Bestemmingsplan
Annen dorp

Bestemmingsplan Annen dorp
Toelichting
Regels
Code 05-01-03

/

30-09-09

GEMEENTE AA EN HUNZE 05-01-03 / 30-09-09
BESTEMMINGSPLAN ANNEN DORP
TOELICHTING
INHOUDSOPGAVE

blz

1.

INLEIDING

1

1.
1.
1.
1.

1.
2.
3.
4.

1
2
3
3

2.

BELEIDSKADER

2. 1.
2. 2.

Aanleiding
Aard van het plan
Plangebied
Leeswijzer

Provinciaal beleid
Gemeentelijk beleid

4
4
5

3.

PLANUITGANGSPUNTEN

11

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11
17
23
26
28
29
30

4.

ONTWIKKELINGSLOCATIES/AANDACHTSGEBIEDEN

35

5.

OMGEVINGSASPECTEN

40

5.
5.
5.
5.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Ecologie
Archeologie
Water
Milieuaspecten
Fysieke veiligheid

40
41
42
44
49

6.

PLANBESCHRIJVING

52

6. 1.
6. 2.
7.

Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Economische uitvoerbaarheid

INSPRAAK EN OVERLEG

8. 1.
8. 2.
8. 3.
9.

Toelichting op het juridisch systeem
Toelichting op de bestemmingen

UITVOERBAARHEID

7. 1.
7. 2.
8.

Ruimtelijk-functionele structuur
Bevolking en wonen
Economie (bedrijvigheid)
Leefbaarheid (voorzieningenstructuur)
Recreatie en toerisme
Infrastructuur - wegen
Groen en water

Inspraak
Overleg
Wijzigingen opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan

RAADSVASTSTELLING

52
53
62
62
62
63
63
63
63
66

05-01-03

1.

blz 1

INLEIDING

1. 1. Aanleiding
Actualisatietraject
Dit bestemmingsplan bevat de juridisch-planologische regeling voor een
nieuw bestemmingsplan voor het dorp Annen. Annen is van de vier hoofdkernen in de gemeente Aa en Hunze de kern met het grootste aantal bestemmingsplannen. Met name de bestemmingsplanregelingen rond de
Brink zijn verouderd. Dit vormt mede de aanleiding dat Annen in het kader
van het project Actualisatie en Digitalisering Bestemmingsplannen, na Gieterveen, als tweede kern in prioriteit is gekozen. Het nieuwe bestemmingsplan voor Gieterveen heeft als pilot voor het actualisatieproject gefungeerd en de in dit plan gehanteerde systematiek heeft als uitgangspunt
voor Annen gediend. Kort gezegd komt dit neer op een wijze van bestemmen door middel van ruime bouwstroken/-vlakken op de bestemmingsplankaart. Binnen deze stroken/vlakken ligt de bebouwing. De aan deze bestemmingen gekoppelde regels waaraan de bebouwing en de functies
moeten voldoen, zijn afgestemd op de feitelijke situatie (zie ook paragraaf
1.2). Parallel aan de totstandkoming van het bestemmingsplan voor Gieterveen, is het Handboek bestemmingsplannen opgesteld. Hierin zijn regels
opgenomen voor het opstellen van uniforme bestemmingsplannen in de hele gemeente. Dit Handboek is het uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan voor Annen.
Voorgeschiedenis
Zoals in het kader van het project Actualisatie en Digitalisering Bestemmingsplannen is afgesproken, is eerst door de stichting Dorsbelangen Annen en een aantal dorpsbewoners de Dorpsvisie Annen 2005 opgesteld.
De dorpsvisie gaat in op de historische ontwikkeling van het dorp, haar
kwaliteiten en knelpunten op verschillende terreinen en beschrijft het relevante beleid. De dorpsvisie bevat onder andere de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling. Aan de Dorpsvisie is een lokale agenda toegevoegd. Op die
agenda staat een aantal concrete ontwikkelingswensen. Enkele van die
onderwerpen zijn relevant voor het nieuwe bestemmingsplan en kunnen
daarbij worden betrokken.
Mede op basis van de Dorpsvisie is een Notitie van Uitgangspunten voor
het bestemmingsplan opgesteld. De uitgangspuntennotitie is door de gemeenteraad vastgesteld op 13 juli 2005. Daarna is gestart met onderzoeken en inventarisaties voor een nieuw bestemmingsplan. Het gemeentebestuur heeft hiertoe in 2006 een gespreksronde gehouden in het dorp. Op
twee goed bezochte avonden is onder andere gesproken over elementen
van de ruimtelijke hoofdstructuur, wonen, bedrijvigheid en accommodaties.
De conclusies uit de gespreksronde hebben geleid tot nuancering van de
eerder vastgestelde uitgangspuntennotitie. Voor het herijken van de uitgangspunten, ook in relatie tot recente ontwikkelingen, heeft het college
een notitie ”Hoofdlijnen voor het (voorontwerp)bestemmingsplan Annen Dorp” opgesteld. De raad heeft daarmee ingestemd.
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Verder is besloten om, naast een goede beoordeling van karakteristieke
gebouwen, de meest karakteristieke bebouwings- c.q. straatbeelden vast te
leggen in de toelichting van het nieuwe bestemmingsplan.
Op dit moment is er te weinig duidelijkheid over de invulling van mogelijke
nieuwe ontwikkelingslocaties om dit in het bestemmingsplan te kunnen
vastleggen. Naar aanleiding van de Inspraak is daarom besloten om een
ruimtelijke visie op te stellen die op hoofdlijnen de gewenste ontwikkelingsmogelijkheden van Annen, met name op het gebied van wonen, zal
aangeven.

Figuur 1.

De begrenzing van het plangebied

1. 2. Aard van het plan
De aard van het bestemmingsplan is overwegend conserverend. Dit houdt
in dat de bestaande functies in het dorp conform het huidige gebruik zijn
bestemd. Op onderdelen zijn er ontwikkelingsmogelijkheden. In het bestemmingsplan is daarvoor de nodige flexibiliteit aangebracht. Zo zijn in
een aantal bestemmingen ontheffings- en de wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Deze flexibiliteitsbepalingen bieden de mogelijkheid in te spelen
op actuele en toekomstige ontwikkelingen, en individuele wensen van de
inwoners.
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Een voorbeeld hiervan is de functieverruiming in de oorspronkelijke dorpsbebouwing rond de Brink en de wegen hier naar toe. Hier kunnen, door
toepassing van een ontheffingsbevoegdheid, lichte vormen van bedrijvigheid en dienstverlening en/of detailhandel ontstaan. Door deze regeling kan
tegemoet worden gekomen aan de wens de leefbaarheid en de levendigheid van het dorp te waarborgen.
Voor het bestemmingsplan is tevens als uitgangspunt gehanteerd dat de
bestaande rechten van de inwoners van het dorp zoveel mogelijk worden
gerespecteerd. De bestaande bestemmingsplannen vormen het vertrekpunt voor de actualisatie.
1. 3. Plangebied
Het plangebied is weergegeven in figuur 1. De begrenzing is zoveel mogelijk afgestemd op de vigerende plannen in en rond het dorp.
1. 4. Leeswijzer
De bestemmingsplantoelichting is als volgt opgebouwd.
In hoofdstuk 2 is het relevante provinciale en gemeentelijke beleid opgenomen, waarbinnen het bestemmingsplan moet passen.
Hoofdstuk 3 bevat aan de hand van de bestaande en de gewenste situatie,
de uitgangspunten voor de verschillende functies binnen het dorp. Het
hoofdstuk is ingedeeld in de onderwerpen: Ruimtelijk-functionele structuur,
Bevolking en wonen, Economie (bedrijvigheid), Leefbaarheid (voorzieningenstructuur), Recreatie en toerisme, Infrastructuur, en Groen en water.
In hoofdstuk 4 zijn gebieden en projecten beschreven die in het voorbereidingstraject van het bestemmingsplan onderwerp van discussie zijn (geweest). Er is aangegeven op welke wijze deze projecten al dan niet in het
bestemmingsplan zijn vertaald.
De effecten van het bestemmingsplan op de omgevingsaspecten, zoals
ecologie, archeologie, water, milieu en fysieke veiligheid komen in hoofdstuk 5 aan de orde.
In hoofdstuk 6 is het juridisch systeem toegelicht en is een beknopte beschrijving van de verschillende bestemmingen gegeven, zoals die op de
plankaart en in de regels zijn opgenomen.
Hierin wordt de koppeling tussen de planuitgangspunten en de regels en de
plankaart uitgelegd.
De maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid komt in hoofdstuk 7
aan de orde.
In hoofdstuk 8 is tenslotte het verslag van de Inspraak- en Overlegronde
opgenomen.
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BELEIDSKADER

2. 1. Provinciaal beleid
Het omgevingsbeleid voor de provincie Drenthe, is verwoord in het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe (POP II, 2004). Dit integrale plan omvat een
samenhangende visie op de (ruimtelijke) ontwikkeling van de fysieke
leefomgeving, waarin alle sectorale beleidslijnen met elkaar in verband zijn
gebracht. Toegespitst op de kernen wordt in het POP II gesproken over
een ruimtelijke kwaliteitsbenadering. Dit houdt in dat bij het vinden van oplossingen de begrippen toekomstwaarde, belevingswaarde en gebruikswaarde gehanteerd worden.
De kernen in de provincie zijn ingedeeld in categorieën op basis van omvang, voorzieningenniveau, verzorgingsfunctie voor het omliggend gebied,
spreiding en bereikbaarheid. Het doel van de kernenstructuur die hiermee
wordt verkregen, is het creëren en instandhouden van een evenwichtig en
voldoende gespreid voorzieningenaanbod voor de Drentse samenleving.
Annen is in dit kader aangemerkt als ‘hoofdkern’, met een volledig basisvoorzieningenpakket. De hoofdkernen hebben in hoofdzaak een woonfunctie voor de eigen woningbehoefte, in samenhang met de plaatselijke werkgelegenheid. Voor de uitbreiding van de woonfunctie gaat het POP voor de
vier hoofdkernen in de gemeente Aa en Hunze (Annen, Gasselternijeveen,
Gieten en Rolde) uit van een toename van 650 woningen in de periode
2000 - 2015. Hierbij geeft de provincie aan dat het de bedoeling is dat de
gemeente met een woonplan de woningen naar de verschillende kernen
toedeelt. Een evenwichtige kernontwikkeling is hierbij het uitgangspunt.
Voor het oplossen van knelpunten in de woningmarkt, heeft de provincie
een knelpuntenpot ingesteld. Hierin zitten voor de periode 2005 - 2015 circa 3600 woningen die benut kunnen worden voor speciale projecten, zoals
woonzorgcomplexen en herstructurering.
Voor de ontwikkeling van bedrijvigheid hebben hoofdkernen alleen een
functie voor (kleinschalige) lokale bedrijvigheid. Zowel voor nieuwe woongebieden als bedrijventerreinen geldt dat deze ruimtelijk goed inpasbaar
moeten zijn, zonder belangrijke omgevingswaarden aan te tasten. Nieuwe
voorzieningen met een beperkte bovenlokale functie (geen regionale functie) kunnen in de hoofdkernen worden gesitueerd.
In het POP II zijn contouren rond het dorp getrokken waarbinnen zich de
ontwikkelingen van het dorp moeten voltrekken (zie figuur 2). Voor Annen
is hiermee aangegeven dat er voor de korte termijn nagenoeg geen uitbreidingsmogelijkheden zijn (de contour ligt direct langs de bestaande dorpsbebouwing).
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Fragment Streekplankaart POP II

2. 2. Gemeentelijk beleid
Huisvestingsbeleid
In het Woonplan Aa en Hunze (2006) streeft de gemeente naar de invulling
van het scenario ‘Zorgvuldig behoud en selectieve groei’, om zo tot een
evenwichtige, duurzame ontwikkeling van Aa en Hunze te komen.
Concreet kan dit betekenen:
•
selectieve groei van de gemeente, geconcentreerd in de grotere kernen;
•
nieuwbouwontwikkelingen op een zodanige wijze vormgeven, dat het
specifieke karakter van de dorpen zo min mogelijk wordt aangetast;
•
inzetten op nieuwbouwprojecten met een toegevoegde waarde, zoals
bijvoorbeeld levensloopbestendige woningen;
•
bouwen aan een evenwichtige samenstelling van de bevolking (en niet
uitsluitend de hogere inkomensgroepen);
•
een actieve betrokkenheid bij herstructurering van delen van de bestaande woningvoorraad;
stimuleren van het herbestemmen van gebouwen die hun functie verlo•
ren hebben (zoals scholen en boerderijen);
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zorgdragen voor een voldoende gevarieerd en betaalbaar woningaanbod;
voldoende aandacht aan de kwaliteit van de openbare ruimte schenken
(zoals groen- en wegenonderhoud).

Ruimtelijk betekent dit dat de geplande nieuwbouwprojecten voor een belangrijk deel in de grotere kernen gerealiseerd zullen worden en vooral
kleinschalige ontwikkelingen binnen de overige kernen zullen plaatsvinden.
Het is belangrijk de bestaande fricties op de woningmarkt terug te dringen
door voldoende betaalbare huur- en koopwoningen binnen de gemeente te
behouden, levensloopbestendige en duurzame woningen te realiseren en
door te kiezen voor meer selectieve groei, waarbij er met name aandacht
dient te zijn voor de volgende specifieke doelgroepen:
•
verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten;
•
zorgbehoevende ouderen;
•
jongeren c.q. starters.
Specifiek voor Annen voorziet het woonplan in een uitbreiding van de woningvoorraad met ruim 60 woningen, in de vorm van huurappartementen en
twee-onder-één-kap-woningen. Daarnaast zal er een beroep op de knelpuntenpot van de provincie worden gedaan. Hieruit kunnen wellicht nog
zo’n 40 woningen aan Annen worden toegevoegd. Als gevolg van de POPcontour rond het dorp zal het merendeel van de woningen op zogeheten
inbreidingslocaties gerealiseerd worden. Het actuele volkshuisvestingsonderzoek (zie ook paragraaf 3.2) wordt betrokken bij de visievorming.
Economisch beleid
Het beleid is in het algemeen gericht op concentratie van grotere bedrijven
op de bestaande bedrijventerreinen. Daarnaast wil de gemeente Aa en
Hunze ruimte bieden voor kleinschalige bedrijvigheid. Met de Beleidsnota
Kleinschalige Bedrijvigheid geeft de gemeente aan welke mogelijkheden er
zijn voor vestiging en uitbreiding van bedrijven binnen of aan de rand van
de dorpskernen.
Voor kleinschalige bedrijven wordt de voorkeur gegeven aan een herinvulling van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen in het buitengebied. Omdat hiervoor te weinig mogelijkheden zijn, is in de beleidsnota een locatiestudie opgenomen naar nieuwe bedrijfslocaties in de gemeente om aan de
vraag te kunnen voldoen.
In Annen zijn in de beleidsnota drie locaties onderzocht:
•
percelen aan De Hullen;
•
percelen aan de Spijkerboorsdijk en De Goorns;
•
een perceel aan de Anlooërweg.
Alleen de twee laatstgenoemde locaties zijn op basis van de gehanteerde
criteria geschikt gebleken voor invulling met kleinschalige bedrijven. Het
perceel aan de Anlooërweg valt buiten de bestemmingsplangrens.
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Bij de ruimtelijke inpassing van kleinschalige bedrijven moeten voorwaarden vanuit de woonomgeving in acht worden genomen, zoals verkeersaantrekking, milieuaspecten en stedenbouw. Het kan zowel traditionele
ambachtelijke bedrijven betreffen als zeer moderne bedrijven die met
hoogwaardige technologie werken. De Nota Vrijstellingenbeleid sluit hier op
aan door mogelijkheden te bieden voor de categorieën bedrijvigheid aan
huis/wonen bij het bedrijf en bedrijfsuitbreiding.
Milieu-/duurzaamheidsbeleid
Het bestemmingsplan speelt een belangrijke rol in de afstemming tussen
milieu en ruimtelijke ordening. De wijze waarop nieuwe locaties voor woningbouw en/of bedrijven worden ontwikkeld, is van belang voor het effect
daarvan op het milieu.
Het beleid is tot nu toe gericht op de uitvoering van de wettelijke taken op
grond van het Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening. De gemeente streeft er naar om het beleid voor duurzaam bouwen en duurzame
stedenbouw te verankeren in het bestemmingsplan en hier concreet uitvoering aan te geven op basis van de richtlijnen in het Nationaal Pakket Duurzame Utiliteitsbouw en het Pakket Duurzame Stedenbouw.
Welstandsbeleid
De Nota Welstandbeleid Aa en Hunze 2005-1 maakt deel uit van een integraal ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Het welstandsbeleid en het bestemmingsplan moeten dan ook niet los van elkaar worden gezien, in zekere zin zijn
ze complementair. De bebouwingsbepalingen uit het bestemmingsplan en
het gebiedsgerichte welstandsbeleid bepalen samen de veranderbaarheid
van de bebouwing in een bepaald gebied. Het bestemmingsplan regelt de
ruimtelijke aspecten, zoals ligging van de bebouwing, afmeting van de gebouwen, dakhellingen, bijgebouwen, en dergelijke.
Het welstandsbeleid ziet toe op de (beeld)kwaliteit van deze elementen. Dit
betekent dat wat door een bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, niet
door welstandscriteria kan worden tegengehouden.
Het ruimtelijk kwaliteitsbeleid staat een beheerste ontwikkeling voor, waarbij een integrale afweging plaatsvindt op het terrein van de deelgebieden.
In alle afwegingen zal de leefbaarheid in en rond de dorpen steeds centraal
staan. Het welstandsbeleid zal worden herzien. Voorgenomen is om een
differentiatie aan te brengen. Voor Annen zal gekozen worden voor een
drietal te onderscheiden gebieden:
1. in het historisch esdorpgebied zal de historische bebouwing individueel
worden beoordeeld en beschermd. Daarnaast staat de samenhangende beeldkwaliteit van bebouwing en openbare ruimte centraal;
2. in de niet-planmatige uitbreidingsgebieden staat de beeldkwaliteit van
bebouwing en openbare ruimte voorop. In dit gebied is verbouw en het
vergroten van karakteristieke bebouwing mogelijk zolang dit geen afbreuk doet aan de beeldkwaliteit van het geheel van bebouwing en
openbare ruimte;
3. in de planmatige uitbreidingsgebieden wordt de bebouwingsruimte stedenbouwkundig begrensd en geldt een welstandsluw regiem.
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Monumentenzorg - archeologie
De laatste jaren wordt de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling steeds meer benadrukt. Op nationaal niveau wordt met de Nota
Belvedère gestreefd naar het gebruik van cultuurhistorische waarden om
vorm te geven aan nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor is ook een specifieke
subsidieregeling in het leven geroepen.
In aansluiting op het nationaal beleid, heeft de gemeente Aa en Hunze zich
tot doel gesteld nadrukkelijk rekening te houden met archeologische waarden, inclusief grafheuvels en hunebedden, in ruimtelijke plannen. Ook in dit
bestemmingsplan voor Annen is een regeling opgenomen waarmee de te
verwachten archeologische waarden worden beschermd (zie ook paragraaf
5.2.). Wat betreft de monumentenzorg is in een startnotitie aangegeven dat
het behoud van monumenten wordt gezien als een waardevol middel ter
versterking van de ruimtelijke kwaliteit, met een gunstig effect voor wonen
en economische activiteiten op het gebied van recreatie en toerisme. Monumenten zijn gebouwen die op basis van de Monumentenwet beschermd
zijn. Annen kent geen gebouwde rijks-, provinciale of gemeentelijke monumenten. De provincie Drenthe zal een provinciale monumentenlijst opstellen. Het is nog niet bekend of dit nog consequenties zal hebben voor Annen.
Welzijnsbeleid
In de Notitie Brede Samenwerking in Aa en Hunze (oktober 2007) is het beleid ten aanzien van brede samenwerking weergegeven. De Brede Samenwerking is een aanpak gericht op de verbetering van de ontwikkelingskansen van kinderen en het vergroten van de sociale cohesie. Door het
stimuleren van een brede samenwerking kan de daginvulling van kinderen
en het combineren van zorg, werk en vrije tijd, voor ouders beter vorm krijgen. De brede samenwerking kan daarmee bijdragen aan versterking van
de sociale cohesie in een dorp. Voor de ontwikkeling van de brede samenwerking zijn onderstaande doelstellingen van belang:
•
ontmoeting: een middelpunt creëren in de gemeenschap, een spil in
het dorp dat ontmoeting en sociale cohesie bevordert;
•
kind centraal: kinderen en jongeren optimale ontwikkelingskansen bieden door een doorgaande lijn te realiseren in de opvoeding, ontwikkeling en educatie in het gezin, op school en in de vrije tijd;
•
kwaliteit: waar mogelijk een kwalitatief hoogstaand en dekkend voorzieningenniveau realiseren dat inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen en voorziet in de behoefte van inwoners;
•
samenwerking: optimaal gebruik maken van de deskundigheid onder
andere bij scholen en instellingen, door structureel samen te werken in
een professionele organisatie;
•
ruimte: de functionaliteit en effectiviteit van gebouwen verbeteren.
Meer ruimte en gebruiksmogelijkheden realiseren door afstemming en
multifunctioneel gebruik. Medegebruik van bestaande accommodaties
gaat boven nieuwbouw.
In Annen zijn al meerdere voorzieningen (peuterspeelzaal, school, verschillende vormen van kinderopvang, dorpshuis, sportaccommodatie en diverse andere welzijnsvoorzieningen) in elkaars nabijheid voorhanden.
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Bij verschillende scholen zijn in de afgelopen jaren al verschillende vormen
van samenwerking tot stand gekomen o.a. met peuterspeelzalen en kinderopvang. Gezien de mogelijkheden zal in Annen worden gestart met lokale partijen de missie van de brede samenwerking vorm te geven. In Annen zijn gesprekken opgestart om ontwikkelingen rond het dorpshuis/
sporthal en omgeving school verder uit te werken. Ook de maatschappelijke functies zoals kinderopvang, bibliotheek en ontmoetingsplek voor de
oudere jeugd zullen in dit proces worden betrokken. In dit bestemmingsplan
is de mogelijkheid gecreëerd om de wensen die hier uit voortkomen, vorm
te geven door een wijzigingsbevoegdheid
op het gebied te leggen.
Toeristisch recreatief ontwikkelingsplan Aa en Hunze
Het Toeristisch Recreatief OntwikkelingsPlan Aa en Hunze (TROP) geeft
een integrale schets weer die aansluit bij de huidige trends en ontwikkelingen in de toeristisch-recreatieve sector en de meest recente beleidsontwikkelingen van provincie en rijk. De hoofdpunten zijn daarbij:
•
het in beeld brengen van potenties en ontwikkelingen op het gebied
van recreatie en toerisme;
•
het bundelen van initiatieven en - waar nodig - het stimuleren van ontwikkelingen;
•
het aangeven van kansrijke product-/markt-combinaties, die bijdragen
aan het versterken van de toeristisch-recreatieve identiteit van de gemeente Aa en Hunze.
Voor de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie worden in het
TROP een twaalftal doelstellingen gehanteerd;
1. behoud en versterking van natuur en landschap, waarbij zoveel mogelijk een gezamenlijke ontwikkeling van toerisme en recreatie enerzijds
en natuur en landschap anderzijds wordt nagestreefd;
2. stimulering van duurzaamheid in toerisme (duurzaam toerisme);
3. een toename van het aantal overnachtingen met gemiddeld 5% per
jaar;
4. verbetering van de continuïteit van de toeristisch-recreatieve sector;
5. ontwikkeling van cultuurtoerisme, thema's: 'in het spoor van ... het
Drentse veen', 'in het spoor van ... de Drentse brinkdorpen' en 'in het
spoor van de hunebedbouwers';
6. verbetering van de kwaliteit van bestaande verblijfsaccommodaties;
7. het ontwikkelen en versterken van dagrecreatieve voorzieningen;
8. het ontwikkelen van een logisch opgebouwd, aantrekkelijk netwerk van
recreatieve verbindingen voor routegebonden vormen van recreatie;
9. verbetering van de toegankelijkheid van het Drentsche Aa-gebied voor
natuurvriendelijke vormen van recreatie;
10. het behouden en optimaliseren van de verkeersveiligheid van recreanten;
11. het verbeteren van de toegankelijkheid van kunst voor toeristen en recreanten;
12. verbetering van de samenwerking en overleg tussen verschillende partijen binnen en buiten de toeristisch-recreatieve sector.
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Kampeerbeleid
In de Nota kampeerbeleid gemeente Aa en Hunze (2008) wordt de hoofdlijn van de beleidskeuzen weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt
naar de categorieën: kampeerterreinen, kleinschalig kamperen, tijdelijk
kamperen, natuurkampeerterreinen, vrij kamperen en kamperen voor eigen
gebruik.
De gemeente Aa en Hunze heeft ervoor gekozen het kamperen binnen de
gemeentegrenzen te reguleren, maar daarvoor geen nieuw instrumentarium te ontwikkelen. Dit sluit aan bij het voornemen van het Rijk om te dereguleren. De bestaande instrumenten; het bestemmingsplan en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden gehanteerd.
De inhoudelijke beleidskeuzen zijn uitgewerkt in het Facetbestemmingsplan
‘Kleinschalig Kamperen gemeente Aa en Hunze’ die in februari 2009 wordt
vastgesteld. De volgende beleidskeuzen zijn geformuleerd:
•
voor reguliere kampeerterreinen wil de gemeente een ruimtelijke zonering van de verschillende soorten kampeerterreinen in het bestemmingsplan vastleggen. Dit vanwege functionele redenen en/of om natuur- en landschappelijke redenen. Daarnaast ook om ruimte voor toeristisch kamperen in de regio te behouden;
•
ten aanzien van kleinschalig kamperen (kamperen bij de boer) is het
beleid gericht op het behoud van de koppeling aan het agrarisch bedrijf/groepsaccommodatie en het niet hanteren van maximum aantallen. De grootte van het kampeerterrein moet worden beperkt tot maximaal 0.5 hectare;
•
tijdelijk kamperen moet worden begrensd tot maximaal 7 dagen. Bij een
langere duur ligt het voor de hand te gaan kamperen op daarvoor bestemde regulieren kampeerterreinen;
•
ten aanzien van natuurkampeerterreinen sluit de gemeente Aa en Hunze in de regelgeving aan bij de toelatingsvoorwaarden van de Stichting
Natuurkampeerterreinen;
•
vrij kamperen en kamperen voor eigen gebruik wordt door de gemeente Aa en Hunze niet toegestaan.
Daarnaast kent de gemeente de ‘Notitie Recreatieve ontwikkelingen in bestaande bebouwing’. Dit advies beoogt verruiming van de Vrijstellingennotitie met een mogelijkheid tot verlening van vrijstelling van de woonbestemming, agrarische bestemming of bedrijfsbestemming ten behoeve van de
realisering van een functie voor de verblijfsrecreatie, met een capaciteit tot
en met 10 personen gericht op bed & breakfast of appartementen.
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PLANUITGANGSPUNTEN

3. 1. Ruimtelijk-functionele structuur
3.1.1. Huidige situatie
De (oorspronkelijke) structuur
Uit de aanwezigheid van de hunebedden, grafheuvels en celtic fields 1) kan
worden afgeleid dat er ter plaats van het huidige dorp Annen vermoedelijk
al tussen de zesde en negende eeuw sprake was van bewoning. Langs de
karrenpaden op de Hondsrug, op de overgang van zand naar veen, was de
situatie gunstig om te leven. Er was ruimte voor akkerbouw en groenland
voor het vee. Daarnaast was er leem voor de huizen en de pottenbakkerij
en turf om te stoken. Zo ontstonden buurtschappen waar in groepsverband
werd geleefd. De boerensamenleving heeft, in nauwe samenhang met het
landschap, tot een nederzettingspatroon van het type esdorp geleid, waarvan de kenmerken nog steeds zichtbaar zijn. In figuur 3 is het Annen van
de midden negentiende eeuw te zien.
De esdorpenstructuur heeft (oorspronkelijk) een los karakter met veel
groen. Deze wordt bepaald door:
•
het wegenpatroon; een vervlechting van veelal bochtige wegen, bestaande uit één of enkele doorgaande weg(en) en minder belangrijke
wegen die daarop aansluiten. Klinkerbestrating is nog vaak kenmerkend;
•
de bebouwing; deze heeft een landelijk karakter en bestaat oorspronkelijk vooral uit verspreide typische boerderijen, die schijnbaar
willekeurig geplaatst zijn. Latere bebouwing bestaat steeds meer uit
burgerwoningen, waardoor het losse karakter meer en meer verdwijnt;
•
de open ruimten gevormd door één of meer brinken, erven, tuinen,
kleine akkers en weilanden tussen de bebouwing. Veelal is er een functionele samenhang van deze ruimten met de bebouwing, zij het dat de
aard ervan soms verandert;
•
de beplanting, die voorkomt langs met name hoofdwegen, op de brinken, op erven en langs perceelsgrenzen. Soms zijn er fraaie solitaire
oude bomen. Open water is sporadisch aanwezig in de vorm van dobben en dergelijke.
De Brink heeft als gemeenschapsruimte altijd een belangrijke plaats ingenomen in Annen en heeft in de loop van de tijd diverse functies gehad. Het
Brinkenboek 2) meldt het volgende:
•
driehoekige vorm, categorie: zeer groot (>1 ha), waarderingsklasse: redelijk;
•
randbeplanting van oude eiken, laanbeplanting meidoorns, grauwe
abelen, linden;
•
eiken regelmatig plantverband in 2 of 3 rijen, grote zwerfkei;
•
oud pad nabij De Wolden (het oude fabriekslaantje).
1)
2)

Prehistorische raatvormige akkercomplexjes.
Werkgroep Brinken, “Het Brinkenboek, een verkenning van de brinken in Drenthe”,
uitgeverij Van Gorcum (Assen 1981).
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De schoolbrink en het restant De Hoek - Schoolstraat krijgen de waardering
zwak en matig; er zijn nog wat oude eiken en linden aanwezig, maar door
de bebouwing is de Brink aangetast.
Huidige ruimtelijk-functionele structuur
In Annen zijn veel van de hiervoor beschreven kenmerken nu nog steeds
terug te vinden. De brinken, de Anlooërweg, de Kruisstraat, de Wolden, de
Zuidlaarderweg en de Annerstreek behoren tot deze historische structuur.
Langs de toegangswegen tot de Brink liggen de (voormalige) boerderijen,
afgewisseld met woonbebouwing. De bebouwing varieert in omvang en
verschijningsvorm en staat in een wisselende afstand tot de weg. Aan deze
hoofdwegen, die nog altijd de doorgaande route vormen, ligt verspreid de
bedrijvigheid, horeca en detailhandel. Deze concentreert zich voornamelijk
rond de Brink en de uitloper in noordelijke richting, de Zuidlaarderweg.

Figuur 3.

