. Maar ook 
uitbreiding van oppervlakte en verbetering van kwaliteit of een combinatie daarvan zijn 
mogelijkheden. Nieuwe ontwikkelingen mogen geen negatief effect hebben op de 
instandhoudingsdoelstellingen van de habitattypen en soorten en in het plan-MER moeten deze 
getoetst worden aan de Natuurbeschermingswet 1998. Op grond van de voorgenomen activiteiten en 
de ligging van Natura 2000-gebieden kunnen significante effecten op de instandhoudingsdoelen van 
deze gebieden niet uitgesloten worden. De Natuurbeschermingswet schrijft in deze gevallen een 
passende beoordeling voor. 

4.2.7  Flora- en faunawet  

De Flora- en faunawet is sinds 25 mei 1998 van kracht. In deze wet zijn (nagenoeg) alle van nature in 
het wild voorkomende vogels, zoogdieren, reptielen en amfibieën beschermt. Daarnaast zijn er 
selectieve lijsten van beschermde planten, vissen, vlinders en ongewervelde dieren. De beschermde 
soorten en hun nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen mogen niet 
opzettelijk worden verstoord of vernietigd. Plannen en ontwikkelingen kunnen pas aan de Flora- en 
faunawet getoetst worden op het moment dat de exacte ingreep min of meer bekend is.  

4.2.8  Wet bodembescherming  

De Wet bodembescherming (1986) richt zich op het voorkomen en bestrijden van 
bodemverontreiniging en op sanering van bestaande bodemverontreiniging. 

De kern van de wet wordt gevormd door de algemene bepalingen voor de bescherming van de 
bodem. Daarin is onder andere een verplichting opgenomen voor ieder die op of in de bodem 
handelingen verricht en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de 
bodem kan worden verontreinigd of aangetast, om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van 
hem kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien 
die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting en de directe 
gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. 
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Een ander belangrijk deel van de wet wordt gevormd door de bepalingen voor de aanpak van 
bodemverontreiniging.  

4.2.9  Standpunt 'Anders omgaan met water'  

De Vierde nota waterhuishouding beschrijft de hoofdlijnen van het rijksbeleid voor de 
waterhuishouding. Hoofddoelstelling is “het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en 
het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een 
duurzaam gebruik blijft gegarandeerd”. Hierbij zijn van belang: 

� Ruimte voor gebiedsgericht beleid (o.a. duurzaam stedelijk waterbeheer). 
� Terugdringen van verdroging. 
� Waterbodemproblematiek in relatie tot verontreiniging van het oppervlaktewater met diffuse 

bronnen. 

4.2.10  Nationaal Waterplan  

Het Nationaal Waterplan (NWP) is het rijksplan voor het waterbeleid. Het NWP beschrijft de 
maatregelen die in de periode 2009-2015 genomen moeten worden om Nederland ook voor 
toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten.  

4.2.11  Waterwet  

In de Waterwet zijn de volgende voormalige waterbeheerwetten samengevoegd: 

� Wet op de waterhuishouding; 
� Wet verontreiniging oppervlaktewateren; 
� Wet verontreiniging zeewater; 
� Grondwaterwet; 
� Wet droogmakerijen en indijkingen; 
� Wet op de waterkering; 
� Wet beheer rijkswaterstaatswerken (de 'natte' delen daarvan); 
� Waterstaatswet 1900 (het 'natte' gedeelte ervan). 

De Waterwet vormt de basis voor normen die aan watersystemen kunnen worden gesteld. De 
Waterwet maakt het mogelijk om normen te stellen voor watersystemen ter voorkoming van 
onaanvaardbare wateroverlast. Hiermee wordt de bestaande praktijk van peilbesluiten of streefpeilen 
voortgezet. Een waterpeil heeft door het grondgebruik een sterke relatie met de ruimtelijke ordening. 
In situaties van watertekorten geeft de Waterwet de mogelijkheid de ene functie boven de andere te 
laten prevaleren (de verdringingsreeks). Ook geeft de Waterwet normen voor de bergings- of 
afvoercapaciteit van regionale watersystemen. Het regionale watersysteem dient zo te worden 
ingericht, dat bij hoog water voldoende water kan worden geborgen of afgevoerd. 

De Waterwet stelt integraal waterbeheer op basis van de watersysteembenadering centraal. Deze 
benadering gaat uit van het geheel van relaties binnen watersystemen. Denk hierbij aan de relaties 
tussen waterkwaliteit, -kwantiteit, oppervlakte- en grondwater, maar ook aan de samenhang tussen 
water, grondgebruik en watergebruikers. Hiernaast kenmerkt integraal waterbeheer zich ook door de 
samenhang met de omgeving. Dit komt tot uitdrukking in relaties met beleidsterreinen als natuur, 
milieu en ruimtelijke ordening. 

4.2.12  Wet Inrichting Landelijk Gebied  

In 2005 hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen overeenstemming bereikt over het 
ontwerp van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). De WILG is op 1 januari 2007 in werking 
getreden. De WILG omvat twee delen: het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en het 
instrument landinrichting. 

In het ILG wordt ingegaan op de totstandkoming van het rijksmeerjarenprogramma, de provinciale 
meerjarenprogramma's en vervolgens op de overeenkomsten die tussen het rijk en de afzonderlijke 
provincies worden gesloten. De wet gaat tevens in op de financieringsconstructie tussen rijk en 
provincies, en de wijze waarop het rijk haar middelen ter beschikking stelt aan de provincies. Tot slot 
wordt ingegaan op de uitvoering van de gesloten overeenkomsten. Dit deel van de wet heeft 
betrekking op de wijze waarop rijk en provincies met elkaar omgaan gedurende de contractperiode en 
op de verantwoording na afloop. 
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Het instrument landinrichting biedt provincies de mogelijkheid om, indien rijks- en provinciale doelen 
niet op vrijwillige basis te realiseren zijn, met overheidsbesluiten werken uit te voeren en een 
daarmee samenhangende herverkaveling te realiseren. Het betreft een nieuw inrichtingsinstrument 
ter vervanging van de huidige Landinrichtingswet 1985. Het deel landinrichting van de WILG is 
grotendeels aan de Reconstructiewet Concentratiegebieden ontleend; de Reconstructiewet is dan 
ook met de inwerkingtreding van de WILG op dit onderdeel ingetrokken.  

4.3  Provinciaal beleid 

4.3.1  Omgevingsvisie Provincie Overijssel 

Provinciale Staten van Overijssel hebben in hun vergadering van 1 juli 2009 de Omgevingsvisie 
Overijssel vastgesteld. De visie bevat een beeld op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van 
de provincie. In de visie is geïntegreerd een structuurvisie als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening, 
een regionaal waterplan als bedoeld in de Waterwet (en provinciaal waterhuishoudingsplan onder de 
Wet op de waterhuishouding tot de inwerkingtreding van de Waterwet), een milieubeleidsplan als 
bedoeld in de Wet milieubeheer, een provinciaal verkeer- en vervoersplan als bedoeld in de Planwet 
verkeer en vervoer en een bodemvisie in het kader van ILG-afspraak met het Rijk.  

In de visie zijn per thema centrale beleidsambities met bijbehorende provinciale doelstellingen 
(provinciaal belang) geformuleerd. Voor wat betreft het thema natuur is het beleid gericht op behoud 
en versterking van de rijkdom aan plant- en diersoorten (biodiversiteit). Doelstellingen daarbij zijn een 
vitaal en samenhangend stelsel van natuurgebieden (EHS, waaronder ecologische verbindingen, 
Natura 2000) en behoud en versterking van verspreide bos- en natuurwaarden. 

De EHS en het omringende landschap vormen de ruggengraat voor het Overijsselse woon- en 
werklandschap, als bedoeld in de Omgevingsvisie. De EHS vormt samen met het watersysteem het 
ontwikkelingsperspectief realisatie groene en blauwe hoofdstructuur. Het provinciaal beleid is erop 
gericht om water en natuur combineren tot een robuust raamwerk met landschappelijke kwaliteit. De 
nabije omgeving van de EHS biedt kansen voor ontwikkelingen die gebruik weten te maken van de 
kwaliteiten van de EHS. Met de bedoeling om (draagvlak voor) natuurwaarden te versterken, wordt 
ruimte gegeven aan functies die hierop aansluiten: landbouwbedrijven die mede gebruik maken van 
het natuurgebied, knooperven, zorglandgoederen, landschappelijk goed ingeklede recreatiebedrijven, 
verblijfsrecreatie en waterretentie (voor het opvangen van de effecten van klimaatverandering). 
Hierdoor ontstaat een ruimtelijke verwevenheid tussen natuur en omgeving. 
Realisatie van de EHS - inclusief ecologische en robuuste verbindingen – wordt gezien als een 
belangrijk instrument voor het behoud van de biodiversiteit, omdat daarmee een (inter)nationaal vitaal 
en samenhangend stelsel van natuurgebieden tot stand wordt gebracht. De provinciale ambitie is om 
in 2018 de EHS gerealiseerd te hebben. Dan zijn alle gronden verworven, het gebied ingericht en/of 
onder beheer gebracht en de gebiedsgerichte aanpak geïmplementeerd. Binnen de grenzen van de 
EHS worden maatregelen genomen voor de vereiste watercondities. 

Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke 
kenmerken en waarden’ van de EHS waarbij rekening wordt gehouden met de andere belangen die in 
het gebied aanwezig zijn. De kernkwaliteiten binnen de EHS zijn natuurkwaliteit, landschappelijke 
kwaliteiten en beleving van rust. Dat betekent dat er geen ruimte is voor ontwikkelingen die niet 
passen binnen de doelstelling van de EHS, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk 
belang waaraan niet op een andere manier kan worden voldaan. Daarbij hanteert de provincie de 
zogenaamde EHS-spelregels: herbegrenzing van de EHS, saldering van negatieve effecten en 
toepassing van het compensatiebeginsel. Dit ‘nee, tenzij’-principe en de overige spelregels zijn ook 
verankerd in de provinciale Omgevingsverordening.  

Met betrekking tot watersystemen is klimaat is het beleid gericht op watersystemen met goede 
ecologische en chemische kwaliteit, die voor de lange termijn klimaatbestendig en veilig zijn. 
Doelstellingen hierbij zijn optimale watercondities (kwaliteit en kwantiteit) voor landbouw, wonen, 
natuur en landschap, betrouwbare drinkwatervoorziening (kwaliteit en kwantiteit) en voorbereid zijn op 
langetermijngevolgen van klimaatverandering (veiligheid en droogte). 

Voor wat betreft de ondergronden is het beleid gericht op het behoud van balans tussen gebruik en 
bescherming van de ondergrond. Doelstelling hierbij is het beschermen van intrinsieke 
bodemeigenschappen en aardkundige en archeologische waarden en een zorgvuldig gebruik van de 
ondergrond (energie, zoutwinning, opslag, zandwinning, KWO, hoofdtransportleidingen). 
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Afbeelding 6. Uitsnede Natuurbeleidskaart Omgevingsvisie Overijssel. Het gebied Wetering Oost is 
aangegeven als nieuw natuurgebied. 

4.3.2  Omgevingsverordening Overijssel 2009 

In hun vergadering van 1 juli 2009 hebben Provinciale Staten van Overijssel, náást de 
Omgevingsvisie, ook de Omgevingsverordening Overijssel 2009 vastgesteld. Deze verordening is 
een ruimtelijke verordening als bedoeld in artikel 4.1 Wet ruimtelijke ordening, een milieuverordening 
als bedoeld in artikel 1.2. Wet milieubeheer, een waterverordening als bedoeld in de Waterwet en een 
verkeersverordening als bedoeld in artikel 57 van de Wegenwet en artikel 2A van de 
Wegenverkeerswet. 

De verordening is een juridisch instrument om de doorwerking van provinciaal beleid af te dwingen. 
De reikwijdte is beperkt tot die onderdelen van het beleid, waarvoor de inzet van algemene regels 
noodzakelijk is om provinciale belangen veilig te stellen of om uitvoering te geven aan wettelijke 
verplichtingen. 

Het gebied Wetering Oost, als onderdeel van het deelgebied Scheerwolde, wordt in het kader van de 
herinrichting omgevormd tot nieuwe natuur en is al onderdeel van de EHS. De verordening bevat 
specifieke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de EHS in bestemmingsplannen. De op 
te stellen bestemmingsplannen zullen hieraan moeten voldoen. 
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4.4  Gemeentelijk beleid 

4.4.1  Landschapsontwikkelingsplan Steenwijkerland 

De raad van de gemeente Steenwijkerland heeft in haar vergadering van 25 januari 2005 het 
Landschapsontwikkelingsplan Steenwijkerland vastgesteld. In het Landschapsontwikkelingsplan 
(LOP) Steenwijkerland wordt het landschapsbeleid voor het buitengebied van de gemeente voor de 
komende jaren vastgelegd. Daarnaast worden in het plan concrete en uitvoerbare projecten benoemd 
en uitgewerkt. Het LOP vormt een bouwsteen voor de structuurvisie van de gemeente en zal dienen 
als toetsingskader voor het toekennen van subsidies in het kader van de plattelandsvernieuwing. Het 
doel van het LOP is:  

� Een bijdrage leveren aan de dynamiek en daarmee aan de kwaliteit van het landschap. 
� Lokale en regionale initiatieven zodanig stimuleren dat identiteit en verscheidenheid van het 

landschap wordt versterkt. 
� De zorg voor de ontwikkeling van het landschap dichter bij de burger en het lokale bestuur 

brengen. 
� Daadwerkelijk de uitvoering van landschapskwaliteit in gang zetten. 
� Zorgen voor een helder kader op lokaal niveau voor de beoordeling van ingrepen uit oogpunt van 

landschapskwaliteit. 

