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Aan: Afdeling bestuursrechtspraak  

Raad van State  

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag 

https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ 
 

Van: Vereniging Milieudefensie (Amsterdam) / Milieudefensiegroep 

Westerveld, (hierna genoemd: Milieudefensie) 

p/a Markeweg 11, 7 

971 CW Havelte 

westerveld@milieudefensie.nl 
 

Vereniging Meten=Weten (hierna genoemd Meten=Weten) 

Secretariaat: Tolweg 18,  

7991 TC Dwingeloo 

metenwetenwesterveld@gmail.com 
 

Stichting Bollenboos (hierna genoemd: Bollenboos) 

p/a Dwarsdrift 24,  

7981 AP Diever 

info@bollenboos.nl 
 

Betreft:  Verzoek om voorlopige voorziening  

bestemmingsplan buitengebied Gemeente Westerveld 

 

Ons kenmerk: Bp2018 

 

Afschrift: Gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 Havelte, info@gemeentewesterveld.nl 

 

Plaats  Havelte 

Datum 31 januari 2020  

 

 

Hierbij verzoeken wij de Afdeling Bestuursrechtspraak tot het treffen van een voorlopige 

voorziening ten aanzien van het besluit van de gemeente Westerveld op 3 december 2019 tot 

het vaststellen/herzien van het Bestemmingsplan buitengebied Westerveld met kenmerk 

NL.IMRO.1701.0000BP000000000579-0003. 

Tegen dit besluit is door ons heden ook beroep ingesteld.  
 

Daar waar wordt gesproken over bestemmingsplan of Bp wordt uitsluitend bedoeld een 

bestemmingsplan buitengebied, dan wel bestemmingsplan agrarische gronden.  
 

De inhoudelijke gronden voor het beroep staan in het beroepschrift.  

In dit verzoek om een voorlopige voorziening wordt beargumenteerd waarom wij van mening 

zijn dat er sprake is van een spoedeisend belang.  

https://digitaalloket.raadvanstate.nl/
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De hoofdredenen zijn:  

 de bescherming van de Natura 2000-gebieden in Drenthe staan zwaar onder druk;  

 de gezondheid, het woongenot en het recht op ene veilige leefomgeving van de 

inwoners van het buitengebied staan onder druk en te verwachten is dat dit zo blijft.    
 

Zo spoedig mogelijke vernietigen van het Bp 2018 leidt tot een bespoediging om te komen tot 

een verbeterd bestemmingsplan dat niet in strijd is met de wet.  
 

Momenteel wordt de bescherming van Natura 2000 niet meegenomen / gegarandeerd door het 

Bp noch gehandhaafd door regels in beheerplannen aangaande stikstofbelasting, drainage, 

beregeningsputten en belasting met bestrijdingsmiddelen.  

 

Inleiding 

In het beroep is uitgelegd dat dit bestemmingsplan 2018 van de gemeente Westerveld de 

bestemmingsplannen buitengebied van de gemeenten Vledder, Diever, Dwingeloo en Havelte 

van vóór de herindeling in 1998 vervangt. Inhoudelijk bevat het plan daarom zeer vele 

planologische veranderingen.  

De gemeente Westerveld bereidt ook een bestemmingsplan 2019 voor. Hiertoe is een 

voorontwerp ter inzage gelegd.  
 

De volgende bestemmingsplannen hebben alle in grote lijnen dezelfde structuur: 

- het (goeddeels) vernietigde bestemmingsplan uit 2012, 

- het (volledig) vernietigde bestemmingsplan 2017 Agrarische gronden,  

- dit bestemmingsplan uit 2018 en  

- het voorontwerp bestemmingsplan 2019. 
 

Wanneer overleg zal plaatsvinden over het tot stand komen van een ontwerpbestemmingsplan 

2019 zal de gemeente de structuur van het (dan mogelijk vigerende) bestemmingsplan 2018 

als uitgangspunt nemen. Er bestaat groot risico dat dit bestemmingsplan 2018, evenals zijn 

twee voorgangers, weer wordt vernietigd. Dan treden dus weer de bestemmingsplannen van 

voor de herindeling in werking.  
 

Wij zijn van mening dat bij het ontwikkelen van het bestemmingsplan 2019 de bestemmings-

plannen van voor de herindeling het uitgangspunt moeten zijn en niet de (tijdelijke en 

vervolgens vernietigde) bestemmingsplannen uit 2012, 2017 en 2018.  

