
 

 

Bijdrage Progressief Westerveld debatblok over Bestemmingsplan 

Buitengebied 2018 (gewijzigd) 19 november 2019 

Inleiding 

Voor ons ligt Bestemmingsplan Buitengebied 2018 met het verzoek aan de Raad om dit 

bestemmingsplan vast te stellen. In dit debatblok is het de bedoeling te debatteren over 

inzichten van de raadsfracties ten aanzien van dit voornemen. 

 

Onze bijdrage aan het debat bestaat uit:  

• Analyse van de huidige situatie 

• Analyse van het voorstel 

• Verzoek aan het college van een aantal toezeggingen en 

• Voorstel tot experimenteren met zonering 

 

Analyse huidige situatie 

Doordat de bestemmingsplannen 2012 grotendeels en 2017 geheel door de Raad van State  

zijn vernietigd zijn op dit moment de oude bestemmingsplannen van de voormalige 

gemeenten Havelte, Vledder, Diever en Dwingeloo vigerend. We zijn het eens met het college 

dat hier sprake is van een ongewenste situatie. Deze plannen verschillen van elkaar. Voor 

burgers leidt dit tot rechtsongelijkheid. Bestemmingen kunnen plotseling anders zijn wat kan 

leiden tot ongemak voor burgers. Je bent bij voorbeeld iets van plan met je woning die 

plotseling qua bestemming weer een bedrijfspand geworden is.  

De oplossing van het college is om deze situatie te repareren met bestemmingsplan 2018.  

 

Analyse van het voorstel Bestemmingsplan Buitengebied 2018 

Het bestemmingsplan 2018 heeft tot doel de in planologisch opzicht ongewenste situatie te 

repareren. Het plan ‘repareert’ niet tot de oude dorpsplannen maar  is voor zeker 95% 

gebaseerd op het vernietigde plan 2017. Ten aanzien van stikstof heeft een reparatie 

plaatsgevonden. Het college verwacht dat dit bij de Raad van State juridische houdbaar is. 

Onze analyse levert het volgende op: 

• Het plan komt grotendeels overeen met het vernietigde plan van 2017. Intussen is er 

veel gebeurd: naar aanleiding van het Arrest van het Hof van Justitie is de PAS-

regeling door de RvS ongeldig verklaard. Burgers maken zich erg bezorgd over het 

gebruik van bestrijdingsmiddelen door de lelieteelt. Verdroging door drainage en 

grondwateronttrekking in relatie tot klimaatextremen vereist beleid.  

• De Wet natuurbescherming  vereist een passende beoordeling van de 

ontwikkelingsmogelijkheden die dit plan biedt ten opzichte van de oude plannen. De 



bij het plan gevoegde passende beoordeling is uit 2016 en beoordeelt de situatie t.o.v. 

2012. Deze beperkt zich tot  stikstofuitstoot van de rundveehouderij. Effecten van 

bestrijdingsmiddelen en verdroging worden wel genoemd maar niet beoordeeld. Ook 

wordt er nog gerekend met de door de Raad van State ongeldig verklaarde PAS-

regeling. De PB concludeert  dat bij volledige benutting van alle mogelijkheden die 

het bestemmingsplan biedt, effecten t.g.v. stikstofdepositie niet uitgesloten zijn. En 

dat mag niet.  Juist daarom is plan 2017 in 2019 door de RvS vernietigd. 

• De verplichte m.e.r. , daterend uit 2017, gaat in op stikstof maar niet op effecten van 

bestrijdingsmiddelen en verdroging. Wat stikstof betreft wordt gerekend met de niet 

meer rechtsgeldige PAS-regeling. Het MER concludeert dat zonder mitigerende 

maatregelen effecten van stikstofdepositie niet uit te sluiten zijn.  

• Een aantal bestemmingen zijn niet juist: in het plan staan percelen binnen de 

begrenzing van een Natura 2000 gebied met bestemming agrarisch 

De conclusie van Progressief Westerveld is dat het voorstel bestemmingsplan 2018 

schadelijke invloeden heeft op de Natura 2000 gebieden. En dat mag niet volgens de Wet 

natuurbescherming. Dit plan is dus juridisch niet houdbaar bij de Raad van State.  