Bij de beschrijving van ontwikkelingen, knelpunten en kansen ten aanzien van het thema natuur wordt 
in het LOP opgemerkt, dat de huidige inspanningen erop zijn gericht om de achteruitgang in Wieden 
en Weerribben te keren. Deze gebieden dienen te worden vergroot onder andere door ecologische 
verbindingen. De nieuwe natuurgebieden dienen nat te zijn. Uitbreiding van de natuur en het omhoog 
brengen van het waterpeil in de omliggende nieuwe natuur zal de wegzijging van water uit de Wieden 
en Weerribben verminderen. Kansen worden gezien in het aaneensluiten van natuurkerngebieden en 
het creëren van, onder meer, watergangen en bermen voor het versterken van de ecologische 
structuur. 

Met betrekking tot recreatie en toerisme wordt de belangrijke rol in de lokale economie van 
Steenwijkerland onderkend. Belangrijk zijn de moerasgebieden (jachthavens, varen, fietsen et cetera) 
als de , campings) als de bosgebieden en agrarische cultuurlandschappen (wandelen, fietsen) en 
watergangen (hengelsport). De rijke cultuurhistorie maakt Steenwijkerland zeer aantrekkelijk voor 
extensieve openluchtrecreatie. Er is een uitgebreid netwerk van landelijke, regionale en lokale vaar-, 
fiets- en wandelroutes. Knelpunten zijn, onder meer, de behoefte aan nieuwe wandelroutes en het 
niet goed verbonden zijn van bestaande routestructuren. Kansen worden gezien in, onder andere, het 
verbeteren en versterken hiervan. 

Ten aanzien van het thema water wordt extra ruimte gezocht voor vergroting van de berging van 
gebiedseigen water in de lage delen (gebieden langs waterlopen) en mogelijk ook voor berging in de 
polders. Hierbij kunnen natuurwaarden worden versterkt. 
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Afbeelding 7. Landschappelijke hoofdstructuur en ruimtelijke kwaliteiten 
(Landschapsontwikkelingsplan Steenwijkerland). 

De landschapsvisie is gebaseerd op de landschappelijke hoofdstructuur. De hoofdstructuur geeft 
inzicht in de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied. Hierop is een zonering in "parels" en 
"ontwikkelingsgebieden" gebaseerd. Deze zonering geeft richting aan het behouden en versterken of 
ontwikkelen van nieuwe landschappelijke structuren. Bij parels gaat het om behouden, versterken en 
ontwikkelen binnen bepaalde grenzen en bij landschapsontwikkelingsgebieden gaat het om mogelijke 
functieveranderingen met behoud van de karakteristieken van de deelgebieden.  

De landschapsvisie op hoofdlijnen gaat uit van behoud van de kernkwaliteiten en behoud en 
versterking van de landschappelijke kwaliteit. De natuur- en landschapswaarden en de 
cultuurhistorische en de recreatieve waarden in Steenwijkerland worden gezien als de dragers voor 
de bestaande landschappelijke kwaliteit en dienen duurzaam te worden behouden. Dit betreft zowel 
het behoud van individuele objecten als het behoud van waardevolle landschappelijke patronen en 
gebieden (bijvoorbeeld verkavelingspatronen). Hiernaast gaat het om het behoud van visueel-
ruimtelijke waarden, zoals de openheid van de komgebieden en waardevolle ruimtelijke relaties 
(zichtlijnen, uitzichtpunten). In de visie wordt dit verder uitgewerkt in thema's: 

� Omgaan met water en behoud en versterking van ecologische structuren 

De waterhuishouding in Steenwijkerland mag geen nadelige gevolgen ondervinden van nieuwe en 
toekomstige ontwikkelingen, zoals vergroting van verhard oppervlak. Ontwikkelingen die een 
negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. In 
Steenwijkerland wordt ruimte gezocht voor vergroting van de capaciteit voor berging van water, ter 
voorkoming van regionale wateroverlast. Ecologische duurzaamheid dient te worden versterkt. 

� Versterken cultuurhistorie 

De cultuurhistorische waarden in Steenwijkerland zijn de "dragers" van de culturele identiteit van het 
gebied en dienen duurzaam te worden behouden. Hiervoor is een ontwikkelingsgerichte aanpak 
noodzakelijk. 
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� Landschapsontwikkeling in de witte gebieden 

Witte gebieden zijn gebieden die buiten het Landschapsgebiedsplan vallen en waarvoor het niet 
mogelijk is om landschapsubsidie in het kader van Programma Beheer aan te vragen. 
Landschapsherstel, behoud en ontwikkeling is hier evenwel wenselijk. 

� Identiteit dorpen en dorpsranden 

Behoud en herstel van waardevolle dorpsgezichten en behoud en versterking van kenmerkende 
ruimtelijke opbouw en karakteristiek van dorpen staat centraal. Evenals behoud van visuele relaties 
vanuit de dorpen met de omgeving en bescherming van waardevolle dorpsgezichten in hun 
landschappelijke context. 

� Inpassing ontwikkelingen wonen, werken en recreatie in het buitengebied 

Onder meer gaat het hier om het stimuleren van aanplant van streekeigen erfbeplanting en het 
vroegtijdig betrekken van het landschapspatroon bij de planvorming rondom nieuwe woon- en 
werkgebieden. 

� Inpassing recreatieve infrastructuur 

Realiseren van recreatieve verbindingen, onder meer een uitgebreid fiets- en wandelpadennetwerk 
en het net van gemeentelijke en provinciale wegen in het gebied welke zich voegen in het landschap. 

Op basis van de ontwikkelingen die op Steenwijkerland af komen wordt in het LOP geconstateerd, dat 
meerdere ontwikkelingsrichtingen gekozen kunnen worden. De belangrijkste thema’s zijn water en 
wonen en recreëren. Op basis van deze thema’s zijn in het LOP twee basisvisies opgesteld welke 
een bijdrage kunnen leveren aan het debat over de toekomst van het landschap van Steenwijkerland, 
namelijk "meebewegen met water" en "residentie voor wonen en recreatie". Deze twee basisvisies 
zijn verder ontwikkeld tot een landschapsvisie welke per deelgebied is uitgewerkt. Voor het 
deelgebied Polders, waar Wetering Oost deel van uitmaakt, zijn de volgende uitgangspunten 
vastgesteld: 

� Behoud/versterking landschappelijke kwaliteit: 
1. behoud en versterking van de rationele opzet met structuurlijnen (wegen en bebouwing) en  

daartussen gelegen open gebieden; 
2. Steenwijker Diep versterkt oost west relatie: belangrijke ecologische verbinding en drager van 

de landschappelijke structuur. 
� Ontwikkeling nieuw landschap: 

1. ontwikkelen landschappelijke en ecologische verbinding langs Steenwijker Diep; 
2. ontwikkelen nieuwe moerassen aan de oostrand van bestaande natuurgebieden, vens 

hydrologische buffer (waterretentie op landbouwgebieden); 
3. versterking van het bestaande raamwerk (experimenteren met vernieuwende architectuur; de 

Koningin Julianaweg kan dienst doen als nieuw, extensief bebouwd bebouwingslint in 
combinatie met waterretentie en natuurontwikkeling; stimulering erfbeplanting; laanbeplanting 
langs wegen). 

� Nieuwe natuur biedt ruimte voor avontuur en ontwikkelt zich deels spontaan. 
� Nieuwe vormen van recreatie, zoals skateroutes, doen hun intrede in het gebied. 
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Afbeelding 8. Uitsnede Visiekaart Landschapsontwikkelingsplan Steenwijkerland met daarop 
aangegeven het toekomstige natuurgebied Wetering Oost (groen gearceerd). 

4.4.2  Strategische Toekomstvisie Steenwijkerland 

In haar vergadering van 26 juni 2007 heeft de raad van de gemeente Steenwijkerland de Strategische 
Toekomstvisie Steenwijkerland vastgesteld. De gemeente spreekt in de visie de ambitie uit om 
kansrijke ontwikkelingen op het gebied van voorzieningen, de woningmarkt, natuur en recreatie et 
cetera te stimuleren. Hierbij sluit de visie aan op de gemeentelijke missie "sterke stad en krachtig 
platteland". Voor de toekomstvisie zijn een aantal relevante uitgangspunten uit het gemeentelijke 
beleid van belang. Dit zijn: 

� Het versterken van het toeristisch-recreatief (verblijfs)aanbod. 
� Natuur biedt kansen, de doelstelling is om gebieden op elkaar te laten aansluiten. Het 

karakteristieke landschap biedt kansen in ruimtelijke relaties. Er moet worden voorkomen dat het 
rommelig wordt. Doelstelling is het behoud en de ontwikkeling van landschap. 

� Het aantrekken van nieuwe inwoners voor Steenwijkerland. 
� Het versterken van de woonkwaliteiten het inspelen op veranderingen in de markt en sociaal-

demografische ontwikkelingen. 
� Het hebben van voldoende bedrijventerreinen en voorzieningen. 
� Een goede bereikbaarheid van Steenwijkerland met transferpunten in de gemeente. 

De visie is opgebouwd vanuit een "lagenbenadering". De "onvervangbare laag" gaat over de waarden 
van het landschap ontstaan door natuurlijke (stuwwallen) en cultuurlijke (door mensen ontstaan, 
bijvoorbeeld veenontginning en bewoningstypen) processen en de natuurwaarden (met bijbehorende 
"wet- en regelgevinglaag"). Op de "sturende laag" is de infrastructuur aangegeven, die er meestal 
voor jaren ligt en vaak ook sturend is voor ruimtelijke ontwikkelingen. De "afstemmingslaag" beschrijft 
op hoofdlijnen het huidige gebruik van dit gebied per hoofdfunctie en de ontwikkelingen die daarin 
plaatsvinden. 
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In de analyse in de visie wordt ten aanzien van natuur, recreatie en landbouw geconstateerd, dat 
recreatie en toerisme een belangrijke functie in Steenwijkerland vervullen. Onder meer de 
natuurgebieden trekken jaarlijks veel bezoekers. Het betreft veelal dagrecreatie. Het bestaande beleid 
is erop gericht om de grote potentie van het gebied beter te benutten. Onder meer uitbreiding van 
dagrecreatie en het verbinden van routes en paden zijn wenselijke ontwikkelingen. 

Recreatie wordt beschouwd als een van de dragers van landelijk gebied, zeker in combinatie met 
herstel van natuurwaarden. Recreatie kan geleid worden door een goede integratie met landschap en 
natuur en kan zelfs leiden tot een afname van de druk op de "echte" natuur. Steenwijkerland beschikt 
over mooie natuurgebieden welke zich goed lenen voor een integraal concept van natuurbeleving, 
informatie en verblijfsrecreatie. Natuur en landschap worden steeds meer intrinsieke waarde herkend 
maar worden ook geconfronteerd met oplopende beheerkosten. De aanwezigheid van 
natuurgebieden betekent kansen voor het ontwikkelen van recreatienatuur waarbij het beheer voor 
rekening komt van de landbouwsector. Verder liggen er kansen voor het ontwikkelen van robuuste 
ecologische systemen, bijvoorbeeld De Wieden - Weerribben - Rottige Meenthe. 

4.4.3  Uitwerking Strategische Toekomstvisie Buitengebied 2008 

De Uitwerking Strategische Toekomstvisie Buitengebied 2008 bevat een verdere verfijning en 
detaillering van de Toekomstvisie en is vastgesteld door de raad van Steenwijkerland in haar 
vergadering van 30 juni 2009. In het strategiedeel van de uitwerking wordt, op basis van een analyse 
van de bestaande waarden en uitgangspunten, een strategie ontvouwt voor de toekomst. 

Ten aanzien van natuur, landschap en cultuurhistorie wil de gemeente zich blijven onderscheiden. 
Met de kwaliteit van de natuur in het Nationaal Park Wieden-Weerribben heeft de gemeente een 
trekker van formaat in huis. Deze sterke positie zal verder ontwikkeld worden. Hierbij moet worden 
voorkomen dat natuur en recreatie elkaar in de weg gaan zitten. Met de realisatie van de EHS is een 
robuust natuurgebied van formaat ontstaan. Hiervan kan ook de recreatiesector profiteren en liggen 
kansen in het optimaal kunnen beleven en genieten van de natuur. Die belevingsnatuur is steeds 
meer gericht op recreatie en educatie, zo blijkt uit de trends. Met een waterbergingsopgave voor de 
toekomst liggen er kansen in de combinatie met recreatieontwikkeling. 

Zorgvuldig omgaan met landschap en cultuur en waar mogelijk te versterken is nodig voor het behoud 
van die kwaliteiten voor de toekomst. Er wordt ingezet op het vergroten van de contrasten in de 
landschappen. Dit kan door de open landschappen zoveel mogelijk te behouden (grote polders voor 
landbouw) en versterken en door herstel van verloren gegane landschapstypen (gebied van de 
voormalige Zuiderzeekust). Dit voegt kwaliteit toe en maakt de aantrekkelijkheid en beleving van het 
buitengebied voor inwoners en gasten groter. 

Ten aanzien van recreatie en toerisme gaat de uitwerking ervan uit, dat de basiskwaliteiten van 
landschap, natuur en cultuurhistorie worden gerespecteerd als unieke waarden, waaraan ze haar 
recht aan ontleend. 
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Afbeelding 9. Eindbeeld 2030 Uitwerking Strategische Toekomstvisie Buitengebied 2008. 

4.4.4  Toerisme en Recreatie; kwaliteit en samenwerking 

De raad van steenwijkerland heeft in haar vergadering van 31 maart 2009 de visie Toerisme en 
Recreatie; kwaliteit in samenwerking vastgesteld. Deze visie beschrijft het beleid op het gebied van 
recreatie en toerisme; een van de belangrijkste lokale economische dragers binnen de gemeente 
Steenwijkerland. Binnen het terrein van recreatie en toerisme worden drie thema's onderscheiden: 
verblijf (verblijfsrecreatie), vermaak (nader onderscheiden in natuur, cultuur en beleving) en vervoer 
(toeristisch-recreatieve ontsluitingsstructuur, zoals het fietspadennetwerk, toeristische 
overstappunten, kanoroutes et cetera). 