Historische kaart van Annen en omgeving

3)

Kenmerkend voor de toegangswegen tot de Brink zijn de open ruimten tussen de voornamelijk (van oorsprong) agrarische bebouwing. Door de wisselende omvang van de kavels en bebouwing, zijn hier doorzichten naar
het achtergelegen landschap aanwezig. Deze doorzichten dragen bij aan
de ruimtelijke kwaliteit van het dorp. Langs de Annerstreek doet deze situatie zich het duidelijkst voor.
Vanaf de jaren 70 is het dorp snel gegroeid.
De recente dorpsuitbreidingen zijn bijna allemaal aan de noordwestzijde
van de oorspronkelijke structuur gerealiseerd. De dorpsuitbreiding De Haven ligt aan de zuidoostzijde van het dorp.
Met deze uitbreidingen en de daarmee gepaard gaande bevolkingsgroei
ontstond er ook behoefte aan meer capaciteit van de voorzieningen.
3)

Wolters-Noordhoff Atlasproducties, “Grote Historische Altas van Nederland 1:50.000,
2 Noord-Nederland 1851-1855”, Groningen 1990.
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Deze zijn met name in het zuidelijk deel van het dorp gerealiseerd. Hier liggen de school, de sportvoorzieningen, het dorpshuis en de bibliotheek op
korte afstand tot elkaar. Iets westelijker, aan de Geerakkers, ligt het verzorgingstehuis ’t Holthuys.
De huidige ruimtelijk-functionele structuur is in figuur 4 te zien.
3.1.2. Gewenste ontwikkelingen / planuitgangspunten
Ontwikkelingsmogelijkheden
De oorspronkelijke ruimtelijke, functionele en/of stedenbouwkundige structuur van Annen (zie ook figuur 4) is randvoorwaardelijk voor een verdere
ontwikkeling van het dorp. Ontwikkelingen dienen aan te sluiten bij deze
structuur en het zo mogelijk te versterken. In Annen zal het primair gaan
om bescheiden ontwikkelingen in de vorm van herstructurering. In de praktijk komt dit neer op aanpassingen aan de bestaande functies en/of bebouwing. Daarbij kan een inbreiding gemoeid zijn (bijvoorbeeld omgeving
dorpshuis/sporthal/sportveld). Voor enkele locaties bevat het bestemmingsplan flexibiliteitsbepalingen (ontheffingen en wijzigingsbevoegdheden).
Hierbij geldt als randvoorwaarde dat de bestaande structuur uitgangspunt
is voor het ontwerp. Locaties in het dorp waar dergelijke ontwikkelingen
kunnen plaatsvinden, zijn in hoofdstuk 4 beschreven. Dorpsuitbreiding is
naar verwachting niet aan de orde binnen de bestemmingsplanperiode. In
het bestemmingsplan is deze in elk geval niet opgenomen.
Karakteristieke gebouwen en karakteristieke gebieden
Met name de karakteristieke kenmerken van Annen, dienen bewaard en
beschermd te worden. Dit geldt voor de onregelmatige bebouwingsstructuur rond de Brink, de toegangswegen hier naar toe en de karakteristieke
en waardevolle bebouwingselementen die kenmerkend zijn voor het dorp
en/of de streek. In dit kader kan onderscheid gemaakt worden in:
a. karakteristieke gebouwen;
b. karakteristieke gebieden (combinatie van bebouwing en (openbare)
ruimte).
Ad a. karakteristieke gebouwen
De karakteristieke gebouwen in dit bestemmingsplan hebben de aanduiding ‘karakteristiek’ gekregen. Dit na een zorgvuldig proces van inventariseren, waarderen en selecteren. Een ‘karakteristiek gebouw’ is een bouwwerk, dat vanwege haar cultuurhistorie of architectuur opvalt. Ze zijn niet
wettelijk beschermd, maar er wordt belang aan gehecht vanwege de cultuurhistorische waarde of om de verschijningsvorm.
De gebouwen hebben - vanwege hun veelal vrijstaande karakter - als geheel betekenis voor de karakteristiek van het dorpsbeeld ter plekke.
Relevant zijn massa, gevels en daken, voor zover vanaf de openbare weg
en vanuit het landschap zichtbaar. Een gebouw kan ook - los van zijn omgeving - waard zijn om (in hoofdzaak) behouden te blijven.
Bij de aanduiding van een gebouw kunnen meerdere zaken een rol spelen:
1. het gebouw is representant van een bepaald type, bouwstijl of heeft een
bijzondere (voormalige) functie;
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2. het gebouw heeft een (deels) rietgedekte kap;
3. het gebouw draagt - eventueel met andere - bij aan het (karakteristieke)
stedenbouwkundig beeld ter plaatse;
4. het is relevant of het gebouw oorspronkelijk is en of eventuele veranderingen met respect voor het originele uiterlijk zijn uitgevoerd.
Het gaat niet alleen om bescherming van karakteristieke gebouwen, maar
ook om behoud van de karakteristieke waarden door ontwikkeling. In tegenstelling tot beschermde monumenten zijn karakteristieke gebouwen
vaak geschikt voor verandering met behoud van de karakteristieke waarden. De Nota Welstandsbeleid biedt handvatten om deze categorie gebouwen toekomstwaarde te geven. Het gaat dan vooral om de architectonische
aspecten.
Maakt een gebouw deel uit van een karakteristiek ensemble van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten in het dorp, dan zal nog
nadrukkelijker met de beeldondersteunende rol van het individuele gebouw
rekening worden gehouden. Soms is dit alleen het voorhuis, in een ander
geval gaat het om het hele gebouw.
Om na te gaan welke gebouwen op het gemeentelijk grondgebied in aanmerking komen voor het predikaat ‘karakteristiek’, zijn diverse bronnen 4)
geraadpleegd. Op basis hiervan is een groslijst opgesteld. Deze is opgenomen in bijlage 1.
De rijks- en provinciale monumenten genieten een wettelijke bescherming
en komen dus niet in aanmerking voor een planologische bescherming. Zij
worden op de bestemmingsplankaart niet aangeduid, omdat voor deze categorie gebouwen geen bijzondere bebouwingsbepalingen in de regels zijn
opgenomen. Wel worden deze gebouwen aanstonds opgenomen in een
bijlage van de nota welstandsbeleid. Bij verandering van het monument
moet de welstandscommissie - vanwege de aanvraag bouwvergunning - op
basis van een beleidskader een oordeel kunnen vellen. Dat kader gaat dan
niet over de te beschermen historische waarden (monumentenvergunning),
maar over de eventuele eigentijdse ingrepen en de verhouding tot de omgeving.
De bouwregels voor karakteristieke bebouwing worden gerelateerd aan de
voorgenomen differentiatie van het welstandsbeleid voor Annen (zie paragraaf 2.2. Gemeentelijk beleid, Welstandbeleid) zodat de karakteristieke
waarden behouden blijven. Bij de uitwerking van dit beleid in de Nota welstandbeleid zullen de criteria voor verandering aangegeven worden.
In dit bestemmingsplan is geregeld dat sloop van een karakteristiek gebouw zonder een vergunning van het college van Burgemeester en Wethouders onmogelijk is. Voor het beoordelen van een aanvraag om een
sloopvergunning gelden vaste criteria.
4)

Lijst met rijksmonumenten, lijst met voormalige provinciale monumenten, lijst van het
Monumenten Inventarisatie Project (MIP), lijst van de provincie met gebouwen met
een rieten dak, de vigerende bestemmingsplannen waarin gebouwen zijn aangeduid
als ‘karakteristiek’ of ‘beeldbepalend’ en inwoners van de gemeente.
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Op de plankaart heeft het gebouw een strak omlijnd bebouwingsvlak,
waarbij de hoogte en dakhelling worden aangegeven. Een ondergeschikte
uitbreiding buiten dit vlak is alleen mogelijk met een ontheffing van het college van Burgemeester en Wethouders. Ondergeschiktheid van de uitbreiding en behoud van de karakteristieke hoofdvorm zijn de criteria die aan de
ontheffing zijn verbonden.
Echter, sommige karakteristieke gebouwen - met name woningen - zijn zodanig klein, dat het bebouwde oppervlak geen toekomstwaarde heeft voor
de bestaande bestemming. Voor deze situaties - die met een extra aanduiding op de kaart worden gemarkeerd - wordt in de nieuwe bestemmingsplannen een uitbreidingsmogelijkheid gecreëerd tot 100 m2. De uitbreiding
moet qua positie ondergeschikt zijn aan het bestaande gebouw, zodat het
straatbeeld niet onevenredig wordt aangetast.
Ad b. Waardevolle karakteristieke gebieden
In sommige gevallen kan een op zich niet karakteristiek gebouw deel uitmaken van een waardevol geheel en is een zorgvuldige kijk op ontwikkeling geboden. Om die reden zijn de meest waardevolle karakteristieke gebieden in Annen in beeld gebracht (zie bijlage 2). Per gebied is telkens
aangegeven onder welk gebied het in de vernieuwde Welstandsnota zal
vallen. In de huidige Welstandsnota zijn voor de dorpen algemene gebiedsbeschrijvingen en welstandscriteria op gebouwniveau aangegeven.
Wat ontbreekt is een ruimtelijk kader waarin per dorp is vastgelegd: “het karakteristieke ruimtelijke beeld van gebouwen in hun omgeving”. Het karakteristieke ruimtelijke beeld wordt bepaald door gebouwen in hun omgeving,
met paden en wegen, bomen en ander groen, erfafscheidingen en (boeren)erven, dit alles als één harmonieus geheel.
Ter ondervanging van dit ontbrekend ruimtelijk kader, is in bijlage 2 bij deze
toelichting de beschrijving opgenomen van de karakteristieke ensembles
van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten in Annen.
Deze beschrijving vormt een basis voor ruimtelijke onderbouwingen bij
nieuwe ontwikkelingen. De Nota Welstandsbeleid met de welstandgebieden met algemene gebiedsbeschrijvingen en welstandscriteria op gebouwniveau, geven meer specifieke informatie.
In Annen zijn 9 gebieden te onderscheiden waar de oorspronkelijke karakteristieken van het historische esdorp en de uitwaaierende uitvalswegen
zijn af te lezen en die essentieel zijn voor de beleving van het dorp als geheel. Deze 9 gebieden zijn in bijlage 2 in beeld gebracht door middel van
foto’s. Van elk gebied zijn de positieve karakteristieken van de ensembles
van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten, beknopt
weergegeven.
De volgende gebieden zijn onderscheiden:
1. Grote Brink (welstandsgebied historische kern esdorp);
2. Molenakkers, Schoolbrink, Schoolstraat en Kruisstraat (welstandsgebied historische kern esdorp);
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3. Eexterweg en Kruisakkers (welstandsgebied historische kern esdorp);
4. Bartelaar (welstandsgebied historische kern esdorp);
5. Havenstraat en haven (welstandsgebied niet-planmatige uitbreiding en
groengebieden en sportparken);
6. Spijkerboorsdijk (welstandsgebied historische kern esdorp en niet-planmatige uitbreiding);
7. Zuidlaarderweg (welstandsgebied niet-planmatige uitbreiding);
8. Annerstreek (welstandsgebied niet-planmatige uitbreiding);
9. Oude Groningerweg (welstandsgebied niet-planmatige uitbreiding,
groengebieden en sportparken en planmatig ontworpen uitbreiding).
Functieverruiming
In het algemeen geldt dat voor de historische bebouwing, die de oorspronkelijke functie heeft verloren, planologische ruimte voor functieverruiming,
kan bijdragen aan het behoud. Concreet gaat het om de (voormalige) veelal agrarische bedrijfsgebouwen rond de Brink en de wegen hier naar toe. In
veel gevallen zijn deze gebouwen al in gebruik als woning, in sommige gevallen gecombineerd met een bedrijf of detailhandel. Ook kan voor dergelijke bebouwing gedacht worden aan sociaal-culturele, maatschappelijke
of recreatieve functies. Voorwaarde is wel dat de alternatieve functie passend is in de woonomgeving en qua milieubelasting niet hinderlijk zal zijn
op de betreffende plek. Alleen categorie 1- en 2-bedrijven 5) zijn toelaatbaar.
Overigens zal ook in het gebied met functieverruiming, de gemeentelijke
bijgebouwenregeling het uitgangspunt vormen voor het bestemmingsplan.
In het functieverruimingsgebied is een tweedeling te onderscheiden op basis van de reeds aanwezige functies. Rond de Brink en aan de Zuidlaarderweg, tot voorbij de Nijedijk, ligt de nadruk van de activiteiten naast het
wonen op detailhandel. Op grotere afstand van de Brink is de bedrijvigheid
meer verspreid en is er in mindere mate sprake van winkels.
Deze uitgangssituatie, waarin de detailhandel redelijk centraal is geconcentreerd in het dorp, vormt de aanleiding om in te zetten op het behoud van
deze structuur. Door in de zone van de Brink tot het winkelcentrum, naast
de reeds genoemde functies, ook detailhandel naast de woonfunctie toe te
staan, blijft het winkelgebied geconcentreerd.
Langs de Annerstreek, vanaf het winkelcentrum tot aan de dorpsgrens,
biedt het bestemmingsplan geen mogelijkheid voor detailhandel, maar wel
voor andere passende functiemenging (in figuur 4 is dit onderscheid weergegeven).
Uitgangspunten voor het bestemmingsplan
Samenvattend zijn de volgende planuitgangspunten uit het voorgaande te
destilleren:
•
de huidige ruimtelijk-functionele structuur van Annen blijft behouden en
vormt een randvoorwaarde bij ontwikkelingen op het gebied van de
ruimtelijke ordening;
5)

Milieucategorie-indeling op basis van de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering”
(2007).
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met het specifieke kenmerk van de bebouwing langs de (van oorsprong) agrarische bebouwing langs de Annerstreek moet zeer zorgvuldig worden omgegaan: de open ruimten moeten zoveel mogelijk intact blijven;
karakteristieke gebouwen krijgen een beschermende bestemming door
middel van een ‘krap’ bouwvlak en een aanlegvergunningenstelsel;
In de oorspronkelijke bebouwing rond de Brink en aan een aantal toegangswegen (zie figuur 4) kan een functieverruiming worden toegestaan. Naast het wonen mogen hier lichte vormen van bedrijvigheid
(t/m categorie 2) en dienstverlening voorkomen;
in het gebied rond de Brink en langs de Zuidlaarderweg tot aan het winkelcentrum, is tevens detailhandel toegestaan (naast de woonfunctie)
of een agrarische functie;
de gemeentelijke bijgebouwenregeling krijgt zijn vertaling in het bestemmingsplan.

3. 2. Bevolking en wonen
3.2.1. Huidige situatie
Voor Annen is in 2008 een quickscan uitgevoerd van de lokale woningmarktsituatie 6). Per 1 januari 2008 telt Annen en de directe omgeving circa
3700 inwoners.
Samenstelling bevolking
De bevolking van Annen is ‘jonger’ dan gemiddeld in de gemeente het geval is. In de kern Annen wonen meer kinderen (tot 15 jaar) dan gemiddeld
in de gemeente. Tevens wonen in de kern Annen meer personen tussen de
25 en 45 jaar. In onderstaande figuur is dit weergegeven.

6)

“Gemeente Aa en Hunze, Quick scan van de woningmarkt Annen”, Adviesbureau
Companen, 28 februari 2008.
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De ruimtelijk-functionele structuur
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Figuur 5.

45 tot 65 jaar

65 jaar en ouder

Aa en Hunze

Leeftijdsopbouw Annen versus de gemeente (Bron: CBS (2007))

De leeftijdsopbouw heeft tot logisch gevolg dat de kern Annen wat meer
gezinnen met kinderen heeft dan gemiddeld in de gemeente.
Het welstandsniveau in de kern Annen ligt iets boven het gemiddelde niveau in de gemeente. In de kern zijn minder lage inkomens aanwezig dan
gemiddeld in de gemeente. De middeninkomens zijn licht oververtegenwoordigd in vergelijking met de rest van de gemeente.
Woningvoorraad
In Annen behoort 84% van de woningvoorraad tot de koopsector en 16%
tot de huursector. Opvallend is het hoge aantal koopwoningen met een hoge WOZ-waarde. De kern Annen heeft, wanneer we kijken naar de huurwoningen, een vrij eenzijdig bestand.
Demografische prognose
In onderstaande tabel is aangegeven wat de verwachte ontwikkeling is van
de huishoudens.
Huishoudens
1 & 2 phh < 35 jaar
1 & 2 phh 35 - 55 jaar
gezinnen
1 & 2 phh 55 - 75 jaar
1 & 2 phh 75+
totaal
Tabel 1.

2008
135
9%
191
13%
527
35%
445
30%
192
13%
1.490 100%

2013
135
9%
190
12%
510
33%
495
32%
200
13%
1.530
100%

2018
135
9%
180
12%
495
32%
535
35%
200
13%
1.545
100%

2023
135
9%
170
11%
480
31%
550
35%
220
14%
1.555
100%

Toe- en afname huishoudens tot 2023 Annen (Bron: Prognosemodel
Companen)

Er zit krimp in gezinnen en groei in de doelgroep huishoudens boven de 55
jaar. Volgens de prognose zijn tot 2013 circa 55 woningen nodig voor de
eigen ontwikkeling. Op langere termijn (tot 2018) is er een additionele behoefte van circa 35 woningen. In totaal is dit circa 90 woningen.
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Vraag en aanbod woningen
In onderstaande figuur is de vraag en het aanbod van woningen weergegeven.
Wanneer de vraag naar woningen wordt afgezet tegen het vrijkomende
aanbod, blijkt dat de vraag naar eengezinswoningen in de huur iets achter
blijft bij het vrijkomend aanbod.
Wanneer gekeken wordt naar de vraagoverschotten, dan moet die vooral
gezocht worden bij de grondgebonden nultredenwoningen 7).
Dit is een logisch beeld door de demografische verandering in de kern.
Vooral de grondgebonden nultredenhuurwoningen zijn populair.
De vraag naar rijwoningen is minder groot dan het vrijkomend aanbod.
Mensen willen liever een twee-onder-één-kap- of vrijstaande woning. In deze laatste segmenten is meer vraag dan aanbod.
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Figuur 6.
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Vraag en aanbod, periode 2008 tot 2018 (Bron: Vraag-/aanbodbewerking Companen)

In de planningen staat nog de bouw van 18 gestapelde nultredenwoningen
(16 huur en 2 koop) en 16 reeds gerealiseerde woningen (twee-onder-éénkap-woningen). Hierdoor is er geen tekort meer aan twee-onder-één-kapwoningen. Er blijft een tekort in de vrijstaande sector. Bij de berekeningen
is uitgegaan van de woonwensen die men het liefst wil realiseren, maar in
de praktijk is dit niet altijd mogelijk en wijkt men uit naar een second-bestoplossing. De tekorten aan grondgebonden nultredenwoningen zullen dan
ook al deels ingevuld worden door de nog te realiseren gestapelde nultredenwoningen. Er blijft een potentieel overschot in rijwoningen.

7)

Een woning die zonder trappen van buiten af bereikbaar is en waarbij de zogenaamde ‘primaire ruimtes’ (de keuken, het sanitair, de woonkamer en minimaal één slaapkamer) zich op dezelfde woonlaag bevinden.
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Woonzorgprognose
Ten aanzien van de huisvesting van ouderen is een woonzorgprognose 8)
opgesteld. Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig mogelijk blijven wonen. Op basis van de woonzorgprognose is de behoefte aan verschillende
woonvormen in kaart gebracht. De toekomstige behoefte is vergeleken met
het huidige aanbod en de reeds geplande nieuwbouw. Dit is in onderstaande tabel weergegeven.
Woonvormen
Aanbod Behoefte 2015 Behoefte 2030
Blijven wonen waar ze nu wonen
38
56
Levensloopbestendige woningen
98
81
122
waarvan beschut wonen (aanleunwoning)
56
24
37
Wonen in groepsverband (eigen appartement)
60
18
26
Verblijf in groepswoning (privé-kamer)
0
8
11
Verblijf expertisecentrum
0
13
20

Tabel 2.

Vergelijking behoefte en aanbod (bron: Pathuis en Partners)

Uit de woonzorgprognose komt naar voren dat de behoefte aan verblijf in
een expertisecentrum 13 zal zijn in 2015 en 20 in 2030. In Annen zal geen
expertisecentrum gerealiseerd worden. Deze groep is aangewezen op
Zuidlaren, Assen of elders.
Er is een geringere behoefte aan verblijf in een groepswoning doordat meer
ouderen langer zelfstandig willen blijven wonen. De huidige capaciteit van
’t Holthuys met 60 plaatsen is groter dan de behoefte. Wellicht is het mogelijk de behoefte aan kleinschalige verpleeghuiszorg (groepswoning (privékamer) hier te realiseren.
Er is een overschot aan aanleunwoningen. De aanleunwoningen kunnen
echter ook in de overige behoefte aan levensloopbestendige woningen
voorzien.
Algemeen kan geconcludeerd worden dat Annen nog voor een grote transformatieopgave en bouwopgave staat om in de woonbehoefte voor senioren te voorzien.
3.2.2. Gewenste ontwikkelingen / planuitgangspunten
Algemeen
Na de voltooiing van Annen-noordwest is de POP-contour binnen de ruimte
benut wat betreft dorpsuitbreidingen. De laatste 5 jaar zijn er per saldo ruim
100 woningen aan het dorp toegevoegd. Ondanks het feit dat het provinciaal beleid weinig mogelijkheden biedt voor woningbouw (dorpsuitbreidingen), moeten in de komende 10 jaar ongeveer 90 woningen gebouwd worden om in de eigen behoefte te voorzien. Zoals in de voorgaande paragraaf
aangegeven, zijn er het afgelopen jaar reeds 16 woningen gebouwd en
worden er binnenkort nog eens 18 woningen gerealiseerd.

8)

“Woonzorgprognose Annen”, Pathuis en Partners, 9 juni 2008.
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Dit betekent dat er tot 2018 nog 56 (=90-(16+18)) woningen aan de woningvoorraad toegevoegd zouden moeten worden.
Het woningbouwprogramma is gericht op voldoende aanbod van betaalbare en voor de doelgroepen ouderen en jongeren geschikte woningen.
In zijn algemeenheid geldt dat er bij ruimtelijke ingrepen in het dorp behoud
van het groene karakter belangrijk is en er voldoende aandacht moet zijn
voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan voldoende groen (speelterreintjes) en parkeergelegenheid in de buurt van nieuwe woningen.
Bestaande woningvoorraad
Voor de bestaande woningen in het dorp is het bestemmingsplan gericht op
het behoud van de bebouwing. Dit geldt met name voor de karakteristieke
bebouwing. Het beleid is primair gericht op verbetering van de kwaliteit van
de bestaande woningvoorraad. Afstemming op de veranderende vraag
vanuit de doelgroepen, is essentieel. Vergrijzing en gezinsverdunning is
een gegeven. De Woningbouwcorporatie Woonborg is een belangrijke
partner voor de gemeente als het gaat om de woningvoorraad en het
woonmilieu in Annen. Woonborg zal ten aanzien van een adequaat voorraadbeheer in Annen specifiek aandacht besteden aan de oudere, naoorlogse woningen (voor ± 1970). Daarnaast is Woonborg bereid om met de
gemeente de komende jaren ontwikkelingen in de woonzorgsfeer te initiëren. Binnen de woonbuurten zal er tevens naar gestreefd worden de kwaliteit van de leefomgeving op peil te houden. Hoewel de invloed van de ruimtelijke ordening op de leefbaarheid beperkt is, zal het bestemmingsplan de
nodige flexibiliteit in zich hebben om benodigde ingrepen in de woongebieden ten behoeve van de leefbaarheid mogelijk te maken. Hierbij kan gedacht worden aan planologische mogelijkheden voor aanpassingen aan
woningen. Bij woningen kunnen, overeenkomstig het gemeentelijk beleid
en de herziene Woningwet, aan- en uitbouwen en bijgebouwen gerealiseerd worden.
Uitbreiding woningvoorraad
Binnen de kern Annen moet ruimte worden gezocht voor de realisatie van
de woningvoorraad met ongeveer 60 woningen. Een nieuwe dorpsuitbreiding voor Annen is niet aan de orde binnen de bestemmingsplanperiode.
De uitbreiding van de woningvoorraad zal gericht zijn op herstructurering
en inbreiding.
Planuitgangspunten voor het bestemmingsplan
Uit het voorgaande zijn ten aanzien van bevolking en wonen, de volgende
uitgangspunten voor het bestemmingsplan af te leiden:
•
groei van de bevolking is geen doel op zich, de (kwaliteit van de) woningvoorraad moet echter wel blijven aansluiten bij de autonome groei
van de bevolking en de wijziging in de samenstelling van huishoudens;
•
het uitgangspunt is om woonruimte te kunnen blijven bieden aan met
name de doelgroepen ouderen en jongeren/starters. Daarnaast moet er
aandacht zijn voor woonruimte voor jonge gezinnen;
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het bestemmingsplan zal een flexibele regeling voor de bestaande woningvoorraad bevatten; de huidige gemeentelijke bijgebouwenregeling
wordt hierin verwerkt;
daar waar het bestemmingsplan ontwikkelingen mogelijk maakt (nieuwe bebouwing en/of functieveranderingen) zullen, naast de bebouwingsbepalingen, criteria gelden ten aanzien van de openbare
ruimte.

3. 3. Economie (bedrijvigheid)
3.3.1. Huidige situatie
Naast de verspreid in het dorp liggende bedrijven, heeft Annen twee bescheiden concentraties van bedrijvigheid. Aan de noordzijde van de Schipborgerweg is een beperkt aantal bedrijven bij elkaar gelegen. De tweede
locatie betreft de omgeving van het voormalige gemeentehuis aan de Spijkerboorsdijk, De Goorns en De Hullen. Naast bedrijven zijn hier ook maatschappelijke voorzieningen aanwezig. In bijlage 3 is een overzicht van de in
het dorp aanwezig bedrijven en voorzieningen opgenomen. Hoe deze activiteiten over het dorp zijn verspreid, is in figuur 7 gevisualiseerd. Het is duidelijk te zien dat de bedrijven en voorzieningen zich voornamelijk in de oorspronkelijke dorpsstructuur bevinden.
3.3.2. Gewenste ontwikkelingen / planuitgangspunten
Voor de vitaliteit van Annen is het van wezenlijk belang dat vestiging, uitbreiding of verplaatsing van kleinschalige, lokale bedrijvigheid mogelijk is.
Dit zijn bedrijven die grotendeels produceren voor de lokale afzetmarkt.
Bestaande bedrijven
Ten behoeve van de leefbaarheid en de levendigheid van het dorp, is het
van belang dat de bestaande bedrijvigheid behouden blijft. Voor de individuele bedrijven is het uitgangspunt dan ook dat het bestemmingsplan een
zodanige regeling biedt, dat deze voornamelijk kleinschalige bedrijven
hiermee planologisch uit de voeten kunnen. Waar mogelijk zal enige uitbreidingsruimte kunnen worden geboden. Voorwaarde hierbij is dat de milieuhygiënische situatie ten opzichte van de omliggende woonbebouwing
niet verslechtert. Voorkomen moet worden dat de zwaardere bedrijven zich
in de richting van de woonbebouwing kunnen uitbreiden. Concreet gaat het
in Annen om de categorie 3-bedrijven zoals in bijlage 3 weergegeven. Door
deze bedrijven concreet te bestemmen, is de milieusituatie van het betreffende bedrijf planologisch vastgelegd (zie ook paragraaf 5.4.).
Uitbreiding van lokale, kleinschalige bedrijvigheid
Door de functieverruiming die in delen van het historisch deel van het dorp
is toegestaan, ontstaat er uitbreidingsruimte voor lokale, kleinschalige bedrijvigheid (zie paragraaf 3.1.2.).
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De spreiding van bedrijven en voorzieningen in Annen

Aan huis gebonden bedrijvigheid
In de Nota Vrijstellingenbeleid is ten aanzien van bedrijvigheid aan huis
binnen de bebouwde kom aangegeven dat er voorwaarden gelden voor de
ruimtelijke inpassing: woonomgeving, verkeersaantrekking, milieuaspecten
en stedenbouw.
Concrete voorwaarden zijn:
•
geen ingrijpende wijzigingen van de bestaande uitstraling van het gebouw;
•
geen milieuhinder voor de omgeving;
•
geen onevenredige verkeerstoename en voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers en eigen behoefte op eigen terrein. Bij parkeren
op het erf dient de ruimtelijke kwaliteit van het erf behouden te blijven
c.q. niet onevenredig te worden aangetast;
•
activiteiten die passen binnen categorie 1 van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering zijn in principe aanvaardbaar. In elk geval zal altijd de VNG-brochure betrokken worden bij de afweging.
Ontwikkelingslocaties
Op de locatie ten noorden van de Schipborgerweg liggen beperkte ontwikkelingsmogelijkheden door herstructurering.
Door enige opsplitsing van bedrijfspercelen kan in beperkte mate uitbreiding van de bedrijvigheid worden geboden.
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Conform het nu nog geldend bestemmingsplan, kan zich hier bedrijvigheid
in combinatie met wonen ontwikkelen. In dit nieuwe bestemmingsplan
wordt deze mogelijkheid opnieuw opgenomen. Als voorwaarde zal gelden
dat er per bedrijf niet meer dan één woning aanwezig mag zijn. De bestemming zal van toepassing zijn op het gebied in ‘de oksel’ van de Zuidlaarderweg en de Schipborgerweg, dus ook de bestaande bebouwing zal
onder dit regime gaan vallen. De oorspronkelijke bebouwing is hier vrij fors
met een relatief groot oppervlak aan bijgebouwen/schuren, waardoor bedrijvigheid hier goed kan worden ingepast. Het zal hier om lichte vormen
van bedrijvigheid gaan, tot en met milieucategorie 2, of hiermee gelijk te
stellen bedrijven uit een hogere categorie.
Ook bij de andere clustering van kleinschalige bedrijvigheid aan De
Doorns/de Spijkerboorsdijk/De Hullen is herstructurering aan de orde. Splitsing van bestaande bedrijfspercelen is eveneens een mogelijkheid. Daarbij
dient de bedrijfsbebouwing te worden afgestemd op de directe omgeving
en de bedrijfswoningen worden aan de weg gesitueerd. Op die manier kan
een kwaliteitsslag worden gemaakt. Onder voorwaarden liggen ter plaatse
beperkte inbreidingsmogelijkheden (zie tevens hoofdstuk 4).
Agrarische bedrijven
Binnen de plangrenzen zijn in totaal 8 agrarische bedrijven aanwezig waar
in meer of mindere mate sprake is van agrarische activiteiten. Ten aanzien
van deze bedrijven geldt dat de milieurandvoorwaarden bepalend zijn voor
de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Gezien de nabijheid van woonbebouwing zijn de uitbreidingsmogelijkheden van deze bedrijven in de
meeste gevallen beperkt. Het uitgangspunt voor het bestemmingsplan is
daarom de bedrijven conform het huidig gebruik te bestemmen en alleen
waar dat vanuit milieuhygiënisch oogpunt kan, zal uitbreidingsruimte kunnen worden geboden. Agrarische bedrijven zonder uitbreidingsperspectief
worden vaak beëindigd of naar een andere locatie verplaatst.
Het gemeentelijk beleid is erop gericht om door middel van een algemene
wijzigingsbevoegdheid op de betreffende bedrijfslocaties, naast het wonen,
alternatieve functies toe te staan, zoals sociaal-culturele, maatschappelijke
en recreatieve functies. Voor het realiseren van de woonfunctie kan het
contingent een belemmering vormen. Bij elke vorm van functieverandering
geldt als voorwaarde dat de uiterlijke verschijningsvorm van de oorspronkelijke bebouwing intact blijft. Vaak ook is er bij agrarische bedrijven sprake
van een zekere openheid met doorzichten naar het achtergelegen landelijk
gebied. Deze kwaliteiten, die van perceel tot perceel kunnen verschillen,
dienen in de afweging ten aanzien van nieuwe functies een rol te spelen.
Niet-karakteristieke schuren en loodsen die niet meer nodig zijn, kunnen
worden afgebroken. Onder voorwaarden is vervangende nieuwbouw mogelijk. Van geval tot geval zullen de ruimtelijke en stedenbouwkundige mogelijkheden bekeken worden.
Uitgangspunten voor het bestemmingsplan
In het voorgaande staan de volgende uitgangspunten voor het bestemmingsplan:
•
aan individuele bedrijven zal, waar mogelijk, uitbreidingsruimte worden
geboden. De milieuhygiënische situatie ter plekke is hierbij echter richtinggevend;
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in het algemeen geldt dat bij het wonen, aan-huis-gebonden-beroepen
kunnen voorkomen. Conform het gemeentelijk beleid Nota Vrijstellingenbeleid zal dit in het bestemmingsplan worden opgenomen;
in de oksel van de Zuidlaarderweg met de Schipborgerweg maakt het
bestemmingsplan het mogelijk bedrijvigheid met wonen te realiseren;
de huidige agrarische bedrijven in het dorp worden conform de feitelijke
situatie bestemd;
door middel van een algemene wijzigingsbevoegdheid zal het mogelijk
zijn om ter plekke van de agrarische bedrijven die worden beëindigd of
naar elders worden verplaatst, andere functies toe te staan, zoals wonen, sociaal-culturele, maatschappelijke en/of recreatieve functies;
bij een functieverandering van een agrarisch bedrijf dienen de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten, zoals de hoofdvorm van de bebouwing, de
openheid op het perceel en de doorzichtmogelijkheden naar het achtergelegen landelijk gebied, mee te wegen.

