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Artikel  
Alle exemplaren van het raadsbesluit en de daarbij behorende plankaart en 
voorschriften te voorzien van het bewijs van onze beslissing en een exemplaar 
van elk van die stukken, vergezeld van een afschrift van dit besluit, te doen 
toekomen aan burgemeester en wethouders van Peize. 

Artikel 6  
Afschrift van dit besluit te doen toekomen aan: 
a. de provinciale planologische commissie (commissie voor gemeentelijke 

bestemmingsregelingen); 
b. de inspecteur van de volkshuisvesting; 
c. de inspecteur van de ruimtelijke ordening te'Groningen. 

Gedeputeerde staten voornoemd, 

Gia"C4  ° 	

oorzitter 

,griffier 

• 

c> 

 



1. 	INLEIDING. 

1.1. 	Reden tot het maken van het plan. 

Voor de herziening van een aantal bestemmingsplannen 
voor de dorpsbebouwing van de kern Peize zijn de volgende 
redenen aan te voeren: 

- De vigerende bestemmingsplannen voldoen op een aantal 
onderdelen niet meer aan de heden ten dage te stellen 
normen en wensen. Het onderhavige plan beoogt een uni-
forme regeling van alle gronden in het dorp Peize, 
m.u.v. de gronden in het vigerende bestemmingsplan "De 
Es", "Oude Velddijk" en het ontwerp bestemmingsplan 
voor het industrieterrein. 
De twee eerstgenoemde plannen werden vooruitlopend op het 
onderhavige bestemmingsplan vastgesteld i.v.m. de behoefte 
aan woningbouwmogelijkheden, terwijl gezien het specifieke 
karakter van het industrieterrein hiervoor een apart 
bestemmingsplan wordt opgesteld. 

- Bij de goedkeuring van het Plan in Onderdelen Peize, 
herziening 1965, door Gedeputeerde Staten van Drenthe 
op 5 september 1967, besluit no 32/6705, le afdeling, 
werd goedkeuring onthouden aan het gebied "Kortland", 
perceel 2042 ten westen van de Oude Velddijk ten behoeve 
van camping "de Driekamp" en een aantal bepalingen in 
de voorschriften. 

Bij Koninklijk Besluit d.d. 4 augustus 1969, no 50, werd 
alsnog goedkeuring onthouden aan het Plan in Onderdelen 
Peize, herziening 1965, voorzover betreft: 

a. de ten oosten van de Hoofdstraat ontworpen weg naar 
Paterswolde; 

b. het ten noorden van de Zuurseweg ontworpen gedeelte 
van de Bunnerveenseweg. 

- Eon aantal bestemmingen binnen het plangebied zijn 
gerealiseerd middels artikel 20 van de Wederopbouwwet 
en artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

Dit plan voorziet in een herziening en legalisatie 
van bovengenoemde onderdelen. 
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1.2. 	Begrenzine van het plangebied. 

Voor de begrenzing van het plangebied wordt kortheids-
halve verwezen naar afbeelding no 1, waarop de begren-
zing van het plangebied is aangegeven, alsmede de 
resterende gronden, waarvoor plannen gelden dan wel 
plannen in voorbereiding zijn. 
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1.3. 	Vervaneine stedebouwkundiee revelineen. 

Het onderhavige bestemmingsplan'is groteudeels een her- 
ziening van het Plan in Onderdelen Peize, herziening 
1965. 
Enkele overwegend agrarische gebieden van dit plan 
zijn ondergebracht in het ontwerp-bestemmingsplan voor 
het Buitengebied. Voor het gebied "De Es" is een apart 
bestemmingsplan vastgesteld en goedgekeurd. Haar dit 
bestemmingsplan hoofdzakelijk een legalisatie inhoudt 
van de reeds gerealiseerde bestemmingen in de kern Peize 
is het plangebied van het bestemmingsplan "Oude Velddijk" 
buiten het bestemmingsplan "Peize kern" gehouden. 
Zoals reeds onder 1.1. wordt gesteld is ook het ontwerp- 
bestemmingsplan voor het industrieterrein, gezien het 
specifieke karakter hiervan, buiten het onderhavige 
bestemmingsplan gelaten. Op afbeelding no 1 is een en ander 
visueel weergegeven. 
Verder bevat dit bestemmingsplan een (gedeeltelijke) 
herziening van het bestemmingsplan Buitengebieden 1966 
en een (gedeeltelijke) herziening van de partible her- 
ziening van het bestemmingsplan Buitengebieden 1971. 
Tot slot is het vigerende bestemmingsplan Zuurseweg in 
dit bestemmingsplan opgenomen. 



2. 	HET ONDERZOEK. 

2.1. 	Algemeen. 

Daar het onderhavige bestemmingsplan een herziening is 
van geldende en grotendeels gerealiseerde bestemmings- 
plannen en een legalisatie van de respektievelijke 
artikel 20- Wederopbouwwet en artikel 19- van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening gevallen, is het onderzoek beperkt 
tot een beknopte beschrijving van een aantal aspekten die, 
hetzij direkt, hetzij indirekt, hun invloed doen of hebben 
doen gelden op het plangebied. 
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2.2. 	Historie. 

2.2.1. 	Ontstaansgeschiedenis van het gebied. 

De huidige gemeente Peize behoort tot het zogenaamde 
Drents Plateau. Dit,ten opzichte van de omgeving, 
hoger gelegen gebied, heeft zijn oorsprong in verti- 
kale bewegingen in de aardkorst, die dateren van 
voor de bedekking van Drenthe door het landijs (het 
z.g. Hiss glaciaal omstreeks 200.000 jaar voor 
Christus). 
Voor de uiteindelijke vormgeving van de oppervlakte 
en de gesteldheid van de bodem is de Riss-ijstijd 
echter van minder belang geweest dan de processen 
die zich afspeelden tijdens en vooral na de laatste 
ijstijd (Wirm-glaciaal). De dekzand afzettingen op de 
verweerde keileem dateren van deze tijd. 
Vanaf ongeveer 7.500 jaar voor Christus begonnen de 
beken (diepjes) zich in te snijden in het landschap. 
Ongeveer 2.000 jaar later (+ 5.500 v. Chr.) ving de 
veenvorming aan doordat het klimaat zachter en vochtiger 
werd. De zeespiegel en daarmee het grondwater steeg aanzien- 
lijk en alle lagere terreingedeelten vulden zich met 
water, waarna zich moerassen vormden. 
Het noordelijk gedeelte van de huidige gemeente Peize 
behoorde tot het lage deel van Noord Drenthe waar zich, 
in de regelmatig overstroomde beekdalen van het Peizer 
en Eelderdiep op uitgebreide schaal laagveen ontwikkelde. 
Ook op het niet door beken ontwaterde, lage centrale 
deel van het Drents Plateau vormde zich veen. Het Bunner- 
veense hoogveen ten zuiden van het dorp is hiervan een 
voorbeeld. 
De hoogveenvorming ging, zij het met onderbrekingen, 
door tot omstreeks het jaar 1300. 
Behalve de ontstaansgeschiedenis van bodem en relief 
is het menselijk ingrijpen van grote invloed geweest 
op de verschijningsvorm van het landschap. Bodemge- 
bruik en door de mens beinvloede vegetatie zijn 
belangrijke aspekten van het aanzien van het huidige 
landschap en kunnen niet los gezien worden van de 
natuurlijke gegevens, zoals bodemeigenschappen en hoog- 
teligging. 
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1-8 

2.2.2. 	Ontstaansgeschiedenis van het dorp Peize. 

Drenthe kent verschillende dorpsvormen, waarvan de 
aanleg verband houdt met de geomorfologische en mor-
fologische struktuur van de bodem en de exploitatie-
mogelijkheden, welke bodem- en vegetatiedek hebben ge-
geven. 
Zoals zeer veel kernen op het Drenths Plateau is het 
dorp Peize van oorsprong een agrarische nederzetting 
nabij een es. 
Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit type nederzetting 
zich voornamelijk ontwikkeld na de Romeinse keizertijd. 
Door klimaatsveranderingen omstreeks 500 jaar na 
Christus werd voor de mens de noodzaak versterkt om 
zich te vestigen op diepe en beschutte plaatsen, waar 
enerzijds humusrijke bosbodem aanwezig was en water in 
de vorm van beken anderzijds. 
In het door diverse beken doorsneden landschap van 
Noord-Drenthe vestigde men zich op incidentele hoogten 
in de nabijheid van een of meerdere beken. 
Het esdorp werd bewoond door een ekonomisch vrijwel 
op zich zelf staande gemeenschap van boeren en enkele 
ambachtslieden. Levensmiddelen, grondstoffen voor kle-
ding en schoeisel, brandstof, en bouwmaterialen werden 
niet alleen ter plaatse gewonnen, doch ook verwerkt. 
Vier elementen vormden voor deze agrarischegemeenschap 
de onmisbare basis. Het achterland (de es), de groen-
of madelanden, de heide en het bog. 
De beide en groenlanden in de beekdalen leverden het 
voedsel voor het schaap en het rund, die beide zorg 
droegen voor de voor de akkerbouw benodigde mest, 
De heide was niet alleen van betekenis als weidegebied 
voor de schapen, doch leverde ook het strooisel voor 
de stallen en voor de mestvorming onmisbare plaggen. 
De groenlanden waren als hooiland en waar de waterstand 
dit toeliet, als weidegebied in gebruik. 
De mestvorming bracht de noodzaak van het gemengde agra-
rische bedrijf mee, waarbij de oppervlakte aan bouwland 
die in kultuur kon worden genomen, werd bepaald door de 
oppervlakte aan natuurlijk weiden. Aangezien dit laatste 
gegeven van vrijwel constante orde was, bleef de opper-
vlakte van de essen en daarmee de omvang van de dorpen 
gedurende eeuwen vrijwel gelijk. 
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Voor de kontrole op de mestvorming was het nodig 
dat het vee 's avonds naar de stallen terugkeerde. 
Brede schapen- en koeiendriften verbonden het dorp 
met de heide en de beekdalen. Open ruimten tussen de 
boerderijen dienden als verzamelplaats voor het vee 
dat onder de hoede van een gemeenschappelijk aangestel- 
de schapen- en koeherder naar de natuurlijke weiden 
werd gedreven. 
De boerderijen van doze agrarische esdorpen lagen met 
de stalzijde naar deze ruimten. 
De grote baanderdeur gaf toegang tot de zgn. potstallen 
met verdiepte vloer, waarin door regelmatige toevoeging 
van strooisel en plaggen de voor de bemesting van de 
es zo belangrijke most werd gevormd. 
Als vierde element was belangrijk het hout in de vorm 
van eikenbomen in het dorp en als houtwallen. Eiken- 
bomen waren nodig voor de bouw van boerderijen. De hout- 
wallen langs de perceelsgrenzen bewezen als wildwal be- 
langrijke diensten, o.m. om de schapen to weren die op 
de aansluitende weidegronden graasden; bovendien leverden 

brandstof en geriefhout. 
Op het volgende kaartje is aangegeven dat in de na- 
bije omgeving van het dorp Peize deze vier elementen 
aanwezig waren, gesitueerd op een plaatselijke ver- 
hoging aan de rand van de es met een aan westzijde 
de groenlanden langs het Peizerdiep en de heide en 
bossen ten zuiden en ten noorden van de huidige kern. 
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Het oorspronkelijke Peize bestond uit een verzameling 
boerderijen met de daarbij behorende bijgebouwen zoals 
schuren en schaapskooien. Een of meer open ruimten in een 
esdorp werden gebruikt als verzamelplaats. Deze ruimten, 
die aangeduid worden met de naam "brink" lag aanvanke-
lijk aan de rand van het dorp. 



De brink was gewoonlijk beplant met eiken die, zoals reeds 
vermeld, gebruikt konden worden voor de gebinten van 
nieuw to bouwen boerderijen en schuren. Daar naast stond 
in Peize eveneens de kerk aan de Brink. 
De brink had van oorsprong geen gesloten straatwandew, de 
agrarische bebouwing lag, schijnbaar ordeloos gegroepeerd, 
op vrij grote afstanden van elkaar. Er waren wel onregel-
matig verspreide open ruimten, zoals kalverweiden on 
grote erfruimtes, waardoor er steeds zichtbleef op en 
kontakt met het landschap buiten het dorp. 
De verkaveling van de percelen was niet volgens een vast, 
regelmatig patroon en paste daardoor good bij het omringen-
de landschap. 
Vanouds liepen de wegen van buiten het dorp van de es, de 
groenlanden, de heide en het bos naar het hart van de 
nederzetting toe en doze radialen waren op willekeurige 
plaatsen door smalle wegen met elkaar verbonden. De oor-
spronkelijke belijning is in de loop der tijden grotendeels 
op een natuurlijke wijze gegroeid uit de doorgaande wegen 
en de koeien- en schapendriften. 
De naam van het dorp Peize wordt voor het eerst vermeld in 
plusminus 1165 en wel in de vorm van Pedge. Hoogst waar-
schijnlijk is dit afgeleid van het woord ped-eggia = moeras-
land. 
Daarnaast wordt deze plaatsnaam herhaaldelijk vermeld in 
relatie met de geschiedenis van het Huis te Peize, een 
inmiddels verdwenen havezathe ten westen van het centrum 
van het dorp. 
Vermeldenswaard is verder dat rondom Peize vanouds de hop 
werd verbouwd welke als grondstof dienst deed bij de bier-
bereiding in de stad Groningen. 
Deze hopteelt welke in 1850 zijn einde vond, komt nog tot 
uitdrukking in het gemeentewapen. 

2.2.3. 	De ontwikkeling van de historisch ruimtelijke struktuur van  
Peize. 

Peize was dus van oorsprong een groep agrarische gebouwen 
gelegen tussen de es, het beekdal van het Peizerdiep en 
de bos- en heidevelden. 
De brink,welke was gelegen op de plaats waar de'lluidige Brink-
weg uitkomt op de Hoofdstraat, is nog te herkennen aan de 
driehoekige vorm, aan de aanwezigheid van een aantal (voor-
malige) boerderijen, aan de (geringe) beplanting en aan 
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de kerk. Vanaf deze brink liepen er wegen en/of paden 
naar het beekdal, de es en de heidevelden en bossen. 
Langs het pad welke van de brink loopt in oostelijke 
richting lag vermoedelijk de als eerste in gebruik genomen 
landbouwgrond. De huidige naam van de straat welke on- 
geveer ter plaatse van dit pad is verschenen:,de Woert, 
kan daarop duiden. De Woert is namelijk een omheind per- 
ceel bouwland waarop granen werden verbouwd voor de 
zaadwinning cm die een jaar later uit te kunnen zaaien 
op de es. 
De Esweg was de weg die de nederzetting verbond met de 
landbouwgronden op de es. 
De huidige Hoofdstraat en in het verlengde daarvan de Here- 
weg verbond het dorp in zuidoostelijke richting met de 
nederzettingen Wimde en Bunne en met de op de ter plaatse 
oost-west lopende zandweg (horst) gelegen bebouwing. 
De wegen welke in zuidelijke richting het dorp verbonden 
met de bossen on met de heidevelden waren de huidige 
Oude Velddijk en de Kerkstraat en het verlengde daarvan. 
De weg in de richting Roden (Roderweg) liep oorspronkelijk 
dood in de madelanden hangs het Peizerdiep evenals de 
weg in de richting Groningen (Groningerweg). 
Vergelijkt men de hierboven geschetste principe opbouw van 
het dorp met het dorp in + 1850 (zie kaartjes: ontwikkeling 
Van Peize vanaf 1850) dan blijken er voor die tijd al een 
aantalessentiele veranderingen te hebben plaatsgevonden. 
Door verdichting van de bebouwing ten behoeve van niet 
agrarische doeleinden hangs de oorspronkelijke verbindings- 
wegen ontstonden de eerste aanzetten van de huidige straat- 
wanden. Aange'zien deze in.de  oorspronkelijke opbouw van het 
dorp niet voorkwamen, betekende dit een ingrijpende wijziging 
van het dorpsbeeld. 
Verder is op de historische kaart van + 1850 in het dorp op 
een plek de kleinschalige verkaveling onderbroken door een 
grotere kavel in het gebied tussen het Burchtlaantje en 
de Brinkweg. In deze omgeving heeft het Huis te Peize ge- 
staan. 
Tevens kan worden gekonstateerd dat het gebied wat aan 
de wegen was toebedeeld kleiner geworden is: 
Vroeger kwamen er nauwlijks wegen voor; slechts een aaneen- 
schakeling van open ruimten tussen de boerderijen. 
Door doze ruimten hebben uiteraard wel allerlei karrespo- 
ren, zandwegen, paadjes e.d. gelopen, die de boerderijen 
onderling en met de buitenwegen verbonden. 
Zelfs zullen sommige van deze wegen en paadjes met flinten 
(veldkeien) bestraat zijn geweest, maar doorgaande wegen 
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zoals men die nu ziet en die met de opkomst van het ver- 
keer zijn ontstaan, waren er niet. Vooral ook doordat 
de nieuwe bebouwing zich langs de weg schaart heeft dit 
tot gevolg, dat men nu beter over een "straat" kan spre- 
ken dan over een "aaneenschakeling van open ruimten". 
Rondom het dorp was de situatie eveneens gewijzigd. Het 
gebied tussen de Zuurse weg en de Achteromweg is in 
1850 reeds ontgonnen evenals het gebied ten zuiden van de 
Roderweg (toen Molendijk geheten) tot aan de toen nog 
onontgonnen Bunnerveen. 
De bossen en de houtsingels welke de oostelijke begrenzing 
van de Peizeres hebben gevormd zijn in 1850 al voor een 
deel verdwenen. 
Pas na 1900 kan men in Peize spreken van een sterkere ver- 
dichting van de bebouwing van het dorp. Veel van de oude 
"goorns" (= kleine akkertjes langs de wegen die gebruikt 
werden voor de tuinbouw) werden verkocht als bouwgrond 
en hierdoor kreeg het dorp een aantal uitlopers met over- 
wegend burgerbebouwing. 
De meest ingrijpende veranderingen stammen echter uit de 
afgelopen 20 Jaar. 
De kaartjes ("ontwikkeling van Peize vanaf 1850") geven 
een sprekende illustratie van deze ontwikkelingen. 
Hoewel het kaartje van 1960 duidelijk laat zien dat de 
bebouwing zich heeft verdicht en rond de Hoppenkampweg 
een uitbreiding van vrijstaande woningen is verrezen is 
de oorspronkelijke struktuur van het dorp nog duidelijk 
te herkennen. 
Het kaartbeeld van 1970 toont een aantal verstoringen van 
de historische struktuur van het dorp. De eerste woonbebouwing 
op de tot dan van bebouwing gevrijwaarde es is gebouwd. 
Tevens is in de Westerd bebouwing verschenen. Van het plan 
Kortland waren de wegen in 1970 reeds gerealiseerd. Een 
monumentaal pand met het bijbehorende perceel bos is 
In dit plan gehandhaafd alsmede een open gebied ten noor- 
den van de Zuurseweg. Tevens is in die tijd de Bunnerveense- 
weg buiten het dorp tot de Zuurseweg in het kader van een 
ruilverkaveling aangelegd; een verbinding die oorspronke- 
lijk was doorgetrokken gedacht tot de Roderweg. 
Door een uitspraak van de Kroon is evenwel aan het deel van 
dit tracee, binnen het dorp goedkeuring onthouden, zodat 
realisatie van deze verbinding met de hierop georienteerde 
woonbebouwing niet heeft plaatsgevonden. 
Het kaartje met de huidige situatie maakt duidelijkdat het 
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huidige gebruik van gronden ten noorden en ten zuiden 
van de Brinkweg tot op heden gehandhaafd is. 
Verder is het plan de Es inmiddels gerealiseerd en is 
aan het zuidelijke deel van de oorspronkelijke es tussen 
de Hereweg en de Achterwoldseweg een rekreatieve bestem-
ming in de vorm van een sportveldenkomplex en een bos-
komplex gegeven. 
Daarnaast is aansluitend aan de bebouwing aan de westzijde 
van de Dude Velddijk een komplex woningen gerealiseerd. 
Gekonkludeerd mag dan ook worden dat het oorspronkelijke 
karakter van het esdorp Peize gedeeltelijk gehandhaafd 
is gebleven. 
Naast het oorspronkelijk stratenpatroon zijn met name in het 
centrum van het dorp een aantal, van oorsprong agrarische, 
bedrijfsgebouwen behouden gebleven, welke in samenhang 
met de ruimte rond de brink en de daarop bevindende beplan-
ting duidelijk verwijzen naar de ontstaansgeschiedenis. 
Daarnaast is de visuele relatie van de brink en de daarop 
aansluitende wegen met het agrarische gebied aan de west-
zijde van de kerk behouden gebleven, zodat de oorspronke-
lijke open relatie van het dorpscentrum met het omliggende 
gebied ten dele nog aanwezig is. 
Met name langs de Kerkstraat, de Brinkweg en de noordzijde 
van de Herestraat is dit duidelijk ,waarneembaar. 
Daarnaast komen verspreid over het dorpsgebied nog een 
aantal karakteristieke, oorspronkelijk agrarische bedrijfs-
gebouwen voor, welke na verlies van hun agrarische funktie 
ingericht zijn voor openbare - dan wel woondoeleinden. 
Enkele van deze gebouwen zijn zodanig kenmerkend, dat 
zij als beschermd monument zijn aangewezen. 