In de visie wordt een tendens naar rust, kwaliteit en duurzaamheid bij de recreant gesignaleerd. In de 
visie wordt een verbindende opgave geformuleerd, die inhoudt dat de recreatiesector, de 
ondernemers en de gemeente gezamenlijk hierop dienen in te spelen. Regie en samenwerking staan 
hierin centraal. 

Bij ontwikkeling van de mogelijkheden voor beleving en vermaak streeft de gemeente naar meer 
diversiteit die, niet alleen in de zomerperiode, een langduriger verblijf in de gemeente aantrekkelijker 
maakt. Een divers aanbod dus zowel t.a.v. cultuurhistorie, natuur én het vermarkten van de 
gemeentelijke unique selling points. 

Ten aanzien van natuur wordt geconstateerd, dat het Nationaal Park Weerribben-Wieden een extra 
impuls aan de regionale economie geeft. Het is met name de sector recreatie en toerisme die in dit 
verband kansrijk is o.a. tot uiting komend in een groei van het aantal arbeidsplaatsen. Ook andere 
sectoren profiteren hiervan mee. Naast het behoud van de kwaliteiten en de schoonheid van het 
natuurgebied is de economische potentie voor de gemeente aanleiding om verder te investeren in het 
gebied. Het is de kunst om de natuur avontuurlijker te maken, zodat daarmee ook meer doelgroepen 
verleid kunnen worden voor een langer bezoek. 

De volgende tien speerpunten van beleid worden in de visie onderscheiden: 

� Het nemen van regie (door, onder meer, een professionele gebiedsregisseur aan te stellen die 
zich richt op de toeristische agenda). 

� Stimuleren van integrale gebiedspromotie, marketing, productontwikkeling en gastheerschap. 
� Inzetten op duurzaam toerisme. 
� Actief visitormanagement. 
� Vergroting van diversiteit in het verblijfsrecreatieve aanbod. 
� Faciliteren en stimuleren van kennisontwikkeling en innovatie bij ondernemers in de toeristisch-

recreatieve sector. 
� Versterking en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden. 
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� Samenwerking met gebiedspartijen om de natuurwaarden in het Nationaal Park Weerribben-
Wieden te ontwikkelen en te stimuleren. 

� Stimuleren van weersonafhankelijke voorzieningen, zoals het bevorderen van het gebruik van 
multifunctionele accommodaties in de zomerperiode en het bevorderen van de realisatie van een 
leisurecentrum. 

� Verbetering van beheer en onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte. 

4.4.5  Beleidsvisie vaarrecreatie gemeente Steenwijkerland 

In 2005 heeft de raad van de gemeente Steenwijkerland de Beleidsvisie vaarrecreatie gemeente 
Steenwijkerland vastgesteld. In deze notitie wordt het gemeentelijk beleid voor de vaarrecreatie 
uiteengezet. Concreet gaat het om: 

� recreatietoervaart; 
� chartervaart en overig beroepsmatig passagiersvervoer; 
� kleine mechanisch voortbewogen vaartuigen in de vorm van verhuurboten en particuliere niet 

verhuurde boten en rondvaartboten. 

De visie is erop gericht om vaarrecreatie, als onderdeel van het integrale gemeentelijke beleid op het 
gebied van toerisme en recreatie, verder uit te bouwen en te verstevigen. Bij het maken van keuzes 
om dit beleid te realiseren staan twee doelen centraal: 

1. Stimuleren werkgelegenheid: de te maken keuzes moeten positieve effecten hebben op het 
verlengen van het recreatief verblijf in de gemeente waardoor toeristische bestedingen en 
daarmee samenhangende werkgelegenheid zullen toenemen. 

2. Versterken van kwaliteit: de te maken keuzes dragen bij aan het verhogen van de kwaliteit van 
een gedifferentieerd en innovatief toeristisch recreatief aanbod. 

Specifiek voor de vaarrecreatie gaat het beleid uit van gerichte aandacht voor: 

� de beschikbaarheid en kwaliteit van de voorzieningen voor vaarrecreatie; 
� mogelijkheden voor stimuleren van elektrisch varen; 
� ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemers. 

Belangrijk is dat de notitie uitgaat van een zorgvuldige afstemming tussen het bevorderen van 
vaarrecreatie, als onderdeel van het recreatie- en toerismebeleid enerzijds, en het behoud van natuur 
en landschap anderzijds. Hierbij staan steeds de hierboven genoemde doelen centraal: 
werkgelegenheid en kwaliteit. 

4.4.6  Duurzaamheidplan Steenwijkerland 2009-2012 

De raad van de gemeente Steenwijkerland heeft in haar vergadering van 30 juni 2009 het 
Duurzaamheidplan Steenwijkerland 2009-2012 vastgesteld. De gemeente Steenwijkerland geeft hoge 
prioriteit aan duurzaamheid en wil duurzaamheid gebiedsgericht benaderen. In het 
Duurzaamheidplan wordt ten aanzien van verschillende thema's duurzaamheidsbeleid geformuleerd, 
te weten - duurzaamheid in - intern gemeentelijk functioneren, ruimtelijke ontwikkeling, economische 
ontwikkeling, energie en afvalverwerking. 

Ten aanzien van recreatie en toerisme wordt aangegeven, dat de verdere groei en ontwikkeling van 
het toeristisch-recreatieve product op een zo duurzaam mogelijke wijze dient plaats te vinden, met 
name in de natuurgebieden. 
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4.4.7  Archeologische waarden- en beleidskaart 2008 

De gemeente Steenwijkerland heeft voor het gehele grondgebied een archeologische inventarisatie 
uitgevoerd en de resultaten daarvan doorvertaald naar een archeologische verwachtingen- en 
beleidskaart, waarin de beschikbare informatie over de ligging en aard van bekende archeologische 
vindplaatsen, opgravingsterreinen, vondstlocaties en cultuurhistorische objecten zijn samengebracht. 
De raad heeft de verwachtingen- en beleidskaart en het bijbehorende beleidsdocument 
'Archeologische verwachtingen- en beleidskaart voor het grondgebied van Steenwijkerland - een 
aanzet tot het ontwikkelen van ruimtelijk archeologiebeleid' vastgesteld in haar vergadering van 22 
januari 2008. Het beleid schrijft ondermeer voor dat in ieder nieuw bestemmingsplan een 
beschermende regeling voor archeologische waarden dient te worden opgenomen. Op de 
beleidskaart wordt onderscheid gemaakt tussen: 

� archeologische monumenten; 
� gebieden met een hoge archeologische verwachting; 
� gebieden met een lage archeologische verwachting; 
� gebieden zonder archeologische verwachting; 
� gebieden met onbekende archeologische verwachting. 

 

 
Afbeelding 10. Archeologische waarden- en beleidskaart 2008 gemeente Steenwijkerland. 

Het beleid binnen deze gebieden is als volgt: 

Archeologisch monument (arcering) 

Archeologische resten die vanuit nationaal oogpunt behouden dienen te blijven en derhalve als 
monument beschermd zijn ingevolge artikel 3 van de Monumentenwet 1988 of waar deze wordt 
voorbereid. De wettelijke bescherming verbiedt hier de meeste bodemverstorende activiteiten, tenzij 
de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hiervoor vooraf vergunning verleent. 

Gebied of terrein van archeologische waarde (rood) 

In eerdere onderzoeken is reeds aangetoond dat in deze zones hoge concentraties archeologische 
resten voorkomen, die als behoudenswaardig gekarakteriseerd kunnen worden. 
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Gebied met een hoge archeologische verwachting (oranje) 

In deze gebieden geldt op basis van geologische en bodemkundige opbouw en aangetroffen 
archeologische vondsten en relicten een hoge archeologische verwachting. Zones waar, op 
historische en archeologische gronden archeologische resten vermoed worden zonder dat de exacte 
begrenzing daarvan kan worden aangewezen, zijn eveneens als ‘met hoge verwachting’ aangemerkt. 

Gebied met een lage archeologische verwachting (groen) 

In deze gebieden geldt op basis van geologische en bodemkundige opbouw en het ontbreken van 
archeologische vondsten een lage archeologische verwachting. 

Gebied of terrein zonder archeologische verwachting (wit) 

Het gaat hierbij om gebieden waar het bodemprofiel als gevolg van saneringen, ontgrondingen, 
onderkelderingen en zware funderingen zodanig verstoord is, dat eventuele archeologische resten als 
verloren beschouwd mogen worden, of in ieder geval zodanig zijn aangetast dat zij niet meer voor 
onderzoek of bescherming in aanmerking komen. Het gaat hier om gebieden waar al door middel van 
archeologisch onderzoek is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn. 

Gebied met onbekende archeologische verwachting (grijs en blauw) 

Bij gebrek aan gegevens kan voor bepaalde delen van de bebouwde kom en voor grotere 
wateroppervlakken geen archeologische verwachting worden vastgesteld. 
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Hoofdstuk 5  Actuele waarden 

5.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de actuele waarden die aanwezig zijn in het gebied. Specifiek 
wordt ingegaan op de flora en fauna, ecologische structuur, habitat, cultuurhistorie en archeologie. 

5.2  Flora en fauna 

5.2.1  Algemeen 

De natuur in Nederland wordt beschermd vanuit twee invalshoeken: bescherming van gebieden en 
bescherming van soorten. De gebiedsbescherming is geregeld via de Natuurbeschermingswet 
(Natura 2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten) en het provinciale streekplan (onder 
andere Ecologische Hoofdstructuur (EHS), weidevogel- en ganzenbeschermingsgebieden). De 
soortbescherming is geregeld door middel van de Flora- en faunawet. De natuurwetgeving in 
Nederland heeft als belangrijkste component het zorgplichtbeginsel, dat van elke initiatiefnemer 
verlangt dat hij zich vooraf op de hoogte stelt van eventuele schadelijke effecten op voorkomende 
planten en dieren en hun leefomgeving. In verband hiermee is een natuuronderzoek uitgevoerd. 

5.2.2  Gebiedsbescherming 

Een groot deel van het deelgebied Scheerwolde grenst in het zuiden en westen aan de Natura 2000-
gebieden Wieden en Weerribben. Een beperkt deel van het gebied, bestaande uit het Woldlakebos 
en de polder Giethoorn, maakt onderdeel uit van de genoemde Natura 2000-gebieden. De gebieden 
Wetering Oost, Wetering West, Meenthebrug Noord en polder Giethoorn worden in het kader van de 
herinrichting omgevormd tot nieuwe natuur. Deze polders zijn al onderdeel van de Ecologische 
Hoofdstructuur. 
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Afbeelding 11. Ligging van het gebied Wetering Oost, als onderdeel van het deelgebied Scheerwolde, 
ten opzichte van de Natura 2000-gebieden Wieden en Weerribben en de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). 
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5.2.3  Soortbescherming 

Behalve de beschermde soorten waarvoor de Natura 2000-gebieden Wieden en Weerribben zijn 
aangewezen, en die deels ook kunnen voorkomen in het deelgebied Scheerwolde, komen in het 
gebied en de omgeving ook diverse soorten voor die beschermd zijn volgens de Flora- en faunawet. 
Onderstaand wordt per soortgroep ingegaan op de in dat kader relevante soorten. Indien ingrepen in 
een gebied plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op de aanwezige beschermde soorten, kan 
nader onderzoek noodzakelijk zijn. Het onderstaande heeft betrekking op het deelgebied 
Scheerwolde, waar Wetering Oost deel van uitmaakt. Waar relevant wordt specifiek op het gebied 
Wetering Oost ingegaan. 

De volgende soortgroepen zijn onderzocht: 

Flora 

Het gebied is niet van belang voor wettelijk beschermde plantensoorten, met uitzondering van de licht 
beschermde zwanenbloem die langs de slootranden kan voorkomen. 

Broedvogels 

Het deelgebied Scheerwolde bestaat vooral uit open agrarisch land, bebouwing, enkele bosschages 
en een aantal watergangen. Hierin kan een verscheidenheid aan vogelsoorten broedgelegenheid 
vinden. In het open agrarisch land betreft dit soorten als kievit, gele kwikstaart, tureluur, grutto, 
graspieper en veldleeuwerik.  

In 1997 zijn de aantallen en dichtheden van weidevogels in het deelgebied Scheerwolde onderzocht. 
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het gebied van geringe betekenis is voor weidevogels, met 
name als gevolg van het intensieve agrarische gebruik. Dit gegeven wordt bevestigd door de meer 
recente gruttokaart van Nederland, die ook geringe dichtheden van grutto's laat zien. In de 
bospercelen in het gebied kunnen soorten tot broeden komen als spreeuw, nachtegaal, merel, 
zanglijster, maar ook roofvogels als havik, buizerd, sperwer en boomvalk. De roofvogels bezetten 
nestplaatsen die jaarrond beschermd zijn. De watergangen dienen als broedlocatie voor soorten als 
meerkoet, fuut en wilde eend en als foerageergebied voor meerkoet, fuut, blauwe reiger, grote 
zilverreiger en wilde eend.  

De verschillende terreintypen in de Natura 2000-gebieden Weerribben en Wieden herbergen hun 
eigen karakteristieke broedvogels, waarbij vooral de jonge verlandingsvegetaties en de rietlanden 
belangrijk zijn voor verscheidene zeldzame soorten. Zo bieden krabbenscheervelden en in mindere 
mate vegetaties van gele plomp en witte waterlelie broedgelegenheid aan de zwarte stern (zie 
afbeelding 12). 