Wij hopen in de ontwikkeling van het bestemmingsplan 2019 zo min mogelijk voor 

voldongen feiten komen te staan door irreversibele ontwikkelingen die tijdelijk in vernietigde 

bestemmingsplannen waren toegestaan.  
 

De reden is dat de oude bestemmingsplannen van voor 1998 een redelijke bescherming geven 

aan natuur en landschap. Behoudens in Natura 2000 is deze bescherming in de modernere 

bestemmingsplannen weggevallen. Wij achten het noodzakelijk een bestemmingsplan 2019 te 

bereiken waarin de Natura 2000-gebieden beschermd zijn en adequate bescherming wordt 

geboden aan natuur en landschap buiten deze gebieden. Dit is gemakkelijker / beter 

bereikbaar vanuit een reeds beschermd landschap dan vanuit een onbeschermd landschap.  

 

Politieke (on)wil  

Wij realiseren ons volkomen dat aan dit instellen van spuitvrije zones twee kanten zitten. De 

bescherming van bewoners is een verantwoordelijkheid van o.a. de gemeenteraad. Hierin 

hebben ze een grote beleidsvrijheid.  
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De bescherming van de natuur is daarentegen een wettelijke plicht waaraan op dit moment 

niet wordt voldaan.  
 

Wij ervaren die politieke onwil om maatregelen te nemen die de economische positie van de 

landbouw mogelijk kan beïnvloeden ook in de 2
e
 kamer en het Drents parlement. Ook daar 

zijn we actief.  

De politieke minderheid in de Raad van Westerveld heeft direct na het raadbesluit waarin het 

Bestemmingsplan 2018 werd goedgekeurd aan de burgemeester verzocht dit besluit bij de 

kroon voor vernietiging voor te dragen omdat het besluit in strijd is met de wet. De 

burgemeester ontkent de strijd met de wet niet, maar heeft dit verzoek afgewezen omdat 

volgens hem er nog beroepsmogelijkheden bestaan tegen het besluit. Dit is een onjuiste reden; 

die beroepsmogelijkheden bestaan niet voor een raadsfractie.  
 

De huidige politieke situatie laat zien dat er bij het gemeentebestuur geen wil bestaat om snel 

te komen tot een bijgesteld bestemmingsplan, waarin minimaal de bescherming van Natura 

2000 goed is geregeld. Een vervolgbesluit zal pas komen na een uitspraak van de Afdeling 

bestuursrechtspraak. De gemeenteraad / het college realiseert zich niet dat er een derde keer 

een besluit kan komen dat een voorliggend bestemmingsplan BP2018 in strijd is met de wet 

en zal worden vernietigd.  

 

Spoedeisend belang 

Primair komt het spoedeisend belang voort uit de wens om zo snel mogelijk over een 

bestemmingsplan buitengebeid te beschikken waarin zowel de Natura 2000-gebieden als de 

gezondheidsbelangen en het woongenot van de bewoners van het buitengebied adequaat zijn 

beschermd.  

Dit geldt met name voor stikstof, hydrologie en invloed van bestrijdingsmiddelen.  

 

Stikstof 

Zoals verwoord in het beroep biedt dit bestemmingsplan door het toekennen van zeer ruime 

bedrijfskavels ruime ontwikkelingsmogelijkheden. Wij hebben het nu vanwege tijdgebrek niet 

doorgerekend, maar gaan af op de passende beoordeling die door Rho voor het  

bestemmingsplan 2017 is gemaakt en waaruit blijkt dat er ruimte is gemaakt die kan leiden tot 

toename van de stikstofdepositie met enkele honderden tot duizend mol/ha/jr.  
 

Het bestemmingsplan neemt die ontwikkelingsmogelijkheden niet weg. Volstaan wordt met 

een ‘toverformule’ door het toevoegen van artikel 71.1.h aan de bestemmingsplanregels dat 

onmiddellijke benutting van deze uitbreidingsmogelijkheden onmogelijk zou maken. Omdat 

de gemeente geen bevoegd gezag is op de bepaling is deze regel in strijd met de 

rechtszekerheid.   

 

Hydrologie 

Het is noodzakelijk dat in het bestemmingsplan regels worden opgenomen die beperkingen 

opleggen aan ontwikkelingsmogelijkheden die invloed kunnen hebben op de hydrologische 

toestand van de Natura 2000-gebieden.  