1-15 

2.3. 	Bevolkingsontwikkeline. 

In het Streekplan Noord-Drenthe is Peize ingedeeld in 
de kategorie "Hoofdkernen". 
Het streekplan zegt over deze "Hoofdkernen" het volgende: 

"De bestaande hoofdkernen binnen het streekplangebied 
- Eelde, Norg, Peize, Roden, Vries en Zuidlaren - ver-
vullen van oudsher een centrumfunktie voor de, hen 
"omringende", kleinere nederzettingen en verspreide be-
bouwing. Zij ontwikkelden zich op de, voor de uitoefening 
van de landbouw en veeteelt, welke eeuwenlang de belang-
rijkste bronnen van bestaan waren, en naar de geomorfolo-
gische omstandigheden, meest gunstig gelegen plaatsen.. 
Aansluitend bij deze historische ontwikkeling, vormt het 
een van de grondbeginselen van het streekplan juist deze 
hoofdkernen te versterken, teneinde hun verzorgende funktie 
voor de bewoners van deze kernen zelf en die van het om-
liggende gebied te aksentueren. 
Tevens dient een zo stork mogelijke konsentratie van de 
binnen het streekplangebied te verwachten toename van de 
allochtone bevolking in deze kernen een ander grondbe-
ginsel, namelijk het behoud van het open karakter van 
Noord-Drenthe. 
In de laatste Jaren is een sterke toename van de bevolking 
opgetreden, voornamelijk bestaande uit mensen, die in de 
centra van Groningen en Assen hun werk vinden en in de 
periferie van deze steden wensen to wonen. Ook voor de 
komende Jaren wordt als gevolg hiervan met enige toename 
rekening gehouden; deze zal sterk gematigd dienen te zijn 
(worden). 
De groei van de hoofdkernen zal een evenwichtig karakter 
moeten dragen, gezien binnen de totaliteit van het streek-
plangebied. 
Faktoren, die de groei, maar tevens de begrenzing van die 
groei bepalen, zijn: 
- de landschapsstruktuur, die een onderdeel vormt van het 
milieu, alsook het landschapskarakter, de hoedanigheid 
van het natuurlijk evenwicht, de gaafheid en de schaal 
van de landschappelijke ruimten; 

- de aanwezige mogelijkheden om aantasting van het milieu 
tegen te gaan; 

- de groei van de onderscheiden hoofdkernen mag niet zodanig 
zijn, dat sociaal gezien een onevenwichtige opbouw van de 
bevolking ontstaat; 
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- de groei van de hoofdkernen mag niet zodanige vormen 
aannemen, dat het gunstige woonklimaat erdoor wordt 
aangetast; 

- de funktie, die de hoofdkern vervult ten opzichte van 
de eigen inwoners en de omliggende kleine kernen en 
verspreide bebouwing alsook de plaats, welke deze 
inneemt binnen het gehele streekplangebied. 

De volgende tabel geeft de inwonertallen aan van de 
onderscheiden gemeenten in het streekplangebied in 1985, 
die, gelet op de funkties van hun hoofdkern in het geheel, 
mogelijk zullen zijn. Deze aantallen zullen ale maximum 
moeten worden beschouwd en ook als zodanig gehanteerd. 
Een uitzondering zou gemaakt kunnen worden voor de gemeente 
Roden, wanneer deze, gerelateerd aan een uitbreiding van het 
aantal arbeidsplaatsen in de hoofdkern, een snellere groei 
zou doormaken. 

Zoals eerder opgemerkt zal de bevolkingstoename moeten worden 
gekonsentreerd op de hoofdkernen. 

Aantal inwoners per gemeente in Noord-Drenthe in 1973 en 1985. 

gemeente bevolking 1-1-1973 bevolking 1-1-1985 

Eelde 9.778 11.000 
Norg 5.741 6.500 
Peize 4.337 5.500 
Roden 14.194 17.000 
Vries 8.067 10.000 
Zuidlaren 9.351 12.000 

Noord-Drenthe 51.468 62.000 

De ontwikkeling van Peize is gebonden aan de ontwikkeling 
van het forensisme. In het verleden is de bevolkingsgroei 
zeer bescheiden geweest. Gedurende de periode 1970 - 1985 
wordt een sterkere bevolkingstoename verwacht, onder meer 
ale gevolg van het feit dat Peize pas sinds kort in de 
belangstelling van de forensen is gekomen. 
Het is ook gewenst dat Peize zich wat sterker ontwikkelt 
in verband met de omvang en betekenis van het verzorgende 
centrum. Na 1985 dient het proces van bevolkingstoename 
afgeremd te worden ten behoeve van het behoud van het 
fysisch milieu." 
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Het openbaar vervoer kan voor een belangrijk deel van dit 
verkeer, met name in de spitsuren, een goed alternatief 
vormen. Immers, niet het aantal mensen dat naar Groningen 
gaat vormt het probleem, maar het aantal auto's. Wat de 
frekwentie van het openbaar vervoer naar Groningen betreft 
is de situatie optimaal. Echter eenmaal in Groningen aan-
gekomen is men over het algemeen genomen nog lang niet op 
de werkbestemming. Dit weerhoudt veel mensen gebruikt te 
maken van het openbaar vervoer. 
In die zin zou het openbaar vervoer verbeterd moeten worden. 
In dit verband zou b.v. een vrije busbaan dan wel recht-
streekse busdiensten op bepaalde uren naar konsentratie-
punten, zoals ziekenhuizen en het universiteitskomplex, 
in overweging kunnen worden genomen. 

Voor de verbinding van Peize - Eelde staat vermeld dat 
deze zal worden beoordeeld voorzover dit mogelijk is op 
grond van de beschikbare gegevens. De gegevens zijn blijk-
baar niet voldoende want deze weg wordt in het gehele 
rapport niet meer genoemd. 

Naar de inzichten van de gemeente Peize liggen hier evenwel 
problemen voor de afwikkeling van het fietsverkeer tussen 
de kern Peize en Eelde-Paterswolde. 
Een nader onderzoek naar de verkeerssituatie op deze ver-
binding wordt dan ook van eminent belang geacht. 
Overeenkomstig genoemde inzichten zal uit dit nader onder-
zoek naar voren komen dat een hoge prioriteit aan de aanleg 
van een fietspad langs deze route zalmoetenworden toegekend. 
Deze prioriteit is met name ingegeven doordat in sterkere 
mate dan bij de voorgestelde fietsverbinding langs de 
Bunnerveenseweg het geval is, voor de hand liggende alter-
natieve routes ontbreken. 



2.6. 	Industrie. 

De industriele ontwikkeling begon zich in Drenthe pas na 
1955 te ontwikkelen, op het moment dus, waar het met de 
landbouw moeilijk werd. De industriele ontwikkeling vond 
in hoofdzaak plaats in de grotere centra, die de trekpaar-
den werden in het proces van ekonomische herstrukturering 
van het noorden des lands. In Noord-Drenthe is de industrie 
slechts in Roden tot relatief grote bloei gekomen. Peize 
neemt wat industrie betreft dan ook een bescheiden plaats in. 
Ter illustratie dient onderstaande tabel. 

Overzicht van het aantal industriele arbeidsplaatsen in de 
gemeente Peize: 

1962 20 
1968 24 
1969 23 
1970 8 

De industriele aktiviteit in Peize is in 1969 nog slechts 
ca 1/5 van de in 1962 getelde industriele arbeidsplaatsen. 
Dit betrof overigens industriele aktiviteit in de bedrijfstak 
"voedings- en genotmiddelen". Het verdwijnen hiervan is een 
gevolg van een konsentratieproces in de zuivelindustrie, waar-
door de plaatselijke werkgelegenheid aanzienlijk is ingekrompen. 

De toekomstige industriele ontwikkeling van het streekplangebied 
is sterk aan de bestaande plaatsen gebonden. Het is niet te 
verwachten dat er in dit opzicht in de toekomst belangriike 
strukturele wijzigingen zullen optreden. Weliswaar zal de 
infrastruktuur van het gebied door de realisatie van provinciale 
wegen verbeteren, maar in het algemeen is niet te verwachten dat 
de industriele ontwikkeling van het gebied een grote vlucht zal 
nemen. 

Duidelijk zij nog vermeld dat bovenstaande cijfers betrekking 
op Peize in zijn geheel hebben. Een aktuele uitsplitsing naar 
arbeidsplaatsen binnen dit plangebied danwel op het aangren-
zende industrieterrein is momenteel niet voorhanden. 
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Indien in de toekomst mocht blijken dat de bovengenoemde 
routes de verkeersstromen niet meer kunnen verwerken, dan 
zou een bezinning over een andere route nog steeds toege-
juicht worden. 
Voor de weg Peize - Vries, aldus dit rapport, is een fiets-
pad nodig. Langs deze wegen zijn er in principe geen beper-
kingen om een fietspad aan te leggen. Met deze zienswijze 
kunnen wij ons verenigen, alhoewel wij aan een fietspad 
naar Eelde een hogere prioriteit geven. 
Voor de weg Roden - Peize - Groningen kunnen we konsta-
teren dat door de aanwezigheid van een fietspad vanaf het 
Noordsepad (rand bebouwde kom) tot aan de provinciale 
grens, de situatie voor het fietsverkeer als uitstekend 
kan worden beoordeeld. Verder zijn vanuit de kern goede 
en veilige fietsroutes naar het Noordsepad aanwezig, als 
de fietspaden tussen de Hoppekampweg en het Noordsepad 
en de fietsverbinding van de richting Roden langs de 
Joest Lewelaan/Ripperdalaan. 
Op die manier kan nagenoeg het hele fietsverkeer uit de 
kern, zonder gebruik te hoeven maken van de weg Roden - 
Peize - Groningen, de gemeente Groningen bereiken. Voor wat 
het autoverkeer betreft levert deze verbinding wel problemen 
op. De weg Roden - Peize - Groningen heeft nu een gemiddelde 
werkdag-etmaalintensiteit van ongeveer 8.600 voertuigen. 
In vergelijking met andere wegen van dezelfde rangorde is 
dit een zeer hoge intensiteit. Dit verkeer bestaat groten-
deels uit doorgaand verkeer, waarvan echter een groot 
gedeelte woon-werkverkeer is. 
Door deze drukke weg wordt de bebouwde kom van Peize geheel 
doorsneden en valt de beoordeling, ingevolgde de beleidsnota 
verkeer en vervoer Provincie Drenthe, ten aanzien van het 
huidige verkeerslawaai in klasse 3 (zie blz. 72 en 73: 
3e voortgangsrapport, beleidsnota verkeer en vervoer prov. 
Drenthe + afbeelding 33). 
Volgens het rapport is te zien dat de beoorde1ing van het 
verkeerslawaai in 1990 verschoven is naar klasse 4 (zie 
blz. 93: 4e voortgangsrapport beleidsnota verkeer en vervoer 
prov. Drenthe + afbeelding 51). 
De ongevallenfrekwentie en de verkeersveiligheid vallen 
beide in klasse 3 (zie blz. 67 - 70) 3e voortgangsrapport 
beleidsnota verkeer en vervoer prov. Drenthe en afbeeldin-
gen 28A, 29A en 30A). 
Uit het knelpuntenoverzicht 1990 (zie blz. 96: 4e voort-
gangsrapport beleidsnota verkeer en vervoer prov. Drenthe 
+ afbeeldingen 53 en 54) blijkt dat, zowel bij de minimum 
als de maximum prognose, t.a.v. verkeerslawaai en verkeers-
afwikkeling toch problemen blijven bestaan. 
Het is niet te verwachten dat de intensiteit op deze weg 
zal verminderen, integendeel, afhankelijk van de uitbrei-
ding van Roden zelfs zal toenemen. 
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Dit betekent een nog grotere druk op de kern van Peize. 
Als koncentratiepunten in de kern moet hierbij gedacht 
worden aan de afslag richting Vries - Assen en de afslag 
richting Eelde - Paterswolde. 
Met name het verkeer uit de richting Assen - Vries en 
komende vanaf de Bunnerveenseweg (S 18) met de bestemming 
Roden dient zich ter hoogte van de kruising Oude Velddijk/ 
Roderweg te voegen op de weg Groningen - Peize - Roden, 
hetgeen ter plaatse ernstige stagnatie van het verkeer 
oplevert. 
Verder worden de wegen Oude Velddijk en de Zuurseweg, beide 
klinkerwegen, op onaanvaardbare wijze belast met name waar 
het gaat om het vrachtverkeer. 
Een alternatieve oplossing door dit verkeer te spreiden via 
andere routes, is door een eenzijdige maatregel terzake de 
bewegwijzering onmogelijk geworden. 
Desalniettemin blijven wij voorstaan dat een oplossing ten 
aanzien van het verkeer komend uit de richting Assen - Vries, 
zal worden gevonden waarbij de onlangs voorgestelde werkgroep 
ter bestudering van dit probleem een belangrijke bijdrage 
kan leveren. 
Ten aanzien van het verkeer komende van de richting Roden en 
gaand naar Groningen en omgekeerd, stelt het al eerdergenoemde 
rapport dat de situatie in Peize kan worden verbeterd door 
een omlegging noord-westelijk van het dorp. 
Deze omlegging laat zich relatief eenvoudig inpassen, zowel 
technisch als ruimtelijk. Ook deze omleiding is helaas een 
noodzakelijk kwaad, doch, gelet op de huidige situatie in het 
dorp, wordt hieraan een hogere prioriteit toegekend mede gelet 
op de verkeersintensiteit veroorzaakt door verkeer komende 
van de richting Roden c.q. daar naar toe gaand. 
Om evenwel het gebied ten noord-westen van het dorp zo weinig 
mogelijk aan te tasten wordt een korte omleiding voorgesteld. 

Een oplossing voor het resterende gedeelte van de Roderweg 
en Groningersweg geeft dit niet. Met name voor het Peizer-
wold en de Peizermade menen wij dat door het meerdere ver-
keersaanbod de situatie niet aanvaardbaar is. Voor deze 
gebieden zullen bepaalde verkeersmaatregelen noodzakelijk 
zijn. Na de uitvoering van de noord-westelijke omlegging 
laat alleen de vlotheid van de verkeersafwikkeling te 
wensen over. De bestaande Groningerweg leent zich niet voor 
aanpassing waardoor de weg in klasse 4 is ingedeeld. 

Het beleid van de gemeente Peize is gericht op een sprei-
ding van het verkeer, met name dat een gedeelte van het 
verkeer van Roden via Leek en de rijksweg 43 naar Groningen 
zal gaan. 
Zoals reeds opgemerkt wordt de weg Roden - Peize - Groningen 
gebruikt door intensief op de stad Groningen gericht verkeer. 
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T.a.v. de koopkrachtbinding kan worden gesteld dat deze 
vanuit het gehele verzorgingsgebied aan de winkels in Pei-
ze in de v.g.m.-sektor wat tegenvalt en dat deze in de 
d.o.g.-sektor goed is, ondanks de grote konkurrentiekracht 
van Groningen, en de extra druk op de binding door de sterke 
maatschappelijke relatie met deze stad. 
In verhouding tot het inwonertal van het verzorgingsgebied 
en rekening houdend met de gekonstateerde mate van koop-
krachtbinding is de omvang van het winkelapparaat in 
Peize in de v.g.m.-sektor slechts weinig groter dan het 
Nederlandse gemiddelde winkeloppervlak per inwoner, namelijk 
0,19 m2 verkoopvloeroppervlak (v.v.o.) per standaardkonsument 
in de gemeente Peize tegen Nederland 0,17 m2 v.v.o. 
In de d.o.g.-sektor is de winkeloppervlakte per standaard-
konsument in Peize veel ruimur dan gemiddeld, namelijk 0,80 
m2 v.v.o. tegen Nederland 0,49 m2 v.v.o. 
De indruk, die uit deze cijfers verkregen wordt, namelijk dat 
er in de v.g.m.-sektor sprake is van een matig evenwichtige 
winkelsituatie en dat de d.o.g.-sektor te kampen heeft met 
een overbewinkeling wordt bevestigd door de gekonstateerde 
vloerproduktiviteiten (omzet per m2 v.v.o.). Zo blijkt de 
vloerproduktiviteit in de v.g.m.-sektor ca 12% achter te 
blijven bij het vergelijkbare Nederlandse gemiddelde. 
In de d.o.g.-sektor ligt de gemiddelde vloerproduktiviteit 
ca 37% onder het Nederlandse cijfer. 

De toekomstige situatie. 

Bij een maksimale bevolkingsgroei van de gemeente Peize 
tot een inwonertal van 5.500, zoals in het Streekplan 
Noord-Drenthe aangehouden werd, zou volgens het C.I.M.K. 
het volgende perspektief voor de winkelvoorzieningen kunnen 
worden gegeven. 
In de d.o.g.-sektor zal er in die situatie sprake zijn van 
een evenwicht tussen winkelaanbod en konsumentendraagvlak 
(als er althans geen grootschalige winkelnieuwbouw gerealiseerd 
wordt). In de v.g.m.-sektor zal er in die situatie een mo-
gelijkheid aanwezig zijn tot een gering uitbreiding van 
winkelbedrijfsruimte. Deze mogelijkheid is met name aanwezig 
voor een gebied gelegen ten noorden van de Hoofdstraat, 
bestemd als agrarische kultuurgronden waarbij een wijzigings-
bevoegdheid ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning de mogelijkheid opent de bestemming te wijzigen in die 
zin dat winkels na wijziging zijn toegestaan. 
Eerdergenoemde wijzigingsbevoegdheid is niet uitsluitend 
bedoeld als uitbreiding van het bestaande winkelapparaat 
maar ook om de al eerder naar voren gebrachte spreiding 
der voorzieningen indien gewenst te kunnen koncentreren. 

Overigens zij nog vermeld dat het inwonertal van de gemeente 
zoals dit genoemd wordt in het streekplan niet zal worden ge-
haald; door het gewijzigde beleid van de gemeente zal het 
inwonertal overeenstemmig een recente provinciale vooruit-
berekening in 1985 + 4.800 bedragen. 



2.5. 	Verkeer. 

In het streekplan Noord-Drenthe wordt gesproken over 
een omleiding van de verbinding Roden - Groningen om 
de kern Peize. 
Ten aanzien van de tracering van nog niet gereali-
seerde wegen wordt gesteld dat deze van variabele 
aard is en dat Gedeputeerde Staten dienaangaande 
een afwijkingsbevoegdheid hebben. 

In de Beleidsnota Verkeer en Vervoer van het Provin-
ciaal Bestuur wordt op de totale verkeers- en ver-
voersproblematiek uitvoering ingegaan. 
In het rapport wordt gesteld dat de eertijds gepro-
jekteerde Si niet nodig is. 
De verbindingen van Roden met Assen en Groningen 
vragen, aldus het rapport, verbeteringen. Uit de 
aangedragen oplossingen blijkt dat deze een zware 
claim leggen op het grondgebied van de gemeente 
Peize..Wordt de omleiding rond Leek en Roden uitge-
voerd, dan zal dit een toename van het verkeer via 
Peize naar Assen tot gevolg kunnen hebben. Een 
andere konsekwentie van dit voorgestelde provinciale 
beleid is, dat een omleiding ten zuidwesten van Peize 
zal moeten worden uitgevoerd. Doze omleiding zal het 
schaarse natuurschoon van Peize op onaanvaardbare 
wijze aantasten. Dit gebied, een overgangsgebied 
tussen het madelandschap en het bosgebied, heeft in 
het streekplan Noord-Drenthe, de aanduiding agrarisch 
produktiegebied met rekreatieve betekenis. 

In het bestemmingsplan voor de buitengebieden is dit 
gebied als landschappelijk waardevol aangegeven. 
Een ander aspekt is het niet irrelevante gevaar dat 
deze weg het verkeer zal aantrekken vanuit Vries naar 
West-Groningen, waarvan een verdere intensivering van 
het verkeer op de Groningerweg het gevolg zal zijn. 
Bovenstaande overwegingen zijn voor de gemeente Peize 
reden om afwijzend te staan tegenover een nieuwe ver-
bindingsweg ten zuid-westen van Peize, temeer daar uit 
het rapport naar voren komt dat de verkeersstroom 
Roden - Assen v.v. momenteel redelijk verdeeld is voor 
de routes Norg, Lieveren en Peize. 
De rijtijd en afstand over de versbhillende routes is 
volgens genoemd rapport nagenoeg gelijk. 
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Wellicht ten overvloede, dient aan het bovengenoemde toe-
gevoegd te worden dat het beleid van zowel provincie en 
gemeente inmiddels niet meer is gericht op aanzienlijke ves-
tigingsoverschotten. 
Met name de inmiddels verschenen regeringsnota "landelijke 
gebieden" en de nota "Drenthse dorpen" van de provincie ge-
tuigen van een andere benadering van alle materie. 



2.4. 	Detailhandel. 

De sterke groei die de bevolking van de gemeente Peize 
de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en de ontwikkelingen 
in de detailhandel hebben in 1976 geleid tot een onderzoek 
naar de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingsmoge-
lijkheden van het winkelapparaat in Peize. 
Dit onderzoek "detailhandelsperspektief PEIZE" genaamd, 
is uitgevoerd door het Centraal Instituut Midden- en 
Kleinbedrijf (C.I.M.K.). 
Het hierna gestelde is een samenvatting van dit onderzoek 
waarbij een aantal cijfers zijn geaktualiseerd. 

Huidige situatie. 

In Peize zijn 27 winkels, waarvan + 1/3 van het aantal 
vestigingen tot de voedings- en genotmiddelen (v.g.m.)-
sektor behoren en de overige tot de duurzame en overige 
goederen-sektoren. 
De winkels liggen vrij sterk verspreid in de dorpsbebouwing, 
zonder dat er sprake is van een duidelijke konsentratie. 
Zoals zo typerend is voor veel spontaan gegroeide dorps-
winkelvoorzieningen is de belangrijkste vestigingsroute 
de oude centrale weg door het dorp, de Hoofdstraat, waar 
bijna 60% van de winkels zich bevindt. Konsentratie van 
de winkels dient, volgens het C.I.M.K., ondanks de voor-
delen die dit zou bieden, niet koste wat het kost nag-
streefd te worden. De spreiding van voorzieningen, waar-
onder winkels, is een karakteristiek kenmerk van dorpen, 
waarin de zo belangrijke integratie van allerlei maat-
schappelijke funkties met het wonen tot uiting komt. 
De gemiddelde winkelomvang in Peize is in beide sektoren 
de v.g.m.-sektor en de duurzame en overige goederen (d.o.g.)-
sektor, groter dan het Nederlandse gemiddelde. In beide 
sektoren wordt dit echter veroorzaakt door een aantal 
grotere bedrijven, die het gemiddelde opvijzelen. Bijna 
70% van de winkels hedft tnamelijk een verkoopruimte, die 
beneden het landelijk gemiddelde ligt. 
Belangrijk is niet alleen de omvang, maar ook de diversiteit 
van het winkelaanbod. Alle hoofdbranchegroepen zijn met een 
of meerdere winkels in Peize vertegenwoordigd. Het merendee1 
van de belangrijkste branches wordt in meer dan een winkel 
aangeboden: dit is veel voor een dorp als Peize. 
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3. 	HET PLAN. 