De rietlanden (en deels ook de wilgenstruwelen) in de Wieden en Weerribben zijn van belang voor 
onder andere roerdomp, purperreiger, kwak, waterral, porseleinhoen, klein waterhoen, snor, grote 
karekiet en bruine kiekendief. De broedlocaties en de meest belangrijke foerageergebieden van de 
purperreiger binnen en buiten de Natura 2000 gebieden zijn aangegeven op afbeelding 12. Verder 
laat afbeelding 12 de gebieden zien die op basis van slootdichtheid in principe geschikt zijn als 
foerageergebied voor de purperreiger. Andere minder algemene broedvogels zijn de kwartelkoning, 
zomertaling en wintertaling. De kolonie aalscholvers omvatte in 2008 775 nesten. 

Kleine zwaan, kolgans, grauwe gans, aalscholver en fuut zijn aangewezen niet-broedvogelsoorten 
voor het Natura 2000-gebied De Wieden. Van de kolgans en kleine zwaan strijkt minstens 1% van de 
internationale trekpopulatie jaarlijks in de streek neer. Een verspreidingskaart met de ligging van de 
slaapplaatsen van de kolgans binnen de Natura 2000 gebieden en de locaties waar de soort 
foerageert, is aangegeven op afbeelding 13. Daarop is te zien dat de soort zowel binnen als buiten de 
Natura 2000 gebieden foerageert. 

Het gebied Wetering Oost is niet van groot belang als foerageergebied. 
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Afbeelding 12. Ligging van foerageergebieden en broedlocaties 2003-2007 van de purperreiger en de 
zwarte stern. 
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Afbeelding 13. Ligging van foerageergebieden en slaapplaatsen van kolganzen in en om de Natura 
2000-gebieden Wieden en Weerribben. 

Zoogdieren 

In het deelgebied Scheerwolde komen algemeen voorkomende, licht beschermde zoogdiersoorten 
voor. Dit zijn bijvoorbeeld egel, ree, haas, konijn, bunzing, mol, woelrat en een aantal muizensoorten. 
Het gebied wordt mogelijk gebruikt als foerageergebied van de middelzwaar beschermde steenmarter 
(tabel 2 FF-wet). De bospercelen en verruigde terreinen binnen het gebied kunnen geschikt zijn als 
foerageergebied voor de zwaar beschermde boommarter. Van De Wieden is bekend dat zowel de 
steenmarter als de boommarter zijn aangetroffen. Voorkomen van de boommarter is eveneens 
bekend van de Weerribben. 

De waterspitsmuis komt zowel in de Wieden als de Weerribben voor, maar ook van daarbuiten zijn 
waarnemingen bekend. Door het ontbreken van geschikt biotoop, wordt deze zwaar beschermde 
soort (tabel 3 FF-wet) echter niet in het plangebied verwacht.  
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De otter is vanaf 2003 zowel in De Wieden als in de Weerribben uitgezet. Sindsdien is het aantal 
waarnemingen in vooral de Weerribben sterk gestegen. Tijdens een veldbezoek op 20 oktober 2010 
werden langs het kanaal Steenwijk-Ossezijl sporen aangetroffen van de otter.  

In het verleden zijn in de Wieden enkele malen bevers waargenomen. Deze zijn waarschijnlijk 
afkomstig uit Flevoland, waar bevers zijn uitgezet.  

Vleermuizen 

In de omgeving van het deelgebied Scheerwolde zijn waarnemingen bekend van negen 
vleermuissoorten. Dat zijn: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse 
vleermuis, watervleermuis, meervleermuis, gewone grootoorvleermuis, gewone baardvleermuis en 
franjestaart. Het gebied wordt waarschijnlijk regelmatig benut als (een deel van het) foerageergebied 
van bovengenoemde soorten. Watervleermuis en meervleermuis foerageren boven bredere 
watergangen. Franjestaart, gewone grootoorvleermuis en gewone baardvleermuis zijn vooral te 
vinden in of nabij de in het gebied aanwezige bosgebieden. Gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis en laatvlieger foerageren in de beschutting van opgaande elementen, zoals 
bosschages, maar ook binnen de bebouwde kom van bijvoorbeeld Scheerwolde en Wetering. 

De meeste vleermuissoorten verplaatsen zich vooral langs lijnvormige landschapselementen, zoals 
boomsingels en bredere vaarten. Binnen en nabij het gebied liggen dergelijke landschapselementen, 
waardoor hier vliegroutes aanwezig kunnen zijn. Zo zijn de bredere sloten en griften in en nabij het 
plangebied geschikt als vliegroute voor watervleermuis en meervleermuis. 

Amfibiën 

Het deelgebied Scheerwolde maakt onderdeel uit van het leefgebied van licht beschermde en 
algemeen voorkomende amfibieënsoorten als bruine kikker, kleine watersalamander, meerkikker, 
gewone pad en middelste groene kikker (tabel 1 FF-wet). De zwaar beschermde poelkikker (tabel 3 
FF-wet) heeft een voorkeur voor de landschapstypen heide en hoogveen, maar wordt ook gemeld uit 
halfnatuurlijke graslanden, agrarisch gebied en laagveen. De smalle deels verlande greppels en 
sloten binnen het plangebied zijn in principe geschikt als voortplantingswater voor deze soort. Om 
deze reden is het niet uit te sluiten dat de poelkikker binnen het gebied voorkomt. 

Overige zwaar beschermde amfibieënsoorten, zoals rugstreeppad en heikikker, die wel in De Wieden 
en Weerribben voorkomen, worden in het plangebied niet verwacht.  

Reptielen 

Buiten de natuurgebieden Wieden en Weerribben wordt de zwaar beschermde ringslang slechts 
incidenteel waargenomen. Het agrarische gebied in de omgeving van de natuurgebieden wordt door 
ringslangen gebruikt voor uitwisseling met populaties in de nabije omgeving, zoals die van het 
Kuinderbos. Het is bekend dat ringslangen lange afstanden kunnen afleggen via lijnvormige wateren. 
De oevers en wateren binnen het deelgebied Scheerwolde zijn in principe geschikt als 
verbindingsroute en kunnen daarmee een onderdeel vormen van de functionele leefomgeving van 
deze soort. Daarnaast kunnen ringslangen worden verwacht in of nabij de wateren rondom het 
Woldlakebos en in het verruigde terrein in het natuurinrichtingsgebied Wetering-West. Om deze 
redenen kan niet worden uitgesloten dat de ringslang in het plangebied voorkomt. Andere 
reptielensoorten, zoals levendbarende hagedis, adder en hazelworm, worden niet in het plangebied 
verwacht. 

Vissen 

De brede en smalle vaarten en sloten in en langs het deelgebied Scheerwolde zijn in principe 
geschikt voor de wettelijk beschermde soorten rivierdonderpad, grote- en kleine modderkruiper en 
bittervoorn. Deze soorten zijn in ieder geval bekend uit De Wieden en Weerribben. Over de eventuele 
aanwezigheid van deze soorten in het plangebied zijn geen gegevens bekend.  

Naast deze wettelijk beschermde soorten, komen in de Wieden en Weerribben ook soorten van de 
Rode Lijst voor die niet dezelfde mate van bescherming genieten. Het gaat hierbij onder ander om de 
kwabaal en de paling. 
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Ongewervelden 

In het deelgebied Scheerwolde komen voornamelijk algemene libellensoorten voor die niet wettelijk 
zijn beschermd. De zwaar beschermde Noordse winterjuffer komt op enkele plaatsen voor binnen De 
Wieden en Weerribben, waaronder in de Kiersche Wijde en Woldlakerbos. Deze soort gebruikt vooral 
locaties met een afwisseling van petgaten, rietlanden en broekbossen. Een dergelijke situatie is 
aanwezig nabij het natuurinrichtingsgebied Wetering-West. Het bosperceel binnen het 
natuurinrichtingsgebied is mogelijk geschikt als overwinteringsgebied van noordse winterjuffer.  

In De Wieden en Weerribben zijn recent de volgende karakteristieke en zeldzamere libellensoorten 
waargenomen: noordse winterjuffer, vroege glazenmaker, groene glazenmaker, gevlekte glanslibel, 
bruine korenbout en de Natura 2000-soort gevlekte witsnuitlibel.  

In het plangebied komen alleen algemene dagvlindersoorten voor. De zwaar beschermde grote 
vuurvlinder wordt niet in het plangebied verwacht. Deze meest bedreigde dagvlindersoort van 
Noordwest-Overijssel komt alleen nog voor in de Wieden, de Weerribben en de Rottige Meente. De 
Weerribben herbergt de belangrijkste populatie (circa 50 voortplantingslocaties).  

De zwaar beschermde gestreepte waterroofkever en platte schijfhoren komen verspreid voor in de 
Wieden en Weerribben. Er is echter niets bekend over de verspreiding van deze soorten binnen het 
plangebied. In Nederland is de zeer zeldzame gestreepte waterroofkever voor zover bekend alleen 
aanwezig in schone (laagveen)wateren met deels een vrije waterkolom en deels dichte 
onderwatervegetatie. De sloten en griften binnen het plangebied vormen in principe wel geschikt 
leefgebied voor beide soorten. Het is daarom niet uit te sluiten dat de gestreepte waterroofkever en 
platte schijfhoren in het plangebied voorkomen. 

5.2.4  Conclusies 

Uit het onderzoek blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor de uitvoerbaarheid van het plan ten 
aanzien van flora en fauna. Bij de inrichting van het gebied zal rekening dienen te worden gehouden 
met de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek. 

5.3  Cultuurhistorie 

Het jonge veenontginningsgebied Wetering Oost is ontstaan door inpoldering in de periode 1928-
1968 door de N.V. Ontginningsmaatschappij 'Land van Vollenhove'. Kenmerkend is het planmatige 
karakter, de lage ligging en de smalle percelering. Hier en daar komen restanten van het oude 
veenontginningslandschap voor. De polders zijn omsloten door ringdijken en -vaarten. Langs de 
lijnrechte wegen komt plaatselijk bebouwing voor. De wegen met zware beplanting geven maat aan 
de open polders. 

5.4  Archeologie 

In 1992 heeft Nederland het Europese Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch 
Erfgoed ondertekend (ook wel het Verdrag van Malta, Conventie van Malta, Verdrag van Valletta 
genoemd). Dit heeft ertoe geleid dat in Nederland vanaf dat moment meer aandacht is gekomen voor 
de bescherming van het archeologische bodemarchief.  

Ter implementatie van de uitgangspunten van het Verdrag van Malta is op 1 september 2007 de Wet 
op de Archeologische Monumenten Zorg (WAMZ) in werking getreden. Deze wet betreft een 
aanpassing van de Monumentenwet 1988. Uitgangspunt in de wet is bescherming waar nodig. De 
wet gaat ervan uit dat de gemeenteraad bij het vaststellen van een bestemmingsplan rekening houdt 
met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten (artikel 38a Monumentenwet 
1988). Verder introduceert de WAMZ het beginsel van "de verstoorder betaalt". De redenering 
hierachter is, dat initiatiefnemers van projecten mogelijk schade toe brengen aan het bodemarchief en 
daarom de kosten voor het behoud hiervan voor hun rekening moeten nemen. In verband hiermee is 
een archeologisch onderzoek uitgevoerd. 

In het gebied Wetering Oost is een archeologische bureaustudie en een inventariserend 
veldonderzoek (IVO) uitgevoerd. Er zijn geen archeologisch waardevolle terreindelen of vondsten 
aangetroffen. Geconcludeerd kan worden, dat er vanwege archeologie geen belemmeringen zijn ten 
aanzien van de uitvoerbaarheid van het plan. 
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Afbeelding 14. Uitsnede Archeologische verwachtingen- en beleidskaart 2008, gemeente 
Steenwijkerland, met daarop globaal het gebied Wetering Oost aangegeven. 



 Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Landinrichting Wetering-Oost  

40 NL.IMRO.1708.BGBWeteringOost-VO01  

Hoofdstuk 6  Waterparagraaf 

6.1  Inleiding 

Op grond van artikel 3.1.6 lid 1 sub b van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bestaat de verplichting 
om in de toelichting van een bestemmingsplan te verantwoorden op welke wijze rekening is 
gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Deze verantwoording wordt de 
waterparagraaf genoemd. 

Sinds 2008 hebben meerdere (watertoets)overleggen plaatsgevonden tussen het waterschap Reest 
en Wieden, de gemeente Steenwijkerland en adviesbureau Grontmij. Gezamenlijk zijn de 
uitgangspunten voor de toekomstige waterhuishouding vastgelegd. Het op deze uitgangspunten 
gebaseerde watersysteem wordt in deze paragraaf beschreven. 

6.2  Beleid ten aanzien van de waterhuishouding 

6.2.1  Nationaal Waterplan 

Het Nationaal Waterplan is het rijksplan voor het waterbeleid voor de periode 2009-2015 en heeft de 
status van een structuurvisie. Het plan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998.  
Het NWP beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden om Nederland ook voor 
toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten.  

Een goede bescherming tegen overstromingen, het zoveel mogelijk voorkómen van wateroverlast en 
droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit zijn basisvoorwaarden voor welvaart en welzijn. 
Water levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en behoud van biodiversiteit. 
Het doel is helder: Nederland, een veilige en leefbare delta, nu en in de toekomst. 

Voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem is het dan ook van belang bij ruimtelijke 
ontwikkelingen rekening te houden met waterhuishoudkundige eisen op korte en lange termijn. Meer 
dan voorheen moet water bepalend zijn bij de besluitvorming. De mate waarin water bepalend is, 
hangt af van de wateropgave in relatie tot andere opgaven, aanwezige functies en bodemgesteldheid, 
en andere kenmerken in dat gebied. 