3. 4. Leefbaarheid (voorzieningenstructuur)
3.4.1. Huidige situatie
In de Dorpsvisie Annen is geconstateerd dat het voorzieningenaanbod in
het dorp voldoende aanknopingspunten biedt voor een goede welzijnskwaliteit. Hoewel er hier en daar wat verbeterpunten zijn genoemd, hebben de
inwoners van Annen veel keuzevrijheid als het gaat om de mogelijkheden
om sociale contacten aan te gaan. Met name het dorpshuis is in dit kader
van belang. Het sociaal-cultureel klimaat is goed te noemen en er is dan
ook voldoende draagvlak voor het voortbestaan van de voorzieningen. Ook
voor de (jaarlijkse) evenementen, die met name op de Brink worden gehouden, bestaat veel belangstelling uit de wijde omtrek.
Zowel de sociaal-maatschappelijke voorzieningen (zoals school, dorpshuis,
bibliotheek, en dergelijke) als de commerciële voorzieningen (zoals winkels, horeca en dienstverlenende bedrijven) zijn goed vertegenwoordigd. In
figuur 5 is de ruimtelijke spreiding van de verschillende voorzieningen
weergegeven. Deze bevinden zich met name in de zone rond de Brink en
aan de wegen hier naar toe.
3.4.2. Gewenste ontwikkelingen / planuitgangspunten
Het beleid aangaande de leefbaarheid richt zich op het zo lang mogelijk
behouden, en zo mogelijk versterken, van het voorzieningenniveau. Ter
ondersteuning van de leefbaarheid en de levendigheid van het dorp, staat
het bestemmingsplan daarom een functieverruiming van de oorspronkelijke
dorpsbebouwing toe (zie voorgaande paragraaf).
Voor de bestaande voorzieningen biedt het bestemmingsplan een zódanige
regeling dat er in beperkte mate uitbreidingsmogelijkheden worden geboden als dit ruimtelijk aanvaardbaar is.
Door alle sociaal-culturele en maatschappelijke functies van dezelfde bestemming te voorzien, is het mogelijk de functies onderling uit te wisselen.
Zo kan het dorpshuis gebruikt worden voor bijvoorbeeld een expositie en in
de bibliotheek kan een cursus gegeven worden.
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De sportvelden, het zwembad en de ijsbaan 9) vormen hierop een uitzondering. Dit zijn voorzieningen met een zódanige ruimtelijke impact dat hiervoor een specifieke bestemming zal gelden. Uitwisseling wordt ten aanzien
van deze voorzieningen niet wenselijk geacht.
Voor de Brink bevat het bestemmingsplan een zódanige regeling dat de
(jaarlijkse) activiteiten hier kunnen plaatsvinden. Dit binnen de randvoorwaarden die gelden voor een dergelijke cultuurhistorisch waardevolle locatie. Daarnaast stelt het behoud van het groen op de Brink beperkingen aan
het gebruik (zie ook paragraaf 3.7.).
In het dorp is op een aantal locaties sprake van wensen voor de ontwikkeling van sociaal-culturele en/of maatschappelijke voorzieningen. Deze zijn
beschreven in hoofdstuk 4. Hier is ook aangegeven op welke wijze het bestemmingsplan de ontwikkelmogelijkheden voor deze locaties zal bieden.
Concreet gaat het om de locaties:
winkelcentrum;
gebied voormalige gemeentehuis;
gebied rond school, dorpshuis, bibliotheek, sporthal en sportvelden;
gebied rond ’t Holthuys.
Ten aanzien van deze locaties kan in het algemeen gezegd worden dat het
bestemmingsplan, daar waar dit ruimtelijk inpasbaar, haalbaar en reëel is,
de mogelijkheid zal bieden voor het realiseren van de wensen zoals verwoord in onder andere de Dorpsvisie Annen. Dit geldt onder meer voor het
gebied rond de school, het dorpshuis, de bibliotheek en de sporthal. Op dit
gebied ligt een wijzigingsbevoegdheid. In het kader van de brede samenwerking (zie paragraaf 2.2 Gemeentelijk beleid, Welzijnsbeleid) worden
ontwikkelingen voor dit gebied verder uitgewerkt. Als deze concreet zijn
dan kunnen deze door een wijziging van het plan geregeld worden.
Voor een aantal gebieden geldt echter dat het op dit moment nog te vroeg
is om al concreet invulling aan de ideeën te geven. Een voorbeeld hiervan
is het winkelcentrum. Aan de ene kant is er de behoefte om de openbare
ruimte, het middenterrein, van het winkelcentrum op te waarderen. Hierbij
worden onder meer de glas- en textielbakken onder de grond gebracht.
Binnen het bestemmingsplan zal dit gerealiseerd kunnen worden. Aan de
andere kant is er het idee om appartementen boven de winkels te realiseren. Dit is een voorbeeld van een ontwikkeling die eerst meer onderzoek
behoeft, voordat hieraan invulling kan worden gegeven. In het bestemmingsplan zal hiervoor dan ook nog geen regeling zijn opgenomen.
Te zijner tijd zal voor de eventuele ontwikkelingen bij het winkelcentrum
een nieuw bestemmingsplan kunnen worden opgesteld.
Samenvattend zal het bestemmingsplan de volgende uitgangspunten bevatten:
behouden en versterken van de leefbaarheid en de voorzieningenstructuur door uitbreidings- en ontwikkelingsruimte te bieden aan de bestaande voorzieningen, voor zover dat mogelijk is;
9)

Een eventuele skatebaan kan binnen de bestemming gerealiseerd worden.
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in de oorspronkelijke bebouwing rond de Brink en de wegen hier naar
toe, biedt functieverruiming mogelijkheden om het voorzieningenniveau
te versterken;
sociaal-culturele en maatschappelijke voorzieningen worden onder één
bestemming gebracht, zodat de functies uitgewisseld kunnen worden.
De sportvelden, de tennisbanen, het zwembad en de ijsbaan krijgen
een specifieke sportbestemming;
op de Brink wordt een regeling van toepassing die de (jaarlijkse) evenementen juridisch-planologisch regelt;
voor de voorzieningen waarvoor ontwikkelingswensen en/of - mogelijkheden zijn, wordt verwezen naar hoofdstuk 4.
3. 5. Recreatie en toerisme
3.5.1. Huidige situatie
Annen ligt midden tussen aantrekkelijke natuur- en recreatiegebieden. Ten
westen van het dorp ligt het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa. Aan de oostkant van het dorp is het natuurgebied Hunzedal /
Duunsche Landen / Annermoeras aanwezig. De dorpsbewoners maken
hier volop gebruik van. Opvallend is echter dat er in Annen slechts op zeer
beperkte schaal recreatieve verblijfsaccommodatie aanwezig is. In de
directe omgeving is op dit gebied echter wel ruim aanbod (bijvoorbeeld
groepsaccommodatie Breeland en camping Anloo). Annen is dan ook nooit
een echt recreatiedorp geweest, zoals Zuidlaren, Rolde, Borger en Westerbork. Wel kunnen de diverse evenementen op de Brink altijd op veel bezoekers uit de omgeving rekenen. Daarnaast zijn de winkelvoorzieningen
en de horeca van belang als ondersteuning van de recreatie en omgekeerd.
3.5.2. Gewenste ontwikkelingen / planuitgangspunten
De ligging van Annen in een landschap met hoge recreatieve en cultuurhistorische waarden, maakt het in potentie een aantrekkelijk dorp voor toeristen en recreanten.
Uit de Dorpsvisie Annen blijkt echter dat nog beter kan worden ingespeeld
op deze positie. Door aantrekkelijke en goed bewegwijzerde wandel- en
fietsroutes zou het centrumgebied van Annen beter verbonden kunnen
worden met het omliggend landschap. Daarnaast kan er meer diversiteit in
recreatieve verblijfsaccommodaties worden aangebracht.
Als voorbeeld is de ontwikkeling van Agrotoerisme genoemd. Ook de uitbreiding van dagrecreatieve voorzieningen zal de aantrekkelijkheid van Annen vergroten. De aanwezige horeca en detailhandel is ondersteunend aan
de recreatie en het toerisme. Behoud en ontwikkeling van deze voorzieningen is belangrijk.
Ten behoeve van de inwoners van Annen zijn in de Dorpsvisie ook de nodige voorstellen opgenomen. De mogelijkheden voor ommetjes en het belang van de open groene ruimten in het dorp worden genoemd in dit kader.
Ze bepalen de ruimtelijke kwaliteit van het dorp.
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Speciale aandacht moet er zijn voor de historische route van de ‘oude Groningerweg’. Deze verdient een opwaardering (zie ook paragraaf 3.7.).
Het bovenstaande betekent voor het bestemmingsplan het volgende:
daar waar mogelijk moet het bestemmingsplan de aanleg van fiets- en
wandelpaden mogelijk maken;
door middel van flexibiliteitsbepalingen in het plan is het mogelijk om
panden die hun huidige functie verliezen (voormalige agrarische bebouwing) en daarvoor geschikt zijn, ten behoeve van (verblijfs)recreatie
aan te wenden;
de voor de recreatie en toerisme ondersteunende voorzieningen, zoals
de horeca en de detailhandel, moeten behouden blijven en zich kunnen
ontwikkelen als de ruimtelijke situatie dit toelaat;
groen met recreatieve waarde krijgt een specifieke bestemming zodat
behoud gegarandeerd is (zie ook paragraaf 3.7.).
3. 6. Infrastructuur - wegen
3.6.1. Huidige situatie
De aanwezigheid van de N34 zorgt voor een optimale bereikbaarheid van
Annen. Vanuit Annen zijn de omliggende steden en grotere plaatsen, waar
de werkgelegenheid is geconcentreerd, dan ook goed te bereiken.
De belangrijkste doorgaande wegen in het dorp zijn de Anlooërweg, de
Kruisstraat, de Spijkerboorsdijk, de Brink en de Zuidlaarderweg. Daarnaast
vormen de Wepel, de Geerakkers en de Ronkelskamp, als ontsluitingswegen van de woonwijken, een doorgaande verbinding (zie ook figuur 6). Hier
ligt tevens de busroute. De optimale bereikbaarheid heeft als keerzijde een
aanzienlijke verkeersdrukte op de bovengenoemde wegen, waaronder
sluipverkeer en busverkeer. Met name in de spits wordt hiervan overlast
ondervonden. Wellicht kan hiervoor bij de toekomstige herinrichting van de
Zuidlaarderweg een oplossing worden gevonden.
3.6.2. Gewenste ontwikkelingen / planuitgangspunten
Het bestemmingsplan kent een zódanige regeling voor de wegen en de bijbehorende verblijfsgebieden (parkeerhavens en -stroken, groenstroken,
trottoirs, e.d.) dat de aanpassingen aan het profiel ten behoeve van de verkeersveiligheid en -doorstroming hier binnen passen.
De huidige ontsluitingsstructuur van doorgaande wegen en woonstraten zal
de komende jaren naar verwachting niet drastisch veranderen. Hoewel er
vanuit het dorp wordt gepleit voor een ‘rondweg’, parallel aan de N34, om
het dorp te ontlasten, ligt het niet in de lijn der verwachting dat een dergelijke weg op korte termijn gerealiseerd zal worden. De haalbaarheid van
een dergelijke ingreep is nauwelijks aannemelijk te maken op dit moment.
In het nieuwe bestemmingsplan zal de weg niet worden opgenomen. Daarnaast zijn er wellicht ook andere maatregelen denkbaar om de verkeerssituatie in het dorp te verbeteren.
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Uit het voorgaande vloeit als uitgangspunt voor het bestemmingsplan voort
dat de wegen in het dorp een conserverende bestemming krijgen, met dien
verstande dat de bestemming ook de bij de straat behorende verblijfsruimten bevat zodat aanpassingen aan de wegen ten behoeve van de verkeersveiligheid mogelijk zijn.

Figuur 8.

De ontsluitingsstructuur

3. 7. Groen en water
3.7.1. Huidige situatie
Algemeen
Annen kan getypeerd worden als een groen, landelijk dorp. Met name de
grote brink zorgt voor een ruimtelijk en groen dorpsbeeld. De doorgaande
wegen door het dorp kenmerken zich door laanbeplanting en ook in de
dorpsuitbreidingen is veel groen ingebracht. Een bijzonder element in het
dorp is het tracé van de oude Groningerweg. Op deze historische route van
de Anlooërweg tot aan de rotonde in de Zuidlaarderweg, is een wandelpad
in het groen aanwezig (zie figuur 10).
In figuur 9 zijn de groen- en waterelementen aangegeven. De smalle
strookjes groen langs wegen zijn hier niet in meegenomen.

Bestemmingsplan Annen dorp

Buro Vijn B.V.

05-01-03

blz 31

Hoewel dit groen wel van belang is voor de aankleding van de infrastructuur en in die zin ook van ruimtelijke waarde is, heeft het geen specifieke groenbestemming omdat het deel uitmaakt van het verblijfsgebied van
de infrastructuur.
De brinken
Speciale groenelementen in Annen zijn de grote en de kleinere brink(en).
Hoewel brinken vanuit de historie altijd een ontmoetingsplaats zijn geweest,
moet geconstateerd worden dat het huidige gebruik van met name de grote
brink meer is dan de brink, vanuit ecologisch oogpunt, kan ‘dragen’. Zowel
de grasmat als de omringende boomgroei ondervinden hiervan schade. Dit
kan deels voorkomen worden door de bomenring te vrijwaren van gebruik.
Met name de kleinere brinken in het dorp hebben een ‘floristische’ waarde.
Beschermwaardig houtopstand
Op de gemeentelijke lijst van beschermwaardig houtopstand staan bomen
die op grond van hun dendrologische (boomkundige), ecologische, cultuurhistorische waarde en/of op basis van grootte en ouderdom bescherming
behoeven. Op basis van de volgende criteria is tot deze status gekomen.
Algemene criteria:
de houtopstand staat op de lijst met monumentale bomen Aa en Hunze
van het rijk of de provincie; of
de houtopstand is ten minste 50 jaar oud en is door zijn leeftijd en verschijningsvorm beeldbepalend en onvervangbaar voor het karakter van
de omgeving. Aan bomen met een hoge dendrologische, ecologische
of cultuurhistorische waarde, kan op grond van deze specifieke waarde
de status, beschermwaardig houtopstand worden toegekend vóór het
bereiken van de 50-jarige leeftijd; en
de houtopstand moet in redelijke conditie verkeren of door gerichte
maatregelen weer in een redelijke conditie te brengen zijn. De levensverwachting moet ten minste 10 jaar zijn.

Specifieke criteria:
Dendrologische waarde: de boom is van grote waarde door zijn soort
en/of variëteit. De boomsoort komt sporadisch voor;
Ecologische waarde: de boom is van grote waarde vanwege het belang
van het plaatselijk ecosysteem, bijvoorbeeld doordat er zeldzame planten (epifyten) op groeien of diersoorten, zoals vleermuizen, in leven;
Cultuurhistorische waarde: de boom of boomgroep vertegenwoordigt
een historische waarde. Te denken valt aan een Wilhelminaboom, Bevrijdingsboom of Markeboom. Ook bomen met een bijzondere snoeivorm zoals bijvoorbeeld een etagelinde, is historisch waardevol.
Op basis van bovenstaande criteria zijn op een aantal locaties in Annen
bomen en boomgroepen als karakteristiek en beschermwaardig aangemerkt (zie figuur 9). De lijst met beschermwaardige houtopstanden is opgenomen in bijlage 4.
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Water
In Annen is relatief weinig oppervlaktewater aanwezig. Alleen bij de noordwestelijke dorpsuitbreiding is water ingebracht als overgang tussen dorpsbebouwing en landschap. Hier zijn forse waterpartijen aanwezig. Verder ligt
ten zuidoosten van het dorp de visvijver en langs een aantal perceelscheidingen en wegen is sprake van slootjes.

Figuur 9.

De groen- en waterelementen van Annen

3.7.2. Gewenste ontwikkelingen / planuitgangspunten
Algemeen
Voor het openbaar groen en het oppervlaktewater dat aan één van de volgende voorwaarden voldoet, is het bestemmingsplan gericht op behoud:
het heeft een hoge belevingswaarde;
het is van belang voor de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van
het dorp;
het water heeft een belangrijke waterhuishoudkundige en/of recreatieve
functie.
Groenstructuur
De Zuidlaarderweg, Brink, De Wolden, Spijkerboorsdijk, Kruisstraat, Eexterweg en Anlooërweg zijn de dorpsontsluitingswegen. De Wepel, Geerakkers, Ronkelskamp en Middenweg zijn de wijkontsluitingswegen. Het uitgangspunt hierbij is dat deze wegen, door hun groene uitstraling, herkenbaar zijn als de primaire en secundaire verkeersaders van het dorp. De intentie van het bestemmingsplan is gericht op behoud en versterking van
het groene karakter van deze wegen. Vanaf de dorpsontsluitingswegen zijn
zichtlijnen naar het landschap aanwezig. Het bestemmingsplan is gericht
op behoud van deze doorkijkjes vanuit het dorp naar het landschap.
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Gebieden met bijzondere functies, zoals o.a. het zwembad, het winkelcentrum en de sporthal, worden aangemerkt voor het behoud en versterking
van het groen. Door hun bijzondere functie wordt de intentie uitgesproken
extra allure aan de groene inrichting te geven. De rotondes van de Zuidlaarderweg en Anlooërweg vormen de toegang van het dorp en worden
daarom gezien als het visitekaartje en punt van herkenning.
In het Groenstructuurplan Annen, figuur 10, is dit weergegeven.

Figuur 10. Groenstructuurplan Annen

De brinken
In het bestemmingsplan komt tot uitdrukking dat de brinken een bijzondere
groenvoorziening zijn met cultuurhistorische en ecologische (zie figuur 10:
Bijzondere functie cultuurhistorisch). Nieuwe bebouwing wordt hier uitgesloten.
Op de grote Brink is een evenementenregeling van toepassing. Op de gehele Brink kunnen evenementen plaatsvinden. Via de evenementenvergunning kunnen voorwaarden worden gesteld ten aanzien van het gebruik
van de brink om verdere bodemverdichting onder de bomen te voorkomen.
Dit heeft relatie met de maximale kroonprojectie van de bomenring.
Beschermwaardige houtopstanden
Voor bomen die als beschermwaardige houtopstanden zijn aangemerkt,
heeft het bestemmingsplan tot doel houtopstanden en hun groeiplaats een
maximale bescherming te geven. Binnen een bepaalde afstand tot de
kroonprojectie van de boom, dient het bestemmingsplan te voorkomen dat
er activiteiten plaatsvinden die de boom schade kunnen toebrengen.
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De bepaalde afstand vanaf de maximale kroonprojectie is bij bouwwerkzaamheden 2,5 meter en bij overige werkzaamheden, inclusief opslag van
materialen/materieel, 1 meter.
Water
Het bestemmingsplan is gericht op het behoud van waterpartijen die:
een belangrijke waterhuishoudkundige functie;
van betekenis zijn voor de openbare ruimte;
van belang zijn om water te kunnen opvangen van afgekoppelde oppervlakten, waarbij rekening gehouden is met meer en veel neerslag in
met name de zomer.
Samengevat leidt dit tot de volgende uitgangspunten voor het bestemmingsplan:
het openbaar groen met een hoge belevingswaarde en groen dat van
landschappelijke waarde is, krijgt een specifieke groenbestemming;
beschermwaardige houtopstanden krijgen een maximale bescherming
in het bestemmingsplan door middel van een dubbelbestemming.;
de waterpartijen die van belang zijn voor de ruimtelijke kwaliteit, een
waterhuishoudkundige functie of recreatieve waarde hebben, worden
van een specifieke waterbestemming voorzien. De slootjes zullen door
hun geringe omvang en betekenis voor de waterhuishouding niet specifiek bestemd worden.
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ONTWIKKELINGSLOCATIES/AANDACHTSGEBIEDEN

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de gebieden in het dorp waar een
concrete ontwikkeling speelt of onderwerp van discussie waren of nog zijn.
Per gebied of locatie is aangegeven of de ontwikkelingsmogelijkheden zijn
vertaald binnen het bestemmingsplan. De bestemmingsplanregeling is afgestemd op de mate van concreetheid en het stadium van de betreffende
ontwikkeling.
Er zijn verschillende potentiële herstructurerings- en inbreidingslocaties in
het dorp. In het voorontwerpplan was een zestal woonlocaties van de Woningcorporatie Woonborg opgenomen. Het strategisch woningvoorraadbeleid van Woonborg is nog in ontwikkeling. Op dit moment is nog niet duidelijk of op alle zes locaties herstructurering op kortere termijn zal plaatsvinden. Daarom is er in dit bestemmingsplan geen wijzigingsbevoegdheid gelegd op deze locaties. Uitzondering hierop is de locatie van Woonborg aan
de Kruisakkers 18 t/m 24. Voor de locatie aan de Wolden 49 en 51 is een
zelfstandig projectprocedure gevoerd. De nieuwe ontwikkeling is in het bestemmingsplan verwerkt. Andere locaties bieden kansen voor herstructurering als gevolg van bijvoorbeeld bedrijfsbeëindiging.
Verder zijn binnen het dorp enkele kleinere en grotere groenlocaties gelegen. De grootste daarvan zijn de sportvelden. Kleinere locaties zijn bijvoorbeeld: een gebiedje tussen Waardeel en Ronkelskamp (trapveldje, gebouwtje kinderopvang en enkele huurwoningen), de paardenweide aan
’t Veld en een paardenwei gelegen aan De Hullen, tussen de Spijkerboorsdijk en de Havenstraat.
Op basis van de actualisering van de woonvraag en de daarop af te stemmen woningbouwbehoefte, zal moeten worden afgewogen waar wel en
waar niet wordt gebouwd en op welke wijze de herstructurering kan plaatsvinden. Daarbij spelen ook de mogelijkheden voor herinrichting van het
centrumgebied (dorpshuis en omgeving) en het winkelcentrum een rol.
Vanwege het overwegend conserverende karakter van het bestemmingsplan en naar aanleiding van de Inspraak, is daarom besloten om hiervoor
een ruimtelijke visie op te stellen.
In figuur 11 zijn de gebieden aangegeven waar ontwikkelingen worden
voorzien en die in dit hoofdstuk worden genoemd.
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Figuur 11. De ontwikkelingslocaties

A.

Schipborgerweg (noord)
In dit gebiedje komt werken en wonen gecombineerd voor. Ook voor
de toekomst is dit het uitgangspunt. Hier kan gewoond worden, gekoppeld aan een bedrijf. Per bedrijf mag maximaal één woning gerealiseerd worden en het wonen moet zich richting de openbare weg manifesteren, zodat eventuele ontwikkelingen aansluiten op de bestaande
ruimtelijke structuur. Ontwikkeling naar lichtere vormen van bedrijvigheid of dienstverlening heeft de voorkeur. De begrenzing van het gebied is afgestemd op de vigerende bestemmingsregelingen.

B.

Schipborgerweg (zuid)
Voor dit plandeel is inmiddels een bouwplan ontwikkeld. In het bestemmingsplan is dit bouwplan als uitgangspunt genomen voor de bestemmingsregeling (Woondoeleinden). Ten opzichte van het nu nog
vigerende bestemmingsplan voor het gebied, is de rooilijn langs de
Zuidlaarderweg aangepast om het plan op een stedenbouwkundig acceptabele wijze richting de openbare ruimte af te kunnen ronden. In
verband met de geluidscontour van de Zuidlaarderweg is het nodig dat
hiervoor een verhoogde grenswaarde zal worden vastgesteld.
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C.

Agrarisch bedrijf Zuidlaarderweg 61
Specifiek voor deze locatie is afgesproken dat de agrarische bestemming gehandhaafd blijft omdat het om een nog functionerend agrarisch
bedrijf gaat. Hierbij moet bedacht worden dat het bedrijf, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen verdere ontwikkelingsmogelijkheid heeft.
Het bouwperceel is ten opzichte van het nu nog vigerende plan dan
ook ingekrompen voor wat betreft het deel oostelijk van de Annerstreek. Hier is de bestemming “Agrarisch gebied” op gelegd. De
waardevolle openheid naar het landschap achter de Annerstreek blijft
op deze wijze zichtbaar doordat er geen bijgebouwen op dit stukje
perceel kunnen ontstaan.
Meer in z’n algemeenheid is ten behoeve van alle agrarische bedrijven
die binnen de dorpsgrens vallen, een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan opgenomen die het mogelijk maakt de agrarische bestemming te wijzigen in wonen, maatschappelijke functies, dienstverlening of lichte vormen van bedrijvigheid, al dan niet gecombineerd
met wonen (zie ook paragraaf 3.3.).

D.

Winkelcentrum
In de gespreksronde is met de eigenaar en de ondernemers een gezamenlijke voorkeursoptie voor herinrichting van het terrein met beperkte aanbouw tot stand gekomen. In dat verband zal een beperkte
wegreconstructie ter plaatse noodzakelijk zijn. Uit stedenbouwkundig
oogpunt is het doorbreken van de bestaande voorgevelrooilijn niet gewenst. Het toevoegen van de woonfunctie (bijvoorbeeld boven de winkels) is genoemd als ontwikkelingsoptie. Hiervoor zijn geen concrete
plannen. De eigenaar heeft toestemming gekregen om de (ruimtelijke)
haalbaarheid van woningbouw bij of rond het winkelcentrum te onderzoeken. Omdat het winkelcentrum direct aan het landelijk gebied
grenst, vraagt elke ontwikkeling op deze plek een zorgvuldige stedenbouwkundige en landschappelijke afweging. Vooralsnog legt het bestemmingsplan de feitelijke situatie vast en biedt het geen directe ontwikkelingsmogelijkheden.

E.

Hovenier achter het winkelcentrum
De bij het agrarisch bedrijf gevestigde hovenier heeft plannen voor een
tuinwinkel op de locatie die grenst aan het winkelcentrum. Voor dit initiatief is een zelfstandige projectprocedure gevoerd. De tuinwinkel
biedt een aanvulling op het assortiment van het winkelcentrum. Ook
omdat de winkel en het hoveniersbedrijf een relatie hebben met het
agrarisch bedrijf, is ervoor gekozen deze ontwikkeling buiten het plangebied te laten.

F.

Voormalig gemeentehuis e.o.
Door het vertrek van de gemeente naar het nieuwe gemeentehuis in
Gieten, ontstaan hier mogelijkheden voor nieuwe, kleinschalige bedrijfsontwikkeling. Een dergelijke ontwikkeling voor het oude gemeentehuis en het achterliggende gebiedje aan De Goorns wordt ook in de
dorpsvisie onderschreven.
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Door middel van een wijzigingsbevoegdheid op dit gebied zijn kleinschalige bedrijvigheid en sociaal-maatschappelijke voorzieningen mogelijk, met toevoeging van een beperkt aantal bedrijfswoningen. De
bedrijfswoningen moeten op De Goorns zijn georiënteerd. Aan de
oostzijde van De Goorns is ruimte voor twee ‘lichte’ bedrijfjes met wonen, en landschappelijk passend in het groen (wijzigingsbevoegdheid).
Bij de geschetste ontwikkeling zal de aansluiting van De Doorns op de
Spijkerboorweg worden verlegd naar de huidige uitrit van de brandweerkazerne, die feitelijk ook al geruime tijd de hoofdaansluiting van
De Goorns op de Spijkerboorsdijk vormt. Ook dit kan binnen het bestemmingsplan tot stand worden gebracht.
G.

De Hullen (aannemersbedrijf Spijkerboorsdijk e.o)
Op basis van het oude bestemmingsplan heeft het aannemersbedrijf
de mogelijkheid een groot en hoog gebouw te realiseren. Een gebouw
met deze omvang werd in het verleden nodig geacht voor de bedrijfsvoering. De bedrijfssituatie is inmiddels gewijzigd en de bouwmogelijkheid zal in deze vorm, vermoedelijk niet worden benut. Het ligt meer
voor de hand de bedrijvigheid voor dit stukje Annen op een andere wijze te stimuleren.
Dit kan door de bebouwingsmogelijkheden te wijzigen, waarbij hetzelfde oppervlakte aan bedrijfsbebouwing kan worden gerealiseerd
binnen een vanuit bedrijfsoogpunt doelmatige indeling van het terrein.
In het bestemmingsplan is dit vertaald in een ruim bouwvlak met een
bebouwingspercentage. Bij splitsing van het bedrijf is ruimte voor
maximaal één woning per bedrijf. Het bestaande bestemmingsplan
biedt alleen ruimte voor bouwbedrijven uit milieucategorie 3. Omdat dit
de enige bestaande bedrijfslocatie in Annen is die in principe geschikt
is voor een ander plaatselijk categorie 3-bedrijf, wordt dit in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt.
Aan de westzijde van De Hullen is een potentiële locatie met een beperkte ruimte voor bedrijven, bedrijfswoningen of wonen mogelijk.
Voorgesteld wordt om deze locatie niet in het bestemmingsplan mee te
nemen maar bij de visievorming in het kader van de op handen zijnde
nieuwe Structuurvisie te betrekken.
Voor een optimale ontwikkeling van de locaties G en H in samenhang,
geldt het uitgangspunt “herstructureren of invullen voor nieuw”. Dus
Goorns westzijde voor oostzijde, uiteraard wel afhankelijk van de aard
van het bedrijf/voorziening.

H.

Begrensde ontwikkeling overgang naar Zuides (Bartelaar / Kruisstraat
zuidzijde)
Bij de vestiging van het klussenbedrijf aan de Bartelaar is de noodzaak
van een goede landschappelijke overgang onderstreept. De POPcontour vormt hier globaal de plangrens.
Overigens zijn voor de plangrens tussen de dorpsbebouwing en de
overgang naar de Zuides de kavelgrenzen bepalend geweest. Waar
de kavels erg diep het landschap insteken, doorsnijdt de grens de kavels.
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Hiermee wordt tevens de bouw en erfinrichting (schuurtjes, schuttingen, e.d.) op een grote afstand van de dorpsbebouwing tegengegaan.
Het bestemmingsplan biedt geen ruimte voor verdere bedrijfsvergroting.
I.

Garagebedrijf met showroom en taxibedrijf
Het garagebedrijf aan de Brink 1 wordt mogelijk verplaatst naar het
tankstation aan de Anlooërweg. Deze locatie ligt buiten het plangebied.
Als het garagebedrijf wordt verplaatst, dan wordt de bedrijfsbestemming aan de Brink 1 beëindigd. De bestaande bedrijfswoning zal een
zelfstandige woonfunctie krijgen en een deel van de bestaande bedrijfsgebouwen dienen te worden gebruikt voor de opslag van maatschappelijke activiteiten. In het bestemmingsplan is hiervoor een wijzigingsmogelijkheid opgenomen.

J.

Gebied tussen school, dorpshuis, sporthal en bibliotheek
De nieuwbouw bij de school kan nu in het bestemmingsplan worden
vastgelegd. In combinatie met het dorpshuis kan de sporthal in de toekomst een groter toneel/theatergebruik accommoderen. Aandacht voor
parkeren en totale herinrichting van het omgevingsterrein is gewenst.
Door in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid op te nemen
voor het hele gebied, kan in de komende jaren adequaat worden omgegaan met de nog te concretiseren ontwikkelingen.

K.

‘t Holthuys
Er vindt geen uitbreiding van het verzorgingstehuis in combinatie met
huisartsenpost c.a. plaats. De huisartsenpraktijk inclusief apotheek zal
aan de westzijde van ’t Holthuys gerealiseerd worden, met de hoofdontsluiting naar de Geerakkers. Hiervoor is een vrijstellingsprocedure
gevolgd. Daarmee is het voor het bestemmingsplan te beschouwen als
een bestaande situatie.