3.1. 	Algemeen. 

Op grond van het onderzoek zoals dit in hoofdstuk 2 
is weergegeven zijn voor dit plan voor de kern een 
aantal uitgangspunten te formuleren. 
Een voortdurend terugkomend stramien van het voorgaande 
vormt het felt dat met name in het centrum van het dorp 
sprake is van duidelijke multifunktionele opbouw 
en een sterke integratie van deze funkties met elkaar. 
Een belangrijk doel van dit bestemmingsplan is dan ook 
gelegen in het waarborgen en bevorderen van de leefbaar- 
heid in het dorp Peize. Dit kan op diverse manieren, om 
door het handhaven van de diversiteit van enerzijds 
funkties en anderzijds de ruimtelijke en architektonische 
struktuur. Aan de andere kant moet or ook voldoende flexi- 
biliteit gewaarborgd zijn am de voortdurende wisseling van 
funkties, die eigen is aan bebouwde kommen, mogelijk te maken. 
Ook zal in het plan tot uitdrukking moeten komen, datgene 
wat or gedurende een lange reeks van Jaren aan verande- 
ringen en aanpassingen is voorgevallen in het dorp. 
Ten aanzien van deze funktionele en ruimtelijke struktuur 
zijn de volgende doelstellingen geformuleerd, welke ten 
grondslag hebben gelegen aan de in de navolgende te om- 
schrijven planopzet. 

- de hoofdvorm van de meest karakteristieke en van oor-
sprong agrarische bebouwing aan de brink en langs de 
naar dit centrum van het dorp leidende wegen dient te 
worden gehandhaafd; 

- de overige hierop aansluitende dorpsbebouwing zal 
zoveel mogelijk in schaal en maat afgestemd moeten 
zijn op het landelijke karakter van het dorp; 

de thans binnen het dorp aanwezige funkties dienen ge-
waarborgd te worden met behoud van de schaal en het 
dorpskarakter; 

- het historisch gegroeide wegenpatroon dient zoveel 
mogelijk gewaarborgd te zijn; 

- de van oudsher aanwezige open ruimten, Wake duide-
lijk zijn voortgekomen uit de ontstaansgeschiedenis 
van het dorp, dienen gehandhaafd te blijven en de be-
loving van deze ruimten zal zo mogelijk versterkt wor-
den; 
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ten aanzien van de winkelvestigingen, is het be-
leid gericht op handhaving van het huidige spreidings-
patroon van de winkels in Peize, met beperkte expansie-
mogelijkheden van het aantal vesigingen. 

Naar aanleiding van het voorgaande ligt het duidelijk voor 
de hand dat het plan een overwegend konserverend karakter 
heeft gekregen, vooral voor het centrale deel van het dorp 
en de daarvan deel uitmakende karakteristieke bebouwing van 
openbare ruimten. 

/ Dit komt vooral tot uiting in de regeling van de voormalig 
agrarische bedrijfsgebouwen, waarbij handhaving van de be-
staande vormgeving en situering van deze gebouwen in 
of aan openbare ruimten op de voorgrond staan. 
Ook de doelstelling ten aanzien van de nog bestaande 
relaties van de kom met het buitengebied, met name langs 
de Brinkweg en de Zuurseweg, is verwerkt door aan deze 
gronden het huidige agrarisch gebruik to legaliseren. 
Ook elders binnen het plangebied zijn de langs de openbare 
weg en vanaf de openbare weg zichtbare niet bebouwde ruimten 
als te handhaven opgenomen. Dit geldt met name voor gebieden 
langs de Molenweg en de Oude Velddijk. 
In relatie met de geformuleerde doestelling ten aanzien van 
de winkelvestigingen is evenwel een mogelijkheid gekreeerd 
om ten behoove van een beperkte uitbreiding en verplaat-
sing van dorpseigen winkelbedrijven te komen tot een zekere 
konsentratie van deze voorzieningen langs de Herestraat. 
Uitvloeisel van het voorgaande is wel dat in vergelijking met 
voorgaande plannen het plangebied aanzienlijk is gereduceerd 
Slechts op enkele lokaties, die deel uitmaken van reeds 
gesloten bebouwingswanden en waarbij geen afbreuk wordt 
gedaan aan de ruimtelijke struktuur, is een uitbreiding van 
het woningbestand binnen de kern mogelijk(zie afb. 2). 

Tevens is noordelijk van het bejaardencentrum "De Hoprank" 
een mogelijkheid aanwezig voor de bouw van een negental 
bejaardenwoningen (zie afb. 2). 
Deze plaats is centraal gelegen in het dorp, op korte afstand 
van de plaatselijke voorzieningen en voorts kan gebruik wor-
den gemaakt van de voorzieningen van "De Hoprank" zoals 
centrale alarmering en keuken. 

Tot de evenbedoelde lokaties waar woningen zijn geprojekteerd 
behoren een tweetaI percelen aan de Roderweg. Evenals bij de 
tussen deze percelen reeds gerealiseerde woning zullen bij 
de te verlenen bouwvergunning zodanige voorwaarden worden 
gesteld (o.m. 3 dubbel glas, draaiing van de woning) dat een 
aanvaardbaar binnengeluidsnivo (35 dB(A)) en een gunstige 
situering van de geluidsgevoelige vertrekken zal worden 
gerealiseerd. 
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3.2. 	Planonderdelen. 

Het plan bestaat uit de drie volgende onderdelen: 

1. de plankaart; 

2. de toelichting; 

3. de voorschriften. 

ad 1. de plankaart: 

Het totale plangebied is weergegeven op 3 kaarten, schaal 
1 : 1.000. Voor een overzicht van andere plannen wordt 
verwezen naar afb. 1. - 

ad 2. de toelichting: 

In de toelichting met bijbehorende tabellen en afbeeldingen 
wordt het bestemmingsplan voor de kern Peize nader toegelicht. 

ad 3. de voorschriften: 

In de voorschriften wordt de op de plankaarten aangegeven 
bestemming omtrent het gebruik van de in het plan begrepen 
grond en zich daarop bevindende opstallen (i.c. gebouwen 
en andere bouwwerken) nader geregeld. 

In hoofdstuk "Algemeen" van doze voorschriften wordt uiteen-
gezet welke betekenis aan een aantal bij het bestemmingsplan 
gehanteerde begrippen moet worden toegekend en hoe en waaruit 
moet worden gemeten en wat wordt verstaan onder de hoogte, de 
breedte en de afstand. Voorzover niet afzonderlijk gedefinieerd r  
worden de begrippen, welke ook in de bouwverordening voorkomen, 
ale bekend zijnde verondersteld. 

In hoofdstuk "Bestemmingsbepalingen" zijn ondergebracht de 
verschillende bestemmingsregelingen, waarbij een onderscheid 
wordt gemaakt naar bebouwingsvoorschriften en gebruiksvoor-
schrif ten van gronden en opstallen. 

In hoofdstuk "Bijzondere bepalingen" zijn de algemeen werkende 
bepalingen, zoals overgangsbepalingen, algemene vrijstellingen 
en straf- en slotbepaling opgenomen. 
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3.3_ 	Juridische toelichting. 

Het bestemmingsplan is overeenkomstig artikel 10 van het 
Besluit op de Ruimtelijke Ordening vervat in een kaart 
en voorschriften. 
Op de plankaart is de bestemming van de in het plan begrepen 
grond aangewezen. Het op de plankaart aangegeven renvooi 
bevat de aanduidingen van de verschillende bestemmingen en 
daarnaast aanduidingen betreffende o.a. de grens van het 
plan en aanduidingen in verband met de regeling in de voor-
schriften, zoals bebouwingsgrens, de plaats van bijgebouwen 
e.d. 

De bestemming geeft een omschrijving van de doeleinden, 
waarvoor de grond mag worden gebruikt. 
De op de kaart in het renvooi beknopt aangegeven bestemming 
wordt in de voorschriften gedetailleerd omschreven. 
Deze omschrijving is van groot belang aangezien bouwen, uit-
voeren van werken en andere vormen van gebruik in overeen-
stemming moet zijn met de bestemming. 

Plankaart en voorschriften geven door middel van bestemmings-
grenzen het aangeven van de plaats waar gebouwd mag worden en 
het voorschrijven van de afmetingen van de gebouwen, de vorm 
en inrichting van het gebied weer. 
Het aantal naast elkaar te bouwen woningen is geregeld door 
onderscheid te maken tussen de bestemming vrijstaande eenge-
zinshuizen, vrijstaande of dubbele eengezinshuizen en twee 
of meer aaneengebouwde eengezinshuizen. 
De plaats van de gebouwen t.o.v. de weg en elkaar is bepaald 
door de op de plankaart aangegeven bebouwingsvlakken. 
Voor woningen is daarbij voorzover meerdere woningen in een 
bebouwingsvlak worden gebouwd, een afstand tot de zijerf-
scheiding voorgeschreven. 

De plaats waar, op de bij woningen behorende erven, bijgebou-
wen mogen worden gebouwd, is op de plankaart door middel van 
een aanduiding aangegeven. 

Voor de omvang van de bijgebouwen is van belang de relatie 
met het hoofdgebouw en de mate waarin het achtererf mag wor-
den bebouwd. 
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De relatie met het hoofdgebouw is bepaald door een beper-
king van de goothoogte, de bouwhoogte, de oppervlakte en 
een achterwaartse plaatsing t.o.v. de voorgevel van het 
hoofdgebouw. 

De openheid van het achtererf is geregeld door de plaats 
waar mag worden gebouwd te beperken en het aangeven van 
een maximum bebouwingspercentage van de voor bijgebouwen 
in aanmerking komende gronden. 

De afmeting van de gebouwen is in het algemeen bepaald 
door het voorschrijven van een maximum bouwhoogte, een 
maximum goothoogte en een minimum dakhelling. 

De bestemmingsomschrijving geeft duidelijk weer voor welke 
doeleinden de gronden en gebouwen mogen worden gebruikt. 
Voorzover na realisering het gebruik afwijkt van de in het 
plan gegeven bestemming kan op grond van artikel 210 van de 
gemeentewet dit met het bestemmingsplan strijdig gebruik 
worden opgeheven. 
In de meeste gevallen is het doelmatiger om overtredingen 
van gebruik, anders dan bouwen, strafbaar te stellen in de 
zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(geldboete of hechtenis). 

Artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mag alleen 
van toepassing worden verklaard, voorzover een overtreding 
uitdrukkelijk als strafbaar feit is aangeduid. 
In verband hiermee is per bestemming t.a.v. het gebruik de 
regel opgenomen dat gronden en gebouwen uitsluitend mogen 
worden gebruikt overeenkomstig de bestemming en is over-
treding van deze regel aangemerkt als een strafbaar feit 
in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. 
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3.4. 	De bestemmingen. 

3.4.1. 	Eengezinshuizen, vrijstaand (A). 

Het merendeel van de woonbebouwing in het plangebied 
bestaat uit vrijstaande eengezinshuizen. 
Op de plankaart zijn deze aangegeven met een A, onder-
verdeeld in de kategorie 1 t/m 6. 
De in de voorschrif ten gegeven regels met betrekking tot 
de afmetingen en onderlinge afstand, zijn bepaald door 
het bestaande bebouwingsbeeld. 
Daarbij is gestreefd naar een zo gering mogelijk aantal 
kategorieen. 
Bij vrijstelling is overigens (voor wat betreft met name 
genoemde bebouwingskategorieon) afwijking van de voor de 
woning voorgeschreven dakhelling mogelijk tot een opper-
vlak van maximaal 20 m2. Hiermee is getracht te voorzien 
in het felt, dat bij een aantal woningen, waar een deel 
van de woonfunktie is ondergebracht in een plat dan wel 
qua dakhelling van de woning afwijkend gedeelte, dit deel 
zou moeten worden gerekend tot de bijgebouwen. 
Van deze vrijstellingsmogelijkheid zal alleen gebruik 
worden gemaakt indien het betreffende gedeelte een direkte 
relatie heeft en onlosmakelijk verbonden is met de woon-
funktie. 
Eenzelfde vrijstellingsmogelijkheid is opgenomen bij de 
woonbestemmingen vrijstaand of dubbel (B) en twee of meer 
aaneengebouwd (C). 
De bijgebouwen mogen in het bebouwingsvlak en op gedeelten 
van de bijbehorende tuinen gebouwd worden. 
Bestaande winkels zijn door middel van de aanduiding 
"Winkels toegestaan" gelegaliseerd. Voor het perceel 
kadastraal aangeduid sektie G, nr 473 geldt overigens 
een beperking van het verkoopvloeroppervlak tot maximaal 
25 m2. 

Hoewel de onderhavige bestemming grotendeels gerealiseerd 
is, zijn er nog nieuwbouwmogelijkheden voor 7 woningen aan-
wezig, nl. 

2 woningen kategorie A4 aan de Roderweg; 
2 woningen kategorie A4 aan de Woert; 
2 woningen kategorie A4 aan de Kerkstraat; 
1 woning kategorie A4 aan de Schoolstraat. 
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3.4.2. 	Eengezinshuizen;  vrijstaand (voormalige agrarische be-
bouwing, AA). 

De vrijstaande eengezinshuizen, aangegeven met AA, 
betreffen uitsluitend tot bewoning ingerichte voormalige 
agrarische bedrijfsgebouwen, waarvan de vormgeving van de 
gebouwen een zodanige waarde hebben dat instandhouding van 
de bouwvorm voorgeschreven is. 

Op de bijbehorende tuinen, nader aangeduid met "bijgebouwen 
toegestaan",mogen vrijstaande bijgebouwen met een maximum 
oppervlakte van 50 m2 worden opgericht. 

3.4.3. 	Eengezinshuizen, vrijstaand of dubbel (B). 

De vrijstaande of twee aaneen te bouwen eengezinshuizen 
zijn op de plankaart aangegeven met een B, onderverdeeld 
in de kategorieen 1 t/m 4. 
De in de voorschriften gegeven regels met betrekking tot 
de onderlinge afstand en de afmetingen van de gebouwen 
zijn bepaald door het bestaande bebouwingsbeeld. 

De bijgebouwen mogen in het bebouwingsvlak en op gedeelten 
van de bijbehorende tuinen gebouwd worden. 
Nieuwbouwmogelijkheden zijn voor dit woningtype in dit 
plangebied niet aanwezig. 
In een geval is door middel van de aanduiding "winkels toe-
gestaan" de winkelfunktie toegelaten; daarbij geldt echter 
een maximum vloeroppervlak aan verkoopruimte van 25 m2. 

	

3.4.4. 	Eengezinshuizen, twee of meer aaneengebouwd (C). 

De aaneengebouwde eengezinshuizen zijn op de plankaart 
aangegeven met een C, onderverdeeld in de kategorieen 
1 t/m 5. 
De in de voorschriften gegeven regels met betrekking tot de 
onderlinge afatand en de afmetingen van de gebouwen zijn 
bepaald door het bestaande bebouwingsbeeld. 

De bijgebouwen mogen in het bebouwingsvlak en, voorzover 
aangegeven, op gedeelten van de bijbehorende tuinen worden 
gebouwd. 
In de nabijheid van het bejaardenhuis "De Hoprank" kunnen 
in de kategorie C5 nog 9 bejaardenwoningen worden gebouwd. 

	

3.4.5. 	Bijzondere instellingen (BD). 

Under deze bestemming zijn ondergebracht religieuze, medische, 
sociale, kulturele, onderwijs- of overheidsinstellingen, met 
bijbehorende gebouwen, andere bouwwerken en erven. 
Deze bestemming is een legalisatie van bestaande instellingen, 
waarbij in een aantal gevallen mogelijkheid tot uitbreiding 
is opgenomen. 
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Per instelling is ten hoogste 1 dienstwoning toegestaan. 
In enkele gevaIlen hebben de aanwezige gebouwen een vormge-
ving van zodanige waarde dat instandhouding van de bouwvorm 
voorgeschreven is. Deze bebouwing is aangeduid met BD1 en 
kent een soortgelijke konserverende regeling als is opgeno-
men voor de bestemming AA. 
Voor de bebouwingsvlakken aangeduid met BD2 is een ruimere 
regeling opgenomen, waarbij de maximum goot- en bouwhoogte 
en het maximum bebouwingspercentage op de plankaart is aan-
gegeven. 
Voorts wordt gewezen op een mogelijkheid tot wijziging van 
de bestemming ten behoeve van wonen. Deze wijziging is be-
doeld om niet meer als zodanig in gebruik zijnde bijzondere 
instellingen als woning in gebruik te nemen. De bij de be-
stemming opgenomen voorschriften blijven overigens ook na 
wijziging van toepassing. 

3.4.6. 	Winkels. 

Deze bestemming omvat de bestaande detailhandelsbedrijven, 
met de bijbehorende gebouwen, andere bouwwerken en erven. 
De maximum bouwhoogte en goothoogte, alsmede het ten hoogste 
te bebouwen percentage van het bebouwingsvlak zijn op de 
plankaart aangegeven. 
Tevens is bepaald dat per bedrijf ten hoogste 1 dienstwoning 
mag worden gebouwd. 
Middels een wijzigingsbepaling ingevolge artikel 11 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt de mogelijkheid geopend 
de bestemming "winkels" te wijzigen ten behoeve van wonen. 
Daarbij blijven de overige voorschriften bij de bestemming 
winkels van toenassing. 
Op de plankaart zijn de bebouwingsvlakken van zodanige omvang, 
dat naast de bestaande bebouwing ruimte is voor enige uitbreiding. 
De detailhandelsbedrijven zijn in hoofdzaak gelegen aan de 
Hoofdstraat. Tevens zijn aan de Raadhuisstraat, de Kerkstraat 
en de Zuurseweg een drietal winkels aanwezig. 

3.4.7. 	Kantoren  (K).  

De als zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn bestemd 
voor kantoren en banken, met bijbehorende gebouwen, andere 
bouwwerken en erven. 
Deze bestemming betreft een tweetal bestaande instellingen, nl.: 

een bankgebouw aan de Oude Velddijk; 
een postkantoor aan de Hoofdstraat. 

De maximum bouwhoogte en goothoogte alsmede het maximum 
bebouwingspercentage zijn op de plankaart aangegeven. 
Tevens is bepaald dat per instelling ten hoogste 1 dienstwo-
ning mag worden gebouwd. 
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Op de plankaart zijn de bebouwingsvlakken van zodanige omvang, 
dat naast de bestaande bebouwing ruimte is voor enige uitbrei-
ding. • 
Middels een wijzigingsbepaling ingevolge artikel 11 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt de mogelijkheid geopend 
de bestemming "kantoren" te wijzigen ten behoeve van wonen. 
De overige bij de bestemming kantoren opgenomen voorschriften 
blijven na wijziging van toepassing. 

3.4.8. 	Horecabedrijven (H). 

De bestaande horecabedrijven zijn bestemd voor een 
hotel, restaurant, café of pension, met de bijbehorende 
gebouwen, ander° bouwwerken en erven. 
Het betreft een tweetal horecabedrijven aan de Hoofd- 
straat en een tweetal aan de Oude Velddijk. 

De maximum bouwhoogte en goothoogte, alsmede het maximum 
bebouwingspercentage zijn op de plankaart aangegeven. 
Tevens is bepaald dat per bedrijf ten hoogste een 
dienstwoning mag worden bebouwd. 
De bebouwingsvlakken op de plankaart zijn van zodanige 
omvang, dat naast de bestaande bebouwing ruimte is voor 
enige uitbreiding. 
Middels een wijzigingsbepaling ingevolge artikel 11 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt de mogelijkheid geopend 
de bestemming horecabedrijven te wijzigen ten behoeve 
van wonen. De overige voorschriften bij de bestemming 
horecabedrijven blijven van toepassing. 

3.4.9. 	Verzorgende en nijverheidsbedrijven (VB). 

Binnen deze bestemming zijn opgenomen: 

- VB1 de molen aan het Molenpad; 

- VB2 	handel in kunstmest, veevoeders on landbouw-
benodigdheden; 

- VB3 	een timmerbedrijf/hobbywinkel, gelegen aan de 
Hoofdstraat; 

- VB4 	een installatiebedrijf aan de Oude Velddijk; 

- VB5 	een brood- en banketfabriek aan de Groningerweg. 

Voorts zijn naast de evenbedoelde bestaande bedrijfsuitoefe-
ning toegestaan de bedrijven, zoals genoemd in de bij de 
voorschriften behorende "staat van inrichtingen". In deze 
staat van inrichtingen zijn bedrijven ingedeeld in kate-
gorieen en onderscheiden naar hun aanvaardbaarheid uit een 
oogpunt van milieuhinder ten opzichte van de woonomgeving. 
Van de staat van inrichtingen die in het algemeen een 
indeling in vijf kategorieen kent, zijn gelet op de aard 
van het plangebied, in het onderhavige plan alleen de kate-
gorieen 1 en 2 toegestaan. 
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Wel kunnen na wijziging ingevolge artikel 11 W.R.O. andere 
bedrijven worden toegestaan. Van deze wijziging zijn uit-
drukkelijk uitgezonderd een aantal kategorieen bedrijven, 
zoals genoemd in artikel 1 van het Hinderbesluit. Bovendien 
dient alvorens tot wijziging wordt overgegaan advies te 
worden ingewonnen van de Regionaal Inspekteur voor de 
Volksgezondheid. 

Aangezien uitdrukkelijk is bestemd voor bepaalde verzorgende 
en nijverheidsbedrijven, is de vestiging van detailhandels-
bedrijven uitgesloten. Daarmee is echter niet elke vorm 
van detailhandel uitgesloten. Verkoop door (en vanuit) 
bedrijven van zelfvervaardigde of bewerkte produkten wordt 
In ieder geval toelaatbaar geacht. Ook is bij de kategorie VB2 
een verkoopvloeroppervlakte voor detailhandel van ten hoogste 
100 m2 opgenomen. 

Het bepalen van de grens tussen de uitoefening van een 
detailhandelsbedrijf en de verkoop van zelfvervaardigde 
produkten hoort thuis in de wetgeving betreffende de 
vestiging van bedrijven en detailhandelsbedrijven. Het 
plan wordt zodanig toegepast, dat, indien er sprake is 
van een detailhandelsbedrijf ingevolge de vestigingswet 
bedrijven c.q. detailhandelsbedrijven, een dergelijk bedrijf 
niet thuis hoort op de betreffende gronden. 

Middels een wijzigingsbepaling ingevolge artikel 11 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt de mogelijkheid 
geopend om de kategorieen VB1, VB2, VB3 en VB4 te wijzigen 
ten behoeve van wonen. Daarbij blijven de overige bepalingen 
bij de bestemming verzorgende en nijverheidsbedrijven van 
toepassing. 

3.4.10. 	Garagebedrijven (G). 

De bestaande garagebedrijven zijn bestemd voor garage-
bedrijf met bijbehorende gebouwen, andere bouwwerken en 
erven. Opslag van L.P.G. is uitdrukkelijk van de bestem-
ming uitgezonderd. 
Het betreft een drietal bedrijven, gelegen aan de 
Groningerweg, Roderweg en Hoofdstraat. 
De maximum bouwhoogte en goothoogte, alsmede het maximum 
bebouwingspercentage zijn op de plankaart aangegeven. 
Tevens is bepaald dat per bedrijf een dienstwoning is 
toegestaan. 
De bebouwingsvlakken zijn van zodanige omvang, dat naast 
de bestaande bebouwing ruimte is voor enige uitbreiding. 