Gemeenten en provincies wordt gevraagd het generieke beleid lokaal en regionaal te vertalen en vast 
te leggen in structuurvisies, bestemmingsplannen en waterplannen. Bij de planuitwerking van dit 
bestemmingsplan dient dan ook rekening te worden gehouden met waterhuishoudkundige eisen op 
korte en lange termijn, gericht op duurzaam waterbeheer. 

6.2.2  Waterbeheerplan 2010-2015 

Het Algemeen bestuur van het Waterschap Reest en Wieden heeft op 24 november 2009 het 
Waterbeheerplan 2010-2015 vastgesteld. De Waterwet verplicht de waterschappen om 
waterbeheerplannen op te stellen met een looptijd van zes jaar. Door de invoering van de 
Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het deelstroomgebied Rijn-
Oost wordt beheerd door een zestal waterschappen, waaronder waterschap Reest en Wieden. Om te 
voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water hebben de waterschappen intensief samengewerkt. 
Dit heeft onder andere geresulteerd in het nieuwe waterbeheerplan. In het waterbeheerplan is het 
integrale beleid opgenomen inzake veiligheid, watersysteembeheer en afvalwaterketen. 

Er zal worden geïnvesteerd in het creëren van extra waterberging, aanpassing van de 
waterhuishouding, de bestrijding van verdroging, het aanpassen van een aantal 
rioolwaterzuiveringsinstallaties en het natuurlijk maken van beken. 

6.2.3  Keur Waterschap Reest en Wieden 

De Keur van het Waterschap Reest en Wieden is vastgesteld op 17 december 2009. De Keur bevat 
gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot waterstaatswerken en watersystemen en biedt een 
mogelijkheid om uitvoering van het beleid uit het Waterbeheerplan af te dwingen. In de Keur zijn 
onder meer de volgende onderwerpen opgenomen: 

� regeling van onderhoud van waterstaatswerken (oppervlaktewaterlichamen, waterkeringen en 
ondersteunende kunstwerken); 

� watervergunning voor het gebruik van waterstaatswerken verboden in geval van calamiteiten; 
� watervergunning voor het af- en aanvoeren, het onttrekken en lozen van oppervlaktewater, het 

onttrekken van grondwater en het infiltreren van water in de bodem; 
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� vrijstellingen; 
� zorgplicht voor het watersysteem.  

Rondom elke primaire watergang is een beschermzone opgenomen. Binnen deze zone mogen enkel 
bouwwerken van geringe omvang, welke noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de 
watergang worden gebouwd. De beschermingszone is 5 meter breed, gemeten vanaf de grens van 
de watergang (insteek of buitenzijde van de aanwezige onderhoudsstrook). De beschermingszone 
heeft behalve voor het handhaven van de bereikbaarheid als nevenfunctie om eventuele toekomstige 
herinrichtingen of verbeteringen (capaciteitsvergroting) mogelijk te houden. 

6.2.4  Watergebiedsplannen Waterschap Reest en Wieden 

Het Waterschap Reest en Wieden is bezig met de voorbereidingen voor een tweetal 
watergebiedsplannen voor het deelgebied Scheerwolde. In een watergebiedsplan zijn opgenomen 
een projectplan (conform de Waterwet), het GGOR (Gewenst of Gewogen Grond- en 
Oppervlaktewater Regime) met bijbehorende maatregelen en eventueel een peilbesluit. Eén van de 
twee watergebiedsplannen heeft betrekking op de nieuwe natuurgebieden in het plangebied, waar 
tevens is voorzien in ruimte voor waterberging (Wetering Oost, Wetering West, Polder Giethoorn). Het 
andere watergebiedsplan heeft betrekking op de landbouwpolders rond Scheerwolde, maar daar is 
verder geen bestemmingsplanherziening voor nodig. 

In het Watergebiedsplan wordt uitgewerkt welke waterhuishoudkundige maatregelen in het gebied 
worden uitgevoerd, aan welke droogleggingsnorm middels deze maatregelen wordt voldaan, welke 
alternatieven zijn bekeken en wat effecten zijn op de omgeving (o.a. Natura 2000).  

In het Watergebiedsplan dat betrekking heeft op de nieuwe natuurgebieden wordt ingegaan op de 
maatregelen die nodig zijn om de gewenste waterberging in deze gebieden te realiseren. Conform het 
Convenant waterberging 2008 en het besluit van het Bestuurlijk Gebiedsoverleg van november 2009 
gaat het daarbij in totaal om een waterbergingsopgave van 2,8 miljoen m

3
 (Wetering Oost: 1,6 miljoen 

m
3
; Wetering West: 0,9 miljoen m

3
; Polder Giethoorn: 0,3 miljoen m

3
). Ook wordt het GGOR en het 

peilbesluit voor het gebied vastgelegd in het Watergebiedsplan. 

6.2.5  Gemeentelijk Waterplan Steenwijkerland 2008-2015 

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft in haar vergadering van 4 maart 2008 het Gemeentelijk 
Waterplan Steenwijkerland 2008-2015 vastgesteld. De gezamenlijke missie van gemeente en 
waterschappen is als volgt geformuleerd: "Het watersysteem samen integraal duurzaam inrichten, 
beheren en onderhouden, zodanig dat veiligheid en functies zo optimaal mogelijk gebiedspecifiek 
worden gerealiseerd, nu en in de toekomst".  

Met het waterplan beogen de gemeente Steenwijkerland en de waterschappen het water op een 
goede manier af te stemmen en te benadrukken in de ruimtelijke ordening en het beheer en 
onderhoud. Het doel van het plan is het realiseren van een duurzaam watersysteem, waar een ieder 
op zijn of haar eigen manier gebruik van kan maken en genieten. Dit doel geldt als kader en 
overkoepelend perspectief voor het handelen van de gemeente. 

Zowel bij het formuleren van beleid en plannen, als bij het realiseren van projecten die invloed 
hebben op de ruimtelijke ordening moet rekening worden gehouden met het watersysteem, de 
waterketen en de (klimatologische) ontwikkelingen, teneinde een duurzame en integrale oplossing te 
bewerkstelligen (zie kader). Een integrale en duurzame benadering van water dwingt planologen, 
ontwerpers, beheerders en technici samen na te denken over de best denkbare of best haalbare 
oplossing met betrekking tot water. Richtlijn hierbij is de drietrapsstrategie waterkwantiteit (WB21): 
vasthouden, bergen en dan pas afvoeren. 

Bovenstaande missie wordt aan de hand van negen doelstellingen handen en voeten gegeven, die 
weer zijn onderverdeeld in de thema's watersysteem, waterketen, waterbeleving en waterorganisatie. 
De doelstellingen, onderverdeeld naar de aangegeven thema's zijn: 

Watersysteem 

� Doelstelling 1: Water verankeren in ruimtelijke plannen. 
� Doelstelling 2: Realiseren stedelijke wateropgave. 
� Doelstelling 3: Bestrijding verdroging en beperken waterschaarste. 
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Waterketen/waterkwaliteit 

� Doelstelling 4: Verbeteren waterkwaliteit. 

Waterbeleving/recreatie en toerisme 

� Doelstelling 5: Vergroten en specificeren functionaliteit van het water. 
� Doelstelling 6: Vergroten belevingswaarde van het water. 

Waterorganisatie 

� Doelstelling 7: Structureren samenwerking. 
� Doelstelling 8: Maatschappelijk draagvlak voor duurzaam omgaan met water. 
� Doelstelling 9: Duidelijkheid over verantwoordelijkheden. 

6.3  Huidige waterhuishoudkundige situatie 

6.3.1  Huidige situatie grondwater 

Vanuit de geohydrologische ontstaansgeschiedenis kan de omgeving van Scheerwolde worden 
ingedeeld in een tweetal gebieden: 

� Stuwwal Paaslo- Oldenmarkt (ten noorden van kanaal Steenwijk-Ossenzijl); 
� Smeltwaterdal van de Vecht (ten zuiden van kanaal Steenwijk-Ossenzijl); 

In het westelijk deel van de polder Scheerwolde komt op circa 15 m –mv een slecht waterdoorlatende 
kleilaag voor met een dikte van enkele meters (Kreftenheye). In het oostelijk deel van de polder 
ontbreekt deze grotendeels en bestaat de diepe bodem tot circa 100 m –mv uit een afwisseling van 
fijn tot grof zand. 

De freatische grondwaterstanden in zowel de landbouwpolders als de Wieden en Weerribben worden 
in belangrijke mate beïnvloed door het oppervlaktewatersysteem en de lokale bodemopbouw. Van het 
landbouwgebied Scheerwolde zijn geen langjarige peilbuisgegevens beschikbaar. Wel zijn er door 
Alterra gedurende één seizoen (februari t/m september 2006) freatische grondwaterstanden gemeten 
op 31 locaties. Deze peilbuisgegevens zijn gebruikt voor het maken van een geactualiseerde 
grondwatertrappenkaart van het gebied. Deze kaart is opgenomen in afbeelding 14. Verder is er een 
aantal peilbuizen gedurende één of meer jaren gemonitored ten behoeve van de inrichting van de 
nieuwe natuur (Wetering Oost, Wetering West en Beulakerpolder).  
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Afbeelding 15. Grondwatertrappen in het deelgebied Scheerwolde. 

Uit een analyse van peilbuisgegevens komt het volgende beeld naar voren (voor zover relevant). 

In het noordwestelijk deel van het landbouwgebied Scheerwolde (de polders Halfweg, Wetering en 
Gelderingen) is de veenlaag relatief dik (1 à 2 m). In deze gebieden worden relatief hoge 
grondwaterstanden aangetroffen. Dit komt mede omdat het maaiveld hier meer is gedaald (en nog 
daalt door veenoxidatie en klink), waardoor ook de drooglegging beperkt is. Waar de slecht 
waterdoorlatende 'meerbodemlaag' (gliedelaag) onderin deze veenlagen nog intact is, treedt 
bovendien stagnatie van regenwater op, waardoor na regen de gronden nog lang nat blijven. 

Aan de noordzijde van de polder Gelderingen is sprake van relatief hoge grondwaterstanden. De 
stijghoogten in de diepe ondergrond zijn hier relatief hoog (regionale stroming van het Drents plateau 
richting de diepe polders). Ten noorden van het kanaal loopt het maaiveld snel op, en komt in de 
ondergrond keileem voor. Daarnaast kan ook nog infiltratie vanuit het kanaal zelf plaatsvinden. Dit 
laatste is echter naar verwachting beperkt, door de aanwezigheid van slib in de kanalen in Noordwest 
Overijssel. 

Door de grondslag treden op korte afstand grote verschillen op in de grondwaterstanden. Op de 
hogere zandruggen (grotere drooglegging en zandige bodem) komt grondwatertrap VII voor 
(grondwaterstanden jaarrond dieper dan 80 cm –mv). In de aangrenzende lager gelegen moerige 
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gronden (geringe drooglegging en veen) komt grondwatertrap II voor met grondwaterstanden in natte 
perioden tot 25 cm –mv.  

Ter plaatse van de toekomstige nieuwe natuur Wetering Oost en Wetering West komen in de winter 
hoge grondwaterstanden voor, tot net onder maaiveld. In de zomer zakken de grondwaterstanden uit 
tot maximaal 1,0 m beneden maaiveld. Hier is jaarrond sprake van kwel naar de sloten. 

In de aangrenzende Wieden en Weerribben (boezemgebied) is de veenlaag nog relatief dik en komt 
een 'meerbodemlaag' voor. In combinatie met relatief veel oppervlaktewater en hoge waterpeilen 
(infiltratie) resulteert dit in hoge freatische grondwaterstanden. 

6.3.2  Kwel en wegzijging 

Door peilverlagingen in de landbouwgebieden in de afgelopen eeuwen is er een peilverschil ontstaan 
tussen de laagveenmoerassen (waar het peil niet is verlaagd) en de landbouwgebieden. Het gevolg is 
dat de moerasgebieden die vroeger neutraal waren (geen duidelijke kwel of wegzijging), nu 
wegzijgingsgebieden zijn geworden. 

In de diepe polders is sprake van een flinke kwel naar de sloten. Door het voorkomen van relatief 
slecht doorlatende veenlagen (en meerbodemlaag) en relatief grote slootweerstanden zijn de 
freatische grondwaterstanden ondanks de grote drooglegging relatief hoog. Tussen de percelen is in 
natte perioden sprake van een opbolling door stagnatie van regenwater, waardoor de freatische 
grondwaterstand hoger wordt dan de stijghoogte in de onderliggende zandlaag. In droge perioden 
zakt de grondwaterstand weer uit en is er sprake van diepe kwel. 

6.3.3  Inrichting watersysteem 

Het oppervlaktewatersysteem in het deelgebied Scheerwolde is afgestemd op de indeling in polders 
(Wetering, Gelderingen, Giethoorn, Halfweg). Iedere polder is een afzonderlijk systeem met een 
eigen afvoer op de boezem van NW Overijssel. Het water van de polder Wetering wordt afgevoerd 
naar de Wetering door gemaal Wetering. De polder Gelderingen voert het water af naar het kanaal 
Steenwijk-Ossenzijl via het gemaal Gelderingen. De hoofdwatergang langs de A.F. Stroinkweg (ten 
oosten van Wetering Oost) heeft niet het waterpeil van het Woldlakebos. Deze watergang is een 
calamiteiten-verbinding tussen de diepe polder Gelderingen in het oosten (peil -2,70 m NAP, gemaal 
Gelderingen) en de diepe polder van Wetering Oost (-3,10 m NAP, gemaal Wetering). De peilgrens 
ligt ter plaatse van kruising Woldlakeweg-Stroinkweg. De polder Giethoorn loost het water via gemaal 
polders Giethoorn op het kanaal Beukersgracht. De polder Halfweg loost via het gemaal Polder 
Halfweg op het Giethoornse meer. 