Wij stellen voor een voorbereidingsbesluit te nemen en de tijd te gebruiken om een PB te 

maken van alle mogelijke negatieve effecten die door het plan worden veroorzaakt om 

vervolgens alle ontwikkelingen die daar voor zorgen te schrappen. 

Daarnaast is er het politieke feit dat meer dan 100 personen en organisaties zienswijzen 

hebben ingediend waarin het bestrijdingsmiddelengebruik bij sierteelten, waaronder  lelieteelt, 

wordt aangekaart gecombineerd met het verzoek om in het bestemmingsplan spuitvrije zones 

op te nemen. Al deze zienswijzen worden door het college, vrijwel ongemotiveerd,  naast zich 

neer gelegd terwijl een bestemmingsplan het instrument bij uitstek is om spuitvrije zones te 

introduceren.  

Slotconclusie: omdat het bestemmingsplan 2018 vooral juridisch niet klopt is het ook een 

optie om daar geen energie meer in te steken maar een voorbereidingsbesluit te nemen en alle 

energie te investeren in het bestemmingsplan 2019. 

 

Toezeggingen bestemmingsplan 2019 

In een bijeenkomst voor technische vragen aangaande het voornemen werd telkens verwezen 

naar het bestemmingsplan 2019. Alle tekortkomingen in het plan 2018 zullen in dit plan 

worden rechtgezet. Als dat zo is zien we dat graag  bevestigd door toezeggingen van het 

college. Wat ons betreft gaat het om de volgende toezeggingen: 

• Het bestemmingsplan 2019 wordt in 2020 vastgesteld. 

• Het bestemmingsplan 2019 wordt passend beoordeeld t.a.v. alle teeltsoorten (veeteelt, 

akkerbouw en sierteelten, waaronder bollenteelt) 

• Alle milieueffecten, zoals stikstof, bestrijdingsmiddelen, verdroging etc. worden in de 

passende beoordeling meegenomen 

• Ten aanzien van het plan wordt een nieuw, actueel MER opgesteld waarin alle 

milieueffecten worden beoordeeld.  

• Alle percelen krijgen de juiste bestemmingen 

• Er vindt een uitgebreide ronde plaats van overleg met alle stakeholders over het plan 



• Er worden informatieavonden georganiseerd voor burgers  

• In het plan wordt overwogen middels een stelsel van aanlegvergunningen voor 

specifieke locaties spuitvrije zones op te nemen.  

• In de gemeenteraad wordt in een info-blok het voorontwerp gepresenteerd, waarbij de 

raad feed back kan geven 

 

 

 

Voorstel zoneringen rond Natura 2000 gebieden 

De Wet natuurbescherming verplicht de gemeente een plan vast te stellen dat geen 

significante effecten heeft op Natura 2000 gebieden. Deze wettelijke verplichting maakt 

spuitvrije zones rond de Natura 2000 gebieden onontkoombaar. Daarmee krijgen we de 

situatie dat rond de natuurgebieden spuitvrije zones worden ingesteld terwijl burgers totaal 

niet beschermd worden.  

Progressief Westerveld stelt daarom voor om naast het instellen van de wettelijk verplichte 

spuitvrije zones in het kader van de Pilot Gewasbeschermingsmiddelen  rond specifieke 

gevoelige locaties rond de kernen te gaan experimenteren met het vaststellen van spuitvrije 

zones met behulp van een stelsel van aanlegvergunningen. Ook de Minister van Landbouw 

geeft in haar brief van 7 oktober aan dat voor maatregelen in het ruimtelijk spoor nadrukkelijk 

lokaal actie moet worden ondernomen. Volgens het advies van Van Doorne is dit een reële 

optie.   

 

De fractie van PW zou graag van alle fracties een reactie vernemen ten aanzien van dit 

voorstel.  

 

Samenvattend 

De fractie van PW verzoekt om een aantal toezeggingen t.a.v. bestemmingsplan 2019. De 

fractie van PW verzoekt de andere fracties te reageren op het voorstel te experimenteren met 

spuitvrije zones   

 