1-35 

3.4.11. 	Bodemgebonden agrarische bedrijven (BA). 

De bestaande agrarische bedrijven zijn bestemd voor bodem-
gebonden agrarische bedrijfsgebouwen met bijbehorende erven 
en kultuurgronden. 
Teneinde de nog aanwezige karakteristieken te bewaren, is 
een gedeelte van het agrarisch gebied zodanig gesitueerd, 
dat dit doordringt tot in het centrum van de kern. 
Het wordt thans omsloten door de Hoofdstraat, de Kerkstraat 
en de Oude Velddijk. 

Gezien de ligging van de bedrijven in aansluiting bij 
woonbebouwing zijn de vormen van agrarische bedrijfsvoering, 
waarvan de stankhinder niet afdoende kon worden bestreden 
uitgezonderd. 
In het algemeen is daarom bestemd voor bodemgebonden agra-
rische bedrijven, waaronder fokkerijen, mesterijen etc. 
niet zijn begrepen. Om echter niet iedere niet-grondgebonden 
aktiviteit onmogelijk te maken is bepaald dat per bedrijf 
tot een maximum oppervlak van 100 m2 de gebouwen mogen wor-
den gebruikt t.b.v. een varkensfokkerij en mesterij, kalver-
mesterij en pluimveehouderij. 

In een aantal gevallen hebben de bestaande gebouwen een vorm-
geving van zodanige waarde dat instandhouding van de bouwvorm 
voorgeschreven is. Deze bebouwing is aangeduid met BA1 en 
kent een soortgelijke konserverende regeling als is opge-
nomen voor de bestemming AA. 

Voor de bebouwingsvlakken aangeduid met BA2 geldt een ruimere 
regeling met de volgende maatvoeringseisen: 

- goothoogte maximaal 3,50 m; 
- bouwhoogte maximaal 12 m; 
- dakhelling minimaal 40

o
. 

Per bedrijf mag ten hoogste een dienstwoning warden opgericht. 
Middels een wijzigingsbepaling ingevolge artikel 11 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt de mogelijkheid geopend 
de bestemming te wijzigen ten behoeve van wonen. Daarbij 
blijven de overige voorschriften bij de bestemming bodem-
gebonden agrarische bedrijven van toepassing. 
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3.4.12. 	Agrarische kultuurgronden. 

De als zodanig op de plankaart aangegeven gronden zijn 
bestemd voor agrarische kultuurgronden, met bijbehorende 
andere bouwwerken. In verband met de landschappelijke 
waarde van de aanwezige houtsingels (beplante erfschei-
dingen) is de bestemming mede op behoud hiervan gericht. 
Door middel van een aanlegvergunning voor het rooien of 
planten van opgaand houtgewas kan de bescherming ervan 
worden geeffektueerd. 
Het oprichten van gebouwen is niet toegestaan. 
Een gedeelte van deze gronden vormen karakteristieke 
elementen door hun ligging temidden van de dorpsbebou-
wing. 
In het gebied tussen Hoofdstraat 	Kerkstraat - Oude Veld- 
dijk, waar het agrarisch gebied doordringt tot het 
centrum, is om deze reden een aantal in het vigerend 
Plan in Onderdelen 1965, geprojekteerde woningbouwmoge-
lijkheden thans niet meer opgenomen. 
Ten noorden van de Hoofdstraat is de in het vigerend 
Plan in Onderdelen 1965, geprojekteerde winkelbestemming 
in het onderhavige plan niet meer opgenomen, doch vervan-
gen door een wijzigingsbevoegdheid, ingevolge artikel 11 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, welke de mogelijk-
heid opent tot de bouw van twee detailhandelsbedrijven, 
waarbij voldaan moet worden aan de volgende regels: 

1. het aantal detailhandelsbedrijven mag ten hoogste 2 
bedragen, terwijl per bedrijf ten hoogste een dienst-
woning is toegestaan; 

2. de onderlinge afstand tussen de gebouwen dient tenminste 
6 m te bedragen, uitgezonderd aanbouwen of vrijstaande 
bergingen met geen grotere oppervlakte dan 35 m2; 

3. per bedrijf mag de vloeroppervlakte van de verkoopruimte 
ten hoogste 200 m2 bedragen; 

4. ten aanzien van tenminste 50% van het bebouwd oppervlak 
van ieder bedrijf dienen de volgende maten in acht ge-
nomen te worden: 

- 

- 
- 

5. ten hoogste 50% van het bebouwd oppervlak van ieder 
bedrijf mag plat worden afgedekt, waarbij de bouwhoogte 
ten hoogste 3,50 m mag bedragen. 

maximale goothoogte 3,50 m; 
maximale bouwhoogte 9 m; 
minimale bouwhoogte 7 

0 
 m; 

minimale dakhelling 40 	; 



	

3.4.13. 	Kwekerijen (KW). 

De twee bestaande kwekerijen zijn als zodanig bestemd. 
Hierbij is, overeenkomstig de feitelijke situatie, 
onderscheid gemaakt tussen kwekerijen, waarbij geen 
dienstwoning toegestaan is (KW1) en waarbij ten hoogste 
een dienstwoning toegestaan is (KW2). 
De maximum bouwhoogte en goothoogte, alsmede het maximum 
bebouwingspercentage zijn op de plankaart aangegeven. 

	

3.4.14. 	Groenvoorzieninzen. 

De in het plan opgenomen plantsoenen en groenstroken 
zijn aangegeven net de bestemming groenvoorzienin-
gen. 
Op deze gronden mogen geen gebouwen worden opgericht. 
Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen 
voor het oprichten van een telefooncel en/of een wacht-
huisje. 
Door middel van een nadere aanduiding is het bestaande 
hertenkamp met bijbehorende bebouwing tussen De Conincklaan 
en de Groningerweg gelegaliseerd. 

	

3.4.15. 	Beplantingen. 

De in het plan opgenomen beplantingsstroken, alsmede het 
ten oosten van Peize gelegen bos, zijn aangegeven met de 
bestemming beplantingen, met bijbehorende andere bouwwerken, 
paden en waterlopen. 
Op deze gronden mogen geen gebouwen worden opgericht. 

	

3.4.16. 	Sportvoorzieningen. 

Onder deze bestemming zijn begrepen de sporthal en tevens 
het sportterrein aan de Hereweg. 
De sporthal mag uitsluitend worden opgericht binnen het 
bebouwingsvlak. De bouwhoogte mag ten hoogste 10 in bedragen, 
terwijl voorts ten behoeve van de sporthal een dienstwoning 
mag worden opgericht. 
Bij de sportvelden mogen gebouwen worden opgericht tot een 
totale oppervlakte van 1% van het terrein. 
De bouwhoogte van deze gebouwen mag niet meer dan 6 in be-
dragen, terwijl de afstand ervan tot de bestemmingsgrens 
ten minste 10 m moet bedragen. 
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3.4.17. 	Wegen. 

De als zodanig aangegeven gronden zijn bestemd voor wegen, 
parkeerstroken, voet- en fietspaden, bermen en bermsloten. 
Voorzover nader aangeduid met "verkeersareaal" mogen deze 
gronden tevens worden gebruikt als spoorbaan. Dit is het 
geval waar de goederenspoorweg Groningen - Drachten de 
weg kruist. 
Op deze gronden is geen bebouwing toegestaan. 
Verkooppunten voor motorbrandstoffen zijn niet in de be-
stemming begrepen. 

	

3.4.18. 	Spoorwegen. 

De bestaande goederenspoorlijn Groningen - Drachten is, 
voorzover binnen dit plangebied gelegen, als zodanig 
aangegeven. 
Daar deze lijn evenwijdig loopt aan de Groningerweg en 
de Roderweg, staat deze verbinding eveneens aangegeven 
op de dwarsprofielen van deze wegen. 
Op deze gronden is geen bebouwing toegestaan. 

	

3.4.19. 	Water. 

De in het plan opgenomen waterlopen en vijvers zijn bestemd 
voor water en oeverstroken, met de daarbij behorende andere 
bouwwerken. 
Op deze gronden is geen bebouwing toegestaan. 

3.4.20. 	Verkooppunt voor motorbrandstoffen (VM). 

De bij de bestaande garagebedrijven aanwezige benzine-
verkooppunten zijn afzonderlijk bestemd. 
Opslag van L.P.G. is uitdrukkelijk uitgesloten. 
Per verkooppunt mogen gebouwen worden opgericht tot een 
maximale oppervlakte van 20 m2, terwijl de bouwhoogte 
ervan ten hoogste 3 m mag bedragen. 
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3.5. 	Windmolens en antennes. 

Het betreft hier een tweetal verschijnselen, waarvan de 
behoefte c.q. aanvaardbaarheid in de huidige situatie 
weliswaar erkend wordt, maar waarvan anderzijds gelet op 
de in verband daarmee veelal noodzakelijk hoge bouwwerken 
een uiterst zorgvuldige ruimtelijke inpassing gewenst is. 

Bovendien dient voor wat betreft windmolens rekening te 
worden gehouden met aspekten als geluidshinder, de veilig-
heid van de konstruktie en met het rendement bij situering 
van meerdere windmolens dicht bij elkaar. 

Het gemeentebestuur wenst in zijn algemeenheid dergelijke 
bouwwerken niet onmogelijk te maken, doch wel ieder geval 
naar konkrete plaats, vorm en wijze van uitvoering te 
beoordelen. 
Daartoe is in het plan een vrijstellingsmogelijkheid opge-
nomen voor windmolens en antennes met dien verstande dat 
de bouwhoogte niet meer dan 30 m mag bedragen. 
Alvorens vrijstelling kan worden verleend dienen omwonenden 
te worden gehoord. 



4. 	HET OVERLEG. 

In het kader van het overleg overeenkomstig artikel 8 van 
het Besluit op de Ruimtelijke Ordening is het ontwerp-
bestemmingsplan voorgelegd aan de volgende instanties: 

1. Provinciale Planologische Commissie (P.P.C.). 
2. Direkteur-Generaal voor de Energievoorziening. 
3. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. 
4. Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 
5. Rekreatieschap Noord- en Midden-Drenthe te Assen. 
6. Zuiveringsschap Drenthe te Assen. 
7. Waterschap "Noordenveld" te Roden. 
8. Direktoraat Gebouwen, Werken en Terreinen (eerstaanwezend 

ingenieur der Genie). 
9. Rijkskonsulent Handel, Ambacht en Diensten. 

10. Autobusdienst FRAM te Heerenveen. 
11. Nederlandse Spoorwegen afd. Planologie te Utrecht. 

De diverse reakties van deze instanties zijn als bijlage 
opgenomen. 

Voor wat betreft de reaktie van de P.P.C. wordt hierna 
uitsluitend ingegaan op die punten, waarbij niet aan de 
opmerkingen van de commissie is tegemoet gekomen dan wel 
waarbij de wijze van aanpassing van het ontwerp-plan nadere 
toelichting behoefde. 
Voor het overige is het plan aangepast aan de opmerkingen 
van de commissie en wordt verwezen naar de als bijlage 
opgenomen integrale weergave van de reaktie van de commissie. 

1. Reaktie Provinciale Planologische Commissie d.d.  
29 april 1981. 

Karakteristieke bebouwing. 

- De commissie onderschrijft het uitgangspunt dat de hoofdvorm 
van de meest karakteristieke en van oorsprong agrarische be-
bouwing aan de brink en langs de near dit centrum van het 
dorp leidende wegen dient te worden gehandhaafd. 
Op de plankaart en in de voorschriften heeft dit geleid tot 
de opname van een bestemming AA, voormalige agrarische 
bebouwing. 
De commissie is van mening dat daarnaast ook voor bepaalde 
agrarische bedrijven, bijzondere instellingen etc. zo niet 
soortgelijke konserverende dan in ieder geval stringentere 
bebouwingsvoorschriften gewenst zijn. 
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Deze opmerking is voor het gemeentebestuur aanleiding geweest 
om in enkele gevallen (met name bij de bestemmingen bodem-
gebonden agrarische bedrijven en bijzondere instellingen) 
voor de hoofdgebouwen een konserverende regeling konform 
de bestemming AA op te nemen. 
In de bedoelde gevallen is daaraan vorm gegeven door een 
onderscheid in een tweetal kategorieen, waarbij voor 
kategorie 1 een konserverende regeling inhoudt en kate-
gorie 2 een (ruimere) regeling voor de overige bebouwing. 

- Het pand aan het Noordsepad nr 2 zal niet als monument 
worden gehandhaafd. 

Wijziging in wonen. 

Onder meer bij de bestemming bijzondere instellingen is 
een wijzigingsbevoegdheid voor Burgemeester en Wethouders 
opgenomen om aan de bebouwing in voorkomend geval een woon-
funktie te kunnen geven. 
De commissie adviseert in dit verband de artikelen 3 t/m 6 
onder de bestemming "woondoeleinden" te brengen en ook bij 
de wijzigingsmogelijkheid het begrip "wonen" te vervangen 
door "woondoeleinden". De commissie is van mening dat op 
deze wijze de opgenomen wijzigingsbevoegdheid duidelijker 
vorm krijgt. 

Het gemeentebestuur heeft gemeend het plan niet aan te passen 
aan de opmerking van de commissie. Met de opgenomen wijzi-
gingsbevoegdheid wordt beoogd de funktie te kunnen verande-
ren ten behoeve van de woonfunktie, zulks echter uitdrukke-
lijk met handhaving van de bebouwingsregels van de te 
wijzigen bestemming. In die zin dient de wijzigingsbepaling 
alleen in relatie te worden gezien met de te wijzigen bestemy 
ming. De bestemmingen als bedoeld in de artikelen 3 t/m 6 
geven naast de woonfunktie tevens een duidelijke indikatie 
van de vorm waarin dit dient te geschieden (eengezinshuizen). 

Gelet op het bovenstaande ziet het gemeentebestuur geen 
aanleiding de relatie tussen de wijzigingsbevoegdheid 
en de in het plan opgenomen woonbestemmingen op de door 
de commissie voorgestelde wijze nader vorm te geven. 

Regeling verzorgende en nijverheidsbedrijven. 

De commissie kan niet instemmen met de in lid 2 van artikel 11 
voorgestelde vrijstelling ten behoeve van andere bedrijven. 
Zij is van mening dat een dergelijke vrijstelling in feite 
een bestemmingswijziging kan zijn. De commissie kan instemmen 
met een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 W.R.O. voor 
andere bedrijven, doch zij geeft daarbij in overweging 
de wijziging meer door objektieve kriteria te clausuleren. 
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De in het ontwerp-plan opgenomen vrijstelling is vervangen 
door een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 W.R.O. 
Daarbij zijn, in verband met het vereiste van objektieve 
kriteria, een aantal kategorieen inrichtingen als bedoeld 
in artikel 1 van het Hinderbesluit van de wijzigingsbevoegd-
heid uitgezonderd. De Inspektie Volksgezondheid is als door 
Burgemeester en Wethouders te horen adviesinstantie gehand-
haafd. 

Bijgebouwenregeling dienstwoningen. 

De commissie merkt op dat met betrekking tot de dienstwoning 
(o.m. bij de bestemming bijzondere instellingen) een bijge-
bouwenregeling ontbreekt. 

Het gemeentebestuur acht opneming van een bijgebouwenrege-
ling bij dienstwoningen niet noodzakelijk. Primair is de 
regeling voor de dienstwoning immers bedoeld om te bewerk-
stelligen dat de woonfunktie slechts wordt toegestaan in 
gevallen, waarin dit noodzakelijk is ten behoeve van 
bedrijf of instelling. 
Binnen de ingevolge de bestemming toegelaten bebouwing is 
berg- en stallingsruimte in het algemeen toelaatbaar en 
de noodzaak om hierbij beperkingen op te nemen voorzover 
het berg- en stallingsruimte ten dienste van het wonen 
betreft wordt niet aanwezig geacht. 

Benzineverkooppunten/opslag L.P.G. 

De commissie adviseert om bij garagebedrijven behorende 
benzineverkooppunten onder een geeigende bestemming te 
brengen. 
Overeenkomstig de richtlijnen van het staatstoezicht op 
de volksgezondheid is het gewenst in het bestemmingsplan 
regels te stellen voor de opslag van L.P.G. 

De bedoelde benzineverkooppunten zijn in het plan afzonder-
lijk bestemd door middel van de bestemming "Verkooppunt 
voor motorbrandstoffen". Zowel bij deze bestemming als 
bij de bestemming "Garagebedrijven" is voorts opslag van 
L.P.G. niet toegestaan. 

Niet-bodemgebonden bedrijvigheid. 

De commissie kan het principe, dat niet-bodemgebonden 
bedrijvigheid in de kern dient te worden geweerd, delen. 
Wel adviseert zij - gezien de Kroonjurisprudentie - de 
huidige motivering te versterken of een vrijstelling voor 
een zeer beperkte tak van veredeling op te nemen. 
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Naar aanleiding hiervan is het plan aangepast in die zin dat 
binnen de bestemming bodemgebonden agrarische bedrijven is 
toegestaan het gebruik van gebouwen benodigd voor niet-
bodemgebonden bedrijvigheid tot een maximale oppervlakte 
van 100 m2. 

Bescherming houtopstanden. 

De commissie acht het gewenst in het plan voorkomende 
houtopstanden een geeigende bestemming te geven dan wel 
middels aanvullende bepalingen in de voorschriften te 
beschermen. 

De bestemming "Agrarische kultuurgronden" is daartoe mede 
gericht op het behoud van aanwezige houtopstanden, waarbij 
via een opgenomen aanlegvergunningenstelsel de bescherming 
ervan kan worden geoffektueerd. 

Kampeerterrein. 

De met deze bestemming aangeduide gronden zijn, overeen-
komstig de aanbeveling van de commissie, buiten het onder-
havige plan gelaten. 
Zij zullen te zijner tijd samen met het overige gedeelte 
(opgenomen in plan buitengebied) in een partieel bestemmings-
plan worden opgenomen. 

Sporthal/sportterrein. 

Nu de plaats van de sporthal vast ligt zijn de bebchuwings-
mogelijkheden in het plan hierop afgestemd. Overigens zijn 
de bestemmingen sporthal en sportterrein gelet op de aard 
van deze bestemmingen samengevoegd tot e'en bestemming sport-
voorzieningen. 

Van de overige instanties werd bericht ontvangen, dat het 
plan geen aanleiding gat tot het maken van opmerkingen. 
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5. 	EKONOMISCHE PARAGRAAF. 

Door het onderhavige bestemmingsplan worden geen 
belangrijke investeringen van overheidswege nood-
zakelijk gemaakt; het plan regelt grotendeels de 
huidige bestaande toestand. 
Vandaar dat geen ekonomische uitvoerbaarheid is 
toegevoegd. 

In gevallen, waarin belanghebbenden door het bestem-
mingsplan schade menen te lijden, kan een beroep ge-
daan worden op toepassing van artikel 49 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening, voorzover zij niet op 
andere wijze schadeloos gesteld worden. 
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Het bij bovengenoemde brief toegezonden ontwerp-bestemmingsplan 
tern Peize" is behandeld in de op 24 april 1981 gehouden vergade-
ring van de commissie voor gemeentelijke bestemmingsregelingen. 
De commissie biedt hierbij haar verontschuldiging aan voor het 
feit, dat - door het totaal aantal te behandelen plannen - de 
behandeling niet binnen de in uw brief genoemde termijn kon plaats-
vinden. 
Een deel van de vergadering werd bijgewoond door een vertegenwoor-
diging van uw college. 
Het geheel geeft de commissie aanleiding tot het maken van de vol-
gende opmerkingen. 

Algemeen 
Het ontwerp-bestemmingsplan "Kern Peize" heeft betrekking op bijna 
het gehele gebied van de kern Peize en dient ter vervanging van het 
verouderde plan in anderdelen, herziening 1965. Onder andere tenein-
de van de nog aanwezige karakteristieken te behouden heeft het plan 
een conserverend karakter gekregen. De commissie wenst haar waar-
dering uit te spreken voor het felt dat in het gebiod tussen Hoofd-
straat, Kerkstraat en Oude Velddijk, waar het agrarisch gebied door-
r4ringt tot het centrum, een aantal - in het vigerende plan gepro-
jecteerde - woningbouwmogelijkheden thans niet meer zijn opgenomen. 

A. Toelichting  
De toelichting op het beste 	oingsplan maakt, naar de mening van de 
commissie, een good inzicht in de structuur en ruimtelijke ontwik-
keling van de kern Peize mogelijk. Zij ken zich derhalve verenigen 
met het in de toelichting vermelde onderzoek en de daarop gebaseer-
de uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld het eerdergenoemde handhaven 
van de agrarische gebieden in de kom. Op enkele punten lijkt een • 
aanvulling of wijziging echter gewenst. 

In het plan is een beperkte groei van het winkelapparaat mogelijk 
gemaakt door de opname van een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 
van de Wet op de ruimtelijke ordening. Deze, zij het geringe, uit- 

	

breiding is gestoeld op een door het 	uitgevoerd onderzoek 
naar het winkelapparaat in Peize. Uitgangspunt hierbij was een be-
volkingsgroei van de gemeente Peize tot + 5.500 inwoners in 1985. 
Daar het inwonertal volgens recente gegevens in 1985 + 4.800 zal 
bedragen ken de vraag gesteld worden of genoemde wijzigingsbevoegd-
held - voor nieuwe vestigingen gehandhaafd moet worden. 

Westerbrink 1, 	9405 Eli Assen 	Tel. 05920-29222 
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Waar uw vertegenwoordiging ter vergadering stelde, dat de mijzi-
gingsbevoegdheid bedoeld is voor de eventuele verplaatsing van 
reeds in de kern aanwezige bedrijven, geeft de commissie uw col-
lege in overweging de wijziging hierop af te stemmen. 