6.4  Wijzigingen waterhuishoudkundige situatie 

Het gebied Wetering Oost zal worden ingericht als natuurgebied met als nevenfunctie waterberging. 
In totaal zal 167 ha natte natuur (open water, moeras, half natuurlijk grasland) worden gevormd met 
de mogelijkheid van 1,6 miljoen m

3
 (nood)waterberging. Op waterhuishoudkundig gebied zullen de 

volgende maatregelen worden genomen: 

� Aanleg droge bufferstrook (antimuggen) aan de westzijde van het plangebied met een brede 
diepe buffersloot. 

� Het moeras krijgt een flexibel peilbeheer, waarbij zo min mogelijk water wordt ingelaten of 
uitgemalen. 

� Tijdens waterberging wordt het peil in het bergingsgebied opgezet tot max. NAP -0.63 m. 
� De A.F. Stroinkweg/Koningin Julianaweg wordt tussen de aansluiting op de weg Wetering Oost 

en de kruising van de externe kade ter hoogte van het Woldlakebos opgehoogd. Bij de kruising 
van de watergang bij het Woldlakebos wordt een brug gemaakt in de stijl van de huidige bruggen 
(brug Vloddervaart). 

� Rondom het dynamisch moeras worden boezemkades aangelegd. De kades krijgen een hoogte 
van NAP +0,1 m en een talud van 1:3. 

� Rondom het gehele gebied worden kades aangelegd. De externe kades rondom het gebied 
krijgen een bovenbreedte van 5 meter. 
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� In het noorden van het plangebied wordt een kwelsloot aangelegd om ongewenste effecten op de 
Stobbenribben te voorkomen, met waterpeil NAP -2,50 m, bodembreedte 2,0 meter, talud 1:4, 
bodemdiepte NAP - 3,30 m. Ten zuiden van deze kwelsloot wordt een lage interne kade 
aangelegd om deze kwelsloot te beschermen tegen water uit de reguliere waterberging. Alleen bij 
noodberging zal de kwelsloot niet meer functioneren. Dan zijn de omstandigheden in het hele 
gebied en omgeving echter al extreem nat. Voor de interne lage kade is uitgegaan van een 
eindhoogte na zetting van NAP -1,3 m, lengte van 850 meter, bovenbreedte van 3 meter en een 
talud van 1:3. 

� In het westen van het gebied, in de bufferstrook, wordt een brede buffersloot gegraven om 
negatieve effecten (verandering van de grondwaterstand) ter plaatse van de weg en 
woningen/erven te voorkomen. De sloot wordt door de veenlaag heen gegraven. Hierdoor is 
beschoeiing of een minder steil talud noodzakelijk. Aangezien er voldoende ruimte is en de 
aanleg van beschoeiing duurder is dan de aanleg van een talud, wordt ervoor gekozen om een 
talud van 1:4 aan te brengen. Deze buffersloot ligt tussen de boezemkade (van het kanaal 
Wetering) en de peilscheiding (van de nieuwe natuur en de noodwaterberging) en behoudt tijdens 
waterberging zijn functie (kwelsloot). Het peil in de buffersloot is indicatief vastgesteld op NAP -
2,1 m (zowel zomerpeil als winterpeil), gelijk aan het gemiddelde van de huidige gemeten 
grondwaterstanden ter plaatse. De buffersloot voert af via een stuw met duiker onder de Ir. 
Luteijnweg naar de hoofdwatergang langs deze weg. De buffersloot zal met een syphon onder de 
inlaatconstructie ten behoeve van de waterberging geleid worden. Bij de in dit plan gehanteerde 
waterpeilen in de buffersloot is in principe geen inlaat nodig.  

� Aan de oostzijde wordt een verbindingssloot in Woldlakebos aangelegd, met waterpeil NAP -2,5 
m, bodembreedte 0,5 meter, talud 1:1 en bodemdiepte NAP -3,0 m. 

� De waterinlaat voor het dynamisch moeras kan plaatsvinden vanuit het kanaal Wetering (bij de 
inlaat voor waterberging). Uitlaat vindt plaats via een uitlaat aan de zuidzijde op de 
hoofdwatergang langs de Ir. Luteijnweg. 

� Voor de in- en uitlaat van water tijdens waterberging zijn verschillende kunstwerken noodzakelijk. 

6.5  Effecten wijzigingen waterhuishoudkundige situatie 

6.5.1  Algemeen 

In het MER Inrichtingsplan Scheerwolde wordt uitgebreid ingegaan op de waterhuishoudkundige 
effecten als gevolg van de plannen. In het MER wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen 
tijdelijk optredende effecten en permanente effecten.  

Tijdelijke effecten ontstaan in de fase van de aanleg van de nieuwe natuur. De waterpeilen worden 
pas opgezet na de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen. Voor het afgraven van de voedselrijke 
toplaag en het graven van buffersloten is een laag waterpeil gunstiger in verband met een betere 
berijdbaarheid van de percelen. Verder is in het MER aangenomen, dat het graven van de plassen en 
het aanleggen van de benodigde kunstwerken wordt uitgevoerd in den droge, met behulp van 
bronbemalingen waardoor de grondwaterstanden tijdelijk worden verlaagd (worst case). De tijdelijke 
effecten tijdens uitvoering worden vooral veroorzaakt door de benodigde bronbemalingen voor de 
aanleg van kunstwerken en het graven van de plassen. De hierdoor optredende 
grondwaterstandverlagingen en toename van de kwel ter plaatse is voor het in het MER onderzochte 
basisalternatief en de varianten gelijk. Er zijn in de aanlegfase geen tijdelijke 
grondwaterstandverhogingen in de omgeving. Doordat de peilen pas na de afronding van de 
inrichtingsmaatregelen worden verhoogd is ook geen sprake van een verslechtering van de 
waterkwaliteit door inundatie van de voedselrijke bovengrond.  

6.5.2  Wijzigingen grondwaterstanden 

Voor het in het MER onderzochte basisalternatief geldt, dat de peilen in het gebied fors worden 
opgezet. Hierdoor stijgen de grondwaterstanden in het gebied. Omdat ter plaatse van de plassen de 
deklaag wordt doorgraven en de oppervlakte open water flink toeneemt, is de stijging echter minder 
groot dan op basis van de peilstijging (In Wetering Oost van NAP -3,1 m naar maximaal NAP -1,8 m) 
zou worden verwacht: de stijging varieert van 0,2 m tot 0,9 m vlak bij een hoofdwatergang in de 
(maatgevende) GVG situatie. 
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Een lager waterpeil ten noorden van de A.F. Stroinkweg in Wetering Oost (variant) heeft als gevolg, 
dat de grondwaterstanden in dit deel minder hoog stijgen. De hydrologische uitstraling richting de 
Stobberibben (waardevol trilveengebied ten noorden van Wetering Oost) is dan ook kleiner. Het peil 
wordt zodanig geoptimaliseerd dat de grondwaterstanden en kwel-wegzijging ter plaatse van de 
aangrenzende Stobberibben minimaal veranderd en dat binnen het plangebied een goede 
uitgangssituatie voor dotterbloemhooiland ontstaat. Doordat bij deze variant de in het basisalternatief 
aanwezige kwelsloot ingeklemd tussen twee kaden komt te vervallen, is deze oplossing tevens meer 
robuust.  

6.5.3  Wijzigingen oppervlaktewaterstanden 

Onder meer voor Wetering Oost zijn de inrichtingsmaatregelen en toekomstige 
oppervlaktewaterpeilen eerst geoptimaliseerd voor de natuurdoelen binnen het gebied. Daarna zijn de 
inrichtingsmaatregelen aangevuld of aangescherpt om de omliggende belangen mee te nemen. Voor 
Wetering Oost bedraagt het huidige waterpeil NAP -3,1 m (zowel zomerpeil als winterpeil). Het 
toekomstig waterpeil is flexibel tussen NAP -2,2 m en NAP -1,8 m. 

6.5.4  Beïnvloeding kwel-wegzijging 

De huidige kwel neemt sterk af en slaat in de winter om in wegzijging. In de zomer is er nog steeds 
lichte kwel. 

6.5.5  Beïnvloeding waterkwaliteit 

Doordat de landbouwfunctie wordt vervangen door natuur en de voedselrijke toplaag in het gebied 
wordt afgegraven zal de waterkwaliteit in het gebied verbeteren. De verwachte toekomstige 
waterkwaliteit voldoet aan de eisen voor ondiepe veenplassen en dynamisch moeras. Het risico van 
interne eutrofiering door de peilopzetting is minimaal, mede door de hoge ijzergehaltes in de bodem 
en het incidenteel droogvallen. 

6.6  Effecten veranderingen omgeving 

Het ontwerp van het in het MER onderzochte basisalternatief is een optimaal ontwerp met relatief 
weinig hydrologische effecten op de omgeving. Er is echter nog steeds sprake van enig hydrologisch 
effect op de omgeving. Onderstaand zijn voor Wetering Oost de met het model berekende effecten 
samengevat.  

 Effect op grondwaterstand  
(cm) GVG en GLG situatie 

Effect op kwel/wegzijging 
(mm/dag) 

Natuur:   

Stobberibben (Trilveen) 0 - 5 cm verhoging 0 - 0,3 minder wegzijging 

Woldlakebos 0 - 20 cm verhoging 0 - 1,0 minder wegzijging. Lokaal 
omslag naar kwel 

Weerribben (ten westen) 0 - 15 cm verhoging 0 - 1,0 minder wegzijging 

Landbouw (zuiden) 0 - 15 cm verhoging 0,5 tot 1,0 meer kwel 

Bebouwing +0,15 à -0,20 (GVG) 
+0,20 à 0 (GLG) 

0 – 0,3 minder wegzijging 

Bij de bebouwing zal het Waterschap Reest en Wieden de grondwaterstand monitoren en door 
middel van voorzieningen kan het waterschap zo nodig bijsturen met het peil in de kwelsloot. 

6.7  Effecten noodwaterberging 

6.7.1  Algemeen 

De nieuwe natuur in Wetering Oost (alsmede in Wetering West en Polder Giethoorn) wordt tevens 
ingezet voor noodwaterberging. Het doel van de noodwaterberging (berekend op circa 1x per 25 jaar) 
is tweeledig: 

� minder peilstijging ter plaatse van de bestaande natuur (N2000); 
� minder peilstijging ter plaatse van de lintbebouwing langs de Wetering (minder inundaties van 

percelen en gebouwen). 
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De waterberging zorgt daarbij voor een robuuster watersysteem, met minder risico's voor mens en 
natuur.  

6.7.2  Grondwaterstand 

De waterberging (een schijf met ruim 1 meter water die op het hele deelgebied wordt gezet) heeft een 
effect op de grondwaterstanden en kwel/wegzijging in de omgeving. De berekende maximale effecten 
aan het einde van de waterbergingperiode, bij maximale vulling, zijn samengevat in onderstaande 
tabel. 

 Maximaal effect op freatische 
grondwaterstand (cm)  

Maximaal effect op 
kwel/wegzijging (mm/dag) 

Stobberibben (Trilveen) < 5 cm verhoging 0,25 - 2,0 minder wegzijging 

Woldlakebos < 5 cm verhoging 0,25 - 1,7 minder wegzijging. 
Deels omslag naar kwel. 

Weerribben (ten westen) < 5 cm verhoging 0 - 1,2 minder wegzijging, lokaal 
omslag naar kwel 

Landbouw (zuiden) 0 – 15 cm verhoging 0,0 tot 1,7 meer kwel 

Bebouwing 0 – 15 cm verhoging 0,2 - 0,6 minder wegzijging 

De conclusie is, dat de effecten op de omgeving beperkt zijn. Dit komt voornamelijk omdat in de 
extreem natte situatie zonder waterberging de freatische grondwaterstanden in dit gebied al praktisch 
aan maaiveld staan, door de extreme neerslag en de hoge waterpeilen. Er is wel een toename in de 
stijghoogte van het 1

e
 watervoerend pakket, waardoor de kwel/wegzijging wel wordt beïnvloed. 

Omdat het gaat om een kortdurend effect wat circa enkele weken per 25 jaar optreedt, is het totale 
effect van de waterberging op de grondwaterstanden en de kwel-wegzijging toch gering. Hieraan kan 
worden toegevoegd dat de waterberging wordt ingezet om het peil in de Boezem te verlagen.  

6.7.3  Slib 

Bij inzet van waterberging kan opwerveling van slib een potentieel risico betekenen. De bovenste 
paar cm van de slibbodem is vrij los (kritieke bodemschuifspanning van ca 0,5 N/m2 en een kritieke 
stroomsnelheid van 0,24 m/s). De stroomsnelheid in de Wetering ter hoogte van de (extra brede) 
inlaat bij WO loopt op tot ongeveer 0,19 m/s. De berekende stroomsnelheid in de Wetering is 
daarmee kleiner dan de kritieke stroomsnelheid van 0,24 m/s, waardoor er geen substantiële erosie 
van de slibbodem plaats zal vinden tijdens waterberging. Een deel van het bovenste laagje zal tijdens 
waterberging wel in het bergingsgebied terecht komen, maar dit gebeurt echter niet op grote schaal. 
Omdat achter de inlaatconstructie bovendien een relatief diep en groot oppervlak open water wordt 
gerealiseerd, wordt verwacht dat het overgrote deel van dit slib hier zal neerslaan. 

6.7.4  Waterkwaliteit 

De noodwaterberging heeft een effect op de waterkwaliteit in het gebied. Het ingelaten water heeft 
naar verwachting een mindere kwaliteit dan het water in het plangebied zelf. Als gevolg van de 
noodwaterberging wordt het systeem meer nutrientenrijk.  