L.

De Groenstructuur (onder andere de oude Groningerweg)
In de gespreksronde is nader aandacht besteed aan de groenstructuur
en deze is in dit bestemmingsplan vastgelegd. Het tracé van de oude
Groningerweg maakt deel uit van die groenstructuur. In het bestemmingsplan heeft deze strook, evenals in het oude bestemmingsplan,
een specifieke groenbestemming gekregen. Dit houdt in dat deze zone, onafhankelijk van de eigendomssituatie, zijn openbare karakter
dient te behouden. Het is voor de omwonenden dan ook niet toegestaan de gronden die tot de groenzone behoren in te richten als tuin,
anders dan het beplantingskarakter van de zone. Het handhavingstraject in deze is ingezet. Bij de ruimtelijke visievorming, in het kader van
de op handen zijnde nieuwe Structuurvisie, kan ook het groenaspect
worden meegenomen, met onder meer aandacht voor het verbeteren
van de overgangen van bebouwing naar het landelijk gebied.
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OMGEVINGSASPECTEN

Uit de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving vloeit een aantal
randvoorwaarden voor de ruimtelijke ordening voort. Onderstaand zijn deze
zogeheten omgevingsaspecten én de betekenis voor het bestemmingsplan
beschreven. Achtereenvolgens komen ecologie, archeologie, water, milieu
en externe veiligheid aan bod.
5. 1. Ecologie
Gebiedsbescherming
Op 1 oktober 2005 is de nieuwe Natuurbeschermingswet 1998 in werking
getreden. In deze wet wordt uitgegaan van twee typen gebieden:
de Natuurbeschermingswetgebieden;
de Natura 2000-gebieden.
Deze laatste betreffen de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. De Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden worden in Nederland gecombineerd als Natura
2000-gebieden aangewezen. De al eerder aangewezen Vogelrichtlijngebieden worden daarbij opnieuw aangewezen. De aanwijzing van Natura
2000-gebieden is in 2007 begonnen en wordt in 2008 afgerond. Tot die tijd
geldt voor Habitatrichtlijngebieden nog steeds de rechtstreekse werking
van de Habitatrichtlijn. Wanneer door ontwikkelingen in of in de nabijheid
van beschermde gebieden schade kan optreden, is nader onderzoek noodzakelijk.
Direct grenzend aan het dorp liggen geen Natura 2000-gebieden of Natuurbeschermingswetgebieden. Het meest nabijgelegen gelegen Natura
2000-gebied (het Drentse Aa-gebied) ligt op ongeveer een kilometer afstand ten noodwesten van het dorp, aan de westkant van de N34. Natuurbeschermingswetgebieden komen in de omgeving van Annen niet voor.
Soortenbescherming
Op grond van de Flora- en faunawet is het verboden om vaste broed-, rust
en groeigebieden van bepaalde dieren en planten te vernielen of te verstoren. In sommige gevallen is onder voorwaarden ontheffing van dit verbod
mogelijk. Voor wat betreft het bestemmingsplan zal bij nieuwe ontwikkelingen moeten worden nagegaan of zich in het betreffende gebied beschermde soorten bevinden. Op het gebied van de flora is bekend dat op
een aantal plaatsen langs de Kruisstraat en de Schoolstraat de Bosgeelster
voorkomt. De Bosgeelster is geen wettelijk beschermde soort. Het is een
soort die gebonden is aan het (plantengeografisch) Drents District en met
name in dorpskernen te vinden is. Omdat deze soort in aantallen sterk achteruit gaat, besteedt de gemeente extra aandacht aan het behoud ervan.
Daarbij wordt ook medewerking van de burgers gevraagd. Om deze reden
zijn de groeiplaatsen van de Bosgeelster als bijzondere vegetatie in de bestemmingsplantoelichting in beeld gebracht (zie figuur 9 in paragraaf
3.7.1.).
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Vanwege het feit dat het nieuwe bestemmingsplan voor Annen overwegend
conserverend van aard is en slechts op beperkte schaal - door middel van
flexibiliteitsbepalingen in het plan - ontwikkelingen mogelijk zijn, doet deze
situatie zich in Annen niet voor. Ecologisch onderzoek wordt op dit moment
dan ook niet noodzakelijk geacht. Pas als van één van de wijzigingsbevoegdheden in het plan gebruik gemaakt wordt, en er nieuwe bebouwing
gerealiseerd wordt, zal ecologisch onderzoek moeten aantonen of de ontwikkeling vanuit ecologisch oogpunt acceptabel is.
5. 2. Archeologie
Algemeen
Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving
is op 1 september 2007 de Wet op de Archeologische Monumentenzorg
(WAMZ) in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt deel uit van de (gewijzigde) Monumentenwet. De kern van de WAMZ is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven. De
WAMZ verplicht gemeenten bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening te houden met de in hun bodem aanwezige waarden. Naast het inventariseren van de te verwachten archeologische waarde, zal het bestemmingsplan uiteindelijk, indien nodig (en mogelijk), een bescherming
moeten bieden voor waardevolle gebieden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een aanlegvergunningenstelsel.
Archeologische waarden in het plangebied
De reeds gewaardeerde (gebieden met) archeologische waarden zijn op de
Archeologische Monumentenkaart (AMK) aangeduid. Uit de AMK blijkt dat
er binnen het plangebied van Annen rekening moet worden gehouden met
drie gebieden.
Dit is ten eerste een terrein van ‘zeer hoge archeologische waarde’ met
een beschermde status aan de Zuidlaarderweg. Het gaat hier om een hunebed waarvan de westelijke kamer in 1952 is opgegraven. De stenen waren toen al verdwenen. Wat rest is het oostelijk deel. Het hunebed is voor
de duidelijkheid op de plankaart aangeduid als “monument”. Er is geen juridische regeling aan gekoppeld. Dit is niet nodig, omdat het hunebed al beschermd wordt door de Monumentenwet.
Ten tweede ligt er een ‘terrein van archeologische betekenis’ in het noordwestelijk deel van het dorp, tussen de straten ’t Veld en Vreding. De bodem
is hier echter verstoord door de bouw van woningen en de aanleg van straten en riolering. Dit terrein zal nog door het Rijksinstituut voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) worden onderzocht en worden toegekend aan één van de AMK-categorieën. Op basis van de toegekende
waarde zal te zijner tijd bepaald worden of en op welke wijze dit terrein bescherming verdient.
Het derde gebied betreft de Brink en de directe omgeving. Dit deel van het
dorp is aangeduid als een gebied met ‘hoge archeologische waarde’. Het
beleid is erop gericht om hier geen bodemverstorende activiteiten toe te
staan. Hier zal in het bestemmingsplan een beschermde regeling van toepassing zijn.
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De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) geeft de te verwachten kans op het aantreffen van archeologische waarden aan. Op de
IKAW is het dorp niet gekarteerd, vanwege de aanwezige bebouwing. Het
archeologiebeleid van de gemeente is erop gericht om voor ontwikkelingslocaties die gelegen zijn in een zone met een hoge of een middelhoge
verwachtingswaarde, een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) te laten
uitvoeren. Daar het niet-gekarteerde deel van Annen geheel wordt omgeven met deze zones, mag de conclusie getrokken worden dat het niet-gekarteerde deel eigenlijk ook een middelhoge of hoge verwachtingswaarde
heeft. Dit wordt gesteund door zeven waarnemingen (sporen, aardewerk,
e.d.) in dit gebied en het feit dat het hier om een voormalige - inmiddels bebouwde - es gaat. Voor het hele dorp zal het bestemmingsplan daarom een
regeling bevatten die bouw- en aanlegwerkzaamheden groter dan 50 m2
afhankelijk stelt van de resultaten van een IVO.
5. 3. Water
Algemeen (beleid)
Sinds het rapport van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw, Anders omgaan met water (2001), is er meer aandacht voor de effecten van ruimtelijke ingrepen op de waterhuishouding. Om deze effecten tijdig te signaleren is de Watertoets 10) inmiddels een verplicht onderdeel van ruimtelijke
planvorming geworden. Dit moet leiden tot een waterparagraaf 11) in ruimtelijke plannen waaruit blijkt wat het effect van het plan op de waterhuishouding is.
Met het Waterbeheer 21e eeuw wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen die hogere eisen stellen aan het waterbeheer, zoals bijvoorbeeld
bodemdaling en zeespiegelstijging. Als leidende principes voor een duurzaam waterbeheer is een tweetal tritsen geïntroduceerd:
vasthouden, bergen en afvoeren;
schoonhouden, scheiden en zuiveren.
De trits ‘vasthouden, bergen en afvoeren’ houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt zonodig het water tijdelijk geborgen in
bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig opleveren,
wordt het water afgevoerd. Bij ‘schoonhouden, scheiden en zuiveren’ gaat
het erom dat het water zoveel mogelijk schoon wordt gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste, wanneer schoonhouden en scheiden niet mogelijk is, komt het zuiveren
van verontreinigd water aan bod.
In het algemeen geldt dat vanuit het watersysteem waarvan het betreffende
gebied deel uitmaakt wordt geredeneerd.
10)

De watertoets is een procesinstrument dat tot doel heeft de belanghebbenden op het
gebied van water, al in het beginstadium bij ruimtelijke planvorming te betrekken.

11)

Sinds 1 november 2003 verplicht in ruimtelijke plannen (opgenomen in het, per 13
augustus 2003, gewijzigde Besluit op de ruimtelijke ordening).
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In het Regionaal Bestuursakkoord Water (RBW) is in regionaal verband
uiteengezet wat er moet gebeuren om de waterhuishouding in kwantitatieve
en kwalitatieve zin op peil te houden. In het RBW is aangegeven dat een
gemeentelijk waterplan een goed instrument is om beleid en maatregelen
ten aanzien van het water in stedelijk gebied te regelen. De gemeente Aa
en Hunze werkt momenteel aan zo’n plan.
Waterschap Hunze en Aa’s gaat in de Notitie Stedelijk Waterbeheer (2003)
uit van de watersysteembenadering. Bebouwde gebieden liggen in de aanwezige natuurlijke regionale watersystemen en vanuit dit systeem dient invulling te worden gegeven aan inrichting, beheer en onderhoud van het water in steden en dorpen. Het watersysteem dient zódanig te worden ingericht dat wateroverlast voorkomen wordt. Dit kan onder meer bereikt worden door voldoende bergingscapaciteit in het oppervlaktewatersysteem te
creëren in combinatie met infiltratie in de bodem.
Aa en Hunze heeft in november 2007 het nieuwe gemeentelijke waterplan
“Tussen stromen” vastgesteld. Dit plan is in samenwerking met het waterschap Hunze en Aa’s opgesteld. Een belangrijk doel is het waterbeleid beter af te stemmen en te integreren met de beleidsvelden ruimtelijke ordening en milieu. Het waterplan richt zich hoofdzakelijk op het (grond)water in
en direct om de dorpskernen. Voor het water in het landelijk gebied worden
door het waterschap, in samenwerking met de aanliggende gemeenten,
twee afzonderlijke plannen opgesteld.
In het waterplan zijn een aantal algemene en gebiedsspecifieke knelpunten
geconstateerd. Zo voldoet het gemeentelijk rioolstelsel in 2007 nog niet geheel aan de basisinspanning, komt op enkele plekken in stedelijk en landelijk gebied wateroverlast voor en leidt grondwater in een aantal gevallen tot
wateroverlast in kruipruimtes (bij de aanwezigheid van leemlagen).
Conform de ‘spelregels’ van de watertoets, is ook over dit bestemmingsplan overleg gevoerd met de waterbeheerder: Waterschap Hunze en Aa’s.
Hierop is een wateradvies uitgebracht die tezamen met de aangeleverde
informatie aan de hand van de waterkansenkaart is verwerkt in deze waterparagraaf. Het wateradvies is in bijlage 5 opgenomen.
Watersysteem
Aan de hand van de waterkansenkaart is geconstateerd dat er ter plaatse
van het westelijk deel van het dorp in de ondergrond een leemlaag aanwezig is, waardoor infiltratie hier niet tot de mogelijkheden behoort. De gronden van het dorp lopen qua hoogte in oostelijke richting af richting de Hunzelaagte. Het zuidelijk deel van het dorp maakt deel uit van een hydrologisch aandachtsgebied, zoals aangegeven in het POP II. Dit houdt in dat
maatregelen in het ene gebied niet zodanig mogen zijn dat de waterhuishouding in andere gebieden hierdoor negatief worden beïnvloed.
Riolering
Het oude deel van het dorp kent een gemengd rioolstelsel, terwijl in de recentere wijken een gescheiden rioolstelsel is aangelegd.
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Ontwikkelingen
In nieuwe situaties is het uitgangspunt om ‘waterneutraal’ te bouwen. Voor
Annen geldt dat moet worden getracht de wateropvang in het dorp te verwerken. Ook de verwachte toekomstige toename aan te verwerken regenwater moet hierin worden meegenomen. De voorkeur gaat uit naar het infiltreren van het water in de bodem.
Binnen de bestaande dorpsbebouwing zal in de praktijk weinig ruimte beschikbaar zijn voor het realiseren van oppervlaktewater. Er zal daarom in
de directe nabijheid van het dorp gezocht moeten worden naar ruimte voor
de opvang van water.
Waterkwaliteit
Ten aanzien van de waterkwaliteit gelden de uitgangspunten uit de Nota
Waterbeheer in de 21ste eeuw. In dit kader kan nog opgemerkt worden dat
de overstort zuidoostelijk van het dorp een aandachtspunt vormt.
Voor het bestemmingsplan is de bestaande situatie het uitgangspunt. Dit is
een geaccepteerde situatie die op korte termijn (binnen de planperiode)
geen drastische aanpassing behoeft.
5. 4. Milieuaspecten
5.4.1. Bedrijvigheid
Algemeen
Voor de milieucategorie-indeling wordt gebruik gemaakt van de lijst in het
rapport van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Bedrijven
en milieuzonering. Daar wordt een relatie gelegd tussen bedrijfssoorten en
(mogelijke) milieubelasting. Dit rapport bevat onder meer een lijst met bedrijfssoorten die zijn onderzocht op een elftal aspecten van milieubelasting,
namelijk geur-, stof-, geluid- en trillingshinder, lucht-, water- en bodemverontreiniging, gevaar, ongedierte, visuele hinder en verkeersaantrekkende
werking.
Er worden in de basislijst 6 milieucategorieën onderscheiden, oplopend van
1 tot en met 6: onder categorie 1 (het ene uiterste) vallen bedrijven die toelaatbaar zijn tussen woningen en onder categorie 6 (het andere uiterste)
zijn bedrijven opgenomen die pas toelaatbaar zijn op een afstand van 1000
of 1500 meter. In samenhang met de aard van de bedrijvigheid, neemt dus
de gewenste afstand tot woonbebouwing toe. De milieuhinder als gevolg
van de bedrijven zal zoveel mogelijk worden beperkt. De aangrenzende
functies zijn daarbij maatgevend voor de toelaatbare hinder. Naast het bestemmingsplan geldt de Wet milieubeheer.
Bedrijven en milieuzonering in Annen
Zoals gebruikelijk in plattelandskernen is er ook in Annen sprake van een
menging van functies. Naast de woonfunctie komen bedrijfsactiviteiten
voor. Dit is historisch zo gegroeid en bepaalt mede de karakteristiek van de
dorpskern. Het bestemmingsplan staat dan ook toe dat er in de oorspronkelijke delen van het dorp, naast het wonen, bedrijvigheid in een lichte milieucategorie kan worden ontwikkeld.
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Binnen het plangebied komen bedrijven voor uit milieucategorie 3 en 4 (zie
bijlage 3). Bedrijven in deze categorie zijn moeilijker inpasbaar binnen een
gebied met een overwegende woonfunctie. De onderlinge situering tussen
deze bedrijven en de aangrenzende woningen vergt extra aandacht. In het
bestemmingsplan is de categorie 3- en 4-activiteit uitsluitend ter plaatse
van de bestaande bedrijvigheid toegestaan met daarbij de voorwaarde dat
zowel aan de uitbreiding van een bedrijf of aan de uitbreiding van een woning op een aangrenzend perceel, aanvullende eisen kunnen worden gesteld om ongewenste situaties te voorkomen.
Bij een aanvraag voor een bedrijfsuitbreiding van een categorie 3- of 4-bedrijf zal gekeken moeten worden of aan de milieuafstanden zoals genoemd
in de VNG-brochure, of aan de in de milieuvergunning of AMvB gestelde
(afstands)eisen, kan worden voldaan. Is dit niet het geval dan zal dit een
reden zijn om geen medewerking te verlenen aan de uitbreidingsplannen.
5.4.2. Wegverkeerslawaai
Algemeen
Ten aanzien van het aspect geluid is de Wet geluidhinder (Wgh) bepalend.
Op grond van de wet zijn verschillende vormen van geluidhinder te onderscheiden die directe raakvlakken hebben met de ruimtelijke ordening (wegen, spoorwegen, vliegvelden). Voor het voorliggende plan is het aspect
wegverkeerslawaai van belang. Uitgangspunt is dat er geen situaties ontstaan die strijdig zijn met de wet. Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet
geluidhinder gewijzigd. De wet is aangepast zodat de rekenmethode en de
rekenwaardes meer rekening houden met de geluidssituatie ‘s avonds en ‘s
nachts en zodat ze beter aansluiten bij de in de overige EU-landen gebruikte systematiek. Geluidsberekeningen dienen voortaan uit te gaan van
de Lden-waarde (gemiddelde over dag, avond en nacht). Ook de voorkeursgrenswaarde is aangepast: deze ligt nu op 48 dB. Burgemeester en Wethouders kunnen een hogere grenswaarde verlenen.
In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg in principe een zone heeft,
waar aandacht aan geluidhinder moet worden besteed. Daarbij onderscheidt de Wgh geluidsgevoelige gebouwen enerzijds en niet-geluidsgevoelige gebouwen anderzijds. (Bedrijfs)woningen zijn geluidsgevoelige gebouwen.
Als geluidsgevoelige gebouwen binnen een zone behorend bij een zoneplichtige weg worden geprojecteerd bij een bestemmingsplanprocedure,
dient door middel van akoestisch onderzoek te worden aangetoond dat
wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
Wegen waar deze zone in principe niet geldt, zijn:
- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;
- wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur.
Wegverkeerslawaai in Annen
Op de hoofdwegen (zie paragraaf 3.6) in het dorp geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. De woongebieden in het dorp zijn aangewezen als een
30 km/uur-zone. Deze wegen zijn dus niet zoneplichtig.
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Voor de 50 km-wegen in het dorp geldt wel een geluidcontour. Het bestemmingsplan maakt het echter niet mogelijk om woningen langs deze
wegen richting de geluidbron (de weg) uit te breiden. Er zal dan ook geen
sprake zijn van een toename van het aantal geluidgehinderden.
Op één plek in Annen gaat de hiervoor beschreven situatie niet op. Dit betreft de inbreidingslocatie aan de zuidzijde van de Schipborgerweg. De
meest oostelijke woning in dit bouwplan valt nog juist binnen de geluidcontour van de Zuidlaarderweg. Omdat het vanuit stedenbouwkundig oogpunt
gewenst is dat de situering van deze woning aansluit bij de rooilijn van de
bestaande woningen aan de Zuidlaarderweg, is een overschrijding van de
geluidcontour hier acceptabel. Hiervoor is een hogere grenswaarde vastgesteld.
5.4.3. Duurzaamheid
Voor de ontwikkelingsmogelijkheden in het dorp zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij het standaardpakket van eisen van het Ministerie van VROM, neergelegd in het Nationaal Pakket Woningbouw (1996).
Eens per jaar worden de aanvullingen en wijzigingen hierop uitgebracht en
aan het pakket toegevoegd. De duurzaamheidsaspecten kunnen worden
onderverdeeld in enerzijds zaken met betrekking tot het ruimtelijk en technisch ontwerp plus uitvoering en anderzijds op aspecten met betrekking tot
de bouwwijze van gebouwen en de (leef)omgeving van de bebouwing.
In aansluiting op de door het rijk genoemde aandachtspunten, kan over de
verwerking van het duurzaam bouwen 12) in het ruimtelijk en civieltechnisch
ontwerp van het plan het volgende worden gezegd:
Algemeen / milieu. Bij de herinrichting van gebieden zal rekening worden gehouden met de aanwezige milieu- en natuurwaarden (aanwezige beplanting) in het plangebied en in de omgeving;
Verkeer. De binnen het bestemmingsplan vallende woonstraten worden/zijn ingericht als verblijfsgebied. Dit houdt in dat hier een 30
km/uur-regime gaat gelden;
Energie. In de bouwplannen zal zoveel mogelijk gestreefd worden naar
een gunstige bezonning voor actieve en passieve instraling;
Water. De toepassing van een 'verbeterd gescheiden rioolstelsel' of
een 'volledig gescheiden rioolstelsel' is het uitgangspunt.
Het hemelwater van de kavels, de daken en de overige verhardingsvlakken zal worden vastgehouden en ter plaatse worden geïnfiltreerd in
de bodem, voor zover dat mogelijk is;
Infrastructuur. Uit een oogpunt van eindigheid van natuurlijke grondstoffen, zal in de profilering van wegen en paden worden gezocht naar
beperking van de verhardingsoppervlakken, op plaatsen die zich hiervoor lenen.
12)

Duurzaam bouwen is erop gericht dat bij bouwen, gebruik, sloop of verbouwing zo
weinig mogelijk milieuproblemen ontstaan, zowel hier als elders, en zowel voor nu als
voor de toekomst. Tevens is duurzaam bouwen gericht op het toevoegen van kwaliteit als gezondheid, leefbaarheid en diversiteit voor huidige en toekomstige generaties.
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5.4.4. Nutsvoorzieningen (kabels en leidingen)
Binnen de bestemmingsplangrens ligt een watertransportleiding van de waterwinning / bottelarij. Deze is op de plankaart aangeduid door middel van
een aanvullende bestemming. Op deze wijze wordt voorkomen dat er zich
ter plaatse van de leiding ontwikkelingen voordoen die conflicteren met de
aanwezigheid van de leidingen.
5.4.5. Bodem
In totaal zijn 29 locaties in de kom van Annen onderzocht op mogelijke bodemverontreiniging. Hieronder bevinden zich ook twee voormalige stortplaatsen: de voormalige stortplaats “IJsbaan” aan de Havenstraat en de
voormalige stortplaats “Annerstreek” aan de Annerstreek. Voor beide locaties is geconcludeerd dat er geen sanerende maatregelen vereist zijn. Wel
zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien van het beheer ter plaatse.
In 1993 is het voormalige terrein van de kleiduivenschietbaan onderzocht
en daarmee is het verouderd. Toetsing aan de huidige normen is op zich
wenselijk. Binnen de toegekende bestemming “Sportdoeleinden” zijn echter
ter plaatse geen bouwmogelijkheden opgenomen. Om die reden wordt
vooralsnog geen nader onderzoek uitgevoerd. De situatie levert ook geen
gevaar op voor de volksgezondheid en wordt door het waterschap nauwkeurig in de gaten gehouden door regelmatig metingen uit te voeren.
De overige onderzochte locaties zijn milieuhygiënisch schoon of er heeft
nader onderzoek plaatsgevonden. In sommige gevallen heeft naar aanleiding van dit onderzoek sanering plaatsgevonden.
In de planning voor het eerste kwartaal van 2008 staat het opstellen van lokaal bodembeleid voor onze gemeente in het licht van het per 1 januari
2008 geldende nieuwe Besluit bodemkwaliteit.
Op de plekken waar ruimtelijke ontwikkelingen plaats kunnen vinden, zal
onderzoek overeenkomstig de Bouwverordening moeten bevestigen dat de
bodem van voldoende kwaliteit is om het bouwplan te kunnen realiseren.
5.4.6. Luchtkwaliteit
Algemeen
Op grond van het Besluit luchtkwaliteit (2005) gelden wettelijke grenswaarden ten aanzien van zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes,
lood, koolmonoxide en benzeen. Deze geven het kwaliteitsniveau van de
buitenlucht aan dat op een bepaald tijdstip bereikt moet zijn. Het Besluit
luchtkwaliteit verplicht bij het maken van ruimtelijke plannen de gevolgen
voor de luchtkwaliteit mee te wegen. In dit bestemmingsplan is onderzoek
gedaan in het kader van het eerder genoemde besluit (zie verderop in deze
paragraaf).
Luchtkwaliteit Drenthe
De lucht in Drenthe is schoon in vergelijking met andere gebieden in Nederland.
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Dat blijkt uit het ontwerp van het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit dat
het college van Gedeputeerde Staten op 17 januari 2007 heeft vastgesteld.
De provincie Drenthe heeft de huidige situatie van de luchtkwaliteit in Drenthe laten onderzoeken, waarbij onder andere gebruik gemaakt is van de
gemeentelijk rapportages over luchtkwaliteit. Uit dit onderzoek is gebleken
dat er geen overschrijdingen van de wettelijke grenswaarden in de provincie Drenthe bestaan.
Ook voor het jaar 2010 is nagegaan wat de kwaliteit van de lucht zal zijn,
rekening houdend met de nu bekende voornemens voor nieuwe ruimtelijke
en economische ontwikkelingen. Ook voor 2010 is de kans op overschrijding van de wettelijke grenswaarden niet groot. In de nabije toekomst bestaat er alleen een kleine kans dat er nog lokaal overschrijdingen voor fijnstof plaatsvinden. Op de lange termijn is deze kans te verwaarlozen.
Luchtkwaliteit in Annen
Voor Annen is alleen de luchtkwaliteit langs de doorgaande wegen relevant. Met behulp van het rekenmodel Car II is aan de hand van de verkeersintensiteiten van de weg met de hoogste verkeersintensiteit (de Anlooërweg) de luchtkwaliteit berekend (zie bijlage 6). De berekende waarden
blijven hier echter ver onder de grenswaarden van de hiervoor genoemde
stoffen. Dit geldt ook voor de overige wegen in het dorp, die een lagere
verkeersintensiteit dan de Anlooërweg hebben.
Wet luchtkwaliteit
Inmiddels is op 15 november 2007 de Wet luchtkwaliteit vastgesteld (deze
wet maakt deel uit van de gewijzigde Wet milieubeheer).
Ten opzichte van het Besluit luchtkwaliteit geldt op basis van de nieuwe
wet dat bepaalde projecten met getalsmatige grenzen “niet in betekenende
mate” bijdragen aan de luchtverontreiniging 13). Dit zijn onder andere:
woningbouwlocaties met niet meer dan 500 nieuwe woningen bij één
ontsluitingsweg en 1000 nieuwe woningen bij twee ontsluitingswegen;
kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet meer dan 33.333
m2 bij één ontsluitingsweg en 66.667 m2 bij twee ontsluitingswegen;
bepaalde landbouwinrichtingen 14).
Bovenstaande projecten mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor
luchtkwaliteit uitgevoerd worden. De eventuele uitbreidingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, zullen projecten zijn die “niet in betekenende mate” zullen bijdragen aan de luchtverontreiniging.

13)

14)

Een project draagt “niet in betekenende mate” bij aan de luchtverontreiniging als de
1%-grens niet wordt overschreden. De 1%-grens is gedefinieerd als 1% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijnstof (PM10) of stikstofdioxide (NO2).
3
Dit komt overeen met 0,4 microgram/m , voor zowel PM10 als NO2.
Akkerbouw- of tuinbouwbedrijven met open grondteelt; inrichtingen die uitsluitend of in
hoofdzaak bestemd zijn voor witlof-trek of teelt van eetbare paddestoelen of andere
gewassen in een gebouw; permanente en niet-verwarmde opstanden van glas of van
kunststof voor het telen van gewassen; permanente en verwarmde opstanden van glas
of van kunststof voor het telen van gewassen, mits niet groter dan 0,7 hectare; kinderboerderijen.
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Hiermee voldoet het plan aan de Wet luchtkwaliteit en zijn er op het gebied
van luchtkwaliteit geen belemmeringen te verwachten.
5. 5. Fysieke veiligheid
In bijlage 7 is de Notitie Bestemmingsplan Annen - Dorp, Eisen met betrekking tot fysieke veiligheid (2006) opgenomen. Naast externe veiligheid is
hierin aandacht voor bereikbaarheid van de objecten binnen het plan voor
hulpverleningsdiensten, bluswatervoorziening en het waarschuwings- en
alarmeringssysteem. De conclusies luiden als volgt:
Op basis van voorgaande hoofdstukken en de bijbehorende stukken zoals
het bestemmingsplan kan het volgende geconcludeerd worden.
5.5.1. Externe veiligheid
Op grond van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (REVI) en het Vuurwerkbesluit gelden
sinds 2004 wettelijke normen voor externe veiligheid met betrekking tot gevaarlijke stoffen. Het besluit heeft tot doel zowel individuele als groepen
burgers een minimum beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval
met gevaarlijke stoffen.
Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering.
Op grond van deze benadering worden grenzen gesteld aan de risico’s gelet op de kwetsbaarheid van de omgeving. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) 15).
Ten aanzien van het plaatsgebonden risico gelden harde grenswaarden en
afstanden. Binnen de PR-contouren mogen geen nieuwe kwetsbare objecten worden ingebracht. Voor ontwikkeling van nieuwe beperkt kwetsbare
objecten geldt dat de gemeente sterk wegende argumenten moet aandragen om een dergelijke nieuwe ontwikkeling te verantwoorden.
Er moet verantwoording worden afgelegd van het groepsrisico (GR). Dat
wil zeggen dat in deze toelichting van het bestemmingsplan inzicht moet
worden gegeven in de hoogte van het groepsrisico rond de inrichting.
Nieuwe ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van het groepsrisico, die
een wezenlijke toename teweegbrengen van het groepsrisico, zullen ook
moeten worden verantwoord. Door deze verantwoordingsplicht zal een bestuurlijke afweging en keuze worden gemaakt waarin de nieuwe ontwikkeling wordt afgewogen tegen aspecten als externe veiligheid, zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid, bereikbaarheid en economische belangen.