In paragraaf 2.5 van de toelichting is een beschrijving gegeven 
van de verkeerskundige situatie. Een beschrijving van de verieers-
problematiek in de kern (het plangebied) ontbreekt echter. De commis-
sie adviseert uw college de toelichting op dit punt aan te vullen. 
Een dergelijke aanvulling is met name van belang voor de zwaar be-
laste routes Zuurseweg-Oude Velddijk en Roderweg-Groningerweg. 
Vooral de afwijzing van een omlegging ten zuidwesten van Peize heeft 
voor eerstgenoemde route de consequentie, dat dit verkeer (+ 2.700 
mvt./etmaal/werkdag 1979) de kern zwaar zal belasten. 
Voor mat betreft de oplossingsmogelijkheden van dit in de Beleids-
note Verkeer en Vervoer aangemerkte knelpunt wenst de commissie 
kortheidshalve te volstaan met de opmerking, dat gedetailleerde 
verbeteringsplannen pas an nadere studie kunnen worden opgesteld. 
Het lijkt derhalve niet juist in dit plan stalling te nemen te-
gen een eventuele wegomlegging; temeer niet daar deze omlegging 
buiten het plangebied zal liggen. 
Ten aanzien van de verbinding Roden-Peize-Groningen wenst de com-
missie de volgende opmerkingen te maken: 
- in de toelichting is vermeld dat de situatie voor het fietsverkeer 

van deze verbinding als uitstekend kan worden beoordeeld. Dit 
kan gelden voor die gedeelten waar fietspaden aanwezig zijn, maar 
voor de overige gedeelten gelegen binnen het plangebied kan de 
commissie dit duidelijk niet onderschrijven. 

- aan de klasse-aanduiding voor het verkeerslawaai, ongevallenfre-
quentie en verkeersveiligheid dient wel een verklaring te worden 
toegevoegd. Immers, zonder bekendheid met de gehanteerde beoor-
delingsmethode kan geen oordeel over het resultaat worden gevormd. 

- aan het aspect "geluidhinder" dient aandacht beqteed te worden aan 
de nieuwe woonbestemming gelegen aan de Roderweg. Gezien de om-
geving ("opvulling gat" in de kern) ligt het accent niet direct 
op de gevelbelasting maar op het realiseren van een bi,nnengeluid-
niveau van 35 dB(A) en een gunstige situering van de geluid-
gevoelige vertrekken. 

De tertiaire verbinding Peize-Eelde is met het van kracht worden van 
het provinciaal wegenplan 1978 vervallen. Het is derhalve niet juist 
dat deze verbinding wordt aangeduid als "de vervangende tertiaire 
wag via De Horst". 
Het gomeentebestuur concludeert, dat uit een betref fend onderzoek 
naar voren zal komen, dat aan de aanleg van een fietspad langs 
deze verbinding hoge prioriteit zal moeten worden toegekend. In het 
plan is de eventueel hieruit te trekken consequentie (het bestemmen 
van gronden langs de Hereweg tot fietspad) niet doorgevoerd. De com-
missie wil er in dit verband tevens op wijzen, dat via de Noorddijk 
een rechtstreekse fietsverbinding tussen beide kernen aanwezig is, 
zodat de noodzaak tot de aanleg van can nieuw fietspad nog niet dui-
delijk naar voren komt. De wegbermen zijn qua bestemming onder "groen-
voorzieningen" aangegeven doch qua voorschrif ten zowel onder "groen-
voorzieningen" (artikel 16) als onder "wegen" (artikel 21) genoemd. 
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In overweging wordt gegeven deze bermen qua bestemming en voorschrif-
ten onder ggn noemer te brengen. Hierbij wordt aangetekend dat het 
normaliter voor de hand ligt om de wegbermen in de bestemming "wegen" 
op te nemen, doch in het onderhavige geval, met karakteristieke bo-
men langs de wegen bijvoorbeeld de Raadhuisstraat - is de bestem-
ming groenvoorzieningen evenzeer denkbaar. 
Op pagina 1-24 van de toelichting is - naar de commissie meent - 
terecht gesteld, dat "de hoofdvorm van de meest karakteristieke 
en van oorsprong agrarische bebouwing aan de brink en langs de 
naar dit centrum van het dorp leidende wegen dient te worden 
gehandhaafd". Op de plankaart en in de voorschriften heeft dit ge-
leid tot de opname van een bestemming AA, voormalige agrarische be-
bouwing. Daarnaast de in deze categorie opgenomen bebouwing meerdere 
agrarische bedrijven een wezenlijke bijdrage leveren aan de in de 
toelichting omschreven structuur, dienen deze naar de mening van 
de commissie soortgelijke konserverende bebouwingsvoorschriften 
te verkrijgen. Ook in verschillende andere bestemmingen (horeca, 
bijzondere doeleinden, verzorgende bedrijven) lijken.stringentere 
bebouwingsvoorschrif ten gewenst. De commissie geeft uw college 
in overweging om de daarvoor in aanmerking komende bebouwing op 
de plankaart te voorzien van een aanduiding "hoofdvorm handhaven" 
of door het opnemen van de bestaande verschijningsvorm (nok-, 
goothoogte, dakvorm en -helling) op de plankaart. 
Op pagina 1-34 is gesteld, dat niet-bodemgebonden bedrijvigheid 
niet toegestaan wordt. De commissie kan dit principe delen; zij 
*adviseert uw college wgl - gezien de Kroonjurisprudentie - de 
huidige motivering te versterken (Of een vrijstelling voor een 
zeer beperkte tak van veredelirig op te nemen). 

B. Plankaart  
De plankaart. bestaat uit de deelkaarten 1,2 en 3 en een kaart 4 met 
een renvooi, dwarsprofielen en een overzichtskaart. 

Kaart 1  
Voor wat betreft de nieuwe woonbestemming aan de Roderweg en de 
wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 van de Wet op de ruimtelijke 
ordening voor de percelen aan de Hoofdstraat wenst de commissie 
kortheidshalve te verwijzen naar het daaromtrent gestelde onder 
Toelichting. 
De inpassing van de geschakelde woningen in de bestemming B4 aan de 
Ripperdalaan ware nogmaals te bezien. De commissie geeft uw colle-
ge in overweging ook voor deze woningen een bouwstrook met een 
diepte van 15 meter op te nemen. Dit speelt te meer nu in de voor-
schriften geen minimum maat ten opzichte van de achterperceelsgrens 
is opgenomen. Bij het volledig volbouwen van het bebouwingsvlak 
zou aan de zuidzijde een achtererf van 2 m resteren, de commissie 
adviseert uw college daarom het bebouwingsvlak plaatselijk te 
versmallen. 
Het garagebedrijf aan de Groningerweg op perceel nr. 84 krijgt 
blijkens het op de kaart aangegeven bebouwingsvlak, zeer ruime uit-
breidingsmogelijkheden. Daar het pand momenteel leeg staat, de vige-
rende bestemming "woonbebouwing, winkels toegestaan" is en de nood- 



zaak tot een dergelijke uitbreiding niet is aangetoond, acht de 
commissie een beperking van het bebouwingsvlak noodzakelijk. 
Zij adviseert uw college verder om het bij het bedrijf behorende 
"benzine-verkooppunt" onder een geeigende bestemming te brengen. 
Overeenkomstig de richtlijnen van het staatstoezicht op de 
volksgezondheid is het gewenst in het bestemmingsplan regels te 
stellen voor de opslag van L.P.G. Gelet op het felt dat binnen 
de in daze richtlijn genoemde straal van 150 meter een aantal wo-
ningen voorkomt, verdient het aanbeveling om bij dit benzine-
verkooppunt de opslag van L.P.G. te verbieden. 
De commissie constateert, dat de bestemming A4 van 6 woningen 
aan de oostzijde van de Oosterweg niet juist is. De dubbele 
woningen dienen opgenomen te worden in de bestemming "B, eenge-
zinshuizen, vrijstaand of dubbel". 
In de toelichting op het plan is aangegeven dat binnen het plange-
bled 7 nieuwe woningen opgericht kunnen worden. Ten noorden van 
het bejaardencentrum "de Hoprank" zijn blijkens de plankaart echter 
bejaardenwoning (10 stuks?) geprojecteerd, die hierin niet zijn 
begrepen. De commissie kan instemmen met de projectie van bejaarden-
woningen in de kern, zij adviseert uw college wel deze bouwmogelijk-
heden in de Toelichting op te nemen en te motiveren. Nabij de krui-
sing van de Woert en de Esweg zijn de ten oosten en westen van de 
Esweg liggende groenvoorzieningen bij de bestemming "bijzondere 
doeleinden" respectievelijk "eengezinshuizen, klasse C" getrokken. 
De commissie is van mening dat een bestemming "groenvoorzieningen" 
hier meer op z'n plaats is. Zij geeft uw college tevens in overwe-
ging om te bezien of een strook langs de Woert ook de bestemming 
"groenvoorzieningen" kan krijgen. 
In de bestemming "bijzondere doeleinden" heeft het bejaardencen-
trum "de Hoprank" de aanduiding "bouwhoogte max. 7 m" gekregen. 
Daar het gedeelte aan de Hoofdstraat, met de hoof dkenmerken van 
voormalige agrarische bebouwing", een totaal afwijkende ver-
schijningsvorm heeft, waren hier voor specifieke bebouwingsregels 
op te stellen met een maximum goothoogte en nokhoogte, minimum 
dakhelling en eventueel dakvorm. 
De commissie adviseert uw college te bezien of het pand aan het 
Noordsepad nr. 2 nog als monument kan worden aangemerkt. 

Kaart 2  
Overeenkomstig het gestelde onder Kaart 1 adviseert de commissie 
uw college de benzineverkooppunten aan de Roderweg en Hoofdstraat 
als zodanig te bestemmen. 
De commissie constateert, dat de situering van het vlak "bijge-
bouwen toegestaan" op het perceel Roderweg 7a niet de studio van 
mw. A.C. Nallon - waarvoor uw college bij brief d.d. .7 maart.1980 
een verklaring van geen bezwaar vroeg - kan omvatten. De genoemde 
aanduiding ware derhalve aan te passen. Eenzelfde aanpassing is 
nodig bij het perceel Brinkweg 9 II daar uw college bij brief 
d.d. 12 augustus 1980 medewerking verzocht aan een bouwplan van de 
gebr. Vijfschaft voor de verbouw van de woning en garage. Bij brief 
d.d. 28 februari 1980 merkten gedeputeerde staten op, dat zij een 
verdere uitbreiding van het installatiebedrijf aan de Oude Veld- 
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dijk nr. 11 ongewenst achtte, dit in verband met de ligging daarvan 
in een woonbuurt. De commissie onderschrijft deze mening en advi-
seert uw college het bebouwingspercentage te beperken. 
Een dubbele woning aan de Oude Velddijk, naast voornoemd installa-
tiebedrijf, heeft de bestemming "A4, eengezinshuizen, vrijstaand" 
gekregen. De commissie adviseert uw college deze bestemming te wij-
zigen in "eengezinshuizen, categorie B, vrijstaand of dubbel". 
Ter plaatse van de ontsluiting van het bestemmingsplan "Oude Veld-
dijk" is een wijziging nodig van de bestemming "groenvoorzieningen" 
in "wegen". In de op de hoek van de Zuurseweg en Oude Velddijk gelegen 
woning met de aanduiding "winkels toegestaan" vindt kennelijk geen 
detailhandel meer plaats. Hetzelfde geldt voor de woning aan de Roder-
weg op het perceel nr. 660. De commissie is van mening - hetgeen 
mede blijkt uit de huidige woonfunctie van de panden dat met een 
dergelijk winkeloppervlak, op deze plaatsen, waarschijnlijk geen 
rendabele uitoefening van het winkelbedrijf kan plaatsvinden. Te 
meer daar de vertegenwoordiging van uw college stelde, dat de wij-
zigingsbevoegdheid voor de percelen aan de Hoofdstraat bedoeld is 
om concentratie van de winkelvoorzieningen mogelijk te maken. 
De commissie adviseert uw college deze aanduidingen te laten ver-
vallen. Aangezien. garage Giezen haar detailhandel kennelijk heeft 
overgebracht van perceel 344 naar haar hoofdvestiging, geeft de com-
missie uw college in overweging de bestemming aan te passen. Blij-
kens de aanduiding op de plankaart is de maximum goothoogte van het 
horeca-pand aan de Brink bepaald op 5 in. 
Gezien het felt dat de goothoogte van het pand nu + 3,5 in is en het 
pand gelegen is naast de als monument aangewezen kerk, adviseert de 
commissie uw college de goothoogte aan te passen aan de huidige si-
tuatie. Zoals gesteld onder Algemeen onderschrijft de commissie het 
handhaven van de karakteristieken door het leggen van de agrarische 
bestemming in dit plangebied. In dit kader ware het te bezien of 
de bestemming "horeca" op de percelen nr. 367 en 20 (Oude Velddijk) 
en "eengezinshuizen B 1 op perceel nr. 363 (Molenpad) niet beperkt 
kan worden. De overblijvende delen kunnen dan ook de agrarische be-
stemming krijgen. Het bebouwingsvlak van het agrarisch bedrijf op 
perceel nr. 368, sluit direct aan op het als monument aangeduide 
hoofdgebouw. De commissie acht de situering van dit bebouwingsvlak 
niet juist. Het is namelijk gelegen v66r de voorgevel van voornoemd 
monument en ontneemt het zicht vanaf het Burchtlaantje en Molenpad 
hierop. Zij is van mening dat een bebouwingsvlak bij een monument 
zodanig gesitueerd dient te worden dat er zo weinig mogelijk afbreuk 
gedaan zal worden aan de ruimtelijke inpassing van het geheel, bier-
bij dient tevens opgemerkt te worden dat bij de situering rekening 
gehouden dient te worden met nog aanwezige overblijfselen van het 
voormalige "Huis te Peize". Net beperken van bet bebouwingsvlak op 
dit perceel is hierbij (nog afgelien van de al dan niet aanwezige 
noodzaak van het voorgestelde bebouwingsvlak) nodig. 
De commissie wenst tevens een opmerking te maken over de situering 
van het bebouwingsvlak bij het agrarisch bedrijf aan de Molenweg • 
op perceel nr. 417. Net  - naar de commissie meent 	waardevolle zicht 
vanaf de Zuurseweg. op de kern van Peize zal grotendeels verloren. 
gaan. Het ware te bezien of door de situering van het bebouwingsvlak 



ten noorden van de boerderij een meer aanvaardbare situatie kan 
ontstaan. De commissie acht het gewenst dat de in het aangrenzende 
plangebied voorkomende houtopstanden een geeigende bestemming krij-
gen, dan wel middels aanvullende bepalingen in de voorschrif ten 
(aanlegvergunningenstelsel) een bescherming kunnen krijgen. De 
bebouwingsvlakken van het agrarisch bedrijf aan de Zuurseweg op 
perceel nr. 418 en van het verzorgend bedrijf op de hoek van de 
Oude Velddijk Brinkweg zijn wellicht aan de krappe kant. Een uit-
breiding in oostelijke respectievelijk zuidelijke richting ware te 
bezien. 
De commissie constateert, dat de parkeerstroken aan de Schoolstraat 
in de bestemming "groenvoorzieningen" zijn opgenomen. Zij adviseert 
uw college de plankaart op dit punt te herzien door genoemde stro-
ken op te nemen in de bestemming "wegen". 

Kaart 3  
In de bestemming "sporthal" ten noorden van de Hereweg is geen nader 
onderscheid gemaakt in bebouwingsvlak, erf, parkeren enz. Daar dit 
onderscheid momenteel aan te geven is, omdat de pleats van de sport-
hal vast ligt, adviseert de commissie uw college deze bestemming na-
der in te vullen. 
De commissie constateert dat de op de plankaart als "wegen" aan-
gegeven ontsluiting van het recreatiegebied aan de oostzijde van 
het plangebied niet in overeenstemming is met de huidige situatie 
(voetpaden). De commissie acht een afstemming hierop gewenst. 

Kaart 4  
De onder "nadere aanduidingen" opgenomen arcering voor "bijgebouwen 
toegestaan" is niet in overeenstemming met de arcering op de plan-
kaart. De commissie adviseert uw college de arcering van het ren-
vooi op kaart 4 aan te passen. 

C. Voorschriften  

Artikel 1. Begripsbepalingen  
Lid j.  
Het onderhavige bestemmingsplan is vervat in 4 kaarten. De commis- 
sie adviseert uw college de begripsbepaling hierop af te stemmen. 

Mn artikel 1 kunnen, gezien de omschrijving van het begrip detail-
handel, nog twee omschrijvingen worden toegevoegd, te weten: 
r. particulieren: natuurlijke personen, die goederen ten persoonlijke 

nutte kopen, daaronder niet begrepen wederverkopers, 
dan wel personen die het gekochte in een door hen 
gedreven onderneming aanwenden. 

s. goederen: roerende lichamelijke zaken. 

De commissie geeft uw college in overweging de artikelen 3 t/m 6 
onder de bestemming "woondoeleinden" te brengen, zodat onder andere 
de in de voorschriften voorkomende wijzigingsbevoegdheid in "wonen" 
duidelijker vorm krijgt. 



Artikel 3. Eengezinshuizen, vrijstaand, categorie A  
Lid 2, sub a, onder 2  
Middels de huidige bepalingen ten aanzien van de goothoogte kunnen 
in de bebouwingscategorieen 5 en 6 zowel woningen met een hoge als 
lage goot opgericht worden. Daar dit in bepaalde situaties ken lei-
den tot een stedebouwkundig onsamenhangend geheel, adviseert de 
commissie uw college tevens een minimum goothoogte op te nemen. 
In de bebouwingscategorieen 2 en 3 is een minimum dakhelling van 0 
respectievelijk 25 graden opgenomen. Daar in deze bebouwingsklassen 
woningen van het zogenaamde "bungalowtype" zijn of kunnen worden opge-
richt, is de commissie van mening dat de door haar voorgestane, al-
gemeen geldende, bebouwingsregels ook hier dienen te gelden. Dit 
betekent dat de feitelijke perceelsbreedte 20_meter dient te bedra-
gen, terwijl de som van de perceelsgrensafst

-,
anden 10 in dient te 

bedragen. 
Hoewel de commissie begrip heeft voor de door uw vertegenwoordiging 
gesignaleerde bezwaren omtrent een verdere detaillering van de be-
bouwingscategorieen, is zij van mening dat in elk geval het gestelde 
omtrent de bungalowbouw dient te worden doorgevoerd. 

Lid 3, sub b  
De verwijzing naar het bepaalde in lid 2, sub c dient te zijn lid 2, 
sub b. 

Artikel 4. Eengezinshuizen, vrijstaand, categorie AA  
Lid 2, sub a, onder 2  
Overeenkomstig het gestelde onder Toelichting omtrent het vastleggen 
van de bestaande verschijningsvorm voor de overige bebouwing, geeft 
de commissie uw college in overweging ook voor de onderhavige cate-
gorie de maatvoering vast te leggen. 

Lid 3, sub 2  
De cammissie geeft uw college in overweging deze vrijstellingsbe-'• 
paling nogmaals te bezien, daar de zinsnede: "een meer op het ge-
bled geente hoofdvorm" als subjectief moet worden aangemerkt; ook 
uit de toelichting blijkt namelijk niet wat een dergelijke hoofd-
vorm is. 

Artikel 5. Eengezinshuizen, vrijstaand of dubbel, categoric B  
Lid 1  
Zoals gesteld onder Plankaart, vindt op het perceel nr. 660 aan de 
Roderweg kennelijk geen detailhandel meer plaats. Daar in de be-
bouwingsklasse B verder geen winkels zijn toegestaan, kan de be-
stemmingsomschrijving beperkt blijven tot "woondoeleinden". 

Lid 2, sub a, onder 2:  
Zie de opmerking bij artikel 3 lid 2, sub a, onder 2, voor wat 
betreft de minimum goothoogte (categorie 3), perceelsbreedte 
en som perceelsgrensafstanden (categorie 4). 
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• Artikel 6. Eengezinshuizen, twee of neer aaneengebouwd, categorie C  
Lid"2, sub'a, onder 2  
Zie de opmerking bij artikel'3, lid 2, sub a, onder 2 voor wat be-
treft de minimum goothoogte (categorie 2 en 4). 

L1d'2, sub ' b, onder 10  
De verwijzing naar het bepaalde in lid 2, sub'b, onder 6 en 7 dient 
te zijn: 7 en 8. 

onder 11  
De verwijzing naar het bepaalde in lid 1, dient te zijn lid 2, sub 
'b, onder 1. Overigens dienen de hier aan de orde zijnde gebouwtjes 
niet op elke willekeurige plaats in de tuin te kunnen worden opge-
richt. Een aanvullende bepaling dat de plaatsing, als bij bijge-
bouwen, op minimaal 4 m achter het verlengde van de voorgevel dient 
te geschieden, wordt op zijn plaats geacht. 

Lid 	sub b  
De verwijzing naar het bepaalde in lid 2, subb, onder 8, dient te 
zijn lid2, sub'b, onder.9. 

Artikel 7. Bijzondere instellingen  
Lid - 2,'sub a  
Overeenkomstig het gestelde onder Toelichting omtrent het vastleggen 
van de bestaande hoofdvorm, geeft de commissie uw college in over-
weging ook voor deze categorie de maatvoering meer vast te leggen. Dit 
speelt te meer omdat in de voorschrif ten ten aanzien van de bijzon-
dere instellingen geen minima betreffende de dakhelling zijn opgeno-
men. 

.LB.: een dergelijke regeling kan ook opgenomen worden voor de 
artikelen 8 t/m 12. 

'Lid'2, sub a, onder 2  
Net becrekking tot de dienstwoning wordt opgemerkt, dat hier een 
bijgebouwenregeling ontbreekt. Eventueel zou hier, met enkele aan-
passingen, de-totale-regeling voor een eengezinshuis van toepassing 
kunnen worden verklaard. 
N.B.: een dergelijke regeling kan dan ook gelden voor de artikelen 
8 thn 13 en 20. 

Lid'6,'sub a  
Middels de onderhavige wijzigingsbevoegdheid kan een woonfunctie 
aan de bebouwing gegeven worden. De commissie adviseert uw college 
het woord "wonen" te vervangen door "woondoeleinden". Zie hiertoe 
ook de opmerking bij artikel 3. Teneinde de toegankelijkheid van deze 
bepaling te verbeteren ware de zinsnede "van dit artikel" te wij- 
zigen in "van artikel....". 
•N.B.: een dergelijke regeling kan dan ook gelden voor de artikelen 
8 t/m 12; de commissie wenst er volledigheidshalve op te wijzen dat 
bij enkele situaties dan wel rekening gehouden dient te worden met 
ee in de Wet geluidhinder gestelde normen. 