De noodberging heeft geen negatief effect op de waterkwaliteit van de boezem ten opzichte van de in 
het MER beschouwde referentiesituatie, het zogenaamde nul-alternatief (i.e. de autonome 
ontwikkeling van het gebied). Zelfs in een berekende worstcase-situatie is de belasting van de 
boezem veel lager dan de jaarlijks gemiddelde belasting in de huidige situatie. Omdat de 
waterberging statistisch gezien slechts 1x per 25 jaar wordt ingezet, is de gemiddelde jaarlijkse 
belasting nog eens 25 maal lager. 

6.8  Watertoets 

In het kader van de watertoets is onderhavige paragraaf voorgelegd aan Waterschap Reest en 
Wieden. In augustus 2011 is door het waterschap een positief advies gegeven ten aanzien van deze 
paragraaf. 
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Hoofdstuk 7  Milieuparagraaf 

7.1  Algemeen 

Op grond van artikel 3.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient een bestuursorgaan bij de 
voorbereiding van een besluit de nodige kennis te vergaren over de relevante feiten en de af te 
wegen belangen. Het vaststellen of wijzigen van een bestemmingsplan kan namelijk gevolgen 
hebben voor verschillende milieubelangen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de relevante 
milieubelangen. 

7.2  Geluid 

In het algemeen wordt ten aanzien van geluid een onderscheid gemaakt in vier typen (bronnen) van 
geluid, te weten geluid veroorzaakt door het weg- of railverkeer, door bedrijven en door 
luchtvaartverkeer. 

Voorliggend bestemmingsplan maakt geen nieuwe geluidgevoelige functie, bijvoorbeeld een woning, 
mogelijk. Evenmin maakt het bestemmingsplan een nieuwe geluidveroorzakende functie, bijvoorbeeld 
een weg of een bedrijf, mogelijk. Niet in directe zin, niet in indirecte zin, bijvoorbeeld door middel van 
een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht. Wel maakt dit 
bestemmingsplan de aanleg van wandel- en fietspaden mogelijk, maar dat zijn geen wegen als 
bedoeld in de Wet geluidhinder of andere geluidhinderwetgeving. 

Met inachtneming van het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat er vanwege het aspect geluid 
geen belemmeringen ten aanzien van de uitvoerbaarheid van het plan. 

7.3  Bodem 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het 
grondwater noodzakelijk. Aangetoond dient te worden dat de bodem en het grondwater vrij zijn van 
verontreiniging.  

Ten behoeve van de nieuwe ontwikkelingen in het deelgebied Scheerwolde, zoals bedoeld in het 
Inrichtingsplan Scheerwolde, is een historisch bodemonderzoek uitgevoerd (Grontmij, 2011). Middels 
dat onderzoek is inzicht verkregen in de verontreinigde en potentieel verontreinigde (verdachte) 
locaties binnen het gehele deelgebied, waaronder het gebied Wetering Oost. 

Voor het gebied Wetering Oost geldt, dat de bodem onverdacht is op het voorkomen van 
bodemverontreiniging. In de waterbodem van watergangen zijn geen verontreinigde of verdachte 
locaties aanwezig. Evenmin bevinden zich in het gebied Wetering Oost potentieel verontreinigde 
locaties, met uitzondering van een locatie in de uiterste noordwesthoek van het plangebied. Op die 
locatie bevindt zich een demping. Niet uitgesloten kan worden dat deze demping met gebiedsvreemd 
materiaal is uitgevoerd, bijvoorbeeld puin. In verband hiermee dient ter plaatse van deze locatie 
aanvullend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Het perceel Wetering Oost 66A, dat ook als 
potentieel verontreindigde locatie kan worden aangemerkt vanwege de bedrijfsactiviteiten, ligt buiten 
het plangebied van dit bestemmingsplan. 

7.4  Luchtkwaliteit en het Besluit NIBM 

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Deze wet bestaat uit een wijziging 
van de Wet milieubeheer (invoering nieuwe titel 5.2 ‘luchtkwaliteitseisen’) en de invoering van een 
aantal algemene maatregelen van bestuur (AMvB‘s) en ministeriële regelingen. De Wet luchtkwaliteit 
voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Rijk, provincies en gemeenten werken in het NSL-
programma samen aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren in gebieden waar de normen 
voor luchtkwaliteit niet worden gehaald (overschrijdingsgebieden). 

Op basis van de wet kunnen ruimtelijk-economische initiatieven worden uitgevoerd als aan één of 
meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan: wettelijke grenswaarden worden niet 
overschreden, of per saldo verbetert de luchtkwaliteit of blijft tenminste gelijk, of het initiatief draagt 
‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtkwaliteit, of het initiatief is opgenomen in het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
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Het NSL is vanaf 1 augustus 2009 van kracht. Hierdoor zijn onder andere de uitvoeringsregels rond 
saldering verruimd en is de definitie van ‘niet in betekenende mate’ verlegd naar 3% van de 
grenswaarde. Nu het NSL van kracht is kunnen aanzienlijk grotere projecten worden gerealiseerd 
zonder dat daarbij toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit aan de orde is. In artikel 4 van 
het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) en de bijlagen van de Regeling 
niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) is voor bepaalde categorieën van projecten 
met getalsmatige grenzen vastgesteld, dat deze ‘niet in betekenende mate’ bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Deze projecten mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit 
uitgevoerd worden. Als belangrijkste gevallen kunnen worden aangegeven: 

� kantoorlocaties met een brutovloeroppervlak van niet meer dan 100.000 m
2
 (bij één 

ontsluitingsweg) dan wel 200.000 m
2
 (bij twee ontsluitingswegen met gelijkmatige 

verkeersverdeling); 
� woningbouwlocaties met netto niet meer dan 1.500 woningen (bij één ontsluitingsweg) dan wel 

3.000 woningen (bij twee ontsluitingswegen met gelijkmatige verkeersverdeling). 

Wanneer projecten wel ‘in betekenende mate’ bijdragen aan de luchtkwaliteit, dient luchtonderzoek te 
worden uitgevoerd waarbij wordt getoetst aan de normen. 
Voorliggend bestemmingsplan maakt de realisatie van een nieuw natuurgebied mogelijk met 
uitsluitend extensieve dagrecreatie. Redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat realisatie van dit 
bestemmingsplan op geen enkele wijze, direct noch indirect, bijdraagt aan een verslechtering van de 
luchtkwaliteit. Op grond hiervan kan dan ook worden geconcludeerd, dat er vanwege de luchtkwaliteit 
geen belemmeringen zijn voor de uitvoerbaarheid van het plan.  

7.5  Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor 
de  
omgeving door: 

� het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 
� het transport van gevaarlijke stoffen (autowegen, buisleidingen, waterwegen en spoorwegen); 
� het gebruik van luchthavens. 

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico's voor de burger door 
bovengenoemde activiteiten. Hiertoe zijn risico's gekwantificeerd, namelijk door middel van het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

Plaatsgebonden risico (PR) 

Het plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks  
gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en 
onbeschermd verblijft. Een plaatsgebonden risico van 10-6 betekent dat omwonenden van 
bijvoorbeeld een LPG-tankstation op die plaats een kans van één op een miljoen hebben om als 
gevolg van een ramp te overlijden. 

Groepsrisico (GR) 

Dit is de kans dat een groep mensen overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Groepsrisico 
wordt niet uitgedrukt in een risicocontour maar in een FN-curve, waarbij het aantal slachtoffers wordt 
afgezet tegen de cumulatieve kans die ze als groep hebben om te overlijden. Het groepsrisico moet 
worden gezien als een maat voor maatschappelijke ontwrichting. 

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving.  

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 

Met het Bevi zijn risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke 
stoffen wettelijk vastgelegd. Het Bevi heeft tot doel zowel individuele burgers als groepen burgers een 
minimum beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om dit doel te 
bereiken verplicht het Bevi gemeenten en provincies bij besluitvorming in het kader van de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro) afstand te houden tussen 
(beperkt)kwetsbare objecten en risicovolle bedrijven. 

Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS) 

De circulaire is van toepassing op bestemmingsplannen die liggen binnen de invloedsgebieden van 
transportroutes met vervoer van gevaarlijke stoffen. De circulaire is een toelichting van VROM op de 
nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen en bepaalt dat ruimtelijke plannen getoetst moeten 



 Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied - Landinrichting Wetering-Oost  

50 NL.IMRO.1708.BGBWeteringOost-VO01  

worden aan de norm voor het plaatsgebonden risico en de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. De 
circulaire wordt in de toekomst vervangen door het "Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev)", 
met als uitvloeisel het zogeheten Basisnet voor de beoordeling van de risico's vanwege transport van 
gevaarlijke stoffen. 

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 

Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond 
buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met die van het Bevi. 

Voorliggend bestemmingsplan maakt niet de vestiging van een Bevi-inrichting mogelijk. Wel wordt 
een bestaande gasleiding verlegd. Deze leiding komt achter de bestaande woningen aan de Wetering 
te liggen. Hier zal aanvullend onderzoek naar moeten worden uitgevoerd. 

7.6  Kabels en leidingen 

Binnen het plangebied ligt momenteel een gasleiding parallel aan de Koningin Julianaweg. Als gevolg 
van de inrichting als natuurgebied zal deze leiding worden verwijderd. Hiervoor in de plaats zal een 
nieuwe gasleiding worden aangelegd in een nieuw aan te leggen bufferstrook langs de westzijde van 
het gebied. 
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Hoofdstuk 8  Juridische opzet 

8.1  Inleiding 

In een bestemmingsplan zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor een bepaald gebied 
opgenomen. Het onderhavige bestemmingsplan regelt de inrichting van het gebied door voor de 
gronden bestemmingen aan te wijzen. Het juridische deel van het bestemmingsplan bestaat uit de 
verbeelding (kaart) in samenhang met de regels. In deze paragraaf wordt het juridische deel van het 
bestemmingsplan nader toegelicht. 

8.2  Uitgangspunten 

8.2.1  Wettelijk kader 

Het wettelijk kader wordt sinds 1 juli 2008 gevormd door de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
De wettelijke regeling voor bestemmingsplannen is verder ingevuld in het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008 (Rsro2008). Het bestemmingsplan dient 
te voldoen aan de als bijlage bij de voornoemde Regeling opgenomen Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen 2008 (SVBP2008). Dit betekent dat bestemmingsplannen kwalitatief 
gelijkwaardig zijn en uniform in aanpak, uitvoering, uitwisseling van gegevens en raadpleging 
daarvan. 

8.2.2  Planonderdelen 

Het bestemmingsplan Buitengebied - Landinrichting Wetering Oost bestaat uit een verbeelding, 
regels en een toelichting. De verbeelding en de regels tezamen vormen het juridisch bindende deel 
van het plan. De regels en de verbeelding vormen het juridisch bindende gedeelte van een 
bestemmingsplan. De regels en verbeelding zijn aan elkaar gerelateerd. Dit betekent dat de 
verbeelding en de regels altijd in samenhang moeten worden gebruikt. 

Op de verbeelding krijgen alle gronden binnen het plangebied een bestemming. Binnen een 
bestemming kunnen nadere aanduidingen zijn aangegeven. De juridische betekenis van deze 
bestemmingen en aanduidingen zijn terug te vinden in de regels. Een gedeelte van de informatie op 
de analoge verbeelding heeft geen juridische betekenis, maar is slechts opgenomen om de 
leesbaarheid van en oriëntatie op de verbeelding te vergroten, zoals een topografische ondergrond. 
Alle letters, aanduidingen en lijnen worden verklaard in de legenda op de verbeelding. Bij eventuele 
verschillen tussen de digitale en analoge verbeelding is de digitale verbeelding juridisch bindend. 

De regels bepalen de gebruiksmogelijkheden van de gronden binnen het plangebied en geven tevens 
de bouw- en gebruiksmogelijkheden met betrekking tot bouwwerken aan. De regels van het 
bestemmingsplan zijn opgebouwd conform de door het SVBP2008 voorgeschreven systematiek en 
omvatten inleidende regels, bestemmingsregels, algemene regels, en ten slotte de overgangs- en 
slotregels. 

Uitgangspunt is, door het stellen van heldere regels en een duidelijke verbeelding, een zo goed 
mogelijke handhaafbaarheid te realiseren. De toetsingscriteria in de regels vormen een 
toetsingsgrond voor bouw- en aanlegvergunningen, ontheffingen en nadere eisen. 
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8.3  Toelichting op de planregels 

8.3.1  Inleidende regels 

Hoofdstuk 1 bevat een artikel met betrekking tot gebruikte begrippen en een artikel met betrekking tot 
de wijze van meten. In de begripsbepalingen worden omschrijvingen gegeven van de in het 
bestemmingsplan gebruikte begrippen. Deze zijn opgenomen om onduidelijkheid door 
interpretatieverschillen te voorkomen. Er zijn alleen begripsbepalingen opgenomen die gebruikt 
worden in de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Een 
gedeelte van de begrippen is omschreven in de SVBP2008 en dient letterlijk daaruit te worden 
overgenomen. Deze begrippen en de omschrijvingen zijn overgenomen. Ook over de bepaling van 
afstanden, hoogtes en oppervlaktes kunnen interpretatieverschillen ontstaan. Om op een eenduidige 
manier afstanden, hoogtes en oppervlakten te bepalen, wordt in de ‘wijze van meten’ uitleg gegeven 
wat onder de diverse begrippen wordt verstaan. Ten aanzien van de wijze van meten op de (analoge) 
verbeelding geldt steeds dat het hart van een lijn moet worden aangehouden. Ook voor de wijze van 
meten worden in de SVBP2008 regels gegeven, welke in het plan letterlijk zijn overgenomen. 

8.3.2  Bestemmingsregels 

De bestemmingen zijn opgenomen in hoofdstuk 2. Per bestemming, die op de verbeelding wordt 
gebruikt, worden gebruiks- en bouwregels opgenomen. De opbouw van de bestemming ziet er in dit 
bestemmingsplan als volgt uit: 

� bestemmingsomschrijving; 
� bouwregels; 
� afwijken van de bouwregels; 
� specifieke gebruiksregels; 
� afwijken van de gebruiksregels; 
� omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden. 