15)

Plaatsgebonden Risico (PR) is “het risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt
als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats
zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die
inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of een bestrijdingsmiddel betrokken is”. Groepsrisico (GR) is “de cumulatieve kansen per jaar dat ten minsite 10,
100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval
binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, een gevaarlijke afvalstof of een bestrijdingsmiddel betrokken is”.
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LPG-station Anlooërweg
Aan de Anlooërweg 6 ligt een LPG-station. Deze valt onder het BEVI. De
inrichting ligt niet in het plangebied, maar de risicocontour valt wel over een
deel van het plangebied. Binnen de volgende gestelde afstanden voor het
plaatsgebonden risico mogen zich geen kwetsbare objecten bevinden:
LPG-reservoir: 25 meter;
LPG-afgiftepunt: 15 meter;
LPG-vulpunt: 45 meter.
Binnen de contouren liggen geen kwetsbare objecten. De contouren van
het reservoir en het vulpunt liggen niet in het plangebied. Daarom kan met
dit bestemmingsplan niet geregeld worden dat er ook geen kwetsbare objecten kunnen komen. Een deel van de contour van het afgiftepunt ligt wel
over het plangebied. Dit heeft de bestemming “Verkeersdoeleinden”. Hier
mogen geen kwetsbare objecten gerealiseerd worden.
Het invloedsgebied van het groepsrisico is 150 meter van het vulpunt. Dit
ligt voor een deel over het plangebied. Het groepsrisico is berekend op basis van generieke en gegeven waarden. Deze berekening geeft een globale
indicatie over hoe het groepsrisico zich verhoudt ten opzichte van de
ori??ëntatiewaarde. Het groepsrisico is berekend op 7 personen per hectare. De oriënterende waarde ligt op 17 personen per hectare.
Er is dus geen overschrijding van de oriëntatiewaarde, dus is het groepsrisico geen probleem. Om te voorkomen dat het aantal personen per hectare
uitbreid en daarmee het groepsrisico toeneemt, is in de bouwvlakken binnen het invloedsgebied van het LPG-tankstation het maximum aantal
hoofdgebouwen weergegeven. Hierdoor kunnen er niet meer woningen bijkomen dan dat er in de huidige situatie staan.
Transport
De N34 loopt westelijk van het plangebied. Over deze weg vindt transport
van gevaarlijke stoffen plaats.
Volgens de Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen (2003) bezit deze
weg geen 10-6-contour en vindt er geen overschrijding plaats van het
groepsrisico. Ook wordt de weg niet aangemerkt als bijna-aandachtsgebied
PR of bijna-aandachtsgebied GR.
Gasleidingen
Door het plan Annen lopen geen hoofd- of regionale hogedruk aardgastransportleidingen van de Gasunie, de NAM of van Defensie.
5.5.2. Overige aspecten fysieke veiligheid
Bereikbaarheid
De infrastructuur voldoet, zover bekend, aan het gestelde in de Handreiking
bluswatervoorziening en bereikbaarheid NVBR.
Bluswatervoorziening
Binnen het bestemmingsgebied bevinden zich diverse brandkranen, met
een onderlinge afstand van tussen de 50 en 100 meter.
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Wenselijk zou zijn dat er om de 80 meter een brandkraan is gesitueerd.
Er is geen secundaire of tertiaire bluswatervoorziening voorhanden.
Repressieve dekking
Alle drie bovengenoemde punten bij elkaar opgeteld, kunnen we stellen dat
de opkomsttijd voor de overgrote meerderheid onder de 8 minuten (aanbevolen opkomsttijd) uitkomt.
Waarschuwings- en alarmeringsstelsel
In het gebied Annen bevindt zich één alarmpaal. Gezien de in de regio
aanwezige risico’s, komt dit overeen met de plaatsingscriteria.
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PLANBESCHRIJVING

6. 1. Toelichting op het juridisch systeem
Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden
van de gronden binnen het plangebied. De wijze waarop deze regeling juridisch kan worden vormgegeven, wordt in grote lijnen bepaald door de Wet
op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en het bijbehorende Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro).
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) op 1 juli 2008 is het
plan na de Overleg- en Inspraakronde aangepast conform de Wro en de
Bro. De inhoud en benamingen van de bestemmingen en de weergave
daarvan op de digitale verbeelding zijn niet gewijzigd. Dit om zoveel mogelijk aan te sluiten op het Handboek van de gemeente en de inhoud van het
plan zoals dat bestond ten tijde van het Overleg en de Inspraak. De huidige
systematiek en het kaartbeeld is dus behouden.
De aanpassing van het bestemmingsplan aan de Wro en het Bro houden
enkele wijzigingen in die in het bestemmingsplan zijn opgenomen.
Deze wijzigingen zijn de volgende:
de tekst van de Anti-dubbeltelbepaling en de bepalingen inzake het
Overgangsrecht zijn overgenomen uit het Bro. Deze bepalingen moeten in het bestemmingsplan verplicht worden overgenomen;
de bepaling die de stedenbouwkundige bepalingen door de Bouwverordening laat regelen, is niet langer opgenomen, omdat deze niet langer
in de Bouwverordening zijn opgenomen per 1 juli 2008. Dit betekent
onder andere dat in het bestemmingsplan regelingen zijn opgenomen
voor erf- en terreinafscheidingen;
de analoge plankaart bestaat in de nieuwe regelgeving niet meer. Dit
houdt in dat elke verwijzing naar de plankaart in het bestemmingsplan
is verdwenen. Wel zijn andere plaatsbepalingen opgenomen, zoals het
bestemmingsvlak of het bouwvlak. Dit heeft ook tot gevolg dat enkele
begrippen zijn aangepast. De plankaart heet nu de digitale verbeelding
van het bestemmingsplan;
vrijstellingen heten in de nieuwe wet- en regelgeving ontheffingen;
de sloopregeling voor karakteristieke gebouwen is nu vervat in een
sloopvergunning, conform artikel 3.20 Wro, in plaats van in een aanlegvergunning;
de strafbepalingen zijn vervallen. De algemene strafbepaling is nu geregeld in artikel 7.10 Wro en in diverse bestemmingen wordt hiernaar
verwezen.
Het bestemmingsplan bestaat uit een digitale verbeelding van het plan, regels en een toelichting. Op de digitale verbeelding zijn de bestemmingen
aangegeven. De bijbehorende bestemmingsbepalingen zijn in de regels
opgenomen. Hierin is juridisch vastgelegd wat op de betreffende gronden is
toegestaan.
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In de toelichting tenslotte is gemotiveerd hoe en waarom de bestemmingen
op deze wijze zijn geformuleerd en op de digitale verbeelding zijn aangebracht.
Het bestemmingsplan bevat twee typen flexibiliteitsbepalingen: ontheffingen en wijzigingsbevoegdheden. Binnen een aantal bestemmingen zijn
ontheffingen opgenomen. Dit is een regeling op basis van artikel 3.6 sub c
Wro, die Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid geeft van de geldende bestemming af te wijken. De afwijkingen moeten echter aan een
aantal criteria voldoen: de toetsingscriteria. Deze zijn bij de geformuleerde
ontheffingen opgenomen. Hiermee is de nodige flexibiliteit ingebracht in het
bestemmingsplan, waardoor niet voor elke kleine aanpassing binnen het
plangebied een nieuwe procedure hoeft te worden gevolgd.
Daarnaast bevat een aantal bestemmingen wijzigingsbevoegdheden ex artikel 3.6 sub a Wro. Deze geven Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid een (deel van een) bestemming te wijzigen. In dergelijke situaties wordt het voornemen ter inzage gelegd zodat belanghebbenden bezwaren kunnen indienen.
6. 2. Toelichting op de bestemmingen
- Algemeen Ruimtelijke structuur
Aan de wens om de ruimtelijke structuur van het dorp en de open plekken
in de lintbebouwing langs de Annerstreek te behouden, komt het bestemmingsplan tegemoet. Alleen binnen de bouwvlakken zoals op de plankaart
aangegeven mag bebouwing voorkomen. Daar waar open plekken zijn, is
een groenbestemming of de agrarische bestemming van toepassing. Hiermee wordt voorkomen dat deze plekken worden ingevuld.
Karakteristieke gebouwen
Eén van de uitgangspunten van het bestemmingsplan is het behouden van
de karakteristieke gebouwen. Binnen meerdere bestemmingen zijn gebouwen aangeduid als karakteristiek. Een overzicht van de karakteristieke gebouwen is in bijlage 1 bij deze plantoelichting opgenomen.
Deze gebouwen hebben op de digitale verbeelding een strak bouwvlak
rond het hoofdgebouw gekregen, zodat voorkomen wordt dat de karakteristieke kenmerken verloren gaan. Met behulp van welstand kunnen eventuele aanpassingen aan de gebouwen in goede banen worden geleid. In
het bestemmingsplan kan slechts de hoofdvorm van de gebouwen worden
vastgelegd. Wel zijn in paragraaf 3.1.2. de meest waardevolle bebouwingsen straatbeelden vastgelegd. Bij nieuwe ontwikkelingen die niet passen
binnen de bebouwingsbepalingen, zijn de beelden richtinggevend en geven
een aanvullende differentiatie op de welstandscriteria. Over architectuur en
kleurstelling doet de welstandsnota uitspraken. Eventuele bouwplannen
zullen aan zowel het bestemmingsplan als aan de welstandsnota worden
getoetst.
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In de verschillende bestemmingen is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, zodat (nu nog niet als karakteristiek aangemerkte) gebouwen als karakteristiek kunnen worden aangemerkt.
Daarnaast is het mogelijk dat een gebouw niet langer als karakteristiek
wordt aangemerkt. In dat geval is het mogelijk om ook door middel van een
wijzigingsbevoegdheid de aanduiding “karakteristiek” uit het bestemmingsvlak te verwijderen.
Herstructureringslocaties
Voor een aantal locaties in Annen is in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee een eventuele herstructureringsoperatie uitgevoerd kan worden. Het gaat om locaties waar een ontwikkeling mogelijk is van maatschappelijke functies en/of kleinschalige bedrijvigheid. Daarnaast betreft het gebiedjes met vier oudere huurwoningen
aan De Kruisakkers. Binnen de planperiode kunnen voor deze gebiedjes
initiatieven worden ontplooid.
Kamperen
In het plangebied liggen geen (kleinschalige) kampeerterreinen en natuurkampeerterreinen. In het voorontwerp facetbestemmingsplan “Kleinschalig
Kamperen Gemeente Aa en Hunze” (vastgesteld door Burgemeester en
Wethouders op 8 januari 2008) is een ontheffingsbevoegdheid opgenomen
om nieuwe kleinschalige kampeerterreinen toe te staan. Deze bevoegdheid
is alleen van toepassing op bestemmingsplannen voor het buitengebied.
Het is dus niet wenselijk dat er binnen Annen nieuwe kleinschalige kampeerterreinen ontstaan. Daarom is in alle bestemmingen het gebruik van
gronden als standplaats voor kampeermiddelen als strijdig gebruik aangemerkt. Hierbij gaat het om het commercieel aanbieden van (een) kampeerplek(ken).
- De bestemmingen Onderstaand is per bestemming een korte uitleg weergegeven van de wijze
waarop de planuitgangspunten uit hoofdstuk 3 zijn vertaald naar de digitale
verbeelding en de bijbehorende regels.
- Woondoeleinden (artikel 3 tot en met 6) Conserverend én ontwikkelingsgericht
Door middel van de bestemmingen Woondoeleinden 1 en Woondoeleinden
2 (artikel 3 en 4), komt het conserverende karakter van het bestemmingsplan tot uitdrukking. Het verschil tussen deze twee bestemmingen zit hem
in de toegestane bouwhoogte. Woondoeleinden 1 is van toepassing op de
woningen die bestaan uit één bouwlaag met kap. Hier is een goothoogte
van 4 en een bouwhoogte van 8 meter toegestaan. De woningen waarop
Woondoeleinden 2 rust zijn hoger. Binnen deze bestemming is de goot- en
bouwhoogte respectievelijk 7 en 10 meter.
De bestemmingen Woondoeleinden 3 en Woondoeleinden 4 (artikel 5 en 6)
gelden als ontwikkelingsgericht, zij het op beperkte schaal, voor de woonbebouwing gelegen langs de hoofdontsluitingsstructuur.
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Hier is de mogelijkheid van functieverruiming opgenomen. Lichte vormen
van bedrijvigheid, dienstverlening en detailhandel zijn hier mogelijk (zie ook
figuur 4 en paragraaf 3.1.2.) door gebruikmaking van de aan de bestemmingen gekoppelde ontheffing van de gebruiksregels. Daar waar dit al
aanwezig is, is dit aangeduid.
In het functieverruimingsgebied is een tweedeling te onderscheiden op basis van de reeds aanwezige functies. Rond de Brink en aan de Zuidlaarderweg, tot voorbij de Nijedijk, ligt de nadruk van de activiteiten, naast het
wonen, op detailhandel. Op grotere afstand van de Brink is de bedrijvigheid
meer verspreid en is er in mindere mate sprake van winkels. Conform deze
reeds aanwezige structuur, is in de zone van de Brink tot het winkelcentrum, naast de reeds genoemde functies, ook detailhandel naast de woonfunctie toegestaan. Langs de Annerstreek gelden dezelfde mogelijkheden,
met uitzondering van detailhandel. Het is de bedoeling dat detailhandel geconcentreerd blijft rond de Brink en langs de Zuidlaarderweg tot aan het
winkelcentrum.
Hoofdgebouwen binnen bouwvlakken
Voor alle woonbestemmingen geldt dat het hoofdgebouw binnen het bouwvlak gesitueerd moet zijn. Bijgebouwen, garages en dergelijke mogen zich
ook buiten dit bouwvlak bevinden. Voor het leggen van de bouwvlakken is
voor het hele dorp een eenduidige systematiek gehanteerd. Het bouwvlak
is zoveel mogelijk op de voorgevel van de woningen vastgelegd, waarmee
voorkomen wordt dat de woningen bij eventuele herbouw te ver worden teruggerooid. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is dat niet wenselijk. Er is
uitgegaan van een bouwvlakdiepte van 15 meter vanaf de voorgevel. Aan
de zijkanten van de woning moet minimaal 3 meter aanwezig zijn tot aan
de kavelgrens. Waar deze 3 meter nog ruimschoots aanwezig is, is het
bouwvlak aan de zijkanten op een afstand van 3 meter van de zijgevel gelegd. Daar waar de woningen dichter op de zijdelingse kavelgrens staan, is
in ieder geval een afstand van 3 meter tot de kavelgrens aangehouden.
Voor de woningen in rijen (al dan niet aan elkaar gebouwd) bestaat het
bouwvlak uit een strook waarbinnen meerdere woningen kunnen vallen.
Binnen zo'n strook mogen maximaal twee woningen aan elkaar zijn gebouwd tenzij op de plankaart is aangegeven dat er rijenwoningen zijn toegestaan binnen de betreffende strook. Zijn er grotere ruimten tussen de
woningen, dan is de bouwstrook onderbroken, zodat voorkomen wordt dat
er woningen in de tussenruimten gebouwd kunnen worden. Deze situatie
doet zich vooral in de linten voor.
De bijgebouwenregeling
De bijgebouwenregeling van de gemeente, die recentelijk is vervaardigd,
heeft model gestaan voor de regeling van aan- en uitbouwen en bijgebouwen in dit bestemmingsplan.
Deze mogen ook buiten het bouwvlak voorkomen, met dien verstande dat
de gezamenlijke oppervlakte niet meer dan 50% van de oppervlakte van
het bouwperceel zal bedragen, voor zover gelegen achter naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw, verminderd met de oppervlakte van
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het hoofdgebouw. Voor de toegestane hoogtes en dakhellingen zijn bouwregels opgenomen.
Bouwregels
De toegestane maatvoering, van zowel de hoofdgebouwen als de aan- en
uitbouwen en bijgebouwen, is in de bouwregels geregeld. Ook hiervoor
geldt dat aansluiting is gezocht bij de bijgebouwenregeling. Van deze bepalingen kan het college ontheffing verlenen. Hiervoor gelden echter toetsingscriteria die aan de betreffende ontheffingsmogelijkheid zijn toegevoegd.
- Woongebouwen (artikel 7) Voor een tweetal woongebouwen in Annen is de bestemming Woongebouwen opgenomen. Het betreft het woongebouw aan de Zetstee en het
gebouw op de hoek De Wolden - Spijkersboordijk. Er is hier voor een aparte bestemming gekozen, omdat zowel de omschrijving van de bestemming
als de bebouwingsbepalingen te sterk afwijken van de overige bebouwing
Annen. De bouwgrens is vrij strak rond de bebouwing gelegd zodat uitbreiding niet of nauwelijks mogelijk is. De toegestane maatvoering van de gebouwen is in het bouwvlak aangegeven.
- Wooncentrum (artikel 8) Wooncentrum ‘t Holthuys is van de bestemming Wooncentrum voorzien.
Ook voor dit gebouw geldt dat het specifieke, op de huidige bebouwing afgestemde, bebouwingsbepalingen kent. Binnen de bestemming zijn eveneens aan het wooncentrum gelieerde voorzieningen zoals sociaalmedische en sociaal-maatschappelijke voorzieningen mogelijk.
Voor de eventuele uitbreiding van de voorzieningen in de vorm van een
artsenpraktijk en wooneenheden is in het westelijk van het gebouw gelegen
groen een wijzigingsbevoegdheid opgenomen (dus in de bestemming
Groenvoorzieningen, artikel 21). In hoofdstuk 4 is een nadere beschrijving
van de ontwikkelingen op deze locatie weergegeven.
- Centrumdoeleinden (artikel 9) Om de concentratie van winkels in het winkelcentrum ook in de toekomst te
behouden en een vrije uitwisselbaarheid van functies mogelijk te maken
binnen dit gebied, is de bestemming Centrumdoeleinden opgenomen. Binnen deze bestemming zijn eveneens de horecagelegenheden geregeld.
- Maatschappelijke doeleinden 1 en Maatschappelijke doeleinden 2 (artikel
10 en 11) De maatschappelijke voorzieningen in het dorp, de school, het dorpshuis
en de bibliotheek, hebben de bestemming Maatschappelijke doeleinden
gekregen. Op de gronden rond de hiervoor genoemde voorzieningen is een
wijzigingsbevoegdheid gelegd (artikel 32 lid b).
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Hiermee kunnen de plannen voor herinrichting van het gebied (zoals beschreven in hoofdstuk 4) gerealiseerd worden. Door deze wijzigingsbevoegdheid op te nemen voor het hele gebied, kan in de komende jaren
adequaat worden omgegaan met de nog te concretiseren ontwikkelingen.
Het onderscheid tussen de twee maatschappelijke bestemmingen is gelegen in de zwaarte van de voorzieningen in milieuhygiënisch opzicht. De
zwaardere voorzieningen, die als categorie 3 zijn aangemerkt, zoals het
gebouw van gemeentewerken en het dorpshuis, zijn onder de bestemming
Maatschappelijke doeleinden 2 gebracht.
- Bedrijfsdoeleinden (artikel 12) De aard van de toegestane bedrijvigheid is vastgelegd door middel van een
koppeling met de Basiszoneringslijst van de VNG. In deze VNG-lijst, die als
bijlage aan de regels is toegevoegd, is (per bedrijfsvorm) informatie gegeven over de mogelijke milieubelasting van een bedrijfstype of -inrichting.
Het basisprincipe is dat categorie 1- en 2-bedrijven als passend worden
beschouwd in een woonomgeving.
Daarnaast is het bij ontheffing mogelijk gemaakt bedrijven te vestigen die
naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met categorie 1- en 2-bedrijven.
Voor de bedrijven uit categorie 3 of hoger is een specifieke aanduiding opgenomen waarmee alleen het huidige bedrijfstype op de betreffende locatie
aanwezig mag zijn. De aanduiding verwijst naar een lijst in de bijlage bij de
planregels waarin de huidige bedrijven zijn benoemd. Door op deze bedrijven een specifieke aanduiding te leggen wordt voorkomen dat er na bedrijfsbeëindiging opnieuw een categorie 3-bedrijf op de locatie kan worden
gevestigd. De woonfunctie in de directe omgeving van de bedrijfslocaties
wordt hiermee in milieuhygiënisch opzicht beschermd. In bijlage 3 is een
overzicht van de bedrijven en milieucategorieën in Annen opgenomen.
Een tweetal gebiedjes in Annen is aangewezen als ontwikkelingsgebied
waar nog uitbreiding van lichte vormen van bedrijvigheid plaats kan vinden
(zie ook hoofdstuk 4). Doordat er wijzigingsbevoegdheden op deze gebieden zijn gelegd kunnen er in beperkte mate bedrijf(jes), al dan niet met een
bedrijfswoning, worden toegevoegd. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat
de bedrijfswoningen op de openbare weg georiënteerd moeten zijn.
Voor de bedrijfslocatie vlak naast de Brink, te weten Brink 1 is er mogelijk
in de toekomst sprake van een bedrijfsverplaatsing. Om dit mogelijk te maken is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die een wijziging naar de
bestemming Woondoeleinden 3 mogelijk maakt.
- Detailhandelsdoeleinden (artikel 13) De gebouwen waarvan de hoofdfunctie uit detailhandel bestaat, en welke
niet in het winkelcentrum zijn gelegen, zijn onder de bestemming Detailhandelsdoeleinden gebracht. In figuur 7 is te zien welke panden dit betreft.
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De eventueel aanwezige bedrijfswoning is door middel van een aanduiding
vastgelegd. De winkels in het winkelcentrum zijn in een aparte bestemming
geregeld (artikel 9).
- Doeleinden van dienstverlening (artikel 14) De bestemming Doeleinden van dienstverlening ligt op de commerciële
voorzieningen, zoals de bank en een verzekeringskantoor.
De eventueel aanwezige bedrijfswoning is door middel van een aanduiding
vastgelegd. Voor de omvang van de gebouwen en de bijbehorende aan- en
uitbouwen en bijgebouwen, zijn enkele bebouwingsbepalingen opgenomen.
- Horecadoeleinden (artikel 15) Onder deze bestemming is het horecabedrijf aan de Brink geregeld. Voor
de bijbehorende bedrijfswoning is een aanduiding opgenomen. De bebouwing van het horecabedrijf is binnen het bouwvlak vastgelegd. Binnen het
bouwvlak is geen sprake meer van uitbreidingsruimte. De ontheffing om
gedeeltelijk buiten het bouwvlak te bouwen, wordt uitsluitend verleend als
het gaat om een ondergeschikte uitbreiding van het bestaande horecabedrijf.
Zwaardere vormen van horeca, zoals een bar-/dancing en een discotheek,
zijn als strijdig gebruik aangemerkt. Gezien de situering van horecavestiging tussen woonbebouwing wordt dit niet wenselijk geacht.
- Agrarische bebouwing (artikel 16) De agrarische bedrijven in het plangebied vallen onder bestemming Agrarische bebouwing. In zijn algemeenheid geldt dat de agrarische bedrijfsbebouwing moet voldoen aan de in het bouwvlak aangegeven bebouwingsbepalingen. Per agrarisch bedrijf is een bedrijfswoning toegestaan.
Het is een gegeven dat in de laatste decennia het aantal agrarische bedrijven gestaag is afgenomen. Dat deze trend zich in de komende planperiode
verder zal doorzetten, is een reële verwachting. Het bieden van extra bebouwingsmogelijkheden voor agrarische bedrijvigheid binnen de dorpskernen is niet realistisch. Daarentegen worden ruime mogelijkheden voor alternatieve ontwikkelingen gegeven. Naast verbreding van het agrarische
bedrijf kan, afhankelijk van de situering, gedacht worden aan kleinschalige
(recreatieve) bedrijfjes, winkeltjes aan huis, specifieke woon(zorg)vormen
of andere maatschappelijke functies. Daarbij is bij een doelmatige verbouwing een zorgvuldige afweging van de vaak kararakteristieke bebouwing
wenselijk.
- (Agrarische) cultuurgrond (artikel 17) De bestemming (Agrarische) cultuurgrond ligt op de cultuurgronden die
binnen de grenzen van de dorpen zijn gelegen, veelal achter de
(woon)bebouwing van het lint. Binnen deze bestemming kan het agrarisch
gebruik worden voortgezet.
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Door binnen deze bestemming geen bebouwing toe te staan, wordt gewaarborgd dat de open ruimten die met name langs de Annerstreek en de
Zuidlaarderweg voorkomen, behouden blijven.
- Recreatieve doeleinden (artikel 18) De manege aan de Havenstraat is onder de bestemming Recreatieve doeleinden gebracht. Voor de rijhal is een bouwvlak opgenomen.
- Sportdoeleinden (artikel 19) De ijsbaan, het zwembad en de sportvelden zijn in de bestemming Sportdoeleinden geregeld. Voor de bebouwing ten behoeve van onderhoud en
beheer is voor de bestemmingsvlakken een bebouwingspercentage van
5% opgenomen. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden om, naast de
reeds aanwezige bebouwing, in zeer beperkte mate bebouwing op de terreinen toe te voegen. Voor de sporthal en gebouwen zoals kantines en
kleedruimten, is, vanwege de ruimtelijke impact van een dergelijk gebouw,
een specifiek bouwvlak opgenomen. Ook voor de bestaande kantines en
kleedruimten en andere gebouwen ten behoeve van sociaal-culturele voorzieningen zijn bouwvlakken opgenomen. De toegestane hoogte van de gebouwen zijn, conform de huidige situatie, opgenomen in de bouwvlakken.
- Nutsdoeleinden (artikel 20) In het dorp is een aantal nutsgebouwtjes, elektriciteitshuisjes en dergelijke,
aanwezig die van de bestemming Nutsdoeleinden zijn voorzien. Gebouwtjes met een maximale hoogte van 3 meter en een oppervlakte kleiner dan
15 m2 zijn niet inbestemd. Bebouwing van deze omvang of kleiner is bouwvergunningsvrij en hoeft derhalve niet van een dergelijke bestemming te
worden voorzien.
- Groenvoorzieningen (artikel 21) Het openbare groen in en rond het dorp, dat een duidelijke ruimtelijk functie
heeft en bijdraagt aan de woonomgeving, is onder de bestemming Groenvoorzieningen gebracht. In paragraaf 3.7. is de groenstructuur en de specifieke waarden hiervan beschreven. Het gaat hierbij vooral om de open
groene plekken in en rond het dorp. Ook ontsluitingswegen, paden, speelvoorzieningen, sloten, en dergelijke kunnen binnen de bestemming voorkomen. Binnen de bestemming mogen geen gebouwen worden opgericht.
Aan de brinken in het dorp is een cultuurhistorische en ecologische waarde
toegekend. Deze groenelementen zijn daarom van een aanlegvergunningenstelsel voorzien.
Hiermee is voor ingrepen in en op deze gronden een specifieke vergunning
vereist.
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- Bebossing (artikel 22) De groenvoorzieningen in en rond het dorp die zich kenmerken door dichte
opgaande beplanting, zoals het groen rond het zwembadterrein en rond de
ijsbaan, zijn onder de bestemming Bebossing geregeld.
Het gaat om recreatief bos en de groenvoorzieningen die niet direct bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving. Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen voorkomen.
- Verkeersdoeleinden (artikel 23) De wegen in het dorp die een primaire functie voor de doorstroming van het
verkeer hebben zijn van de bestemming Verkeersdoeleinden voorzien. Ingrepen ten behoeve van de verbetering van de doorstroming van het verkeer of ten behoeve van de verkeersveiligheid kunnen binnen deze bestemming gerealiseerd worden.
- Verkeers- en verblijfsdoeleinden (artikel 24) De wegen in het dorp die naast de verkeersfunctie tevens een verblijfsfunctie hebben (de woonstraten), zijn van de bestemming Verkeers- en verblijfsdoeleinden voorzien. Onder deze bestemming vallen de straten, voetpaden, parkeerhavens en het kleinschalig openbaar groen. Het betreft hier
openbare ruimte die slechts een verkeersfunctie voor de directe
(woon)omgeving heeft. Daarnaast hebben deze gronden een (verblijfs)functie voor de omliggende (woon)bebouwing. Voorzover herinrichtingsmaatregelen ter verfraaiing van de woonomgeving en verbetering van
de verkeersveiligheid gewenst zijn, biedt deze bestemming hiervoor voldoende ruimte.
- Water (artikel 25) Alleen de waterlopen die betekenis hebben voor de ruimtelijke kwaliteit en
de waterhuishouding, zijn van een specifieke waterbestemming voorzien.
Door deze bestemming wordt voorkomen dat de waterlopen en -partijen
zomaar worden gewijzigd of worden omgelegd. Binnen de bestemming zijn
ook bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geregeld. Hieronder kunnen onder andere bruggen, dammen en/of duikers, worden verstaan. De overige
waterlopen in het plangebied die van ondergeschikt belang zijn, zijn in de
naastgelegen bestemmingen opgenomen.
- Dubbelbestemingsbepalingen - Leidingen - Waterleiding (artikel 27) De waterleidingen van en naar het waterwinbedrijf c.q. bottelarij zijn van de
aanvullende bestemming Leidingen - Waterleiding voorzien. De bestemming bestaat uit een zone van 5 meter aan weerszijden van de leiding.
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Door deze aanvullende bestemming wordt voorkomen dat er grondbewerkingen worden uitgevoerd die het functioneren van de leiding kunnen
schaden. Voor eventuele werkzaamheden binnen de zone is een aanlegvergunning vereist.
- Archeologisch waardevol gebied (artikel 28) Op de drie gebieden die op de Archeologische Monumentenkaart (AMK)
als gebieden met een archeologische waarde zijn aangemerkt (zie paragraaf 5.2.) is een aanlegvergunningenstelsel gelegd. Deze gebieden zijn
onder een dubbelbestemming gebracht. Zonder vergunning is het niet mogelijk werkzaamheden uit te voeren die de grond dieper dan 30 cm beroeren. Het gaat tevens om grondwerkzaamheden die een oppervlakte groter
dan 100 m2 beslaan. Gebruikelijke bewerkingen ten behoeve van tuinonderhoud kunnen dus zonder meer worden uitgevoerd.
In de voorwaarden van de aanlegvergunning is tevens opgenomen dat een
Inventariserend Veldonderzoek (IVO) moet aantonen of de vergunning verleend kan worden. Tevens dient de provinciaal archeoloog geraadpleegd te
worden vóórdat de vergunning kan worden verschaft. Deze regeling biedt
een garantie dat de archeologische waarden niet worden aangetast zonder
dat de deskundigen hiervan op de hoogte worden gesteld.
Het hunebed tussen de Zuidlaarderweg 38 en 40 is apart aangeduid als
monument en valt niet binnen deze dubbelbestemming. Door de monumentstatus wordt het hunebed reeds beschermd door andere wetgeving.
- Beschermwaardig houtopstand (artikel 29) Zoals in paragraaf 3.7. beschreven, wordt de boombeplanting die karakteristiek en kenmerkend is voor Annen, beschermd door middel van het bestemmingsplan. Hiervoor is de dubbelbestemming Beschermwaardig houtopstand opgenomen. Op de digitale verbeelding is aangegeven op welke
bomen deze bestemming betrekking heeft. De bestemming ligt óver de basisbestemmingen. Als in deze basisbestemmingen activiteiten zijn toegestaan die de bescherming van de bomen schaadt, gaat de dubbelbestemming dit tegen. Verder is er een aanlegvergunningenstelsel aan de bestemming toegevoegd. Voor grondbewerkingen dient vooraf een vergunning van Burgemeester en Wethouders te zijn verkregen.
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UITVOERBAARHEID

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheidsaspecten van een bestemmingsplan 16). In dat verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.
7. 1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Vanuit het oogpunt van maatschappelijke uitvoerbaarheid, is het gemeentebestuur van Aa en Hunze van mening dat burgers en belangenorganisaties
betrokken dienen te worden bij de planvorming. Dit is in eerste instantie
gebeurd in de vorm van het participatief proces van de Dorpsvisie Annen.
Samen met de dorpsbewoners is deze visie, die een belangrijke input voor
het bestemmingsplan is geweest, ontwikkeld.
Dit neemt niet weg dat een ieder, conform de Inspraakverordening, de gelegenheid heeft gekregen om op het bestemmingsplan te reageren. Het
verslag van de Inspraak is als hoofdstuk 8 aan deze bestemmingsplantoelichting toegevoegd. Ook is het plan voorgelegd aan de betrokken
diensten en instanties als bedoeld in het Overleg ex artikel 3.1.1 van het
Besluit op de ruimtelijke ordening.
Ten aanzien van de reacties uit de Inspraak- en Overlegronde heeft de
gemeentelijk een standpunt bepaald. Naar aanleiding hiervan is het bestemmingsplan op onderdelen aangepast.
Het plan ligt vervolgens ter visie. Bij de raad kunnen dan zienswijzen worden ingebracht. De volgende stap is dat de raad het plan, al dan niet gewijzigd, vaststelt.
7. 2. Economische uitvoerbaarheid
Het bestemmingsplan heeft grotendeels betrekking op bestaand bebouwd
gebied. Ten aanzien hiervan heeft het plan geen financiële gevolgen voor
de gemeente.
Voor die gebieden waar het bestemmingsplan ontwikkelingen mogelijk
maakt, is in dit stadium van het plan nog geen sluitende weergave van de
economische uitvoerbaarheid te geven.