Verdroging is in alle drie de Natura 2000-gebieden in Westerveld een factor die (mede) grote 

invloed heeft op de geconstateerde slechte staat van instandhouding.  

Herstel van een goede hydrologische toestand van de gebieden zal bijdragen aan de robuust-

heid van de gebieden, omdat een robuust bodem-watersysteem de basis is voor gezonde en 
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florerende natuurgebieden. Een robuust bodem-watersysteem verhoogt mogelijk ook de kans 

op een betere stressbestendigheid van de gebieden tegen stikstof en bestrijdingsmiddelen. 

 

Natuurherstel  

Adequate handhaving van de vergunningplicht Wet natuurbescherming zou een onvoldoende 

bescherming van het bestemmingsplan deels kunnen compenseren zodat er sprake zou kunnen 

zijn van een minder spoedeisend belang.  

Echter, handhaving van de bepalingen van de Wet natuurbescherming op een aantal 

onderwerpen ontbreekt goeddeels door specifieke regels die de provincie Drenthe heeft 

ingesteld (toelichting hierna). Het optreden hiertegen d.m.v. juridische procedures is al een 

jaar aan de gang, maar de rechtsgang die hiermee is verbonden is zeer traag. Opname van 

beperkende bepalingen in het bestemmingsplan kan op korte termijn verdere verslechtering 

tegengaan.  

 

Drents wetje natuurbescherming 

Sierteelten, zoals bijvoorbeeld lelieteelt, in de gemeente Westerveld zijn veelal wisselteelten, 

die slechts een geringe tijd op een perceel worden uitgeoefend. Bij aanvang van een dergelijke 

teelt is het om economische redenen gewenst om een nieuw perceel te draineren, waaraan 

weer vast zit dat er, vanwege mogelijk verdroging, ook mogelijkheden moeten zijn om te 

beregenen. Ecologisch gezien is de invloed tweeledig. In het groeiseizoen wordt grondwater 

gebruikt om de gewassen te beregenen. In de winter krijgt het regenwater geen kans het 

grondwater aan te vullen omdat het oppervlakkig wordt afgevoerd.  
 

De bepalingen van de Wet natuurbescherming zouden bescherming moeten bieden ten 

aanzien van projecten zoals drainage en grondwaterwinning. Hierdoor zou het spoedeisend 

belang bij dit beroep minder groot zijn.  

In de provincie Drenthe wordt onder auspiciën van de Provincie de Wet natuurbescherming 

onjuist toegepast waardoor deze bescherming tegen projecten deels wegvalt. De Drentse 

werkwijze wordt hierna uiteengezet.  

 

Door de provincie Drenthe is met de partners uit het Groenmanifest (bestaande uit LTO 

Noord, Staatsbosbeheer, Stichting Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Natuur en 

Milieufederatie Drenthe) overeenstemming bereikt over hoe om te gaan met drainage en 

beregening in de randzone van Natura2000 gebieden. Deze aanpak geldt alleen voor provincie 

Drenthe en wordt hierna toegelicht. 

 

De geciteerde teksten zijn aan de hand van het beheerplan Drentse-Friese Wold (DFW), maar 

vergelijkbare teksten zijn opgenomen in de beheerplannen van het Holtingerveld en 

Dwingelderveld (alle drie binnen de gemeente Westerveld).  
 

In de beheerplannen (bv. pagina 150 van beheerplan Drents Friese Wold) is het volgende 

opgenomen: “Op grond van de Natuurbeschermingswet kan de aanleg van drainage en 

beregening uit grondwater rond Natura 2000 gebieden vergunningplichtig zijn als drainage 

of beregening de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een 

Natura 2000-gebied kan verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben op de 

soorten waarvoor het gebied is aangewezen.” 
 

Na deze geciteerde alinea volgt een beschrijving van een na te streven verbeterpakket. 

Onderdeel daarvan is het instellen van een zogenoemde onderzoekszone. ‘Bepaald’ is dat zich 
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buiten die onderzoekzone geen negatieve effecten kunnen voordoen. Dit is te vergelijken met 

het instellen van een drempelwaarde zonder dat er een passende beoordeling aan ten 

grondslag ligt. Niet is gebleken dat er voor het betrokken gebied in de nabijheid van deze 

drainage een verbeterpakket is uitgevoerd. Ook niet deels.  
 