Artikel 11. Verzorgende en nijverheidsbedrijven  
De commissie adviseert uw college bovengenoemde bestemming en de 
aanduiding op het renvooi "verzorgende bedrijven", op elkaar af 
te stemmen. Daar in de voorschrif ten voor net name de bestemming 
"VB2" de bepalingen stringenter zijn dan voor de "agrarische be-
drijven", geeft de commissie uw college in overweging deze nogmaals 
te bezien opdat bijvoorbeeld silo's tot een hoogte van 12 m opge-
richt kunnen worden. 

Lid 2 
De commissie kan niet instemmen met de in lid 2 voorgestelde vrij-
stelling ten behoeve van andere bedrijven. Zij is van mening dat 
een dergelijke vrijstelling in feite een bestemmingswijziging kan 
zijn. De commissie kan instemmen met de door uw vertegenwoordiging 
voorgestelde wijzigingsbevoegdheid_ex_artikel_11 van de Wet op de 
ruimtelijke ordehirig -Vtiof-andere bedrijven, doch zij geeft kiw col-
lege-in-overweging de wijzigin-g meer door objectieve criteria te 
clausuleren. (In lid 2, sub b is namelijk bepaald dat de vrij-
stelling verleend kan worden voor bedrijven die "niet meer" hinder 
veroorzaken.) 

.Artikel 13. Bodemgebonden agrarisch bedrijf  
Lid 2, sub a  
Zoals gesteld onder Toelichting acht de commissie het gewenst 
dat de kenmerkende (agrarische) bebouwing stringentere bebouwings-
voorschriften zal krijgen. Zij is van mening, dat een betere afstem-
ming op de huidige verschijningsvorm van het hoof dgebouw mogelijk 
is door het invoeren van twee verschillende bebouwingscategorieen: 
BA-1 en BA-2. In de categorie BA-1 zijn dan meer stringente regels 
voor de hoofdgebouwen te stellen, terwijl in de vlakken BA-2 onder 
meer een lagere'dakhelling (bijvoorbeeld een vrijstelling tot 15 
graden) mogelijk is. 

Artikel 16. Groenvoorzieningen  
Lid 1  
Overeenkomstig het gestelde onder Toelichting geeft de commissie uw 
college in overweging nogmaals te bezien of de in dit lid voorko-
mende "bermen" in de bestemming "groenvoorzieningen" of "wegen" 
thuishoren. 

Artikel 18. Kampeerterrein  
De bestemming "kampeerterrein" is opgenomen ten behoeve van een 
klein gedeelte van het kampeerterrein aan de Oude Velddijk. Het 
overige gedeelte is opgenomen in het plan buitengebied Peize. 
Nu gedeputeerde staten bij besluit d.d. 16 december 1980 goedkeu- 
ring hebben onthouden aan dit overige gedeelte adviseert de com- 
missie uw college het onderhavige gedeelte van het kampeerterrein, 
inclusief de kantine met de horeca-bestemming, in een partieel bestem- 
mingsplan op te nemen. 

.0e. vottiU-29222 
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Artikel 21. Wegen  
Lid 1 
De commissie adviseert uw college in de bestemmingwegen" het op- 
richten van "verkooppunten voor motorbrandstoffen" uit te sluiten. 

Artikel 24. Algemene vrijstellingen  
Lid 3  
De onderhavige vrijstellingsbepaling 
niet voor de artikelen 15, 17, 18 en 
commissie meent, niet juist en dient 
en 23". Zij adviseert uw college het 
passen. 

geldt bij de huidige redactie 
24. Deze opsomming is naar de 
te zijn "artikelen 14, 16, 17 
onderhavige voorschrift aan te 

Economische uitvoerbaarheid  
Gezien het gestelde onder Ekonomische paragraaf in de toelichting 
op het plan, acht de commissie het toevoegen van een exploitatie-
opzet voor het aantonen van de economische uitvoerbaarheid niet 
nodig. 

De commissie adviseert uw college bij de opstelling van het ter inzage 
te leggen ontwerp-bestemmingsplan rekening te houden met het hier-
voor gestelde. 

PROVINCIALE PLANOLOGISCRE COMMISSIE 
commissie voor gemeentelijke bestemmingsregelingen 

de secretaris, 

Typ.C/F. 
Coll. M. 

• • 
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Ministerie van Economische Zaken 

Het College van Burgemeester en 

Wethouders van Peize 

Postbus 70 

9320 AB Peize 

!s•Gta.,.enhage, 

-Ger- 1.1fd. Afd. 

Kenmerk 

Ouw Toestel 

• Otytervverp 

01 0a1980 

380/III/BSP/615 
A - 2316 
Ontwerp-bestemmings- 
plan Kern-Peize. 

L.? • 

Met Uw brief kenmerk HW/THN d.d. 27 augustus 1980, ontving 

ik het bovengenoemde ontwerp-bestemmingsplan, waarvoor mijn 

dank. 

.1. 	Dit plan, dat ik U hierbij weer doe toekomen, geeft mij geen 

aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

Gn 

o 1\10:7 	DE DIREKTEUR-GENERAAL VAN ENERGIE 

voor deze: 

DE DIREKTEUR /MIJNWEZEN EN KOLEN 

/ 

:••eihout- 
. 	5s•wag 30 
) L43' ..1,1 KO. 

-.die 123 
Bs 	x1aan 7 

Postacires 
f• 20101 

7e'efnon 
(07: 	a011 

Te: ;•:vnadtes 
ezza gv 

Toles 
e::za n1 

• 



klass. nr.: 

boekingsnr.: 

tngekomen 	0 KT. 1980 
Beh.: 	G". 

az 	SZ 

nmD, 
Rijksdienst voor het Oudheidkundlg Bodemonderzoek/Marienhof, Kleine Haag 2,Amersfoort/telefoon 033 - 12648 

directeur Prof. Dr. W. A. van Es 

mouner 1332 Mz/K/JB 
uw brief d.d. 27-8-'80 HW/THN 
onderwerp ontwerp-bestemraingsplan 

"Kern-Peize".  

Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Peize, 
Postbus 70, 	 PE1ZE 
9320 AB Peize. 

Amersfoort, 29 stEptember 1980 

Net betrekking tot nevenvermeld bestemmingsplan, deel ik V mede dat 

dit ons geen aanleiding geeft tot het maken van op- of aanmerkingen. 

Namens de directeur, 

het hoofd van de afdeling 
Beschrijving en Monumentenzorg, 

(drs. R.H.J. Klok). 

Vergadering El. en V. 

\Jive,  • 

bUlagen 



SZ 3Z gw fin. 

RijksdiensE voor de Monumentenzorg flBroederple n 

Burgemeester en Wethouders van Peize 
•Postbus 70 
9320 AB PEIZE 

postbus loos. I 3700 BA Zeist 
telefoon 03404 I 28 122 

PEIZE 

kiass. nr.: 

boeldngimr.: 

Ingekomen : 3 0 SEP. 1980 

nummer 62.872 
bericht op brief' d.d. 27 augustus 1980 

Zds
ti:/'  0 SE P, 1980 

pnderwerp Ontwerp-bestemmingsplan 
Kern Peize 

Geacht College, 

Onder dankzegging voor het mu j overeenkomstig het bepaalde in artikel 
8 van het besluit op de Ruimtelijke Ordening toegezonden ontwerp-
bestemmingsplan Kern Peize deel ik U mede dat het plan mij geen aan-
leiding geeft tot het maken van opmerkingen. 

De Hoofddirecteur van de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
voor deze 

Vergadering 13. on 0. 
(icl.2/2,...?./.4_62k_.  No. 

vIXCA • 

(Drs. H.C. van Eck). - 

BiAon 
R.D.M.Z. 
91°326.-3 	 2-8 
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Aan 

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Peize, 

Beh.: 	
eeo, Postbus 70, 
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9320 AB PEIZE. 

       

       

       

Recreatieschap 
Noord- en Midden-Drenthe 

Secretariaat: Brink 8, 9401 HS Assen 
Telefoon: 05920-28000 - Telex: 53265 
Bank: NV Bank voor Nederlandsche gemeenten 
's-Gravenhage, rek. nr. :28.60.13.785 

Onderwerp: ontwerp-bestemmingsplan 
"Kern-Peize". 

Nr. 	 Assen, 17 oktober 1980. 

Het door u aan ons toegezonden ontwerp-bestemmingsplan "Kern-Peize" is door het dage-

lijks bestuur behandeld in de vergadering van 25 september 1980. 

Op grond daarvan kunnen wij u meedelen dat het bestuur akkoord kan gaan met genoemd 

ontwerp-bestemmingsplan. 

Namens het dagelijks bestuur, 

, voorzitter 
C.A. Verspuij 

t 	 4, cii- ZICK:;1'ing 	 8  
' f 

• n (weir)  , secretaris 
W.H. Gispen 

typ.:acm 

Asn. 605 



zuiveringsschap drenthe 
PEIZE 

Eemland 
i Assepklas:•,. nr..: 

Telefoon 05920-54344 bo.eki ngsn r.:. 

1 Correspondentie-adre : Ingfakorn-n: 2 4 
Postbus 23 

9400 AE  
	1 	r— 

b ' s 	iz - f. , I ' 	f 	sz 

, 	 

Aan burgemeester en wethouders van 
de gemeente Peize 

Postbus 70 

9320 AB PEIZE. 

AERZONDEN 23 On1980 

datum 

uw brief d.d. 

uw kenmerk 

ons kenmerk 

onderwerp 

22 oktober 1980 
27 augustus 1980 

HW/THN 
27.240 

Ontwerp-bestemmingsplan 
"Kern Peize". 

Geacht college, 

Naar aanleiding van het ons bij uw bovenvermelde brief ter beoor-

deling toegezonden ontwerp-bestemmingsplan "Kern Peize", delen wij u 

mede, dat tegen de bestemmingen zoals deze in bovenbedoeld plan zijn 

opgenomen, onzerzijds geen bezwaren bestaan. 

vdW/fk 	 Met hoogachting, 

Het da elijks bestuur van 

het ZuJringsschap Drenthe, 

, voorzitter. 

, secretaris. 
•:.:j513 



PEIZE 

Ingekome!‘: 

-•• 

1 6 SEP. 1980 
O. =77/ 

gw 
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klass. nr.: 
VVAITBAC Fl A P ;,NOORDENVELD" 

ROD EN 
Postbus 88 

Telefoon 05908-19098 

Aan het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Peize 
Postbus 70 

9320 AB PEIZE. 

Uw kenmerk HVV/THNim, brie vab27-8-8Qhls keimek 07.12 

Onderwerp: ontwerp bes-b.plan RODEN.  1 7 september 1980. 
Kern-Peize. 

BIJI. 

Onder verwijzing naar Uw hierboven ver-

melde brief met bijlagen, delen wij. 0 mede, 

dat het ontwerprbestemmingsplan "Kern-Peize", 

one geen aanleiding geeft tot het maken 

van opmerkingen. 

Het dagelijks bestuur van het 
waterschap Noordenveld; 

voorzitter. 

secretaris. 

Vergadering B. en W. 
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DIRECTORAAT GEBOUWEN, WERKEN EN TERREINEN 
(3e Genle-Commandement) 

EERSTAANWEZENDSCHAP GRONINGEN 

9721 AA Groningen, Hereweg 101, Telefoon 250900 

biJlagen: 

uw kenmerk  

onderwerp: 

uw brief van 
besteplan "Kern—Peize" 

ons nummer 	Groningen 
1635 
	

12 september 1980 

AAN 
het College van Burgemeester en 
Wethouders van Peize 
te Peize 

In antwoord op Uw schrijven van 27 
augustus j1 kenmerk HU/THN bericht ik Uw 
College, dat het daarin bedoelde ontwerp—
bestemmingsplan "Kern—Peize" dezerijds 
geen aanleiding geeft tot opmerkingeno 

• 
	Vergadering B. en 

( 

Men worth verzocht blj het antwoord datum en nummer van deze brief nauwkeurig te vermelden 
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Algemeen 

Per 1 oktober 2000 wordt door een wijziging in het Wetboek van 
Strafrecht het algemeen bordeelverbod opgeheven. Het doel hiervan 
is om meer grip op de prostitutie te krijgen en de prostitutie te 
onttrekken aan het criminele circuit. Dit tracht de regering te realiseren 
door enerzijds de prostitutie te legaliseren en anderzijds de 
onaanvaardbare vormen van prostitutie, dat wil zeggen onvrijwillige 
prostitutie, prostitutie door minderjarigen en prostitutie door illegalen, 
strenger te bestraffen. Dit heeft tot gevolg dat prostitutie als zodanig 
niet meer strafbaar zal zijn en dus ook niet zonder meer kan worden 
verboden. Een nulbeleid voor prostitutie in algemene zin, dat wil 
zeggen een maximum-plafond dat op nul is gesteld voor alle vormen 
van prostitutie, is niet meer toegestaan. 
Gemeenten kunnen wel een terughoudend beleid voeren. In de 
praktijk is het wellicht mogelijk in Drenthe tot een regionaal beleid te 
komen dat voor een enkele gemeente neerkomt op een nulbeleid over 
de hele linie, maar er is geen zekerheid over de houdbaarheid van 
een in regionaal verband vastgesteld nulbeleid ten gunste van een 
enkele gemeente. 

Over de vormen van exploitatie van prostitutie die niet langer strafbaar 
zijn, is geen nadere formele wetgeving vastgesteld en dus heeft de 
gemeente op grond van artikel 108, eerste lid van de Gemeentewet, 
de autonome bevoegdheid bij verordening voorschriften terzake vast 
te stellen. Het is daarbij in principe mogelijk om een of meer vormen 
van prostitutie te verbieden. Bovendien is een nieuw artikel (artikel 
151a) aan de Gemeentewet toegevoegd inzake de verordenende 
bevoegdheid van gemeenten bij prostitutie. 

Gemeenten zijn derhalve bevoegd om regels te stellen voor bordelen 
en andere vormen van exploitatie van prostitutie. Gemeenten krijgen, 
in samenspraak met andere overheidspartners, zoals het Openbaar 
Ministerie en de politie, een belangrijke regierol op dit terrein. Van de 
gemeenten wordt verwacht dat zij op lokaal niveau en bij voorkeur 
regionaal, een kwalitatief goed beleid voor de verschillende vormen 
van prostitutie ontvvikkelen. Daarbij moet tevens worden voorzien in 
een adequate handhaving door de instanties die zijn belast met 
toezichthoudende taken. Gemeenten zullen het initiatief moeten 
nemen bij het uitwerken van het prostitutiebeleid, het ontwikkelen van 
bijbehorende instrunnenten en het maken van goede 
handhavingsafspraken met de daartoe bevoegde instanties. De 
Drentse gemeenten hebben deze initierende rol gezamenlijk op zich 
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genomen. Zij hebben dat gedaan in overleg met belangrijke partners, 
te weten de politie, het Openbaar Ministerie en de Gemeentelijke 
GezondheidsDiensten. De Drentse Gemeentelijke 
GezondheidsDiensten hebben op dit terrein overigens werkafspraken 
met de GGD Groningen. 

Uit een inventarisatie is gebleken dat het aantal bestaande bedrijven 
niet exact bekend was. Bovendien is niet bekend of de nu aanwezige 
bedrijven op grond van de nieuwe regelgeving zijn te legaliseren. 
Daarom is, met 1 januari 2000 als peildatum, een meldingsprocedure 
gestart. Daaruit zal het werkelijk aantal te legaliseren bedrijven blijken. 
Voorgesteld wordt om dat aantal plus een te hanteren als het tot 2004 
maximum aantal prostitutiebedrijven dat per gemeente is toegestaan. 
Het maximum aantal geeft het maximum aantal prostitutiebedrijven 
aan dat per gemeente een vergunning kan krijgen. Lokale 
omstandigheden in relatie tot het vestigingsbeleid, de ruimtelijke 
ordeningsoptiek en de aanvragen voor vestiging, kunnen 
bewerkstelligen dat het aantal prostitutiebedrijven in een gemeente 
niet reikt tot het maximum dat kan worden toegestaan. De bedoeling 
is om via beleidsevaluatie te bezien of een maximumstelsel 
ongewijzigd wordt voortgezet, of aangepast, of komt te vervallen per 
2004. Voor onze gemeente houdt het voorgaande in dat binnen deze 
gemeente naast het bestaande prostitutiebedrijf gelegen aan de A7 
(Woeste Hoeve), nog uitbreiding met ten hoogste een prostitutiebedrijf 
is toegestaan. 

Verregaande uitbreiding van het aantal en soort voorzieningen zal 
binnen de schaal van Drenthe onaanvaardbare overlast kunnen 
veroorzaken. Drenthe staat bekend om zijn goede woon-, werk-, leef-
en recreatieklimaat. Hinder en overlast van prostitutiebedrijven 
kunnen ingrijpende inbreuken op de belevingswaarde van het woon-
en leefmilieu veroorzaken. Hinder en overlast kunnen er zelfs de 
oorzaak van zijn dat bewoners en winkeliers een buurt verlaten, zodat 
verpaupering kan optreden. Het is de bedoeling het bestaande beleid 
voort te zetten, waarbij het goede woon-, werk-, leef- en 
recreatiemilieu in de provincie blijft bestaan. 

Door de wijziging in het Wetboek van Stafrecht zal de regelgeving 
moeten worden aangepast in gemeenten met een kenbaar 
gedoogbeleid. Dit om niet in strijd te komen met hogere regelgeving. 
Voor de andere gemeenten kan de APV een instrument worden om 
de vestiging van prostitutie- en escortbedrijven to reguleren. De APV 
wordt het basisinstrument voor het uitvoeren en handhaven van 
prostitutiebeleid. 
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De belangrijkste wijziging zal zijn dat de exploitatie van 
prostitutiebedrijven verboden is, tenzij de Burgemeester daarvoor een 
vergunning heeft verleend. Zoals de APV het kompas is voor de 
uitvoering en handhaving van het prostitutiebeleid, zo is het 
vergunningensysteem het roer. In de APV die voorligt kan het 
maximum aantal prostitutiebedrijven per gemeente worden ingevuld. 
Als het maximum aantal is bereikt, levert dit een weigeringsgrond op 
bij een nieuwe aanvraag. 

Voorgesteld wordt om het aantal escortbedrijven niet aan een 
maximum aantal te binden. In het bestaande gedoogbeleid worden de 
vormen raamprostitutie en straatprostitutie niet gedoogd. Het zijn 
meer risicovolle vormen van prostitutie die in Drenthe niet voorkomen. 
Voorstel is om dat zo te houden. Dit houdt in dat de gemeenten met 
het oog op de bescherming van de openbare orde en het woon- en 
leefklimaat, deze soorten prostitutie uitsluiten. De bestaande situatie, 
wat betreft de vormen van prostitutie die worden uitgeoefend, blijft 
hierdoor gehandhaafd. Dit is positief voor de continuIteit van het 
beleid binnen Drenthe en voor de rechtszekerheid bij de burgers. 
Elementen uit het nieuwe beleid hebben verder betrekking op de 
volksgezondheid en verbetering van de omstandigheden waarin de 
prostituees zich bevinden. 

Een vergunningenstelsel kan de zelfstandigheid van prostituees 
vergroten en biedt prostituees rechten waardoor zij invloed kunnen 
uitoefenen op hun werksituatie. In ieder geval betekent de introductie 
van een vergunningenstelsel een verbetering van de positie van de 
prostituees ten opzichte van de exploitant, waardoor ook de 
persoonlijke integriteit van de prostituee wordt versterkt. Verder kan 
de exploitant met behulp van het vergunningenstelsel worden 
aangesproken op zijn verantwoordelijkheid voor de gezondheid van 
de in zijn bedrijf werkzame prostituees. In overleg met de GGD zijn 
daarover nadere regels opgesteld. Het is de bedoeling dat die door 
alle Drentse gemeenten zullen worden gehanteerd. 
Het is duidelijk dat de situatie waarbij een en ander is geregeld via het 
vergunningenstelsel en waarbij via een handhavingsarrangement op 
de naleving wordt toegezien, betere waarborgen biedt voor de 
handhaving. 

De APV is op 20 juli 2000 gewijzigd vastgesteld, zodat deze in 
overeenstemming is met hogere regelgeving. Via de APV, 
bestemmingsplannen en ander vestigingsbeleid, kunnen gemeenten 
bepalen waar prostitutiebedrijven en escortbedrijven zich kunnen 
vestigen. Bovendien hopen de Drentse gemeenten, politie en het 
Openbaar Ministerie met deze wijziging in de APV de handhavings- 
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mogelijkheden voor de verschillende toezichthouders en de 
omstandigheden voor de prostituees te verbeteren. 

Bij de uitvoering van het prostitutiebeleid zijn vier aspecten van 
belang: 
1. De vestigingsaspecten. 

Hierbij moet men vooral denken aan het aanwijzen van 
concentratiegebieden. 

2. De inrichtingseisen. 
Deze zullen zo mogelijk aan de hand van landelijke modellen 
worden vastgesteld. 

3. De aan de bedriffsvoedng van prostitutiebedrifren te stellen 
eisen. 
Deze krijgen vorm aan de hand van de APV, op grond van op 
de APV te baseren nadere regels en aan een vergunning te 
verbinden voorwaarden, in verband met mogelijke specifieke 
omstandigheden. 

4. Het ruimtelijk beleid. 
Het is mogelijk om pandgebonden vormen van prostitutie 
ruimtelijk te ordenen via het instrument van de 
bestemmingsplannen. Door prostitutie positief te bestemmen is 
het mogelijk om vestiging in andere dan aangewezen gebieden 
of panden tegen te gaan. In hoofdstuk 2 wordt hier nader op 
ingegaan. 

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 20 juli 2000, 
tegelijkertijd met de aangepaste APV, besloten het hierboven 
vermelde beleid als zodanig vast te stellen. 
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Ruinntelijke afwegingen 

Nu in het voorgaande als algemeen beleidsuitgangspunt is 
geformuleerd dat ten hoogste twee seksinrichtingen zijn toegestaan, 
dient een aantal ruimtelijke randvoorwaarden aangegeven te warden, 
die bij de plaatsbepaling van deze mogelijkheid in acht moeten 
warden genomen en die voor het gehele grondgebied van de 
gemeente gelden. 

Als eerste dient een antwoord te warden gegeven op de vraag of deze 
vorm van bedrijvigheid past binnen de bebouwde kom of dat een 
keuze voor het landelijk gebied meer voor de hand ligt. 