16)

Artikel 9 lid 2 van het Besluit op de ruimtelijke ordening.
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INSPRAAK EN OVERLEG

8. 1. Inspraak
Het voorontwerp-bestemmingsplan Annen dorp heeft vanaf 6 september
2007 gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen voor Inspraak op grond van de Inspraakverordening Aa en Hunze. Binnen de inspraaktermijn zijn 98 Inspraakreacties ontvangen. In de Reactienota Inspraak en Overleg zijn de binnengekomen Inspraakreacties samengevat en
van commentaar voorzien. Deze nota is opgenomen als bijlage 8.
De binnengekomen inspraakreacties zijn opgenomen als bijlage van de reactienota.
Op 13 maart 2008 is een openbare raadsbijeenkomst gehouden in Annen
(Marktplaats Leefomgeving). Deze bijeenkomst vormt geen onderdeel van
de Inspraak. Het verslag van de bijeenkomst is opgenomen als bijlage bij
de Reactienota.
8. 2. Overleg
In het kader van het Overleg (ex artikel 10 Bro) is het voorontwerpbestemmingsplan toegezonden aan diverse overleginstanties. In de bovengenoemde Reactienota Inspraak en Overleg zijn de binnengekomen overlegreacties samengevat en voorzien van commentaar. De overlegreacties
zijn opgenomen als bijlage van de reactienota.
8. 3. Wijzigingen opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan
Naar aanleiding van de Overleg- en Inspraakprocedure en nieuwe onderzoeken is een aantal wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp van het
bestemmingsplan aangebracht. De belangrijkste wijzigingen betreffen:
aanpassing aan de nieuwe Wro en Bro (zie paragraaf 6.1);
de hoofdwatergangen zijn bestemd als “Water”;
het voet- en fietspad tussen de Annerstreek en Noordloo is bestemd
als “Groenvoorzieningen”;
de dubbelbestemming “Leidingen - Gasleiding” is verwijderd;
een strook rondom het bedrijventerrein ten noorden van de Schipborgerweg heeft de bestemming “Groenvoorzieningen” gekregen;
de volgende panden hebben niet meer de aanduiding “karakteristiek”
en de bouwvlakken zijn verruimd:
- Zuidlaarderweg 15, 21 en 30;
- Brink 1, 1a;
- De Hoek 5;
- Kruisstraat 15 en 6-8;
de volgende panden hebben de aanduiding “karakteristiek” gekregen
en de bouwvlakken zijn strakker gelegd:
- Anlooërweg 2;
- Annerstreek 65;
- Brink 20 en 22;
- Kruisakkers 16 en 32-24;
- Schoolstraat 24;
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- Spijkersboordijk tegenover 5 (lijkwagenhuisje);
- Zuidlaarderweg 31, 95, 54, 56 en 62;
bij de Kruisstraat 10 en Molenakkers 36 zijn de beschermwaardige
houtopstanden aangeduid en de beschermwaardige houtopstand bij de
Bartelaar 12 is op de juiste plek aangeduid;
van de locatie Ronkelskamp - Waardeel is de wijzigingsbevoegdheid
overeenkomstig het toenmalige artikel 32 lid D verwijderd;
van het gebied tussen de Zuidlaarderweg 38 en 40 is de dubbelbestemming “Archeologisch waardevol gebied” verwijderd en is het symbool van monument op de plankaart weergegeven;
de stukjes groen achter de woningen Westerveld 31 tot en met 37 en ’t
Veld 43 tot en met 49 hebben de bestemming “Woondoeleinden 1” gekregen’;
de wijzigingsbevoegdheid van de locatie Annerstreek 74 tot en met 80
en 96 tot en met 106 is verwijderd;
in het bouwvlak Zuidlaarderweg 61 is de goot- en bouwhoogte van 3
respectievelijk 11 meter aangegeven;
het perceel achter De Wolden 15 heeft de bestemming “Woondoeleinden 3” gekregen;
de locatie De Wolden 19 heeft de bestemming “Bedrijfsdoeleinden” gekregen;
de begrenzing van het evenemententerrein op de Brink is aangepast;
het bouwvlak op de locatie Kruisstraat 10 is vergroot;
op het sportterrein achter de Burgemeester Lambershal is een bouwvlak gelegd met goot- en bouwhoogte;
van het sportterrein en de parkeerplaats tussen de Vouwakkers en
Kerkakkers is de wijzigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 32 lid F
verwijderd;
van de locatie tussen de Geerakkers, Middenweg en Hofakkers is de
wijzigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 34 lid E verwijderd;
de grenzen van de wijzigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 34 lid
D op de locatie Paalslagen - Geerakkers is aangepast;
de strook langs het sportterrein bij het zwembad heeft de bestemming
“Bebossing” gekregen;
in de bouwvlakken aan de Kerkakkers 9 tot en met 15, 23 en 14 tot en
met 18 is aangegeven hoeveel hoofdgebouwen er gerealiseerd mogen
worden om zo te voorkomen dat het aantal personen binnen de invloedssfeer van het tankstation toeneemt;
de bouwhoogte van het perceel aan de Bartelaar 14 is aangepast naar
7 meter;
samenvattingen zijn opgenomen van:
- de voorgenomen differentiatie van het welstandsbeleid;
- de notitie Brede Samenwerking Aa en Hunze;
- het Toeristisch Recreatief OntwikkelingsPlan Aa en Hunze;
- de quickscan van de woningmarkt;
- de woonzorgprognose;
de keuze van de karakteristieke gebouwen is toegelicht;
de paragrafen archeologie, wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit zijn
geactualiseerd;
de paragraaf bodem is aangepast;
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de verantwoording van het groepsrisico is opgenomen in de paragraaf
Externe veiligheid;
het beleid ten aanzien van kamperen is geactualiseerd.
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RAADSVASTSTELLING

Het ontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan Annen dorp” heeft overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening (Wro, artikel 3:8) van 25 september
2008 tot en met 5 november 2008 ter visie gelegen op het gemeentehuis te
Gieten. Tijdens deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn
of haar zienswijze omtrent het plan kenbaar te maken. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt.
De gemeenteraad heeft de zienswijzen betrokken bij de besluitvorming
over de vaststelling van het bestemmingsplan in zijn vergadering van 30
september 2009. In de bijlagen zijn de stukken ten behoeve van de raadsvaststelling opgenomen.
Plankaart en regels
Bij de vaststelling zijn de volgende punten aangepast naar aanleiding van
de reactienota zienswijzen:
• de bestemmingsplangrens ter hoogte van het perceel De Wolden 11 is
gecorrigeerd op basis van het bestemmingsplan “Kern Annen - bestemmingsplan voor de kom 1979”;
• de gehele brink heeft de aanduiding “evenementen toegestaan” gekregen;
• in bijlage 2 van de regels zijn De Wolden 39/45 opgesplitst;
• in artikel 12 ‘Bedrijfsdoeleinden” is opgenomen dat een grotere oppervlakte dan 50 m2 is toegestaan als hiervoor een vergunning is verleend
voor de datum van vaststelling van dit bestemmingsplan;
• het bouwvlak op het perceel Zuidlaarderweg 22a/Schipborgerweg 7 is
aan de zuidkant vergroot op basis van het bestemmingsplan “Annen
Noord-West” (vasgesteld 1996, goedgekeurd 1997);
• de bestemmingsplangrens aan de noordkant van het perceel Zuidlaarderweg 22a is gecorrigeerd zodat de ontsluiting naar het perceel binnen
dit bestemmingsplan valt. De bossingel is bestemd als “Groenvoorzieningen”. In de regels is mogelijk gemaakt dat er ontsluitingswegen binnen deze bestemming vallen;
• het bouwvlak op perceel Kruisstraat 10 is gecorrigeerd op basis van het
bestemmingsplan “Kern Annen - bestemmingsplan voor de kom 1979”;
• de percelen Brink 3 en Kruisstraat 17 hebben de aanduiding “dienstverlening toegestaan” gekregen. De aanduiding is toegevoegd aan de bestemming “Woondoeleinden 3”.
Daarnaast zijn de volgende ambtshalve wijzigingen opgenomen:
• aan de wijzigingsbevoegdheid in artikel 12 “Bedrijfsdoeleinden” is de
bestemming “Maatschappelijke doeleinden” toegevoegd;
• de wijzigingsbevoegdheid in artikel 21 “Groenvoorzieningen” is verwijderd. Op de plankaart heeft de locatie ten westen van ’t Holthuys waar
de huisartsenpraktijk inclusief apotheek gevestigd zal worden de bestemming “Maatschappelijke doeleinden - 1” gekregen. De gronden die
bij de woningen aan de Ronkelskamp en Paalslagen, worden getrokken
hebben de bestemming “Woondoeleinden - 1” gekregen.
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De bestemmingen zijn gebaseerd op het vrijstellingsbesluit dat voor deze ontwikkeling is genomen;
binnen de bestemming “Groenvoorzieningen” wordt de aanduiding “Dierenweide met dierenverblijven” opgenomen. Deze aanduiding wordt ter
plaatse op de plankaart aangebracht;
de maatvoering van het drinkwaterbedrijf aan de Hullen en de toegestane bouwwerken is afgestemd op de maatvoering uit het bestemmingsplan “Annen De Haven” (vaststelling en goedkeuring 2001);
de maatvoering van de gebouwen op het sportterrein aan de Kruisakkers is afgestemd op het bestemmingsplan “Annen Dorp” (vastgesteld
1985 en goedgekeurd 1986);
in de bestemmingen “Woondoeleinden 1” en “Woondoeleinden 2” zijn
de artikelen 3.2.2 sub b en 3.4. sub d respectievelijk 4.2.2. sub b en 4.4.
sub a vervallen. De betreffende artikelen worden vernummerd.

Toelichting
Naar aanleiding van de aanpassingen aan de plankaart en regels is ook de
toelichting aangepast.
Verder wordt de toelichting ambtshalve op de volgende punten aangepast:
• bijlage 3 is geactualiseerd;
• de lijst met beschermwaardige houtopstanden is als bijlage 4 bij de toelichting opgenomen;
• recente beleids(ontwikkelingen) worden als tekstactualisering opgenomen.
===
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BIJLAGE 1

Overzicht karakteristieke
gebouwen

‘Lijst van gebouwen’
Van de onderstaande gebouwen wordt het bestaande hoofdgebouw in het bestemmingsplan
vastgelegd met een strak omlijnd bebouwingsvlak. De bestaande bouwhoogte wordt op de
kaart aangegeven.
Woonhuizen, waarvan het oppervlak nu beperkt is, mogen uitbreiden tot 100 m2 ten einde
het gebouw meer toekomstwaarde te geven. De gebouwen zijn specifiek aangeduid. De
uitbreiding dient met respect voor het bestaande hoofdgebouw te geschieden.

Anloërweg
2

Annerstreek
3, 13, 19, 23, 31, 35, 65,
60, 84 tot en met 90.

Bartelaar
3,
2, 4, 12

Brink
2, 4, 14, 20, 22

De Hoek
7, 9-11,
4

De Hullen
2

De Wolden
1 - 1a, 5, 7-9, 17, 19-21, 23, 27, 33, 39, 45
2, 4, 6

Havenstraat
12

Kruisakkers
16, 32-34

Kruisstraat
1, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 25, 27, 33
2, 10, 12, 16, 18, 20, 22

Markeweg
2, 12
13 - 31 (complex)

Molenakkers
35, 37, 39, 41
32 – 34, 36

Schoolstraat
5,
4 (deel van complex), 6, 8, 10, 12, 24, 26, 28, 30, 32

Spijkerboorsdijk
3, tegen over 5 (lijkwagenhuisje)

Zuidlaarderweg
23, 25, 27, 29 31, 33, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 75, 77, 93, 95, 99
54, 56, 58, 62, 64, 66, 84, 86, 90, 94, 116, 118, 120, 122

Wilgendijk
1, 11

BIJLAGE 2

Karakteristieke ensembles van
bebouwing, groenstructuren,
openbare en private ruimten

Karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en private
ruimten in Annen

In het navolgende is een beschrijving opgenomen van de karakteristieke ensembles van
bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten in Annen.
Annen is van oorsprong een esdorp. De oorspronkelijke ruimtelijke karakteristieken en de
grote verscheidenheid van de openbare ruimten, zijn nog goed waar te nemen en vormen
mede de basis voor de positieve ruimtelijke belevingswaarde van het dorp.
In de Nota Welstandsbeleid Aa en Hunze zijn voor de dorpen algemene
gebiedsbeschrijvingen en welstandscriteria op gebouwniveau aangegeven. Wat ontbreekt is
een ruimtelijk kader waarin per dorp is vastgelegd: “het karakteristieke ruimtelijke beeld van
gebouwen in hun omgeving”. Het karakteristieke ruimtelijke beeld wordt bepaald door
gebouwen in hun omgeving, met paden en wegen, bomen en ander groen, erfafscheidingen
en (boeren)erven, dit alles als één harmonieus geheel.
Ter ondervanging van dit ontbrekend ruimtelijk kader is in het navolgende de beschrijving
opgenomen van de karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en
private ruimten in Annen. Deze beschrijving vormt een basis voor ruimtelijke
onderbouwingen bij nieuwe ontwikkelingen. De Nota Welstandsbeleid met de
welstandgebieden met algemene gebiedsbeschrijvingen en welstandscriteria op
gebouwniveau geven meer specifieke informatie.
In Annen zijn 9 gebieden te onderscheiden waar de oorspronkelijke karakteristieken van het
historische esdorp en de uitwaaierende uitvalswegen zijn af te lezen en die essentieel zijn
voor de beleving van het dorp als geheel.
Deze 9 gebieden zijn in beeld gebracht door middel van foto’s. Van elk gebied zijn de
positieve karakteristieken van de ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en
private ruimten beknopt weergegeven. De volgende gebieden zijn onderscheiden:
1.
Grote Brink (welstandsgebied historische kern esdorp);
2.
Molenakkers, Schoolbrink, Schoolstraat en Kruisstraat (welstandsgebied historische
kern esdorp);
3.
Eexterweg en Kruisakkers (welstandsgebied historische kern esdorp);
4.
Bartelaar (welstandsgebied historische kern esdorp);
5.
Havenstraat en haven (welstandsgebied niet-planmatige uitbreiding en groengebieden
en sportparken);
6.
Spijkerboorsdijk (welstandsgebied historische kern esdorp en niet-planmatige
uitbreiding);
7.
Zuidlaarderweg (welstandsgebied niet-planmatige uitbreiding);
8.
Annerstreek (welstandsgebied niet-planmatige uitbreiding);
9.
Oude Groningerweg (welstandsgebied niet-planmatige uitbreiding, groengebieden en
sportparken en planmatig ontworpen uitbreiding).
Op basis van de Nota welstandsbeleid is voor de bebouwing in Annen globaal een drietal
gebieden te onderscheiden: Historisch esdorp, planmatige uitbreiding en niet-planmatige
uitbreiding. Bij de gebieden is aangegeven in welk gebied het valt.

1

Annen, Brink (/De Wolden) (welstandsgebied historische kern esdorp)
karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten

Positieve karakteristieken:
1.
groenstructuur: dominante groenstructuur met bomen van de 1e grootte, hoofdzakelijk Eiken,
rondom een zeer grote grasvlakte;
2.
bermen: gras;
3.
overgang openbaar privé: hagen;
4.
bebouwing: informele menging van bebouwing en open ruimten, afwisseling tussen kleine en
grote bouwvolumes, afwisseling in afstand tussen de gebouwen onderling, lage gootlijnen,
nokrichtingen merendeels loodrecht op de wegen rondom de Brink;
5.
esdorp: Grote Brink met enkele boerderijen en met doorzichten naar het landschap aan de
oostzijde en het westelijk historisch deel van het esdorp, de straten Molenakkers, Schoolstraat
en Kruisstraat.

2

Annen, Molenakkers, Schoolbrink, Schoolstraat, Kruisstraat, De Hoek (historische kern esdorp).
Karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten

Positieve karakteristieken:
1.
groenstructuur: oude brinken, bomen van de 1e grootte, hoofdzakelijk Eiken, op grasvlakken;
2.
bermen: molgoten van klinkers en gras;
3.
overgang openbaar privé: gras en hagen;
4.
bebouwing: informele menging van bebouwing en open ruimten, afwisseling tussen kleine en
grote bouwvolumes, afwisseling in afstand tussen de gebouwen onderling, afwisseling in
nokrichtingen en oriëntatie, lage gootlijnen;
esdorp: niveauverschillen, boerderijen op ruime open kavels met doorzichten vanaf de straten
5.
naar de Brink.

3

Annen, Eexterweg en Kruisakkers (welstandsgebied historische kern esdorp)
karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten

Positieve karakteristieken:
1. groenstructuur: bomen van de 1e grootte, gegroepeerd en in een onregelmatig patroon
2. bermen: gras
3. overgang openbaar privé: gras en hagen
4. bebouwing: afwisseling tussen kleine en grote bouwvolumes, afwisseling in afstand
tussen de gebouwen onderling, nokrichtingen merendeels loodrecht op de weg, lage
gootlijnen
5. esdorp: boerderijen op ruime open kavels met doorzichten vanaf de Kruisakkers naar het
landschap, de Zuidesch

4

Annen, Bartelaar (welstandsgebied historische kern esdorp)
karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten

Positieve karakteristieken:
1.
groenstructuur: brede grasvlakken en een enkele boom;
2.
bermen: gras;
3.
overgang openbaar privé: gras;
4.
bebouwing: gelegen langs taps toelopende rooilijnen, afwisseling tussen kleine en grote
bouwvolumes, aan de zuidzijde staat de bebouwing op ruime afstand van elkaar in een rooilijn,
aan noordzijde staat de bebouwing onder een hoek verspringend ten opzichte van elkaar, lage
gootlijnen, afwisseling in nokrichtingen;
5.
esdorp: niveauverschillen, enkele boerderijen en doorzichten naar het landschap, de Zuidesch.

5

Annen, Havenstraat en haven (welstandsgebied niet-planmatige uitbreiding en
groengebieden en sportparken)
karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten

Positieve karakteristieken:
1.
structuur: haven in oorspronkelijke vorm begrensd door houtsingel;
2.
bermen: gras;
3.
overgang openbaar privé: hagen en gras;
4.
bebouwing: kleinschalig, vrijstaand en individueel herkenbaar, rechte voorgevelrooilijn, lage
gootlijnen, nokrichtingen loodrecht op de weg;
5.
lintbebouwing tussen esdorp en haven overbrugt hoogteverschil.

6

Annen, Spijkerboorsdijk, entree dorp (welstandsgebieden historische kern esdorp en nietplanmatige uitbreiding)
karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten

Positieve karakteristieken:
1.
groenstructuur: bomen van de 1e grootte, Beuken en Linden;
2.
bermen: gras;
3.
overgang openbaar privé: hagen en gras;
4.
bebouwing: afwisseling tussen kleine en grote bouwvolumes, grote afwisseling in afstand
tussen de gebouwen onderling, lage gootlijnen, gevarieerde nokrichtingen;
5.
lintbebouwing: doorzichten naar het landschap.

7

Annen, Zuidlaarderweg (welstandsgebied niet-planmatige uitbreiding)
karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten

Positieve karakteristieken:
1. groenstructuur: bomen van de 1e grootte in een regelmatig patroon vormen een krachtige lineaire
structuur, hoofdzakelijk Beuken en Linden;
2. bermen: gras;
3. overgang openbaar privé: hagen;
4. bebouwing: kleinschalig, vrijstaand en individueel herkenbaar, licht verspringende
voorgevelrooilijn, lage gootlijnen, nokrichtingen loodrecht op de weg;
5. restanten karakteristieken lintbebouwing: doorzichten naar het landschap en enkele boerderijen.

8

Annen, Annerstreek (welstandsgebieden niet-planmatige uitbreiding)
karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten

Positieve karakteristieken:
e
1.
groenstructuur: bomen van de 1 grootte in een onregelmatig patroon, hoofdzakelijk Eiken
2.
bermen: gras;
3.
overgang openbaar privé: hagen en gras;
4.
bebouwing: kleinschalig, vrijstaand en individueel herkenbaar, licht verspringende
voorgevelrooilijn, lage gootlijnen, nokrichtingen loodrecht op de weg;
5.
lintbebouwing: westzijde met lint van gevarieerde vrijstaande bebouwing, oostzijde open
landschap met enkele boerderijen en woningen.

9

Annen, Oude Groningerweg (welstandsgebieden niet-planmatige uitbreiding,
groengebieden en sportparken en planmatig ontworpen uitbreiding)
karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten

Positieve karakteristieken:
1.
groenstructuur: bomen en struiken;
2.
bermen: gras;
3.
overgang openbaar privé: hagen, bomen en struiken;
4.
bebouwing: kleinschalig, vrijstaand, lage gootlijnen;
5.
hunebed aan de noordzijde en uitzicht naar het landschap aan de zuidzijde.

BIJLAGE 3

Bedrijven en voorzieningen

Bedrijven en voorzieningen

BEDRIJF/VOORZIENING

Adres

Akkerbouwbedrijf
Makelaar

Annerstreek 5
Annerstreek 25

Milieucategorie
(VNG)
2
1

Akkerbouwbedrijf
Klussenbedrijf
Garage + taxibedrijf
Repair centrum
Cafébedrijf
Grondverzetbedrijf
Akkerbouwbedrijf
Installatiebedrijf
Bouwbedrijf
Metaalconstructiebedrijf
Mechanisatiebedrijf
Garage
landbouwwerktuigenopslag
Manege

Bartelaar 6
Bartelaar 14
Brink 1 + 26
Brink 2
Brink 18
De Goorns 2
De Wolden 11
De Wolden 19
De Wolden 23
De Wolden 39
De Wolden 45
Havenstraat 9
Havenstraat
Havenstraat 16

2
3
3
1
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3

Installatiebedrijf
Beveiligingskantoor
Bouwmarkt
Psychologiepraktijk
Bibliotheek
Voetbalvereniging
Tennisclub
Kinderopvang en
sportmassage
Tandartspraktijk
Sporthal

Kruisakkers 1
Kruisakkers 3
Kruisakkers 14
Kruisakkers 32-34
Kruisakkers 34A
Kruisakkers 38/40a
Kruisakkers 38A
Kruisakkers 39

3
1
2
1
1
3
3
1

Kruisakkers 39b
Kruisakkers 40 (38,
invent.)
Kruisakkers 40
Kruisakkers 40B
Kruisstraat 10
Kruisstraat
15/Schoolstraat 26
Kruisstraat 17
Kruisstraat 18

1
3
2
2
3
3

Kruisstraat 20
Lange Landen 2
Molenakkers 36
Noordloo 9
Ronkelskamp 40
Ronkelskamp 47
Schipborgerweg 7
Schipborgerweg 7b

2
2
2
2
4
2
1
2

Postduivenvereniging
Verzekeringskantoor
Veehouderij
Schildersbedrijf
Adviesbureau
Antiekverkoop en reparatie
Bed en breakfast
Kinderopvang
Akkerbouwbedrijf
Hondentrim
Zwembad De Borghoorns
Kinderopvang
Accountantskantoor
Opslag en transport

Bijzonderheden
hobbymatig

k

k
k
k
k
k
k
k
naast nr.16

k

verenigingsgebouwtje

k

1
2

(bedrijfsterrein)

Tandartsenpraktijk
Makelaar
Opslag- en werkplaats
Brandweerpost
Aannemersbedrijf
Waterwinning/bottelarij

Spijkerboorsdijk 1A
Spijkerboorsdijk 2
Spijkerboorsdijk 3
Spijkerboorsdijk 3B
Spijkerboorsdijk 4
Spijkerboorsdijk 6b

1
1
3
3
3
3/4

Verzorgingshuis ‘t
Holthuys
Sanitair/Fitnescentrum
Chirologie
Akkerbouwbedrijf
Fietsenzaak
2de hands kleding + kado’s
Dierenartspraktijk +
verkoop
Hengelsportzaak
Restaurant
Supermarkt
Supermarkt
VVV
Bloemist
Groenteboer
Drogist
Reisbureau
Kledingzaak
Slijterij
Bakkerij
Hovenier
Theater
Veehouderij
Kapsalon
Café/restaurant/cafetaria
Slagerij
Handel antiek/diversen
Rabobank
Verkoop/vermaak
protheses

Wepel 2

2

Zuidlaarderweg 24
Zuidlaarderweg 24a
Zuidlaarderweg 61
Zuidlaarderweg 65
Zuidlaarderweg 66
Zuidlaarderweg 69

2
1
2
2
1
2

Zuidlaarderweg 73
Zuidlaarderweg 79
Zuidlaarderweg 85
Zuidlaarderweg 89

1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
1
2
1

k=

Zuidlaarderweg 94
Zuidlaarderweg 97
Zuidlaarderweg 99
Zuidlaarderweg 100
Zuidlaarderweg 102
Zuidlaarderweg 106
Zuidlaarderweg 120
Zuidlaarderweg 124
Zuidlaarderweg 124a

Categorie afhankelijk
van vermogen

hobbymatig

Winkelcentrum
Winkelcentrum
Winkelcentrum
Winkelcentrum
Winkelcentrum
Winkelcentrum
Winkelcentrum
Winkelcentrum
Winkelcentrum
Winkelcentrum
Winkelcentrum

kleinschalig bedrijf naar karakter en de omvang van het bedrijf en de ligging ten opzichte van de
dorpsbebouwing (bron: beleidsnotitie Kleinschalige bedrijvigheid).

BIJLAGE 4
Lijst
beschermwaardige
houtopstanden

Beschermwaardige houtopstanden Annen
Straatnaam

Huisnummer Plaats

Eigendomssituatie Boomsoort

Bartelaar
Kruisstraat
Kruisstraat
Kruisstraat
Kruisstraat
Kruisstraat
Kruisstraat
Kruisstraat
Kruisstraat
Kruisstraat
Kruisstraat
Kruisstraat
Bartelaar
De Hullen
Spijkerboorsdijk
Spijkerboorsdijk
De Wolden
Molenakkers
De Hoek
Zuidlaarderweg
Zuidlaarderweg
Holtkampen
Holtkampen
Holtkampen

12
10
12
12
20
20
24a
24a
24a
24a
28a
28a
2
8
3
3
2
36
7
59
30
3
3
3

Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier

* L/P = Landelijk/Provinciaal
G = Gemeente

Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
Annen

Nederlandse naam
Peer
Eik
Beuk
Treures
Eik
Beuk
Paardekastanje
Linde
Eik
Beuk
Eik
Es
Beuk
Paardekastanje
Esdoorn
Beuk
Linde
Linde
Linde
Eik
Esdoorn
Linde
Eik
Beuk

Latijnse naam
Pyrus
Quercus robur
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior 'Pendula'
Quercus robur
Fagus sylvatica
Aesculus hippocastanum
Tilia europea
Quercus robur
Fagus sylvatica
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Fagus sylvatica 'Atropurpurea'
Aesculus
Acer
Fagus sylvatica
Tilia platyphilos
Tilia europea
Tilia
Quercus robur
Acer
Tilia europea
Quercus robur
Fagus sylvatica

Aantal

Van lijst *

1
1
1
1
3
2
4
2
2
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

L/P
G
G
G
L/P
G
L/P
L/P
G
G
G
G
L/P
G
L/P
L/P
L/P
L/P
L/P
G
L/P
L/P
G
G
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Wateradvies

Wateradvies

Van: Galetzka, Emiel
Verzonden: donderdag 5 april 2007 17:15
Aan: 'a.schuiling@vijn.nl'
Onderwerp: info Waterparg Annen,

Het bestemmingsplan Annen betreft een actualisatie van het
bestemmingsplan waarbij het accent op conserveren van de bestaande situatie
ligt.
In de waterparagraaf van het bestemmingsplan moet worden aangegeven dat in
algemene zin rekening moet worden gehouden met de instandhouding van het
watersysteem en dat bij nieuwe ontwikkelingen aandacht moet worden besteed
aan de verbetering van het watersysteem. Zoals opvangen van de wateropgave
in het gehele plangebied. In vele gevallen is het ruimtelijk/economisch
gezien in bestaand stedelijk gebied een lastige opgave een gewenste (open)
waterberging te realiseren. Echter bij (nieuwe) ontwikkelingen in het
plangebied, revitalisering of herstructurering en is het echter wel gewenst
mogelijkheden voor vergroting van de berging nader te onderzoeken en mee te
nemen, dit kan eventueel in overleg met het Waterschap ook worden
gerealiseerd in combinatie met andere gebruiksfuncties in het plangebied of
in de directe omgeving. Ook dient er aandacht te worden geschonken aan de
waterkwaliteit. Activiteiten in het plangebied dienen erop gericht te
zijn de goede waterkwaliteit te handhaven en op die locaties waar de
waterkwaliteit nog niet voldoet te verbeteren.

Met vriendelijke groet,
Emiel Galetzka,

Afdeling Beleid, Plannen en Projecten
Waterschap Hunze en Aa's
Aquapark 5, Veendam
Postbus 195, 9640 AD Veendam
Tel: (0598) 69 3248
Fax: (0598) 693 893

###########################################
Disclaimer:
Aan deze e-mail en de inhoud daarvan kunnen geen rechten ontleend worden.
Uitsluitend een document dat door een bevoegd persoon namens waterschap
Hunze en Aa's is ondertekend is bindend.
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Luchtkwaliteit
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Inleiding
De gemeente Aa en Hunze is bezig het bestemmingsplan te herzien voor het gebied Annen dorp.
Omdat fysieke veiligheid een belangrijke voorwaarde is voor een aangename woon-, werk- en
leefomgeving, wordt in deze notitie richting gegeven aan het beoogde veiligheidsniveau.
In deze notitie wordt getoetst aan bestaande regelgeving en normen voor (externe) veiligheid,
bereikbaarheid, bluswatervoorziening, repressieve dekking en alarmeringssystemen welke onderdeel
zijn van de veiligheidsketen: pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg en worden de
nodige conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven op basis van de tot op heden bekende
gegevens. Zodra verdere plannen ontwikkeld gaan worden dient de brandweer in een vroeg stadium
bij de plannen betrokken te worden om op basis van deze notitie advies uit te brengen.
Naast het toetsen van het bestemmingsplan aan dit veiligheidsplan is het noodzakelijk om bij de
definitieve invulling van de plannen regelmatig contact te houden en/of regulier overleg te plegen met
de brandweer om tot een goede en veilige invulling te komen.
Leeswijzer:
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de eisen die te maken hebben met (externe) veiligheid, waarbij een
korte uitleg gegeven wordt over het besluit externe veiligheid, de toepassing en een uitwerking van de
tot nu toe bekende objecten als voorbeeld.
Hoofdstuk 2 behandelt alle eisen die te maken hebben met de bereikbaarheid van de objecten binnen
het plan voor hulpverleningsdiensten. Er wordt ingegaan op de ontsluiting, afmetingen wegen en de
inrichting van de wegen.
De bluswatervoorziening die van belang is voor de repressie komt aan bod in hoofdstuk 3. Hoofdstuk
4 beschrijft de repressieve dekking. Het waarschuwings- en alarmeringssysteem wordt in hoofdstuk 5
behandeld. Deze notitie eindigt met conclusies en aanbevelingen op basis van de in de verschillende
hoofdstukken beschreven eisen.
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1. (Externe) veiligheid
Bij het begrip (externe) veiligheid kan men denken aan de bescherming tegen risico’s die men loopt in
de nabijheid van inrichtingen, leidingen en wegen waar incidenten kunnen voorkomen waarbij
gevaarlijke stoffen betrokken zijn of andere gevaarlijke situaties kunnen ontstaan (bijv. knappen van
hoogspanningdraden).
1.1 Besluit externe veiligheid inrichtingen en risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
Het besluit heeft tot doel de risico’s waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door
activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Naast
het besluit externe veiligheid inrichtingen is er ook de circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke
stoffen 1 welke aansluit op de BEVI en waarin het beleid over de afweging van de veiligheidsbelangen
die een rol spelen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving uiteengezet wordt.
1.1.1. Werkwijze
Het bovengenoemde besluit en de circulaire dienen onder andere toegepast te worden bij de
beslissing op een aanvraag om een milieuvergunning, de vaststelling van een bestemmingsplan, de
verlening van vrijstelling van een geldend bestemmingsplan, de afgifte van een verklaring van geen
bezwaar ten behoeve van een zodanige vrijstelling, alsmede de goedkeuring van het
bestemmingsplan en wijzigingen op bestaande bestemmingsplannen.
Bij het beoordelen van plannen dient bekeken te worden of voor de burgers het minimum
beschermingsniveau gehandhaafd wordt/blijft (plaatsgebonden risico). Voor de risicocontour van het
plaatsgebonden risico (PR) geldt dat in een straal van 10-6 per jaar geen kwetsbare (grenswaarde) en
beperkt kwetsbare (richtwaarde) objecten gebouwd worden.
Daarnaast dient de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers expliciet te worden afgewogen en
verantwoord (groepsrisico). Voor het groepsrisico geldt dat onderbouwing van het risico dient plaats te
vinden als:
- Het groepsrisico t.o.v. voorgaande berekening verhoogd is, of
- Het groepsrisico boven de gestelde orientatiewaarde uitkomt.
Het Besluit Externe veiligheid inrichtingen (BEVI) is van toepassing op:
• Een inrichting waarop het besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) 1999 van toepassing is.
• Een inrichting die bestemd is voor de opslag in het verband met het vervoer van gevaarlijke
stoffen, opslag van verpakte gevaarlijke stoffen gedurende korte tijd en in afwachting van
aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger, met inbegrip van het laden en
lossen van die stoffen en de overbrenging daarvan naar of van een andere tak van vervoer,
voor zover daadwerkelijk in aansluitend vervoer is voorzien en de betrokken gevaarlijke
stoffen in hun oorspronkelijke verpakking blijven.
• Een door onze minister bij regeling aangewezen spoorweg emplacement dat gebruikt wordt
voor het rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen.
• Andere door de minister bij regeling aangewezen categorieën van inrichtingen, waarvan het
plaatsgebonden risico hoger is of kan zijn dan 10-6 per jaar.
• Een LPG-station als bedoeld in artikel 1, 1e lid, onderdeel B van het besluit LPG-tankstations
milieubeheer.
• Een inrichting waar gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen in
emballage worden opgeslagen in een hoeveelheid van meer dan 10.000 kg per opslagplaats.
• Een inrichting waarin een koel- of vriesinstallatie aanwezig is met een inhoud van meer dan
400 kg. Ammoniak.