De beschrijving eindigt met:  

“Bij de aanleg van drainage en bij nieuwe grondwateronttrekkingen ten behoeve van 

beregening binnen deze onderzoekszones dient een voortoets te worden uitgevoerd. De 

voortoets heeft tot doel na te gaan, of er een verslechterend of significant verstorend effect 

optreedt in de zin van art. 19d van de Natuurbeschermingswet. Is dat het geval, dan dient de 

initiatiefnemer de vergunningprocedure te volgen en dient hij een Passende Beoordeling te 

maken. Laat de voortoets zien dat er geen verslechterend of significant verstorend effect 

optreedt, dan is de aanleg van drainage of een nieuwe grondwateronttrekking ten behoeve 

van beregening niet vergunningplichtig. De voortoets wordt na aanvraag door de provincie 

gefinancierd met een nog nader te bepalen maximum aantal aanvragen per jaar.” 
 

Wij zijn van mening dat hier sprake is van ontwijking van de vergunningplicht van de Wet 

natuurbescherming. De bepalingen van de Wet natuurbescherming bieden geen bescherming 

omdat deze door de provincie Drenthe onjuist worden toegepast. Als dit wel het geval zou 

zijn zou het spoedeisend belang bij dit beroep minder groot zijn.  
 

Door middel van handhavingsverzoeken hebben we ervaring opgedaan met enkele 

‘voortoetsen’ die betrekking hebben op de aanleg van drainage. Hydrologen berekenen de 

gevolgen van de drainage tot een grens van 2 cm daling van het oppervlaktewater, waaraan de 

aanname wordt verbonden dat dit ‘geen effect’ betekent. 

Het is ons bekend dat de 2 cm grens een gebruikelijke maat is bij dergelijke berekeningen 

omdat deze normaal gericht zijn op landbouwkundig gebruik, bijvoorbeeld het effect op 

naburige percelen.  

De aanname, ‘minder dan 2 cm is geen effect’, is echter niet bruikbaar in het kader van de 

Wet natuurbescherming. Uit die wet volgt dat als er een effect kan zijn, middels een passende 

beoordeling moet worden bezien of dit effect op zichzelf of in combinatie met andere effecten 

de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied in gevaar kunnen brengen.  

De conclusie ‘geen effect’ in de voortoets wordt door de provincie vertaald als een conclusie 

dat significante effecten op het Natura 2000-gebied zijn uitgesloten. Dit is beslist onjuist. Het 

is niet gebaseerd op een passende beoordeling van het in de voortoets berekende effect.  
 

Overigens is het instellen van onderzoekzones op zich al een bewijs dat de handhaver / de 

wetgever niet zeker is dat er geen negatieve effecten zullen zijn op Natura200 als gevolg van 

ingrepen in een zone tot 500 meter rond de drie Natura2000-gebieden.  

 

Weliswaar is hier geen beroep aan de orde tegen een rechtstreekse werking van deze beleids-

regels waardoor de Afdeling nu geen zorg kan dragen voor een exceptieve toetsing, maar ze 

werken wel sterk door tot in dit bestemmingsplan. Dit provinciaal beleid belemmert het 

robuuster maken van de Natura 2000-gebieden.  

 

Bestrijdingsmiddelen 

Aangetoond is dat de insectenstand momenteel sterk afneemt. Aangetoond is dat bestrijdings-

middelen van nabije teelten zich tot in de Natura 2000-gebieden verspreiding. Het voorzorg-

principe volgend uit de Habitatrichtlijn noopt tot onderzoek middels een passende beoordeling 
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van projecten in de nabijheid van Natura 2000-gebieden. Voor zover bekend zijn dergelijke 

passende beoordelingen nog niet uitgevoerd. Mede oorzaak daarvan is dat agrarische 

activiteiten als ‘andere handelingen’ werden beschouwd en niet als ‘project’.  

Dit bestemmingsplan legt geen enkele beperking op aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen 

in en nabij Natura 2000-gebieden. Het plan dient passend te worden beoordeeld.  

 

Wij verzoeken de Afdeling het bestreden besluit, Bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 

2018, te schorsen tot de uitspraak op het beroep. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

 

Henk Baptist                      /                Martje Verf  gemachtigden   (Milieudefensie) 

 

 

 

 

 

 

 

Rob Crispijn  voorzitter    /   Willem Bijmholt   penningmeester  (Meten=Weten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bram Verhave secretaris   /   Martje Verf  bestuurslid     (Bollenboos) 