	

2.1 	Bebouwde kom 

Nadrukkelijk is gekozen voor het uitsluiten van deze vorm van 
bedrijvigheid binnen de bebouwde kom. Zo conflicteert het allereerst 
met de belangrijke woonfunctie van een kom. Het grootste deel van 
de verkeersbewegingen vindt in de late avond en de nacht plaats, de 
presentatie van een betreffend bedrijfspand past niet in het beeld van 
een woonwijk en een deel van de parkeerbehoefte zal in het 
woongebied moeten warden opgelost, wat een extra behoefte aan 
parkeergelegenheid oproept. Toch zijn er (met name in de grotere 
dorpen) oak gebieden met een gemengd karakter waar de 
uitgaansfunctie aanwezig is, maar oak in deze gemengde gebieden 
wordt een prostitutiebedrijf, vanwege de uitstraling, de omvang, de 
functie van de uitgaansgebieden en de zorg voor een goed leefmilieu, 
niet passend geacht. Meer in het algemeen past deze vorm niet bij het 
(gewenste) recreatieve karakter van grate delen van de gemeente. 
Oak bedrijventerreinen warden uitgesloten vanwege de 
onverenigbaarheid met de meeste andere bedrijfstypen met het oog 
op met name de verkeersbewegingen. Daarnaast zijn 
prostitutiebedrijven niet gebruikelijk op bedrijventerreinen. 

	

2.2 	Landelijk gebied 

Deze keuze houdt in dat de eventueel benodigde ruimte voor deze 
vorm van bedrijvigheid in het landelijk gebied moet warden gezocht. 
Hierbij wordt aangesloten bij het beleid, zoals dat is geformuleerd in 
de verschillende plannen buitengebied die voor de gemeente gelden. 
De reden hiervoor is dat, indien een gebruikswijziging voor bepaalde 
bedrijvigheid in de bestaande niet-agrarische bedrijven, dan wel 
agrarische bedrijven (die hun agrarische functie verliezen) mogelijk is, 
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dit in beginsel ook van toepassing kan zijn op een functiewijziging ten 
behoeve van een prostitutiebedrijf. 
In algemene zin geeft het landelijk gebied de beste mogelijkheid am 
deze bedrijvigheid in te passen op een wijze die weinig tot geen 
overlast geeft voor de omgeving. Hier past echter een aantal nadere 
randvoorwaarden bij. 

Het Provinciaal omgevingsplan (POP) 
Dit plan geeft duidelijk aan dat er geen nieuwe bebouwing aan het 
landelijk gebied nnag worden toegevoegd, anders dan middels 
nieuwvestiging van (te verplaatsen) agrarische bedrijven. Eerste 
randvoorwaarde is derhalve dat deze vorm van bedrijvigheid 
(seksinrichting) alleen kan plaatsvinden in voormalige agrarische 
bedrijven, bestaande burgerwoningen en/of bestaande niet-agrarische 
bedrijven in het buitengebied. De voorkeur gaat hierbij uit naar een 
vestiging in een voormalig agrarisch bedrijf. Argumenten hiervoor zijn: 
1. er is meestal voldoende ruimte voor parkeren; 
2. het pand is voldoende groot; 
3. de afstand tot naastgelegen woningen is meestal redelijk 

groot. 
Voor bestaande niet-agrarische bedrijven gaan deze argumenten in 
meer of mindere mate ook op. In de regeling is de vestiging van een 
prostitutiebedrijf hier dan ook eveneens toegestaan. Voor een 
bestaande burgervvoning wordt deze situatie niet gewenst geacht. 
Eventuele vestiging in bestaande niet-agrarische bedrijven, dan wel 
voormalige agrarische bedrijven geeft ruime mogelijkheden, die op 
onderstaande aanvullende aspecten dienen te worden beoordeeld. 

Wegenstructuur 
Er is niet gekozen voor een koppeling van deze vorm van 
bedrijvigheid aan de grotere wegen binnen de gemeente. Niettemin 
moet worden voorkonnen dat allerlei ondergeschikte wegen extra 
worden belast. In het facet-bestemmingsplan is dan ook bij de 
toepassing van de wijzigingsbevoegdheid, net als in het 
bestemmingsplan Buitengebied, een aantal uitgangspunten gesteld. 
Zo dienen bij de beoordeling de landschappelijke, milieuhygienische, 
verkeerskundige, agrarische en natuurlijke aspecten te worden 
betrokken. 

Deelgebieden 
In de verschillende bestemmingsplannen buitengebied worden 
deelgebieden uitgesloten voor bepaalde vormen van bedrijvigheid. 
Het betreft meestal gebieden welke zijn bestemd als beekdalgebied 
en veenweidegebied I. In deze deelgebieden is dan alleen de 
woonfunctie mogelijk, bij functiewijziging vanuit de agrarische sector 
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(artikel 11 WRO). Gelet op het beleid dat in deze deelgebieden geen 
functiewijziging voor andere vormen van bedrijvigheid is toegestaan, 
is ook de vestiging van een prostitutiebedrijf in deze gebieden 
uftgesloten. Dit betekent dat de deelgebieden, die in de verschillende 
bestemmingsplannen buitengebied worden uitgesloten voor niet-
agrarische bedrijvigheid middels functiewijziging, ook gevrijwaard 
blijven van prostitutiebedrijven. Concreet gaat het hierbij om die 
gebieden, welke op de kaart zijn aangegeven, die als bijlage bij de 
voorschriften is gevoegd. 

Inrichtingseisen 
Met betrekking tot de inrichting van het terrein wordt als voorwaarde 
gesteld dat in ieder geval voldoende parkeercapaciteit op het perceel 
zelf aanwezig is, waardoor parkeren op de openbare weg niet nodig 
is. Daarnaast dient zorg te worden gedragen voor afschermende 
beplanting, waardoor het bedrijf alleen vanaf de weg als zodanig 
herkenbaar is. Overigens gelden deze inpassingseisen ook voor 
andere bedrijven in het buitengebied. As laatste randvoorwaarde 
geldt, conform de bestemmingsplannen landelijk gebied, dat de 
activiteit binnen de bestaande bouwmassa nnoet plaatsvinden en dat 
uitbreiding van de gebouwen niet mogelijk is. Verdere maatregelen 
met betrekking tot de inrichting worden in de APV geregeld. 

Milieu-aspecten 
Volledigheidshalve moet nog worden vermeld dat de hier bedoelde 
vorm van bedrijvigheid zal moeten voldoen aan criteria als bedoeld in 
de VNG-brochure "Bedrijven en milieuzonering", wederom conform de 
regeling die ook voor andere niet-agrarische bedrijvigheid in de 
verschillende bestemmingsplannen buitengebied is aangegeven. 

A 
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Uitvoerbaarheid 

Blijkens de nota van toelichting op artikel 9 van het Bra nrmet bij de 
maatschappelijke uitvoerbaarheid warden gedacht aan de relatie 
tussen uitvoering van het plan en de te verwachten maatschappelijke 
ontwikkeling. Het betreft hier een -na opheffing van het 
bordeelverbod- volstrekt legate vorm van bedrijvigheid. Aangenomen 
mag worden dat een dergelijke wetswijziging niet zonder voldoende 
maatschappelijk draagvlak tot stand komt. Gevolg van de 
wetswijziging is dat verplichte sluiting vanwege het illegale karakter 
van het bedrijf niet langer tot het ondernemersrisico behoort. 
Aangenomen mag warden dat hierdoor de vraag naar 
vestigingsmogelijkheden zal toenemen. Deze te verwachten 
ontwikkeling vraagt am planologische regulering van deze tak van 
bedrijvigheid. Gezien de aard van de bedrijvigheid kan het niet zo zijn 
dat vestiging overal en altijd mogelijk moet zijn. Aan de andere kant is 
het ook niet reeel am nieuwvestiging geheel uit te sluiten. 
Er is besloten am in eerste instantie een extra (toekomstige) 
vestigingsmogelijkheid te regelen, aangezien niet uitgesloten is dat 
daadwerkelijk am wijziging van het bestemmingsplan zal gaan warden 
verzocht. Wij achten hiermee de maatschappelijke uitvoerbaarheid 
voldoende onderbouwd. 
De realisering van de bestemming -na wijziging van het 
bestemmingsplan- zal plaatsvinden door een particuliere ondernemer. 
Op de economische uitvoerbaarheid behoeft derhalve dan ook niet 
verder te warden ingegaan. 
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lnspraak 

Het ontwerp van de Aanvullende regeling facet-bestemmingsplan 
seksinrichting heeft met ingang van woensdag 21 juni 2000 tot 
woensdag 19 juli 2000 voor eenieder tel inzage gelegen in het 
gemeentehuis. Gedurende de termijn van terinzageligging is een 
schriftelijke reactie binnengekomen. 
Op donderdag 6 juli 2000 heeft een inspraakbijeenkomst 
plaatsgevonden. Hierbij waren geen insprekers aanwezig. De inhoud 
van de inspraakreactie en het voorgestelde commentaar hierop is als 
bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. 
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Overleg ex artikel 10 Bro 

Het ontwerp-bestemmingsplan is voor overleg ex artikel 10 Bro 
gezonden aan de provinciale Commissie Afstemming Ruimtelijke 
Plannen (CARP) en aan de Inspectie RO. Deze reacties zijn als 
bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. 
De Inspectie RO had geen op- of aanmerkingen. 

Commissie Afstemming Ruimtelijke Plannen 

Opmerking 
De CARP wijst op het provinciaal en gemeentelijk beleid, dat inhoudt 
dat een bestemmingswijziging van voormalige agrarische 
bedrijfsgebouwen ten behoeve van een andere functie alleen mogelijk 
is wanneer de woonfunctie in (een deel van) het hoofdgebouw blijft 
gehandhaafd. Deze voorwaarde dient -aldus de CARP- te worden 
toegevoegd aan artikel 3 van de voorschriften, tweede alinea eerste 
aandachtstreepje. Deze voorwaarde geldt in principe al in geval van 
bestaande niet-agrarische bedrijfsgebouwen in het buitengebied, 
zodat de voorschriften hiervoor niet aangepast zouden hoeven 
worden. 

Reactie 
Deze wijziging kan zonder problemen worden aangebracht. Teneinde 
iedere onduidelijkheid ten aanzien van niet-agrarische 
bedrijfsgebouwen te voorkomen, is deze voorwaarde met een apart 
aandachtstreepje opgenomen. Hierdoor is voor eenieder duidelijk dat 
deze bepaling voor zowel agrarische als niet-agrarische 
bedrijfsgebouwen geldt. Als tweede aandachtstreepje is opgenomen: 

de activiteiten uitsluitend zijn toegestaan in combinatie met de 
woonfunctie. 

Opmerking 
Voorts merkt de CARP op dat vestiging van seksinrichtingen in de 
Ecologische Hoofdstructuur en/of de ecologische verbindingszones 
niet gewenst is in verband met overlast in de vorm van licht 
(neonreclame/herkenbaarheid bedrijf) en extra verkeersbewegingen. 

Reactie 
Aan artikel 3, tweede alinea van de voorschriften is een 
aandachtstreepje toegevoegd waarin vestiging in de EHS en/of 
ecologische verbindingszones wordt uitgesloten. 
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Opmerking 
Ten derde wordt opgemerkt dat een voorbehoud ten aanzien van de 
maatschappelijke aanvaardbaarheid van het plan wordt gemaakt, 
aangezien de inspraak nog moet plaatsvinden. 

Reactie 
De inspraak heeft inmiddels plaatsgevonden en leverde slechts een 
reactie op. Derhalve mag worden aangenomen dat het plan 
maatschappelijk aanvaardbaar is. 

Opmerking 
De eventueel tweede te vestigen seksinrichting dient de bestemming 
"seksinrichting" te krijgen. 

Reactie 
Dit zal bij wijziging ex artikel 11 WRO inderdaad gebeuren. 

Voor het overige is CARP zeer content met de voortvarendheid van 
de gemeente Noordenveld en de duidelijkheid van het 
bestemmingsplan. 
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TOELICHTING 

Het voorontwerp van de Aanvullende regeling facetbestemnningsplan seksinrichting heeft met 
ingang van woensdag 21 juni tot woensdag 19 juli 2000 voor een ieder ter inzage gelegen in 
het gemeentehuis. Gedurende de termijn van terinzagdigging is een schriftelijke reactie 
binnengekomen. 
Op donderdag 6 juli 2000 heeft een inspraakbijeenkomst plaatsgevonden. Hierbij waren geen 
insprekers aanwezig. 
Het facetbestemmingsplan betreft alle op 1 oktober 2000 in de gemeente Noordenveld in 
werking zijnde bestemmingsplannen en bevat een verbod tot het gebruik van gronden en 
bouwwerken als seksinrichting, met uitzondering van het bestaande bedrijf aan de Matsloot. 
Voorts bevat het plan een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve de vestiging van een tweede 
seksinrichting in een voormalig agrarisch dan wel niet-agrarisch bedrijfspand in eon van de 
bestemmingsplannen Buitengebied. 

Aanleiding tot het bestemmingsplan. 

Per 1 oktober 2000 wordt het bordeelverbod in het Wetboek van Strafrecht opgeheven. 
Hiermee wordt een prostitutiebedrijf een normaal, legaal, bedrijf. Dit betekent, dat deze 
bedrijven zich in principe overal — mits het bestemmingsplan dit toelaat — kunnen vestigen. 
Te denken valt aan panden met de bestemming "Horeca" of "Bedrijven". Kortom, 
planologisch gezien zijn er genoeg mogelijkheden voorhanden. 
Vestiging van deze bedrijven op plaatsen waar dit niet gewenst is, wordt voor een deel 
voorkomen door regeling in de APV. Om het in dit kader geformuleerde beleid (maximaal 2 
prostitutiebedrijven in de gemeente Noordenveld) daadwerkelijk te kunnen handhaven, dient 
dit tevens bestennmingsplantechnisch geregeld te worden. 
Hiertoe is het onderhavige facet-bestemmingsplan opgesteld. 
In de toelichting op het bestemmingsplan is in hoofdstuk 1 het APV-beleid opgenomen, zoals 
dit door de Raad in de vergadering van 20 juli 2000 is vastgesteld. 
Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de ruimtelijke afwegingen die gennaakt zijn en die hebben geleid 
tot de keuze voor vestiging in het landelijk gebied. 

Hierna wordt ingegaan op de binnengekomen schriftelijke inspraakreactie. 
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INS PRAAK 

Tijdens de tervisielegging is een schriftelijke reactie binnengekomen van de heer R.J. van der 
Meulen, Braamlaan 4, 9321 GG Peize. 
Hieronder wordt de inhoud van deze zienswijze weergegeven, voorzien van het commentaar 
van het college van burgemeester en wethouders hierop. 

Zienswijze 
De heer Van der Meulen geeft aan bezwaar te hebben tegen de in het bestemmingsplan 
opgenomen mogelijkheid om met toepassing van artikel 11 WRO (wijziging) een tweede 
seksinrichting in de gemeente te vestigen. Redenen voor dit bezwaar zijn: 
1. er is geen behoefteonderzoek ter inzage gelegd, waardoor deze uitbreidhg van het 

aantal bedrijven niet gemotiveerd is; 
2. de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid is niet aangegeven; 
3. in de toelichting wordt aangegeven dat deze regeling betere waarborgen biedt voor 

handhaving. De praktijk is echter, dat er in de gemeente Noordenveld geen (stringent) 
handhavingsbeleid gevoerd wordt. Mogelijkheden om overtredingen aan te pakken 
worden wel toegezegd, maar niet toegepast; 

4. derhalve ontbreken waarborgen voor handhaving; 
5. in de toelichting wordt verwezen naar een AIN die nog aangepast zal worden. 

Rechtszekerheid met betrekking tot de inhoud van deze APV wordt dus niet geboden; 
6. uit de stukken blijkt onzekerheid over de waterdichtheid van de regelingen op dit 

gebied; 
7. het facet-bestemmingsplan geldt voor alle op 1 oktober 2000 in de gemeente 

Noordenveld vigerende bestemmingsplannen. Niet aangegeven wordt welke 
bestemmingsplannen dit naar verwachting zullen zijn. 

8. Samenvattend gaat dit bestemmingsplan te vaak uit van veronderstellingen in plaats 
van feiten en geeft te weinig inzicht in en overtuiging van de voornemens om het 
gesuggereerde beleid ook te willen uitvoeren. Tevens geeft het geen enkel inzicht in de 
feitelijke handhaving. 

De heer Van der Meulen sluit af met de conclusie dat dit in overeenstemming is met zijn 
persoonlijke ervaringen met de met eden van het college gevoerde gesprekken en de wijze 
waarop het college correspondentie daaromtrent negeert. 

Commentaar van burgemeester en wethouders 
Ad 1. De mogelijkheid van wijziging ex artikel 11 WRO ziet op een toekomstige 
bestemming die — wanneer de mogelijkheid zich voordoet - gelegd kan worden. 
Met dit bestemmingsplan wordt dan ook slechts aangegeven dat het gemeentebestuur van 
Noordenveld — bij gebleken behoefte en in geval van een geschikte locatie — bereid is om 
planologische medewerking te verlenen aan de vestiging van een tweede seksinrichting. 
Een uitgebreid behoefteonderzoek ter motivering is dan ook niet aan de orde. 
De motivering van opname van deze wijzigingsbevoegdheid kan gevonden worden in het 
beleid dat geformuleerd is in het kader van de APV en dat weergegeven is in de toelichting. 
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De formele wetgever heeft bepaald, dat prostitutie een maatschappelijk aanvaarde 
bedrijfstak is, waarvoor de normale regels van vraag en aanbod gelden. 
Door de Drentse gemeenten gezamenlijk is ingeschat dat voldaan kan worden aan de 
behoefte in de provincie Drenthe, door uitbreiding van het aantal seksinrichtingen met 
maximaal een bedrijf per gemeente. Deze afspraak is gemaakt, om te voorkonnen dat alle 
nieuwe bedrijven in een gebied geconcentreerd gaan worden. Dit beleid zal in 2004 
geevalueerd en eventueel bijgesteld gaan worden. 
De gemaakte afspraak hebben wij vertaald in het bestemmingsplan door een 
wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van een seksinrichting op te nemen, alleen toe te 
passen voor een vrijkomend agrarisch of niet-agrarisch bedrijfsgebouw in het plangebied van 
een der bestemmingsplannen Buitengebied en afhankelijk van de concrete behoefte. 
Overigens zal de aanvrager van de bestemmingswijziging zijn belang hierbij aan moeten 
tonen. Een van de aspecten die hierbij naar voren dient te komen, is de behoefte. 
Tijdens de op basis van artikel 11 WRO te volgen procedure, kan een ieder zijn belang bij het 
al dan niet vestigen van een seksinrichting op de dan nader bepaalde locatie kenbaar 
maken. 
Het college zal, na afweging van alle belangen die een rol spelen, het besluit nemen om al 
dan niet mee te werken. 

Ad 2. In het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) zijn voorschriften opgenomen met 
betrekking tot (de totstandkoming van) structuur- en bestemmingsplannen. 
Artikel 9 Bro luidt: 
1. Burgemeester en wethouders verrichten ten behoeve van de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkeling van het gebied der gemeente onderzoek naar de bestaande toestand in en naar 
de mogelijke en wenselijke ontwikkeling van de gemeente. 
2. Bij de voorbereiding van een ontwerp voor een bestemmingsplan heeft het in het eerste lid 
bedoelde onderzoek van stonde af aan mede betrekking op de uitvoerbaarheid van het plan. 
Artikel 12, lid 2, Bro schrijft voor: 
Een bestemmingsplan alsmede een ontwerp daarvoor gaan vergezeld van een toelichting, 
waarin zijn neergelegd: 
a. de aan het plan ten grondslag liggende gedachten en uitkomsten van het in artikel 9 
bedoelde onderzoek voor zover dit onderzoek het in het plan begrepen gebied betreft; 
b. 	  
De uitvoerbaarheid van het plan betreft zowel de maatschappelijke als de economische 
uitvoerbaarheid. Deze uitvoerbaarheid wordt onderzocht tijdens de voorbereiding van een 
ontwerp. Dit is precies de fase waarin we nu verkeren, namelijk de fase van het 
voorontwerp-bestemmingsplan. 
Blijkens de nota van toelichting op artikel 9 van het Bro moet bij de maatschappelijke 
uitvoerbaarheid worden gedacht aan de relatie tussen de uitvoering van het plan en de te 
verwachten maatschappelijke ontwikkeling. 
Zoals hiervoor onder ad 1. is aangegeven, betreft het hier een - na opheffing van het 
bordeelverbod - volstrekt legale vorm van bedrijvigheid. Aangenomen mag worden dat een 
dergelijke wetswijziging niet zonder voldoende maatschappelijk draagvlak tot stand komt. 

3 



Gevolg van de wetswijziging is, dat verplichte sluiting vanwege het illegale karakter van het 
bedrijf niet langer tot het ondernemersrisico behoort. Aangenomen mag worden, dat hierdoor 
de vraag naar vestigingsmogelijkheden zal toenemen. Deze te verwachten ontwikkeling 
vraagt om planologische regulering van deze tak van bedrijvigheid. Gezien de aard van de 
bedrijvigheid kan het niet zo zijn dat vestiging overal en altijd mogelijk moet zijn. Aan de 
andere kant is het ook niet reeel om nieuwvestiging geheel uit te sluiten. 
Wij hebben dan ook besloten om in eerste instantie een extra (toekomstige) 
vestigingsmogelijkheid te regelen, aangezien niet uitgesloten is dat daadwerkelijk om 
wijziging van het bestemmingsplan verzocht zal gaan worden. Wij achten hiermee de 
maatschappelijke uitvoerbaarheid voldoende onderbouwd. 
De realisering van de bestemming - na wijziging van het bestemmingsplan - zal plaatsvinden 
door een particuliere ondernemer. Op de economische uitvoerbaarheid hoeven wij op dit 
moment dan ook niet verder in te gaan. 

ggigraff51,Wprel'irfa-k.w.w:ee  „  '51-__LgrTgatlifieVerfreTaIlle 
plaFeitaartfp,Tdippapriqmen:wgr,OP. 
De maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid komen overigens meer concreet aan 
de orde bij het besluit om het bestemmingsplan ex artikel 11 WRO te gaan wijzigen. 
Artikel 14 Bra schrijft in lid 2 namelijk voor dat een besluit, bedoeld in artikel 11, tweede lid, 
van de wet (= het besluit om te wijzigen), alsmede een ontwerp daarvoor, vergezeld gaan 
van een toelichting, waarin is neergelegd: 
a. de aan het besluit ten grondslag liggende gedachten en, in voorkomend geval, de 
uitkomsten van nader, het in het besluit begrepen gebied betreffend, onderzoek als bedoeld 
in artikel 9; 
b. 	 