1 De circulaire kan gezien worden als voorbode ven een wettelijke verankering van de risiconormen (NMP-4)
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1.1.2 Definities in het kader van externe veiligheid en risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen:
Kwetsbaar object:
1. Woningen niet gelijk aan woningen genoemd onder beperkt kwetsbare objecten.
2. Gebouwen bestemd voor het verblijf van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten zoals:
a. Ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen.
b. Scholen.
c. Gebouwen of gedeelten daarvan , bestemd voor dagopvang van minderjarigen.
3. Gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag
aanwezig zijn zoals:
a. Kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per
object.
b. Complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto
vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto
vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per winkel, voorzover in die complexen of in die
winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis.
4. Kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen
gedurende meerdere aaneengesloten dagen.
Beperkt kwetsbaar object:
1. Verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal 2 woningen per
hectare.
2. Dienst- en bedrijfswoningen van derden.
3. Kantoorgebouwen, anders dan genoemd onder kwetsbaar object punt 3.
4. Hotels & restaurants anders dan genoemd onder kwetsbaar object punt 3.
5. Sporthallen, zwembaden en speeltuinen.
6. Winkels, anders dan genoemd onder kwetsbaar object punt 3.
7. Sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden anders dan
genoemd onder kwetsbaar object.
8. Bedrijfsgebouwen anders dan genoemd onder kwetsbaar object.
9. Gebouwen die gelijkgesteld kunnen worden met bovengenoemde objecten uit hoofde van de
gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat
daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval,
voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn.
10. Objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een
gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke
stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat
ongeval.
Plaatsgebonden risico (PR): risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar
dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als
rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof,
gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is.
Groepsrisico (GR): cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden
als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid of het invloedsgebied van een inrichting en een
ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of
bestrijdingsmiddel betrokken is.
Externe veiligheid: Kans om buiten een inrichting te overlijden als rechtstreeks gevolg van een
ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
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1.1.3 Consequenties BEVI en risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen voor Annen dorp
Binnen het bestemmingsplan Annen bevinden zich de volgende objecten die onder het BEVI vallen:
- LPG station BP, Anlooerweg 6, Annen. Voor dit station geldt
Situatie

LPG tankstation met een
doorzet tot 1000 m3 / jaar
(doorzet 625 m3 – jaar 2003)

PR contour
(m) vanaf
vulpunt

PR contour
(m) vanaf
afleverzuil

PR 10-6

PR contour
(m) vanaf
ondergrond
reservoir
PR 10-6

PR 10-6

Afstand (m) tot
grens
invloedsgebied
(1%)
GR

35

25

15

150

Op dit moment bevinden zich, conform het besluit, geen kwetsbare objecten binnen de PR-contour.
Voor de toekomst geldt dat binnen de PR contouren geen nieuwe kwetsbare objecten mogen worden
ingebracht. Voor ontwikkeling van nieuwe beperkt kwetsbare objecten geldt dat de gemeente hiertoe
sterk wegende argumenten moet aandragen om deze nieuwe ontwikkeling te verantwoorden.
Nieuwe ontwikkelingen binnen de Groepsrisico-contour, die een wezenlijke toename teweeg brengt
van het groepsrisico, zullen moeten worden verantwoord. Door deze verantwoordingsplicht zal een
bestuurlijke afweging en keuze worden gemaakt waarin de nieuwe ontwikkeling wordt afgewogen
tegen aspecten als externe veiligheid, zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid, bereikbaarheid en
economische belangen.
Transport
De N34 loopt westelijk van het plangebied. Over deze weg zal transport van gevaarlijke stoffen plaats
vinden. Volgens de risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen (2003) bezit deze weg geen 10-6
contour en vindt er geen overschrijding plaats van het groepsrisico. Ook wordt de weg niet
aangemerkt als bijna_aandachtsgebied PR of bijna_aandachtsgebied GR.

Overige inrichtingen
Geen
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1.2 Overige eisen m.b.t. veiligheid
Naast bovengenoemde besluit en circulaire zijn er nog andere normen die betrekking hebben op
veiligheid.
Hogedruk aardgastransportleidingen:
In 1984 heeft het ministerie van VROM een circulaire 2 uitgebracht waarin aangegeven wordt op welke
wijze een verantwoorde zonering toegepast kan worden bij o.a. nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in
de omgeving van bestaande aardgastransportleidingen. Hieronder worden de onderwerpen uit deze
circulaire behandeld die betrekking hebben op het bestemmingsplan Annen.
Definities:
- Toetsingsafstand: de afstand waarbinnen de aard van de omgeving moet worden nagegaan.
- Bebouwingsafstand: de kleinste afstand tussen het “hart” van de leiding en de buitenzijde van een
gebouw.
- Woonbebouwing: bebouwing bestemd voor permanente bewoning, onderscheiden in drie groepen
o Flatgebouw: gebouwen met meer dan drie bovengrondse woonlagen
o Woonwijk: naast elkaar staande woningen die voornamelijk een onderlinge afstand
hebben van minder dan 10 meter
o Incidentele bebouwing: vrijstaande woningen verspreid over een groot gebied en
lintbebouwing loodrecht op de leiding
- Bijzondere objecten:
o Categorie I:
Bejaardentehuizen en verpleeginrichtingen
Scholen en winkelcentra
Hotels en kantoorgebouwen bestemd voor meer dan 50 personen
Objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals computer- en
telefooncentrales, gebouwen met vluchtleidingapparatuur
Objecten die door secundaire effecten een verhoogd risico met zich meebrengen,
zoals bovengrondse installaties en opslagtanks voor brandbare, explosieve en/of
giftige stoffen.
o Categorie II
Sporthallen en zwembaden
Weidewinkels
Hotels en kantoorgebouwen, voor zover zij niet onder categorie I vallen
Industriegebouw, zoals productiehallen en werkplaatsen voor zover zij niet onder
categorie I vallen.
- Overige gebouwen: schuren, opslagplaatsen, dierenverblijven, zomerhuisjes, kassen en
dergelijke.
Bepaling van de bebouwingsafstanden
Het streven dient erop gericht te zijn ten minste de toetsingsafstand aan te houden van de leiding tot
woonbebouwing of een bijzonder object. Planologische, technische en economische belangen kunnen
leiden tot een kleinere afstand dan de toetsingafstand. In tabellen in de circulaire zijn de diverse
afstanden aangegeven.
Situatie Annen
Door het plan Annen lopen geen hogedruk aardgastransportleidingen van de Gasunie, de NAM of van
defensie.
Hoogspanningskabels:afstand van 50 m tot bebouwing 3 in verband met risico’s van het knappen van
draden. Tevens dient rekening gehouden te worden met een veiligheidsafstand van bebouwing tot het
hart van de hoogspanningskabels voor het geval er brand uitbreekt en de repressieve dienst hulp
moet komen verlenen. Ten oosten van Annen, buiten het plangebied is een hoogspanningsleiding
aanwezig.

2 Circulaire zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen 1984, ministerie van VROM
3 Bedrijven en milieuzonering (nr. 9) VNG 2001
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Woningen en overige gebouwen: dienen te voldoen aan de modelbouwverordening 4 .

2. Bereikbaarheid

5

Indien er calamiteiten plaatsvinden is het van belang dat de infrastructuur zodanig is dat de
hulpverleningsdiensten ter plaatse kunnen komen en zonder beperkingen hulp kunnen verlenen.
Hiertoe dienen de volgende eisen in acht te worden genomen.
2.1 Ontsluiting
Alle objecten binnen het plan dienen voor zoveel mogelijk via 2 onafhankelijke wegen bereikbaar te
zijn voor hulpverleningsdiensten. Deze eis geldt niet alleen als het gehele plan gereed is, maar ook
tijdens bouwfasen.
2.2 Afmetingen (nieuwe) wegen
Breedte:
• Tweerichtingsverkeer: minimaal 8 m. breed.
• Eenrichtingsverkeer: breedte minimaal 5,5 m.
• Echte erftoegangswegen: breedte 4,5m.
Overige maten:
• Doodlopende weg: lengte max. 40 m. met aan het einde een toegang van een gebouw, mits
er 2 onafhankelijke bruikbare routes naar de weg leiden.
• Doodlopende wegen > 40 m. zonder vertakkingen toegestaan mits de wegbreedte 5 m breed
is. Is aan het eind een keerlus aanwezig dan kan worden volstaan met een breedte van 4,5
meter.
• Vrije hoogte van 4,2 m.
• Buitenbochtstraal: 10 m.
• Binnenbochtstraal: 5,5 (of gelijk aan (buitenbochtstraal – 4,5 m.)).
2.3 Opstelplaatsen brandweervoertuigen
Een opstelplaats is een veilige, doelmatige en goed bereikbare plaats voor brandweervoertuigen van
waaruit de inzet plaatsvindt 6
Opstelplaats tankautospuit:
• Breedte: 4 meter (minimaal 3,0 meter verhard + aan weerszijden 0,50m. vrije werkruimte)
• Lengte: 10 meter
• Hoogte: 4,2 meter
• Bestand tegen aslast van 10 ton en een totaalgewicht van 15 ton.
• De opstelplaats is nooit meer dan 40 meter verwijderd van de brandweertoegang van een
gebouw.
Opstelplaats redvoertuig:
Indien er sprake is van bebouwing, dat voor verblijf van mensen is bestemd, met een vloerhoogte van
meer dan 6 meter dient ook rekening gehouden te worden met opstelplaatsen voor een redvoertuig.
• Breedte: 5 meter
• Lengte: 10 meter
• Hoogte 4,2 meter
• Bestand tegen een aslast van 10 ton, een totaal gewicht van 25 ton en een stempeldruk van
100 ton/m2
• Bij projectering dient rekening gehouden te worden met de vlucht die haalbaar is bij een
korfbelasting van twee personen (180 kg.)
• Vanuit de opstelplaats moeten ramen, balkons etc. bereikbaar zijn.
• Om goed met de arm te kunnen manoeuvreren is tussen de gevel en het draaipunt van de
arm een obstakelvrij gebied noodzakelijk.

4 VNG, editie 2003/2004
5 Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid, NVBR september 2003
6 Termen voor de brandweer, VNG, 1994
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2.4 Inrichting wegen
Wegmeubilair bedoeld om toegankelijkheid te verminderen c.q. het wegverkeer te vertragen mag er
niet toe leiden dat een brandweervoertuig meer dan een minuut vertraging per 500 meter oploopt.
Daarnaast dient het afsluiten van wegen om sluipverkeer te voorkomen, maar waarbij de ontsluiting
via 2 wegen voor de hulpverleningsdiensten wordt belemmerd niet toegepast te worden.
Indien bovengenoemde situaties zich dreigen voor te doen dient overleg met de brandweer te worden
gevoerd voor mogelijke oplossingen.

Situatie Annen
De infrastructuur voldoet zover bekend aan het gestelde in de handreiking buswatervoorziening en
bereikbaarheid NVBR.

3. Bluswatervoorziening

7

De aanwezigheid, capaciteit en de bereikbaarheid van het bluswater dient gegarandeerd te zijn, zodat
een snelle en doeltreffende inzet door de brandweer mogelijk is.
3.1 Primaire bluswatervoorziening
- Bij woonwijken en winkelgebieden waarbij geen sprake is van meerdere woonlagen zal een
opbrengst van de brandkranen van 30 m3/uur voldoende zijn. Bij meerdere woonlagen zal een
opbrengst van 60m3/uur nodig zijn.
-

Brandkranen dienen zich op maximaal 40 m. van elk object te bevinden met een onderlinge
afstand van 80 m.

3.2 Secundaire bluswatervoorziening
Als secundaire bluswatervoorziening kan geen open water aangewezen worden die gebruikt zal
kunnen worden. Eisen aan een secundaire bluswatervoorziening zijn:
- debiet van 90m3/uur voor minimaal 4 uur.
- indien gebruik gemaakt wordt van een tankautospuit voor waterwinning gelden de volgende
aanvullende eisen:
o Verticale afstand waterniveau en opstelplaats maximaal 5 meter.
o Totale afstand tussen water en opstelplaats maximaal 8 meter.
o Constante minimale diepte 1 meter.
o Afstand object tot water bij gebruik 2 tankautospuiten: 200 meter
(watertransportschema 200)
- indien gebruik gemaakt wordt van een dompelpomp groot vermogen voor grootschalige
rampenbestrijding gelden de volgende voorwaarden 8 :
o Constante minimale diepte van 1 meter. i.v.m. dompelpomp
o Max. afstand afzetplaats dompelpompunit tot open water: 60 meter (= lengte
hydraulische slangen dompelpompunit)
o Afstand object tot watervoorziening:
Bij gebruik zelfstandig werkend brandweerpeloton: 1000 meter
(watertransportschema 1000)
Bij gebruik zelfstandig werkend ondersteuningspeloton: 2500 meter
(watertransportschema 2500)

Situatie Annen
Binnen het bestemmingsgebied bevinden zich diverse brandkranen met een onderlinge afstand van
tussen de 50 en 100 meter. Wenselijk zou zijn dat om de 80 meter er een brandkraan is gesitueerd.
Er is geen secundaire of tertiaire bluswatervoorziening voor handen.

7 Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid. NVBR september 2003
8 Pro-actie 2000+, Brandweer Assen, februari 2000.
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4. Repressieve dekking
Om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de brandweer voor een bepaald gebied te kunnen
bepalen wordt gebruik gemaakt van de handleiding brandweerzorg 9 . Er wordt getracht om met de
opkomsttijd van brandweervoertuigen in overeenstemming te zijn met het gestelde in deze
handleiding.
De benodigde (repressieve) brandweerzorg wordt uitgedrukt in het aantal brandweereenheden dat bij
brand of technische hulpverlening moet kunnen uitrukken en in de tijd waarbinnen deze op het adres
van het incident moeten arriveren.
Deze (opkomst)tijd is opgebouwd uit de volgende tijdperiodes:
- Verwerkingstijd op de meldkamer (periode van aannemen telefoon tot alarmeren van de
dichtstbijzijnde kazernebezetting)
- Uitruktijd van de brandweer (periode van alarmeren van personeel tot moment van vertrek van
de brandweertuigen vanaf de kazerne)
- Rijtijd van de brandweervoertuigen (periode van vertrek van de kazerne tot “ter plaatse”
melding bij het brandadres)
Op basis van eigen metingen en globale berekeningen kunnen we de volgende inschatting maken
kijkend naar de ligging van Annen en de ligging van de kazerne :
- de verwerkingstijd bij de meldkamer is 2,5 minuten;
- de uitruktijd is rond de 4 minuten;
- vanaf de kazerne Annen (spijkerboordijk 2) naar de andere kant van dorp is de rijtijd minimaal
2,5 minuten;
De kwaliteit van het brandweerzorgniveau hangt niet alleen af van de opkomsttijd van de brandweer
(repressie), maar is een resultante van de kwaliteit van alle schakels uit de veiligheidsketen.
Om het brandrisico te verkleinen en de kwaliteit van het brandweerzorgniveau voldoende te houden
zal voor preventieve maatregelen gekozen moeten worden. Gedacht kan worden aan o.a.
rookmelders, brandmeldinstallaties en doormelding ongeacht de eisen uit het bouwbesluit.

Situatie Annen
Alle drie bovengenoemde punten bij elkaar opgeteld kunnen we stellen dat de opkomsttijd voor de
overgrote meerderheid onder de 8 minuten (aanbevolen opkomsttijd) uitkomt.

5. Waarschuwings- en alarmeringsstelsel (WAS)

Op grond van de Brandweerwet 1985 10 is de regionale brandweer, in geval van een calamiteit,
verantwoordelijk voor het waarschuwen en alarmeren van de bevolking door middel van het
Waarschuwings- en alarmeringsstelsel (WAS). In het geval van een calamiteit kunnen die sirenes,
collectief of individueel, een alarmeringssignaal afgeven om de burgers te waarschuwen voor
risicovolle situaties. De sirenes zijn zodanig gepositioneerd dat een optimale dekking gerealiseerd is
binnen de gemeente.

Situatie Annen
In het gebied Annen bevindt zich één alarmpaal. Gezien de in de regio aanwezige risico’s komt dit
overeen met de plaatsingscriteria.

9 Handleiding brandweerzorg, Ministerie van Binnenlandse zaken, 1992
10 Artikel 3, lid 2, sub h)

Augustus 2008

11

Notitie fysieke veiligheid Annen

6. Conclusies
Op basis van voorgaande hoofdstukken en de bijbehorende stukken zoals het bestemmingsplan kan
het volgende geconcludeerd worden.
6.1. Externe veiligheid
Binnen het bestemmingsplan Annen bevinden zich de volgende objecten die onder het BEVI vallen:
- LPG station BP, Anlooerweg 6, Annen.
Op dit moment bevinden zich, conform het besluit, geen kwetsbare objecten binnen de PR-contour.
Voor de toekomst geldt dat binnen de PR contouren geen nieuwe kwetsbare objecten mogen worden
ingebracht. Voor ontwikkeling van nieuwe beperkt kwetsbare objecten geldt dat de gemeente hiertoe
sterk wegende argumenten moet aandragen om deze nieuwe ontwikkeling te verantwoorden.
Nieuwe ontwikkelingen binnen de Groepsrisico-contour, die een wezenlijke toename teweeg brengt
van het groepsrisico, zullen moeten worden verantwoord. Door deze verantwoordingsplicht zal een
bestuurlijke afweging en keuze worden gemaakt waarin de nieuwe ontwikkeling wordt afgewogen
tegen aspecten als externe veiligheid, zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid, bereikbaarheid en
economische belangen.
Transport
De N34 loopt westelijk van het plangebied. Over deze weg vindt transport van gevaarlijke stoffen
plaats. Volgens de risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen (2003) bezit deze weg geen 10-6
contour en vindt er geen overschrijding plaats van het groepsrisico.
Gasleidingen:
Door het plan Annen lopen geen hogedruk aardgastransportleidingen van de Gasunie, de NAM of van
defensie. Direct oostelijk van het dorp, buiten het plangebied, is een hoogspanningsleiding aanwezig.
6.2. Bereikbaarheid
De infrastructuur voldoet zover bekend aan het gestelde in de handreiking buswatervoorziening en
bereikbaarheid NVBR.
6.3. Bluswatervoorziening
Binnen het bestemmingsgebied bevinden zich diverse brandkranen met een onderlinge afstand van
tussen de 50 en 100 meter. Wenselijk zou zijn dat om de 80 meter er een brandkraan is gesitueerd.
Er is geen secundaire of tertiaire bluswatervoorziening voor handen.
6.4. Repressieve dekking
Alle drie bovengenoemde punten bij elkaar opgeteld kunnen we stellen dat de opkomsttijd voor de
overgrote meerderheid onder de 8 minuten (aanbevolen opkomsttijd) uitkomt.
6.5. Waarschuwings- en alarmeringsstelsel
In het gebied Annen bevindt zich één alarmpaal. Gezien de in de regio aanwezige risico’s komt dit
overeen met de plaatsingscriteria.
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7. Aanbevelingen
7.1. Externe veiligheid
In het bestemmingsplan de PR en GR risico contouren opnemen rondom het LPG tankstation BP,
Anlooerweg 6, Annen. Binnen de bestaande PR contouren mogen geen nieuwe kwetsbare objecten
worden ingebracht. Voor ontwikkeling van nieuwe beperkt kwetsbare objecten geldt dat de gemeente
hiertoe sterk wegende argumenten moet aandragen om deze nieuwe ontwikkeling te verantwoorden.
Nieuwe ontwikkelingen in het invloedsgebied van het groepsrisico, die een wezenlijke toename
teweeg brengt van het groepsrisico, zullen moeten worden verantwoord.
7.2. Bereikbaarheid
Geen
7.3. Bluswatervoorziening
Geen
7.4. Repressieve dekking
Geen
7.5. Waarschuwings- en alarmeringsstelsel
Geen
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Reactienota Inspraak en Overleg
Bestemmingsplan Annen - Dorp

1.

Algemeen

In deze Reactienota Inspraak en Overleg wordt achtereenvolgens verslag gedaan
van de gehouden inspraak en het vooroverleg over het voorontwerpbestemmingsplan Annen - Dorp. Op 13 maart 2008 is een openbare raadsbijeenkomst gehouden in Annen (Marktplaats Leefomgeving). Deze bijeenkomst vormt geen onderdeel van de Inspraak, wel is een verslag van deze bijeenkomst als bijlage 1 bij
deze nota gevoegd.

2.

Inspraak

Het voorontwerp bestemmingsplan Annen - Dorp heeft vanaf 6 september 2007
gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen voor Inspraak op grond
van de Inspraakverordening Aa en Hunze. Binnen de inspraaktermijn zijn 98 Inspraakreacties ontvangen. Deze zijn opgenomen in bijlage 2. Een aantal Inspraakreacties hebben dezelfde inhoud. In totaal zijn 39 verschillende reacties ontvangen.
Alle opmerkingen zijn voorzien van een reactie. Per opmerking wordt voor zover
nodig aangegeven of er aanleiding is voor een aanpassing bij de opstelling van het
ontwerpbestemmingsplan. Waar gesproken wordt over het ‘voorontwerp’ wordt
bedoeld het ‘voorontwerpbestemmingsplan Annen - Dorp’.
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

S.R. Wildeman
J. Verkaik
H. Klinkhamer en
Y. Hoogeveen
J. Hoogstrate
Fam. Schreur
J.S. Uffen
R. Timmer
M. Zonneveld
M.J. Mulders
B. Schuiling
L. Venema
S. Boomsma
J. Hogenberg
Marvel
V.V. Annen
A. Boersma
R. Kammer
J.W. Stahl / J .de Vries
Mts. L. en O. Kluiving
Autobedrijf Mulder,
G. Mulder
O. Kluiving
Wim Boelens Installatie-Techniek B.V.
M. van den Brink
A. Duyn
Fam. Schreur
W. en J. Uilhoorn
J.S. Uffen
Th. S. Krol
G. Cremer-Douma
U. Cremer

Bartelaar 3
Wilgendijk 8
Kruisakker 19

9468 CJ Annen
9468 CC Annen
9468 BE Annen

1.
2.
3.

Kruisakkers 16
Middenweg 155
Middenweg 153
Kruisakkers 26
Middenweg 157
Middenweg 157
Annerstreek 80
Annerstreek 78
Annerstreek 78
Annerstreek 74
Postbus 25
Kruisstraat 20

9468 BH Annen
9468 GL Annen
9468 GL Annen
9468 BJ Annen
9468 GL Annen
9468 GL Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
9468 ZG Annen
9468 CM Annen

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

De Wolden 11
Waardeel 17
Kruisstraat 10
Havenstraat 9

9468 CA Annen
9468 EX Annen
9468 CM Annen
9468 CH Annen

16.
17.
18.
19.

Kruisstraat 12
Postbus 8

9468 CM Annen
9468 ZG Annen

20.
21.

Middenweg 143
Hofakkers 16
Middenweg 155
Hofakkers 17
Middenweg 153
Middenweg 147
Geerakkers 11
Geerakkers 11

Annen
9468 EE Annen
9468 GL Annen
9468 EC Annen
9468 GL Annen
9468 GL Annen
9468 EV Annen
9468 EV Annen

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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Hofakkers 11
Hofakkers 15
Middenweg 157
Middenweg 159
Middenweg 157
Hofakkers 2

Annen
Annen
9468 GL Annen
Annen
9468 GL Annen
Annen

30.
31.
32.
33.
34.
35.

Hofakkers 6
Hofakkers 4
Hofakkers 13
Middenweg 135
Middenweg 159

9468 EE Annen
9468 EE Annen
Annen
Annen
9468 GL Annen

36.
37.
38.
39.
40.

Middenweg 145
Middenweg 149
Middenweg 161
Geerakkers 9

9468 GL Annen
Annen
9468 GL Annen
9468 EV Annen

41.
42.
43.
44.

Geerakkers 26
Middenweg 151
Middenweg 139
Noordloo 19
Noordloo 34
Middenweg 141
Hofakker 19
Ronkelskamp 38
Bartelaar 9
Ronkelskamp 48
De Wolden 33
P/a Middenweg 157

9468 EB Annen
9468 GL Annen
Annen
9468 AV Annen
9468 AV Annen
9468 GL Annen
9468 EC Annen
9468 EP Annen
9468 CJ Annen
9468 ER Annen
9468 CC Annen
9468 GL Annen

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Zuidlaarderweg 22a

9468 AE Annen

57.

20 Tennisclub Annen,
J.P.A. ten Hengel
21 B. Fidder

Middenweg 141

9468 GL Annen

58.

Kruisakkers 2

9468 BH Annen

59.

22 Bond Heemschut

Stationsstraat 11

9401 KV Assen

60.

23 Y. van Rooyen

Noordloo 13

9468 AV Annen

61.

Noordloo 18

9468 AW Annen

62.

24 M.G. van Veen

De Goorns 1

9468 CD Annen

63.

25 T. van Sluis en
J.L. Klinkers
26 L. Schokkenbroek en
Y. Scholte
27 W.A. Vedder

Noordloo 20

9468 AW Annen

64.

Borckerveld 2

9468 GV Annen

65.

Middenweg 121

9468 GL Annen

66.

28 P. Smittenberg

Noordloo 43

9468 AV Annen

67.

29 R. Daniels

Annerstreek 20

9468 AN Annen

68.

30 P.G. Kaan

Annerstreek 19

9468 AK Annen

69.

31 H. Stadman

Brink 1

9468 BP Annen

70.

14
15
16
17
18

19

G.W.A. Folkertsma
W. Hingstman
M.J. Mulders
P. Wolters
M. Zonneveld
B.A. Luiken-van
Kooten
A.J.M. Overtoom
K. Beishuizen
M.D. Damveld
B.A. van Bastelaar
J.A.M. Wolters-van
Bossum
G.M. Carman-Drent
T. Feldbrugge
Fam. C. Slooff-Rutgers
Fam. H.A.C. Kriek-Jager
H. Boelens
Dr. I.E.M.G. Willems
S. Harms
A. T. Lameyer
G.W. Luiken
J.P.A. ten Hengel
P.M. Peters
D. Hendriks
J. Dijkema
J.C. Bergman
H. Kuipers
Themagroep Dorpsvisie Historische Ontwikkeling
H. Prins

M. Denekamp
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32 Bed and Breakfast Annen, M. Boersma
33 M. Jonker

Kruisstraat 20

9468 CM Annen

71.

Annerstreek 21

9468 AK Annen

72.

M. Kuipers

Annerstreek 42

9468 AP Annen

73.

W.A. Schuiling

Annerstreek 40A

9468 AP Annen

74.

P.G. Kaan

Annerstreek 19

9468 AK Annen

75.

Bartelaar 3

9468 CJ Annen

76.

J. van der Ploeg

De Hullen 2a

9469 TE Annen

77.

H. Rademaker

Spijkerboorsdijk 2

9468 CG Annen

78.

W. Mulder

De Hullen 2

9468 TE Annen

79.

R. Houwing

Bartelaar 2

9468 CK Annen

80.

C. Schoonbeek

Havenstraat 12

9468 CH Annen

81.

H. Eling

De Hullen 12

9468 TE Annen

82.

I. Dellemann

Bartelaar 4

9468 CK Annen

83.

M. Dijkema-Drent

Bartelaar 9

9468 CJ Annen

84.

A. Kuipers

Wilgendijk 4

9468 CC Annen

85.

H. Kuiper

De Wolden 33

9468 CB Annen

86.

A. Ruzius

De Wolden 47

9468 CB Annen

87.

D.L. Boon

Spijkerboorsdijk 6

9468 CG Annen

88.

M.G. van Veen

De Goorns 1

9468 CD Annen

89.

A. Mulder

De Wolden 6

9468 CB Annen

90.

R. Stiekema

Kruisstraat 28

9468 CM Annen

91.

M. Reinhart

Bartelaar 1

9468 CJ Annen

92.

De Wolden 2

9468 CB Annen

93.

Bartelaar 12

9468 CK Annen

94.

Kruisakkers 2

9468 BH Annen

95.

Riggel 10

9468 GT Annen

96.

Annerstreek 78 en 80

9468 AR Annen

97.

Hofakkers 72

9468 EG Annen

98.