8.4  Bestemmingen 

Het plangebied van dit bestemmingsplan heeft maar één bestemming, namelijk de bestemming 
'Natuur'. Volgens de bestemmingsplanomschrijving zijn de volgende functies toegestaan: 

� de ontwikkeling, het behoud en de bescherming van natuur- en landschappelijke waarden in de 
vorm van (open) water, moeras, grasland en bos; 

� waterberging en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder (ondergrondse) waterbergings- 
en infiltratievoorzieningen, ter plaatse van de functieaanduiding 'waterberging'; 

� watergangen; 
� voetpaden en fietspaden; 
� natuureducatie; 

met daaraan ondergeschikt: 

� recreatief medegebruik; 
� parkeerterrein (ter plaatse van een op de verbeelding aangegeven functieaanduiding); 
� één vogelkijkhut (ook ter plaatse van een op de verbeelding aangegeven functieaanduiding). 

De hoofdfuncties natuur en water(berging) keren duidelijk terug in de bestemmingsomschrijving. Ten 
behoeve van de natuurbeleving zijn de bebouwingsmogelijkheden zeer beperkt gehouden (zie ook de 
Nota van uitgangspunten ten behoeve van het bestemmingsplan, paragraaf 1.2 in deze toelichting). 
Toegestaan is één vogelkijkhut ter plaatse van de op de verbeelding aangegeven aanduiding 
'specifieke vorm van natuur - vogelkijkhut'. 

Fietspaden zijn niet overal toegestaan, maar tot maximaal 5 meter ter weerszijden van de figuur 'as 
van de weg', die op de verbeelding is opgenomen. Verder gelden er nadere bepalingen met 
betrekking tot de maximale breedte van de paden. 

De bouwregels zijn direct gerelateerd aan de bestemmingsomschrijving. Ook het gebruik van gronden 
en bebouwing is gekoppeld aan de bestemmingsomschrijving. In de bouwregels staan uitsluitend 
bepalingen die betrekking hebben op het bouwen. Bouwregels zijn dan ook alleen van toepassing bij 
de toetsing van aanvragen om een omgevingsvergunning voor het bouwen. 
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8.5  Algemene regels 

De algemene regels zijn opgenomen in hoofdstuk 3. Het betreft er in dit geval maar één, nl. de anti-
dubbeltelbepaling. De anti-dubbeltelbepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens 
een bestemmingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een 
bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van 
een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. 

8.6  Overgangs- en slotregels 

In hoofdstuk 4 zijn de overgangs- en slotregels opgenomen. In het overgangsrecht wordt de juridische 
situatie van gebruik en bebouwing geregeld die afwijkt van de bestemmingsregeling in voorliggend 
bestemmingsplan. De slotregel bevat de citeertitel van dit bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 9  Financiële paragraaf 

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in het kader van het 
bestemmingsplan een onderzoek te worden gedaan naar de economische uitvoerbaarheid van het 
plan. De verdeling van de kosten voor realisatie van het project vormen onderdeel van een nog op te 
stellen overeenkomst tussen betrokken partijen (DLG, provincie Overijssel, gemeente 
Steenwijkerland en Waterschap Reest en Wieden). De te verwachten kosten zijn/worden opgenomen 
in de begroting van elke partij. Het aspect planschade zal ook onderdeel vormen van de op te stellen 
overeenkomst. 

Op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad een exploitatieplan 
vast voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is 
voorgenomen. De realisering van natuur is geen bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
bouwplan. Zodoende is geen exploitatieplan nodig. 
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Hoofdstuk 10  Inspraak en overleg 

In dit hoofdstuk zullen te zijner tijd de uitkomsten van de inspraak en het overleg als bedoeld in artikel 
artikel 3.1.1 Bro worden behandeld. 
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Hoofdstuk 11  Zienswijzen 

In dit hoofdstuk zullen te zijner tijd de zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan 
worden behandeld. 
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Regels 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan: 

het bestemmingsplan Buitengebied - Landinrichting Wetering-Oost van de gemeente Steenwijkerland. 

1.2  bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1708.BGBWeteringOost-VO01 met de bijbehorende regels en bijlagen. 

1.3  de verbeelding: 

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale ruimtelijke 
informatie. 

1.4  aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.5  aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.6  bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.7  bestaand(e): 

situatie ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 

1.8  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.9  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.10  bouwen: 

plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk. 

1.11  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten. 

1.12  bouwperceelsgrens: 

de grens van een bouwperceel. 

1.13  bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 
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1.14  detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop, te huur of in lease aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ter 
verkoop, ter verhuur, ter leasing, het verkopen, het verhuren en/of leveren, van goederen aan 
diegenen die, die goederen kopen respectievelijk huren, voor gebruik, verbruik of aanwending anders 
dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

1.15  erfafscheiding: 

afscheiding welke op een grens tussen twee erven is geplaatst. 

1.16  gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 

1.17  kampeermiddel: 

a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto, toercaravans, vouwwagens, campers of huifkarren; 
b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig, gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover 

geen bouwwerk zijnde, waarvoor ingevolge artikel 2.1 lid 1a van de Wabo een 
omgevingsvergunning voor het bouwen vereist is, een en ander voor zover genoemde 
onderkomens of voertuigen geheel of gedeeltelijk blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel 
worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtgebruik. 

1.18  landschappelijke waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde gekenmerkt door het waarneembare deel van het 
aardoppervlak, die wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van de levende en 
niet-levende natuur. 

1.19  natuurwaarde: 

de aan een gebied toegekende waarde gekenmerkt door geologische, geomorfologische, 
bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang. 

1.20  omgevingsvergunning: 

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.21  opslag: 

het bewaren van goederen, materialen en stoffen, al dan niet in combinatie met de productie, 
bewerking, verwerking, handel en/of activiteiten van administratieve aard. 

1.22  parkeervoorziening: 

Een al dan niet overdekte c.q. ondergrondse stallingsgelegenheid ten behoeve van gemotoriseerd 
verkeer: 

a. openbare parkeerplaatsen: parkeerplaatsen die in beginsel openbaar toegankelijk zijn; 
b. particuliere parkeerplaatsen: parkeerplaatsen die in beginsel niet openbaar toegankelijk zijn, 

zoals bijvoorbeeld parkeerplaatsen op eigen terrein. 

1.23  parkeren: 

het gedurende een aaneengesloten periode plaatsen van een voertuig, anders dan gedurende de tijd 
die nodig is voor en gebruikt wordt voor het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het 
onmiddellijk laden of lossen van goederen. 

1.24  peil: 

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de 
hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de 
gemiddelde hoogte van het afgewerkte aansluitende maaiveld; 

c. indien in of op het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil (NAP) of het ter plaatse 
geldende waterpeil. 
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1.25  prostitutie: 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding. 

1.26  recreatief medegebruik: 

het medegebruik van gronden voor recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, ruitersport en 
kanovaren, sportvisserijen, alsmede route-ondersteunende voorzieningen, zoals picknick-, uitzicht-, 
rust- en informatieplaatsen, voor zover de overige functies van de gronden dit toelaten. 

1.27  seksinrichting: 

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig is, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische 
aard plaatsvinden. Onder seksinrichtingen worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, 
seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen 
een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar. 

1.28  verblijfsrecreatie: 

het totaal van mogelijkheden en voorzieningen om te recreëren op een bepaalde plaats waarbij 
recreatief nachtgebruik centraal staat. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, 
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.2  de goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord of een daarmee gelijk 
te stellen constructiedeel. 

2.3  de inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.4  de oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Natuur 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de ontwikkeling, het behoud en de bescherming van natuur- en landschappelijke waarden in de 
vorm van (open) water, moeras, grasland en bos; 

b. waterberging en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder (ondergrondse) waterbergings- 
en infiltratievoorzieningen, ter plaatse van de functieaanduiding 'waterberging'; 

c. watergangen; 
d. voetpaden; 
e. fietspaden, met dien verstande dat: 

1. deze uitsluitend zijn toegestaan tot maximaal 5 meter ter weerszijden van de figuur 'as van de 
weg'; 

2. de breedte van de paden maximaal 4 meter meter mag bedragen; 
f. natuureducatie; 

met daaraan ondergeschikt: 

g. recreatief medegebruik; 
h. parkeervoorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'parkeerterrein'; 
i. één vogelkijkhut ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van natuur - vogelkijkhut'.  

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Gebouwen 

Op of in deze gronden mogen, met uitzondering van de vogelkijkhut als bedoeld in lid 3.1, geen 
gebouwen worden gebouwd. 

3.2.2  Vogelkijkhut 

Voor het bouwen van de vogelkijkhut gelden de volgende regels: 

a. de oppervlakte bedraagt maximaal 100 m
2
; 

b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 8 meter.  

3.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:  

a. er mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd: 
1. noodzakelijk met het oog op de regeling van de veiligheid van het verkeer; 
2. behorende tot de recreatieve voorzieningen, zoals recreatieve bewegwijzering, 

informatieborden en kleinschalige uitzicht- en rustpunten; 
3. ten behoeve van onder- en/of bovengrondse voorzieningen in verband met water; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2 meter; 
c. overkappingen zijn niet toegestaan. 

3.3  Afwijken van de bouwregels 

3.3.1  Afwijken van de bouwregels ten behoeve van bouwwerken voor natuurbeheer en recreatief 
medegebruik 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
3.2.1 en 3.2.2 ten behoeve van het bouwen van bouwwerken noodzakelijk met het oog op 
natuurbeheer, zoals een wildhut, observatiepost, voederberging of voederruif, en bouwwerken, geen 
gebouw zijnde ter ondersteuning van het recreatief medegebruik, mits de te beschermen natuurlijke 
waarden en belangen niet onevenredig worden geschaad, met dien verstande dat de bouwhoogte 
maximaal 4 meter bedraagt. 

3.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend: 

a. opslag of het laten opslaan, behalve als dit noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte 
tijdelijke gebruik; 

b. opslag of het laten opslaan van vaten, kisten, al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen en 
machines of onderdelen daarvan, (bouw)materialen, afval, puin, grind of brandstoffen; 
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c. het gebruik van gronden en/of bebouwing ten behoeve van prostitutie en/of een seksinrichting 
en/of een escortbedrijf; 

d. het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen, van al dan niet afgedankte voer- en 
vaartuigen en van wagens, met uitzondering van het parkeren van een voertuig op een 
parkeervoorziening als bedoeld in lid 3.1; 

e. sport- en wedstrijdterrein, buitenmanege, ligplaats en speelweide; 
f. het racen of crossen met motorrijtuigen, motoren of bromfietsen, al dan niet in wedstrijdverband; 
g. het opslaan van mest(stoffen), waaronder het opslaan van mest in mestzakken; 
h. verblijfsrecreatie. 

3.5  Afwijken van de gebruiksregels 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.1 voor het toestaan 
van fietspaden, mits: 

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuur- en landschapswaarden; 
b. de belangen van eigenaren en/of grondgebruikers van nabijgelegen gronden niet onevenredig 

worden geschaad. 

3.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

3.6.1  Vergunningplicht 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in lid 3.1 bedoelde 
gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van 
andere oppervlakteverhardingen, anders dan is toegestaan op grond van het bepaalde in lid 3.1; 

b. het ontginnen, bodem verlagen of afgraven, ophogen en/of egaliseren van de bodem, behoudens 
de aanleg van drinkpoelen; 

c. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 
apparatuur tenzij zulks noodzakelijk is voor of verband houdt met het op de bestemming gerichte 
gebruik van de grond; 

d. werken en werkzaamheden die een verandering van de waterhuishouding of het grondwaterpeil 
tot gevolg hebben, zoals drainage en (onder)bemaling; 

e. het geheel of gedeeltelijk aanleggen van oeverbeschoeiingen en graven, aanleggen en/of 
dempen van waterlopen; 

f. het scheuren van grasland; 
g. het vellen en/of rooien van houtgewas of het verrichten van werkzaamheden welke de dood of 

ernstige beschadiging van houtgewas ten gevolge kunnen hebben, behoudens bij wijze van 
verzorging van de aanwezige houtopstanden. 

3.6.2  Uitzonderingen 

Het bepaalde in lid 3.6.1 is niet van toepassing op: 

a. normale onderhoudswerkzaamheden; 
b. werken of werkzaamheden in het kader van het normale bodemgebruik; 
c. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering 

zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde (omgevings)vergunning/ontheffing 
mogen worden uitgevoerd. 

3.6.3  Toelaatbaarheid 

Een omgevingsvergunning mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren van het 
werk of de werkzaamheid dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuur- en landschappelijke waarden van het gebied en 
hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 4  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 
is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 5  Overgangsrecht 

5.1  Overgangsrecht bouwwerken 

5.1.1  Bouwwerken 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan aanwezig of in uitvoering is, dan 
wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de 
dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

5.1.2  Eenmalig afwijken 

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in lid 5.1.1 een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 5.1.1 met maximaal 
10%.  

5.1.3  Overgangsbepaling 

Het bepaalde in lid 5.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

5.2  Overgangsrecht gebruik 

5.2.1  Strijdig gebruik 

Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 
en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

5.2.2  Veranderen strijdig gebruik 

Het is verboden het met het plan strijdige gebruik, bedoeld in lid 5.2.1, te veranderen of te laten 
veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar 
aard en omvang wordt verkleind. 

5.2.3  Onderbroken strijdig gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in lid 5.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 
laten hervatten. 

5.2.4  Verouderd strijdig gebruik 

Het bepaalde in lid  5.2.1 is niet van toepassing op gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 6  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan Buitengebied - Landinrichting Wetering-Oost.  