Ad 3. en 4. De waarborgen voor handhaving zijn opgenomen in de regelgeving door middel 
van verbodsbepalingen. Op het moment dat de uitvoerder van een wettelijke regeling nalaat 
om de daarin gestelde regels te handhaven, dan kan een ieder de betreffende uitvoerder 
hierop aanspreken, desnoods door tussenkomst van de (bestuurs)rechter. 

Ad 5. Op het moment dat de toelichting op het voorontwerp-bestemmingsplan werd 
geschreven, was de APV nog niet aangepast. 
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Ad 6. Het betreft hier een geheel nieuw rechtsgebied met nieuwe regelgeving. De praktijk zal 
uit moeten wijzen of de gekozen vorm van regeling inderdaad de juiste is geweest. Dit geldt 
zowel voor de APV als voor het bestemmingsplan. De te vormen jurisprudentie zal hier 
uitsluitsel over geven. 
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Ad 7. Dat dit facetbestemmingsplan op de op 1 oktober 2000 in de gemeente Noordenveld 
vigerende bestemmingsplannen betrekking heeft, betekent dat het plan voor het hele 
grondgebied van de gemeente geldt. Er is namelijk geen enkel stuk grond waar op 1 oktober 
2000 geen bestemmingsplan in werking is. 
Bewust is voor deze formulering gekozen, aangezien opname van een lijst van vigerende 
bestemmingsplannen het risico in zich bergt, dat deze niet compleet is of dat plannen onder 
een verkeerde benaming op de lijst komen. 
In bestemmingsplannen die na 1 oktober 2000 in werking treden, zal een standaardbepaling 
opgenomen worden die vestiging van seksinrichtingen tegengaat. 
Een voorbeeld hiervan is het ontwerp voor bestemmingsplan Roden kom II, waar in artikel 11 
onder het kopje "Toepassing prostitutiebeleid" wordt gesteld: "Het bestemmingsplan verzet 
zich tegen het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting". 

Ad 8. In de toelichting op het bestemmingsplan dienen onder andere de aan het plan ten 
grondslag liggende gedachten te zijn neergelegd (artikel 12, lid 2, sub a. Bro). 
Aangezien dit bestemmingsplan is opgesteld ter ondersteuning van het APV-beleid in deze, 
is dit beleid in hoofdlijnen opgenomen in hoofdstuk 1 van de toelichting. De reactie van de 
heer Van der Meulen betreft voor een deel de onvolkomenheden die naar zijn mening in de 
formulering van het APV-beleid voorkomen en niet zozeer de inhoud van het 
bestemmingsplan. 
De voorschriften vormen de formele bindende weergave van het gestelde in de toelichting. 
Over de inhoud hiervan kan ons inziens geen misverstand bestaan. 
De (wijze van) handhaving van een bestemmingsplan is geen onderwerp dat in de toelichting 
of in de voorschriften geregeld hoeft te worden. 
Het bestemmingsplan is een ruimtelijk plan met een rechtstreekse binding voor burger en 
overheid. Dit houdt in, dat een ieder zich conform de voorschriften heeft te gedragen. Aan 
handelen in strijd met de bestemming kan door ons een eind worden gemaakt. Wet dient, 
alvorens op te kunnen treden, altijd de afweging gemaakt te worden of het strijdige handelen 
gelegaliseerd kan worden, aangezien er sprake kan zijn van ten tijde van de totstandkoming 
van het bestemmingsplan onvoorziene omstandigheden. Wanneer legalisatie niet mogelijk 
blijkt, dan zullen wij de betrokkene aanschrijven om het strijdige gebruik te beeindigen. 
Legalisatie betekent overigens afwijking van het geldende bestemmingsplan. Derhalve zal er 
altijd een planologische procedure gevolgd moeten worden. Ofwel het geldende 
bestemmingsplan wordt gewijzigd, ofwel er wordt vrijstelling verleend van het geldende 
bestemmingsplan. In beide gevallen dient een procedure gevolgd te worden met uitgebreide 
mogelijkheden tot inspraak en het indienen van bezwaren. 
Ook zal aan de afwijking een grondige motivering ten grondslag moeten liggen. Zo veelte 
nieuwer het beleid waarvan afgeweken wordt, zo veelte lastiger dit te motiveren zal zijn. Wat 
dat aangaat, hoeft de vrees dat een tweede seksinrichting buiten het plangebied van een van 
de bestemmingsplannen Buitengebied gerealiseerd wordt, niet zo groot te zijn. 

De heer Van der Meulen wijst aansluitend op persoonlijke ervaringen die hij met ons gehad 
zou hebben. Aangezien deze opmerking niet van belang is voor deze procedure, gaan wij 
hier op deze plaats niet op in. 
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Conclusie 

De conclusie ten aanzien van de inspraakreactie is, dat er geen aanleiding bestaat om 
wijzigingen aan te brengen in de voorschriften bestemmingsplan. 
De toelichting zal aangepast worden conform het gestelde onder ad 2. En ad 5. 

Dit commentaar van het college op de ingediende zienswijze is behandeld in de vergadering 
van de raadscommissie VROM in de vergadering van 5 september 2000. De commissie 
heeft positief geadviseerd over het commentaar. 
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Bijlagen 



Inspraakprocedure 
voorontwerp Aanvullende regefing 

facetbestemmingsplan seksinrichting 

Beleidsvoornemen waarop inspraak wordt verleend: 
Het beleidsvoornemen waarop inspraak wordt verleend, betreft het voorontwerp van de 
Aanvullende regeling facetbestemmingsplan seksinrichting. Dit beleidsvoornemen 
bestaat uit: 

een toelichting; 
voorschriften en 
twee bijlagekaarten. 

U. Aan wie wordt inspraak verleend: 
Burgemeester en Wethouders verlenen inspraak aan ingezetenen en aan natuurlijke en 
rechtspersonen die in de gemeente een belang hebben. 

III. De wijze waarop deelnemers aan de inspraakprocedure in staat warden gesteld hun 
mening omtrent het beleidsvoornemen kenbaar te maken en daarover met het ge-
meentebestuur van gedachten te wisselen: 
Het beleidsvoornemen ligt met ingang van woensdag 21 juni 2000 gedurende 4 weken 
ter inzage in het gemeentehuis te Roden. 
Gedurende deze termijn bestaat er gelegenheid schriftelijk te reageren. 
Op 6 juli 2000 wordt een bijeenkomst belegd, waarop van de zijde van de gemeente 
een nadere toelichting wordt gegeven op het beleidsvoornemen. De bijeenkomst vindt 
plaats in het gemeentehuis en begint am 16.00 uur. 
Tijdens deze bijeenkomst kunnen mondelinge reacties warden gegeven op het 
beleidsvoornemen. Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. 

IV. Rapportage: 
Ter afronding van de inspraakprocedure wordt een eindverslag gemaakt. Dit verslag 
bevat een weergave van de meningen die tijdens de inspraakprocedure zowel 
schriftelijk als mondeling (tijdens de onder Ill. genoemde bijeenkomst) naar voren zijn 
gebracht. Tevens bevat het eindverslag een standpunt van Burgemeester en 
Wethouders op de naar voren gebrachte meningen. 
Het eindverslag zal warden behandeld in een vergadering van de Commissie 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, waarna Burgemeester en 
Wethouders hun standpunt definitief zullen bepalen. Hierop zal het ter kennis warden 
gebracht van de gemeenteraad en van degenen die een reactie hebben gegeven. Het 
eindverslag maakt vervolgens deel uit van het definitieve ontwerp-bestemmingsplan. 

Roden, mei 2000, 	 Burgemeester en Wethouders van Noordenveld. 
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VERSLAG VAN DE INSPRAAKBIJEENKOMST BETREFFENDE HET VOORONTWERP 
VAN DE AANVULLENDE REGELING FACETBESTEMMINGSPLAN SEKSINRICHTING 
OP DONDERDAG 6 JULI 2000, OM 16.00 UUR IN HET GEMEENTEHUIS TE RODEN 

Aanwezig: namens de gemeente wethouder V. Hartlief-Ananias (portefeuillehouder 
Ruimtelijke Ordening) en mevrouw G.W. Kuiper (afdeling Ontwikkeling); 

De wethouder opent om 16.00 uur de zitting. Aangezien om 16.15 uur nog niemand zich 
gemeld heeft die het woord wit voeren, constateert zij dat er geen personen zijn die gebruik 
wensen te maken van het mondelinge inspraakrecht en sluit zij de zitting. 



Paraaf 
voor archief Nr. 	  

Gemeente NOORDENVELD 

Class.nr. 	  

-5 JUL 1 2000 

Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
Rijksplanologische Dienst 
Inspectie van de Ruimtelijke Ordening in de provincies 
Drenthe, Friesland en Groningen (Inspectie Noord) 
Postbus 964, 9700 AZ Groningen 
Telefoon (050) 5992929 Telefax (050) 5992930 

Bezoekadres• Cascadeplein 10 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Noordenveld 
Postbus 109 
9300 AC RODEN. 

Uw kenmerk 	 Uw brief 	 Kenmerk 	 Datum 

.16 juni 2000 	232/HJ 	 4 juki 2000 

Onderwerp 
aanvullende regeling facet- 
bestemmingsplan seksinrichting 

Geacht College, 

Mede namens de lnspecteur Volkshuisvesting en de lnspecteur Milieuhygiene deel ik u mee dat het 
bovenvermeld ontwerp-bestemmingsplan mij geen aanleiding geett tot het maken van opmerkingen. 

Hoogachtend, 
de Inspecteur, 

drs. G.C.A. Wamelink. 

Bijlagen 

Verzoeke bil beantwoording onderwerp. datum en kenmerk van deze Oriel te vermelden. 
In verband met hel regeringsbeleid om het aantal auto-kilometers terug te dringen wordt het zeer op prijs gesteld 
dal u bit bezoek aan een VROM-kantoor gebrulk maskt van het openbaar vervoer. 



Postbus 1 
9400 AC 

Par aat 
voor arcuief 

Provincieh is 
Westerbri 1 
Assen 

Gerneente NOORDENVELD 

Oa ss.nr. .................. 

AtiG. 2000 

Telefoon 
(0592) 36 55 55 
Telefax 
(0592) 36 57 77 

provincieDrenthe 

Aan: 
burgemeester en wethouders 
van de gemeente Noordenveld 
Postbus 109 
9300 AC RODEN 

Assen, 8 augustus 2000 
Behandeld door A. Hiddema (0592) 365608 
Onderwerp: Aanvullende regeling facetbestemmingspian seksinrichting 

COMMISS1E AFSTEMMING RUIMTEL1JKE PLANNEN 

Geacht college, 

De aanvullende regeling facetbestemmingsplan seksinrichting, door u toegestuurd 
op 16 juni 2000, is behandeld door de Commissie Afstemming Ruimtelijke Plan-
nen op 7 augustus 2000. 

lnhoud plan  
De voorliggende aanvullende regeling loopt vooruit op de wijziging in het Wetboek 
van Strafrecht waarmee het algemeen bordeelverbod per 1 oktober 2000 wordt 
opgeheven. De gemeenten hebben wel de mogelijkheid een terughoudend beleid 
te voeren. Gemeenten zijn bevoegd om regels te stellen voor bordelen en andere 
vormen van exploitatie van prostitutie. In samenspraak met andere overheidspart-
ners krijgen de gemeenten een belangrijke regierol op dit terrein. De Drentse ge-
meenten hebben deze initierende rol gezamenlijk op zich genomen in overleg met 
de politie, het Openbaar Ministerie en de Gemeenteliike Gezondheidsdiensten. 
Afgesproken is om per gemeente het huidige aantal bedrijven plus den als maxi-
mum te hanteren tot 2004. 
Voor de gemeente Noordenveld betekent dit de voortzetting van het bestaande 
bedrijf aan de A7, met een mogelijkheid tot uitbreiding met ten hoogste nog den. 
Gekozen is om deze vorm van bedrijvigheid niet toe te staan binnen de bebouwde 
kom. Redenen zijn de verkeersbewegingen in de late avond en 's nachts, presen-
tatie van het pand en parkeerdruk op de woonwijk die niet wenselijk zijn. Daar-
naast past deze vorm niet bij het (gewenste) recreatieve karakter van de uit-
gaansgebieden. 
Voorgaande keuze betekent dat voor deze vorm van bedrijvigheid ruimte in het 
buitengebied moet worden gezocht. Hierbij wordt aangesloten op het al bestaande 
beleid verwoord in de bestaande plannen buitengebied. Dit betekent dat vestiging 
in bestaande niet-agrarische bedrijven of vestiging in agrarische bedrijven die hun 
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agrarische functie verliezen in principe mogelijk is. Vestiging in een bestaande 
burgerwoning wordt niet gewenst geacht. 
Voorts worden de volgende aanvullende aspecten beoordeeld: 

in relatie tot de wegenstructuur worden landschappelijke, milieuhygienische, 
verkeerskundige, agrarische en natuurlijke aspecten bekeken in verband met 
de toepassing van wijzigingsbevoegdheid bij ondergeschikte wegen. 
in de deelgebieden waarin functiewijziging voor andere vormen van bedrijvig-
heid niet is toegestaan is vestiging van prostitutiebedrijven uitgesloten. Deze 
gebieden, op kaart aangegeven, zijn als bijlage bij de voorschrifiten gevoegd. 
met betrekking tot de inrichting van het terrein wordt voldoende parkeerruimte 
op het perceel als voorwaarde gesteld zodat parkeren op de openbare weg 
niet nodig is. 
afschermende beplanting moet er voor zorgen dat het bedrijf alleen vanaf de 
weg als zodanig herkenbaar is. 
een laatste randvoorwaarde is dat de activiteit binnen de bestaande bouw- 
massa moet plaatsvinden. Uitbreiding van de gebouwen is niet mogelijk. 

Deze inpassingeisen komen overeen met die van de bestemmingsplannen buiten-
gebied. 

Toetsinakader 
In relatie tot het POP zijn de richtlijnen met betrekking tot bedrijven en landelijk 
gebied van toepassing. De algemene beleidsregel is dat vestiging van bedrijven in 
het buitengebied alleen wordt toegestaan, als het voor het bedrijf functioneel 
noodzakelijk is om in het buitengebied gevestigd te zijn. Dit betekent dat er geen 
nieuwe bebouwing mag worden toegevoegd aan het landelijk gebied behalve voor 
nieuwvestiging van (te verplaatsen) agrarische bedrijven (POP, bladzijde 91). 
Daarnaast geeft het POP aan dat er echter argumenten zijn om wel medewerking 
te verlenen aan vestiging in het buitengebied. Kapitaalvernietiging als gevolg van 
leegstand kan ermee worden voorkomen en de leefbaarheid van het platteland 
wordt ermee gediend. Om die reden zal in bepaalde gevallen toch ingestemd wor-
den met het verienen van een bedrijfsbestemming aan agrarische bebouwing die 
zijn agrarische functie heeft verioren, als aan een aantal voorwaarden wordt vol-
daan die beogen de nadelen van dergelijke vestigingen zoveel mogelijk te beper-
ken. Dit betekent onder andere de bedrijfsbestemming gericht dient te zijn op 
kleinschalige activiteiten. Verder is handhaving van de woonfunctie in (een deel 
van) het hoofdgebouw in alle gevallen een verplichting. 
Vestiging van een seksinrichting in agrarische bedrijven die bun agrarische functie 
verliezen, is dus alleen mogelijk als in het bedrijf gewoond wordt. De commissie 
adviseert u deze voorwaarde toe te voegen aan artikel 3 van de voorschriften, 2° 
alinea eerste aandachtstreepje. 
Als aan deze voorwaarde niet voldaan kan worden blijft alleen de mogelijkheid van 
vestiging in bestaande niet-agrarische bedrijven over. 
De commissie acht het bovendien wenselijk dat het bedrijf ook als seksinrichting 
bestemd gaat worden. 

Met betrekking tot de vestiging in het buitengebied is het van belang dat de be-
drijven niet in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en/of de ecologische verbin-
dingszones ierechtkomen. Dit in verband met overlast in de vorm van licht (neon-
reclame/herkenbaarheid bedrijf) en extra verkeersbewegingen. 



F.E. Jorrit a, secretaris. 
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Inspraak  
Uit bijgeleverde stukken blijkt dat inspraak nog plaats moet vinden. Om die reden 
maken wij een voorbehoud ten aanzien van de maatschappelijke aanvaardbaarheid 
van het plan. 

Conclusie  
Het tijdig initiatief van de gemeente Noordenveld om, vooruitlopend op de wets-
wijziging per 1 oktober 2000, de bestemming seksinrichting zorgvuldig te regelen 
vindt de commissie positief. Ook de duidelijkheid, in de vorm van een kaart, om-
trent de gebieden waarvoor de wijzigingsbevoegdheid niet van toepassing is 
spreekt de commissie zeer aan. 
Gelet op het vastgestelde provinciaal beleid zal in artikel 3 van de voorschriften de 
voorwaarde opgenomen moeten worden dat in geval van vestiging in een vrijge-
komen agrarisch gebouw, in het hoofdgebouw eveneens gewoond moet worden. 
Het bedrijf dient bovendien als seksinrichting bestemd te worden. 
De commissie adviseert daarom het ontwerpplan, na aanpassing naar aanleiding 
van voorgaande opmerkingen, het ontwerpplan "Aanvullende regeling facetbe-
stemmingsplan seksinrichting" in procedure te brengen. 

Hoogachtend, 
Commissie 	mming Ruimte 	nen, 



Voorschriften 

A 
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Aanvullende regehng facet-bestemmingsplan seksinrichting 
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Artikel 2 	Verbodsbepaling 	 4 
Artikel 3 	VVijzigingsbevoegdheid 	 5 
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Aanvullende regeling facet-bestemmingsplan 
seksinrichting 

Artikel 1 	 Begripsbepalingen 

In de voorschriften wordt verstaan onder: 

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

agrarisch bedriff: 
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten 
door middel van het telen van gewassen en/of het houden van 
dieren en dat als zodanig is bestemd, dan wet aangeduid in de 
in artikel 3 vermelde bestemmingsplannen; 

niet-agrarisch bedrijf: 
een bestaand bedrijf met uitzondering van een agrarisch bedrijf 
zoals die wordt uitgeoefend ten tijde van de inwerkingtreding 
van de in artikel 3 vermelde bestemmingsplannen en voor 
nijverheids-, ambachtelijke of dienstverlenende bedrijven 
(waaronder opslag begrepen) genoemd in de categorieen 1 en 
2 van de Staat van bedrijven, welke als bijlage bij de in artikel 3 
vermelde bestemmingsplannen is bijgevoegd en dat als 
zodanig is bestemd, dan wet aangeduid in de in artikel 3 
vermelde bestennmingsplannen; 

bestaand bouwwerk: 
een bouwwerk, dat ten tijde van terinzagelegging van het 
ontwerp van dit plan bestaat, wordt gebouwd, dan wet nadien 
krachtens een bouwvergunning, waarvoor de aanvraag voor 
dat tijdstip is ingediend, kan worden gebouwd. 

160.00.01.09.00.vrs 	 3 
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Artikel 2 
	

Verbodsbepaling 

a. Het is verboden de gronden en bouwwerken van alle 
bestemmingen van de op 1 oktober 2000 in de gemeente 
Noordenveld vigerende bestemmingsplannen te gebruiken als 
seksinrichting, met uitzondering van het in het 
bestemmingsplan Roden buitengebied herziening A als "B2" 
aangeduide bedrijf, zoals op bijlagekaart I is aangegeven, tenzij 
toepassing kan worden gegeven aan het bepaalde in artikel 3. 

b. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het 
bepaalde sub a, indien strikte toepassing ervan leidt tot een 
beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door 
dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

c. Overtreding van het sub a bepaalde wordt aangennerkt als een 
strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. 

160.00.01.09.00.vrs 	 4 
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Artikel 3 
	 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en Wethouders kunnen overeenkomstig artikel 11 van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening de bestemmingsplannen: 

Buitengebied Norg, vastgesteld op 28 oktober 1999, 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten juni 2000; 
Buitengebied Roden, vastgesteld op 26 oktober 1995, 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 10 juni 1996; 
Buitengebied Roden herziening A en B, vastgesteld op 
1 februari 1999, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 
27 april 1999; 
Buitengebied Peize, vastgesteld op 5 juni 1996, goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten 4 februari 1997; 

wijzigen voor: 
a. het vestigen van een seksinrichting in geval van verplaatsing 

van bestaande bedrijven; 
b. het vestigen van een nieuw te realiseren seksinrichting; 
mits: 

het gezamenlijke aantal seksinrichtingen niet meer dan twee 
bedraagt. 

Vestiging is uitsluitend toegestaan in bestaande niet-agrarische 
bedrijven en bestaande agrarische bedrijven, mits: 

de wijziging met betrekking tot agrarische bedrijven slechts 
toepasbaar is indien de agrarische functie wordt beOindigd; 
de activiteiten uitsluitend zijn toegestaan in combinatie met de 
woonfunctie; 
de activiteiten uitsluitend plaatsvinden binnen de bestaande 
gebouwen; 
geen uitbreiding van de bestaande gebouwen plaatsvindt; 
voldoende parkeercapaciteit op het bijbehorende erf aanwezig is; 
afschermende beplanting wordt aangebracht; 
de bedrijven zijn in te schalen in de categorieen 1 en 2 van de 
bedrijfstypen als opgenomen in de VNG brochure "Bedrijven en 
milieuzonering"; 
de landschappelijke, milieuhygienische, verkeerskundige, 
agrarische en natuurlijke aspecten worden betrokken; 
de wijzigingsbevoegdheid geen betrekking heeft op het op de 
bijlagekaart II aangegeven gebied (gebied waarop de 
wijzigingsbevoegdheid niet van toepassing is); 
de toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid er niet toe mag 
leiden dat onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 

160.00.01.09.00.vrs 	 5 
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gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken; 
de vestiging van een seksinrichting niet plaatsvindt in de 
Ecologische Hoofdstructuur en/of de ecologische 
verbindingszone. 

Op de voorbereiding van het besluit tot wijziging is de afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. 

160.00.01.09.00.vrs 	 6 
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Artikel 4 	 Titel 

Deze voorschriften kunnen warden aangehaald ass: "Voorschriften 
deel uitmakende van de aanvullende regeling facet-bestemmingsplan 
seksinrichting, gemeente Noordenveld". 

Behoort bij besluit van de 
Raad der gemeente Noordenveld 

ec taris ij be end, 

GOEDGEKEURD door gedeputeerde 
van Drenthe bij bestuit van 

2001 

nr. 'KV) in?  irt,00°. 1-30 
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