34 S.R. Wildeman

Fam. van der HaagenSeegers
35 M.G. Boelens en
M. Boelens-Koopman
36 Historische Vereniging
Annen, p/a B. Fidder
37 G.A. Buss
38 L. Venema en
B. Schuiling
39 Stichting Commissie
Dorpsbelangen
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1

S.R. Wildeman

Bartelaar 3

9468 CJ Annen

Opmerking:
Inspreker constateert dat in het voorontwerp de agrarische bestemming is gewijzigd naar een woonbestemming. Hij verzoek het ontwerpbestemmingsplan zo te
wijzigen dat de bouw van een extra woning op de plaats van de bestaande schuur
mogelijk wordt. Indien dat niet mogelijk is verzoekt hij de bestaande agrarische bestemming te handhaven. Daarbij wijst hij er op in het bezit te zijn van een milieuvergunning voor het houden van paarden en vleesvee.
Reactie:
Bij de opstelling van het bestemmingsplan is geïnventariseerd op basis van het
voorgaande bestemmingsplan en het feitelijk bestendig gebruik ter plaatse. Voor
wat betreft Bartelaar 3 is geconstateerd dat het actuele feitelijk gebruik in hoofdzaak wonen is. Daarom heeft het perceel in het voorontwerpplan de bestemming
“woondoeleinden 3”. De voormalige boerderij is voorzien van de aanduiding karakteristiek. De schuur is geplaatst onder het overgangsrecht. De bouw van een
woning in de plaats van de bestaande schuur is niet gewenst op basis van actueel
ruimtelijk beleid. De Nota vrijstellingenbeleid (NVB) biedt alleen mogelijkheden
voor het toevoegen van een woning bij agrarische bestemmingen onder voorwaarden: in het hoofdgebouw en bij een oppervlakte van minimaal 300m2.
In het voorontwerp is voor agrarische bedrijven binnen de bestemming ‘agrarische
bebouwing’ een ruime wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Creëren van extra
wooneenheden in het hoofdgebouw is bij beëindiging van het agrarisch bedrijf
mede ingegeven uit een oogpunt van behoud van de veelal karakteristieke bebouwing. Voorwaarde bij functiewijziging is dat de hoofdvorm van de oorspronkelijke
bebouwing zoveel mogelijk in tact blijft. Handhaving van de agrarische bestemming
uit het geldende bestemmingsplan is voor Bartelaar 3 geen optie. De milieuvergunning voor Bartelaar 3 is reeds in 2005 ingetrokken.
2

J. Verkaik

Wilgendijk 8

9468 CC Annen

Opmerking:
Inspreker vindt het onterecht dat het voorontwerp vooruitloopt op de besluitvorming
over het bouwplan aan de Wolden 49-51 door hiermee rekening te houden. Inspreker geeft nog eens aan waarom hij het inhoudelijk niet eens is met deze ontwikkeling.
Reactie:
Het voorontwerp is ter plaatse gebaseerd opgesteld op het stedenbouwkundig plan
dat medio 2005 door het gemeentebestuur is vastgesteld. In het najaar 2005 is
daarvoor een verklaring van geen bezwaar van de provincie ontvangen. Begin
2007 is positief geadviseerd op de welstandsaspecten van de planontwikkeling.
Inmiddels is de bezwarenprocedure tegen de verleende bouwvergunning afgerond.
Daarbij was ook de inhoudelijk afweging aan de orde.
Opmerking:
Inspreker heeft bezwaar tegen de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling in de
omgeving van de Wolden. De noodzaak hiervoor is niet aangetoond. Andere bedrijfslocaties lopen juist leeg. Hij vindt dat de bijzondere historische waarde van dit
deel van het dorp wordt aangetast.
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Reactie:
De mogelijkheden voor kleinschalige bedrijvigheid bestaan vooral uit het herschikken van de bestaande ruimte voor bedrijvigheid. Daarnaast is beperkte ruimte opgenomen voor uitbreiding. Zowel de mogelijkheden voor herstructurering als voor
uitbreiding zijn gekoppeld aan een wijzigingsbevoegdheid. Dit betekent dat een afweging kan worden gemaakt op basis van een passend plan. De mogelijkheden
van bedrijfsuitbreiding op geïsoleerde bedrijfslocaties in het dorp zijn vaak beperkt.
Het bestemmingsplan sluit op dit punt aan bij de dorpsvisie Annen.
Opmerking:
Inspreker is blij dat het voorontwerp geen ruimte beidt voor een nieuwbouwwijk
achter de Wolden. Volgens hem is dit de enige plek aan de dorpsrand die nog niet
is vernield door niet streekeigen nieuwbouw. Ook uit verkeersoogpunt is dit ongewenst. De komende tien jaar kan beperkte woningbouw volgens hem beter plaatsvinden door middel van inbreiding of verbouwen van bestaande grote woningen en
boerderijen.
Reactie:
Op basis van het geldende volkshuisvestings - en woningbouwbeleid biedt het
voorontwerp op een beperkt aantal locaties na wijziging mogelijkheden voor herstructurering en inbreiding. Ons college is van mening dat woningbouwmogelijkheden in het centrumgebied en op en bij het winkelcentrum nadere moeten worden
onderzocht. Bij eventuele beëindiging van de nog in het dorp gelegen agrarische
bedrijven is wijziging naar een woonfunctie een optie. Ook de recente woonscan
Annen geeft vooralsnog geen noodzaak tot uitbreiding.
3

H. Klinkhamer en
Y. Hoogeveen
J. Hoogstrate
Fam. Schreur
J.S. Uffen
R. Timmer
M. Zonneveld
M.J. Mulders

Kruisakker 19

9468 BE Annen

Kruisakkers 16
Middenweg 155
Middenweg 153
Kruisakkers 26
Middenweg 157
Middenweg 157

9468 BH Annen
9468 GL Annen
9468 GL Annen
9468 BJ Annen
9468 GL Annen
9468 GL Annen

Opmerking:
Insprekers hebben bezwaar tegen de wijzigingsmogelijkheden voor woningbouw
op het gebiedje Kruisakkers 18 t/m 24. Zij vinden dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld en een aantasting van de woonsituatie
c.q. privacy van omwonenden betekent. Het is strijdig met het conserverende karakter van de planopzet.
Reactie:
De betreffende locatie is één van de locaties waar de betreffende huurwoningen
volgens de eigenaar (Woonborg) in de komende tien jaar mogelijk in aanmerking
komen voor vervangende nieuwbouw. Het voorontwerp biedt wijzigingsmogelijkheden voor een passende woningbouw ontwikkeling. Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid zal een ruimtelijk en stedenbouwkundig passend bouwplan
moeten worden overlegd. Op deze wijze kan worden ingespeeld op de veranderende woningbehoefte in Annen. Het bestemmingsplan Annen - Dorp, met een
overwegend conserverende opzet, moet ruimte bieden voor de in de planperiode
(tien jaar) te verwachte ontwikkelingen.
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4

B. Schuiling
L. Venema
S. Boomsma
J. Hogenberg

Annerstreek 80
Annerstreek 78
Annerstreek 78
Annerstreek 74

Annen
Annen
Annen
Annen

Opmerking:
Insprekers hebben bezwaar tegen de wijzigingsmogelijkheden voor woningbouw
op het gebiedje Annerstreek 74 t/m 80. Zij vinden dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld en een aantasting van de woonsituatie.
Volgens hen is geen rekening gehouden met de welstandsnota waar staat omschreven: “de ontwikkelingen zullen zich beperken tot het uitbreiden of vervangen
van de bestaande bebouwing”.
Reactie:
In het voorontwerpplan is een zestal woonlocaties van de woningcorporatie Woonborg opgenomen. De Annerstreek 74 tot en met 80 is één van deze locaties. Het
strategisch woningvoorraadbeleid van Woonborg is nog in ontwikkeling. Op dit
moment is nog niet duidelijk of op alle zes locaties herstructurering op kortere termijn zal plaatsvinden. Daarom zal de wijzigingsbevoegdheid verwijderd worden.
Verder zijn binnen het dorp enkele kleinere- en grotere groenlocaties gelegen. De
grootste daarvan zijn de sportvelden. Kleinere locaties zijn bijvoorbeeld: een gebiedje tussen Waardeel en/Ronkelskamp (trapveldje, gebouwtje kinderopvang en
enkele huurwoningen), de paardenweide aan ‘t-Veld, een paardenwei gelegen aan
de Hullen tussen de Spijkerboorsdijk en de Havenstraat.
Op basis van de actualisering van de woonvraag en de daarop af te stemmen woningbouwbehoefte zal moeten worden afgewogen waar wel en waar niet wordt gebouwd en op welke wijze de herstructurering kan plaatsvinden. Daarbij spelen ook
de mogelijkheden voor herinrichting van het centrumgebied (dorpshuis en omgeving) en het winkelcentrum een rol. Vanwege het overwegend conserverend karakter van het bestemmingsplan en naar aanleiding van de inspraak is daarom besloten om hiervoor een ruimtelijke visie op te stellen.
5

Marvel

Postbus 25

9468 ZG Annen

Opmerking:
Inspreker is van mening dat de bestemming op het perceel Brink 3 moet worden
gewijzigd in de bestemming dienstverlening met daarin opgenomen een bedrijfswoning in overeenstemming met het huidige gebruik. Daarbij vraagt hij tevens de
bouwgrens aan te passen overeenkomstig de aangeleverde uitbreidingswens.
Reactie:
De geldende bestemming ter plaatse is wonen. Het feitelijk gebruik ter plaatse is
wonen met een advieskantoor. De dienstverlenende functie is in principe aan huis
uit te oefenen binnen de woonbestemming. Binnen de bestemming “Woondoeleinden 3” is ten opzichte van het geldende bestemmingsplan een functieverruiming
opgenomen. De bebouwingsgrens kan in principe worden aangepast indien dit
geen onevenredige afbreuk doet aan de karakteristieke hoofdvorm en straat- en
bebouwingsbeeld.
6

V.V. Annen,
A. Boersma

Kruisstraat 20

10

9468 CM Annen
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Opmerking:
Inspreker is oneens met de in het voorontwerp opgenomen wijzigingsbevoegdheden op de gronden van de voetbalvereniging en de directe omgeving. Het gaat
daarbij om verlies van capaciteit, het wegvallen van de huidige toegang en het verlies van parkeerplaatsen aan de voorzijde. De bezwaren worden uitgebreid toegelicht en onderbouwd.
Reactie
Voor het gemeentebestuur staat behoud van de voetbalvereniging in het centrum
van het dorp niet ter discussie. Voor versterking van de centrumstructuur met behoud van de bestaande sportvoorzieningen moet het bestemmingsplan ruimte bieden voor ontwikkeling. Een functionele herverdeling van de beschikbare ruimte zal
moeten plaatsvinden op basis van een op te stellen ruimtelijke visie. De capaciteitsvraag voor de verschillende functies zal daarbij ook aan de orde komen. Bij de
herinrichting van het centrumgebied is het waarborgen van bereikbaarheid een
belangrijke voorwaarde. Omdat de ontwikkelingsmogelijkheden voor het voetbalveld nog onvoldoende concreet zijn acht het college het verstandig om eerst visievorming af te wachten voordat in het bestemmingsplan een regeling wordt opgenomen. De wijzigingsbevoegdheid op het voetbalveld en het parkeerterrein zal
verwijderd worden.
7

R. Kammer

De Wolden 11

9468 CA Annen

Opmerking:
Inspreker vindt dat de agrarische bedrijven in het plangebied geen uitbreidingsmogelijkheden hebben, omdat de begrenzing strak om de bedrijven ligt. Ten opzichte
van het geldende bestemmingsplan is de bebouwingsruimte behoorlijk verkleind.
Als agrarisch ondernemer met bedrijfsopvolging pleit hij voor verruiming van het
bouwvlak voor het agrarisch bedrijf aan de Wolden 11. Ook voor eventuele bedrijfsverbreding vraagt hij extra bebouwingsruimte. Op de ondergrond ontbreekt
een in 2001 gebouwde schuur. Ook een garage ontbreekt op de kaart. De schuur
van De Wolden 15 staat binnen het bouwvlak van nr. 11.
Reactie:
De bouwmogelijkheden voor de agrarische bedrijven in het plangebied stemmen in
principe overeen met de mogelijkheden binnen het geldend bestemmingsplan.
Daarnaast biedt het voorontwerp ruime mogelijkheden voor bedrijfsverbreding of
functiewijziging. Geconstateerd is dat de begrenzing van het bouwvlak en de begrenzing met het perceel aan de Wolden 15 niet correct is. Het perceel achter De
Wolden 15 zal de bestemming “Woondoeleinden 3” krijgen. De ondergrond van de
plankaart is de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN). Voor zover nodig zal
hier een update voor worden gebruikt. De ondergrond heeft geen juridische status
binnen het bestemmingsplan.
8

J.W. Stahl / J. de Vries Waardeel 17

9468 EX Annen

Opmerking:
Inspreker heeft bezwaar tegen de wijzigingsbevoegdheid op de locatie bij Waardeel/Ronkelskamp waar de kinderopvang is gesitueerd. Ontwikkeling op deze locatie zal de leefbaarheid en het woongenot aantasten.
Reactie:
In het voorontwerpplan is een zestal woonlocaties van de woningcorporatie Woonborg opgenomen. Het strategisch woningvoorraadbeleid van Woonborg is nog in
ontwikkeling. Op dit moment is nog niet duidelijk of op alle zes locaties herstructurering op kortere termijn zal plaatsvinden.
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Verder zijn binnen het dorp enkele kleinere- en grotere groenlocaties gelegen. De
grootste daarvan zijn de sportvelden. Kleinere locaties zijn het gebiedje tussen
Waardeel en Ronkelskamp (trapveldje, gebouwtje kinderopvang en enkele huurwoningen), de paardenweide aan ‘t-Veld, een paardenwei gelegen aan de Hullen
tussen de Spijkerboorsdijk en de Havenstraat.
Op basis van de actualisering van de woonvraag en de daarop af te stemmen woningbouwbehoefte zal moeten worden afgewogen waar wel en waar niet wordt gebouwd en op welke wijze de herstructurering kan plaatsvinden. Daarbij spelen ook
de mogelijkheden voor herinrichting van het centrumgebied (dorpshuis en omgeving) en het winkelcentrum een rol. Vanwege het overwegend conserverend karakter van het bestemmingsplan en naar aanleiding van de inspraak is daarom besloten om hiervoor een ruimtelijke visie op te stellen. De wijzigingsbevoegdheid zal
van de locatie Waardeel/Ronkelskamp verwijderd worden.
9

Mts. L. en O. Kluiving

Kruisstraat 10

9468 CM Annen

Opmerking:
Inspreker is van mening dat het bouwvlak op het perceel Kruisstraat 10 ten onrechte is verkleind en verzoekt dit aan te passen. Door de aanduiding “karakteristiek” worden de mogelijkheden voor een moderne agrarische bedrijfsvoering onmogelijk.
Reactie:
Zoals hiervoor is opgemerkt zijn de bouwmogelijkheden uit het geldende bestemmingsplan in principe overgenomen in het voorontwerp.
Geconstateerd is dat de begrenzing van het bouwvlak niet correct is. Dit is aangepast. Het hoofdgebouw is een van de karakteristieke boerderijen in de historische
esdorpkern van Annen. Behoud van deze hoofdvorm wordt nagestreefd. Het college kan deze aanduiding verwijderen (na wijziging) indien blijkt dat handhaving
van de karakteristieke hoofdvorm niet mogelijk is in relatie tot de (bedrijfs)functie.
10 Autobedrijf Mulder,
G. Mulder

Havenstraat 9

9468 CH Annen

Opmerking:
Inspreker heeft bezwaar tegen de woonbestemming op het perceel De Wolden 6.
Hij wil hier een bedrijfsbestemming, omdat hij hier al ruim 20 jaar auto’s verkoopt.
Daarnaast wil hij misschien later zijn (garage)bedrijf vestigen. Naar zijn mening
past dit in ook in het provinciaal omgevingsplan (POP) voor wat betreft kleinschalige bedrijvigheid. Graag wil hij hierover worden gehoord.
Reactie:
In het geldende bestemmingsplan heeft de Wolden 6 een agrarische bestemming.
Het feitelijk gebruik is al jaren wonen. In strijd met het bestemmingsplan worden
enkele auto’s geparkeerd en ter verkoop aangeboden. Inspreker heeft recent een
principeverzoek voor bedrijfsvestiging aan de Wolden 6 ingediend bij ons college.
In dat verband heeft ook overleg over zijn plannen plaatsgevonden. Het verzoek
hebben wij afgewezen. Het gemeentelijk beleid biedt op bestaande (voormalige
agrarische) bedrijfslocaties mogelijkheden voor kleinschalige bedrijvigheid met geringe uitstraling naar de omgeving. Een garagebedrijf met verkoop van auto’s rekenen wij daar niet toe.
11 O. Kluiving

Kruisstraat 12

12

9468 CM Annen
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Opmerking:
Inspreker heeft bezwaar tegen de aanduiding “beschermwaardig houtopstand” in
verband met een boom op zijn perceel aan de Kruisstraat 12. Hij is van mening dat
op basis van de specifieke criteria in het voorontwerp de betreffende boom ten onrechte als beschermwaardig is aangemerkt.
Reactie:
Op het perceel aan de Kruisstraat 12 staan twee beschermwaardige bomen. Het
betreft een beuk die voldoet aan de criteria vanwege zijn uitzonderlijke grootte. De
treur-es is opgenomen vanwege zijn boomkundige waarde. Deze boomsoort komt
in Annen (zeer) sporadisch voor.
12 Wim Boelens Installatie-Techniek B.V.

Postbus 8

9468 ZG Annen

Opmerking:
Inspreker verzoekt om de percelen De Wolden 19 en 21 in zijn geheel te voorzien
van de bestemming “bedrijfsdoeleinden”. Daarbij wordt tevens opgemerkt dat een
bestaande kapschuur niet op de plankaart is opgenomen.
Reactie:
De plankaart is zodanig aangepast.
13 M. van den Brink
A. Duyn
Fam. Schreur
W. en J. Uilhoorn
J.S. Uffen
Th.S. Krol
G. Cremer-Douma
U. Cremer
G.W.A. Folkertsma
W. Hingstman
M.J. Mulders
P. Wolters
M. Zonneveld
B.A. Luiken-van
Kooten
A.J.M. Overtoom
K. Beishuizen
M.D. Damveld
B.A. van Bastelaar
J.A.M. Wolters-van
Bossum
G.M. Carman-Drent
T. Feldbrugge
Fam. C. Slooff-Rutgers
Fam. H.A.C. Kriek-Jager
H. Boelens
Dr. I.E.M.G. Willems
S. Harms
A. T. Lameyer
G.W. Luiken
J.P.A. ten Hengel

Middenweg 143
Hofakkers 16
Middenweg 155
Hofakkers 17
Middenweg 153
Middenweg 147
Geerakkers 11
Geerakkers 11
Hofakkers 11
Hofakkers 15
Middenweg 157
Middenweg 159
Middenweg 157
Hofakkers 2

Annen
9468 EE Annen
9468 GL Annen
9468 EC Annen
9468 GL Annen
9468 GL Annen
9468 EV Annen
9468 EV Annen
Annen
Annen
9468 GL Annen
Annen
9468 GL Annen
Annen

Hofakkers 6
Hofakkers 4
Hofakkers 13
Middenweg 135
Middenweg 159

9468 EE Annen
9468 EE Annen
9468 GL Annen
9468 GL Annen
9468 GL Annen

Middenweg 145
Middenweg 149
Middenweg 161
Geerakkers 9

9468 GL Annen
Annen
9468 GL Annen
9468 EV Annen

Geerakkers 26
Middenweg 151
Middenweg 139
Noordloo 19
Noordloo 34
Middenweg 141

9468 EB Annen
9468 GL Annen
9468 GL Annen
9468 AV Annen
9468 AV Annen
9468 GL Annen

13

Reactienota Inspraak en Overleg
Bestemmingsplan Annen - Dorp

P.M. Peters

Hofakkers 19

9468 EC Annen

Opmerking:
Insprekers hebben bezwaar tegen de wijzigingsbevoegdheid op het gebiedje tussen de Geerakkers, Middenweg en Hofakkers. De weg wordt vrijgemaakt voor bebouwing waarbij het “groene hofjeskarakter”van de bejaardenwoningen verloren
zou kunnen gaan. Op deze locatie past naar hun mening geen hoogbouw of stedelijke verdichting. Als aangrenzende bewoners hebben zij bezwaar tegen aantasting
van de bestaande groene en open structuur en het verhogen van de normen met
betrekking tot de bouwhoogte. Indien renovatie niet haalbaar is, kan een invulling
plaatsvinden met bebouwing overeenkomstig de bestemming “Woondoeleinden 1”.
Reactie:
In het voorontwerpplan is een zestal woonlocaties van de woningcorporatie Woonborg opgenomen. De locatie tussen de Geerakkers, Middenweg en Hofakkers is
één van deze locaties. Het strategisch woningvoorraadbeleid van Woonborg is nog
in ontwikkeling. Op dit moment is nog niet duidelijk of op alle zes locaties herstructurering op kortere termijn zal plaatsvinden. Daarom zal de wijzigingsbevoegdheid verwijderd worden van de plankaart.
Verder zijn binnen het dorp enkele kleinere- en grotere groenlocaties gelegen. De
grootste daarvan zijn de sportvelden. Kleinere locaties zijn bijvoorbeeld: een gebiedje tussen Waardeel en/Ronkelskamp (trapveldje, gebouwtje kinderopvang en
enkele huurwoningen), de paardenweide aan ‘t-Veld, een paardenwei gelegen aan
de Hullen tussen de Spijkerboorsdijk en de Havenstraat.
Op basis van de actualisering van de woonvraag en de daarop af te stemmen woningbouwbehoefte zal moeten worden afgewogen waar wel en waar niet wordt gebouwd en op welke wijze de herstructurering kan plaatsvinden. Daarbij spelen ook
de mogelijkheden voor herinrichting van het centrumgebied (dorpshuis en omgeving) en het winkelcentrum een rol. Vanwege het overwegend conserverend karakter van het bestemmingsplan en naar aanleiding van de inspraak is daarom besloten om hiervoor een ruimtelijke visie op te stellen.
14 D. Hendriks

Ronkelskamp 38

9468 EP Annen

Opmerking:
Inspreker kan zich niet vinden in de bestemming “agrarische cultuurgrond” voor de
paardenweide achter zijn woning aan de Ronkelskamp 38. Hij verzoekt op dit perceel een wijzigingsbevoegdheid op te nemen, waarbij de mogelijkheid wordt gecreëerd de grond op termijn te bestemmen ten behoeve van een senioren zorgcomplex. Hij verwijst daarbij naar het huisvestingsbeleid van de gemeente gericht
op de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande noodzakelijk bouw. Aan het beperkt aantal locaties daarvoor wil hij de paardenweide toevoegen. Hij wil dit zelf
ontwikkelen of in samenwerking met een woningcorporatie of de gemeente.
Reactie:
Voor wat betreft de woningbouwontwikkeling in Annen is in het voorontwerp de
keuze gemaakt voor herstructurering op bestaande, geheel of gedeeltelijk bebouwde, locaties. Een aantal kleinere potentiële woningbouwlocaties worden genoemd in de toelichting van het voorontwerp. De paardenweide is in een recent
verleden nog als groenelement bestemd. Op basis van de huidige woningbouwopgave is er geen aanleiding om op deze nog ‘groene’ locaties nu woningbouw te
overwegen. Het uitgangspunt is om dit binnen de planperiode tussentijds te evalueren (na vijf jaar).
15 J. Dijkema

Bartelaar 9

14

9468 CJ Annen
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Opmerking:
Inspreker geeft aan dat hij in het verleden meermalen heeft verzocht om een bedrijfsvestiging op een locatie achter de woningen aan de Havenstraat 9 t/m 13 en
de Hullen 2a. Zijn zoon wil hier een installatiebedrijf met woning vestigen. Als hier
niet op wordt ingegaan, dan wil hij deze grond graag inbrengen voor uitbreiding
van het garagebedrijf aan de Havenstraat 9, vergroten van de tuinen van aanliggende woningen en de bouw van een bedrijfje met woning aan de Hullen. Tot slot
zou daarnaast nog een woning kunnen worden gebouwd op de grond behorend bij
de woning Bartelaar 3. Volgens inspreker wordt op deze manier het gebied goed
ingevuld, mede voor behoud van bedrijvigheid in Annen. Bovendien zou de belasting van de Havenstraat door autoverkeer worden verminderd.
Reactie
Bebouwing op de door inspreker bedoelde gronden aan de Hullen is niet gewenst.
Deze gronden zijn onderdeel van een historisch bepaalde open ruimte. Deze markante ruimte staat in directe verbinding met het open landschap aan de oostzijde
van het dorp (“Anner Groenlanden”). Ook is een ontwikkeling achter de woningen
aan de Havenstraat niet passend in de stedenbouwkundige structuur. Een uitbreiding van de kleinschalige autogarage aan de Havenstraat is niet passend en zorgt
per saldo voor extra verkeersbewegingen in een overwegend woonomgeving. In
het voorontwerp is een duidelijke richting aangegeven voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor de (kleinschalige)bedrijvigheid in Annen. De mogelijkheden voor
nieuwe bedrijfslocaties liggen aan de Goorns in aansluiting bij de daar gelegen
concentratie van bedrijvigheid.
16 J.C. Bergman

Ronkelskamp 48

9468 ER Annen

Opmerking:
Inspreker is van mening dat het voorontwerp onvoldoende aandacht besteed aan
verkeer. De bebouwing aan de westzijde van Annen met de wegen daar heeft van
o.a. de Ronkelskamp en de Middenweg racebanen gemaakt. In de dorpsvisie is
het traject De Wepel, Geerakkers, Ronkelskamp aangemerkt als probleemtraject.
De suggestie van afsluiting van de Ronkelskamp ter hoogte van het zwembad is
nooit bestudeerd. Hij pleit voor een uitgebreidere verkeersparagraaf in het bestemmingsplan. De gevolgen van bouwprojecten van enige omvang moeten vooraf
worden berekend en afgewogen. Een verkeersparagraaf zou volgens inspreker
een aanzet moeten zijn voor een verkeerscirculatieplan Annen.
Reactie:
In het voorontwerp is de verkeerssituatie in Annen beknopt beschreven. Duidelijk is
dat in de komende bestemmingsplanperiode geen grootschalige ingrepen in de
verkeersstructuur zijn te voorzien. Bij de toepassing van een wijzigingsbevoegdheden voor ontwikkelingen binnen het plangebied, zal in relatie tot de ruimtelijke inpassing ook het verkeersaspect in de afweging worden betrokken. De in het voorontwerp opgenomen verkeersbestemmingen bieden voldoende ruimte voor de uitvoering van eventuele verkeersmaatregelen. De verkeersproblematiek in Annen
vinden wij niet zodanig, dat daarvoor een verkeerscirculatieplan nodig is.
17 H. Kuipers

De Wolden 33

9468 CC Annen

Opmerking:
Inspreker refereert in zijn brief aan een in het verleden gesloten overeenkomst met
de gemeente. Een motivering ontbreekt. Telefonisch heeft hij opgemerkt dat hij de
mogelijkheid wil behouden voor bedrijfsactiviteiten c.q. een bedrijfsbestemming wil
hebben op het perceel De Wolden 33 en het aangrenzende onbebouwde perceel
(kadastraal bekend gemeente Anloo, sectie Z, nr 1310).

15

Reactienota Inspraak en Overleg
Bestemmingsplan Annen - Dorp

In aanvulling op zijn brief ontvangt de gemeente 7 februari 2008 o.a.een brief uit
1969, waarin staat dat het gemeentebestuur eventueel medewerking zal verlenen
aan de bouw van autoboxen of een reparatiewerkplaats voor auto’s.
Reactie:
De overeenkomst is door inspreker niet bijgevoegd en is niet in het gemeentearchief aangetroffen. De toezegging uit 1969 is niet meer actueel. In het geldende
bestemmingsplan en in het voorontwerp hebben de betreffende percelen een
woonbestemming. Binnen die bestemming en het betreffende gebied zijn in het
voorontwerp ruime mogelijkheden opgenomen voor een bedrijfje of winkeltje aan
huis. De percelen zijn toegankelijk vanaf de Wolden en de Wilgendijk. Van de uitoefening van een bedrijf of winkel ter plaatste is feitelijk geen sprake. Ook zijn
daarvoor geen concrete plannen ingediend. Bedrijfsvestiging op deze locatie past
niet binnen de uitgangspunten voor kleinschalige bedrijvigheid in het voorontwerp.
18 Themagroep Dorpsvi- P/a Middenweg 157
sie Historische Ontwikkeling

9468 GL Annen

Opmerking:
Inspreker is van mening dat door de bouwmogelijkheden in het voorontwerp voor
wat betreft het grote aantal inbreidingslocaties een verdichting mogelijk wordt, die
een onaanvaardbare aantasting van het open, ruime, lage en vooral groene karakter van het esdorp betekent. De beoogde conserverende werking van de actualisering bestemmingsplannen wordt ernstig tekort gedaan door het bieden van
deze mogelijkheden. Inspreker vindt hergebruik, herinrichting van bestaande bebouwing, boerderijen en schuren voorwoningbouw de enige toelaatbare vorm van
inbreiding. Een onpartijdig onderzoek naar reële woningbehoefte ontbreekt. De
flexibiliteit ten aanzien van woningbouw valt vooral ten gunste van de woningbouwcorporatie uit en ten nadele van andere belanghebbenden.
Reactie:
De bouwmogelijkheden zijn in het voorontwerp als wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Binnen het overwegend conserverende bestemmingsplan zijn ontwikkelingen mogelijk na een nadere afweging. Daarbij wordt ook gekeken naar de bestaande ruimtelijke stedenbouwkundige structuur. Hergebruik en herinrichting van
bestaande (agrarische) bebouwing wordt in het voorontwerp gestimuleerd. Het
gemeentebestuur verwacht dat dit onvoldoende mogelijkheden biedt om in de komende 10 jaar aan de gewijzigde woningvraag in Annen te kunnen voldoen. Bovendien speelt hierbij de afhankelijkheid van de particuliere eigenaren. Woningbouwcorporatie Woonborg is de grootste woningbezitter in Annen. Met Woonborg
maakt het gemeentebestuur in structureel overleg afspraken over de prestaties op
het gebied van volkshuisvesting in Annen. Daarnaast kunnen uiteraard ook particuliere initiatieven met een maatschappelijke meerwaarde worden ingepast. Een
onpartijdig onderzoek naar reële woningbehoefte wordt bij de definitieve bepaling
van de woningbouwmogelijkheden betrokken.
Opmerking:
Inspreker mist het beleid van de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) in het voorontwerp. Dit als middel om bij grondaankoop speculatie te voorkomen en de macht
van projectontwikkelaars te beperken.
Reactie:
De gemeente voert alleen een actief grondbeleid wanneer het gaat om uitbreidingsplannen. Tot nog toe wordt het instrument Wvg in Aa en Hunze niet ingezet in
het kader van herstructurering binnen de bebouwde komgrens. De gemeente voert
alleen een actief grondbeleid wanneer het gaat om uitbreidingsplannen.
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In de praktijk is toepassing van de Wvg niet eenvoudig. Zowel in de wet als in
jurisprudentie geldt het principe dat de exploitatie ligt bij de grondeigenaar. Wie de
bouwgrond heeft, die bouwt. Door overleg en het stellen van ruimtelijke randvoorwaarden probeert de gemeente te sturen. Op voet van gelijkheid wordt onderhandeld en samengewerkt. De in het voorontwerp opgenomen locaties voor mogelijke
woningbouwontwikkeling zijn grotendeels in eigendom van de woningcorporatie en
de gemeente. Het voorontwerp biedt geen opties voor woningbouwuitbreiding.
Opmerking:
Inspreker typeert de beoogde invulling aan de Wolden 49-51 en de woningbouw
aan de Schipborgerweg als een stedelijk stempel aan de entrees van het dorp, opgedrukt door de woningcorporatie. Volgens inspreker verdwijnen hiermee de landelijke kenmerkende overgangen van esdorp naar buitengebied. Met de mogelijkheid tot industriële bebouwing aan de noordentree (Zuidlaarderweg) wordt dat gevaar nog groter.
Reactie:
De aangehaalde bebouwing voegt zich binnen de bebouwingsstructuur, die bestaat
uit verschil in volumes en bebouwingsdichtheid. Voor het bedoelde gebiedje aan
de noordkant van het dorp zijn in het voorontwerp wijzigingsmogelijkheden opgenomen voor een herinrichting van de bedrijvigheid. Uiteraard zal bij planvorming
rekening worden gehouden met de stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten van de omgeving.
Opmerking:
Inspreker mist de criteria op grond waarvan selectie heeft plaatsgevonden van de
karakteristieke gebouwen en -ensembles. In bijlage 2 Nota welstandsbeleid “karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare en private
ruimten ontbreken de straten De Hoek en De Wolden.
Reactie:
De karakteristieke gebouwen zijn aangewezen op basis van oude lijsten van gemeente, informatie van de historische werkgroep Dorpsvisie en recent veldonderzoek. In het ontwerpbestemmingsplan zal de afweging en keuzes voor aanduiding
nader worden onderbouwd c.q. toegelicht. De bijlage 2 “Karakteristieke ensembles
van bebouwing, groenstructuren, openbare en private ruimten” is een positieve karakterisering voor een globaal begrensd gebied die refereert aan een gebied uit de
welstandsnota. De straten worden niet uitputtend genoemd.
Opmerking:
Inspreker vindt dat de wijzigingsmogelijkheden aan de Annerstreek niet in overeenstemming zijn met de Nota Welstandsbeleid voor wat betreft de “niet planmatige uitbreiding” (welstandsgebied 8). Dit geldt volgens inspreker ook voor de wijzigingsmogelijkheden aan de Kruisakkers. Voor de Wolden 49-51 merkt inspreker op
dat de bouwhoogte veel te hoog is voor het omschreven gebied in de Nota welstandsbeleid 6 “historische kern esdorp en niet planmatige uitbreiding”.
Reactie:
Het opnemen van wijzigingsbevoegdheid aan de Annerstreek levert geen strijdigheid op met het welstandsbeleid. De stedenbouwkundige ruimtelijke- en stedenbouwkundig randvoorwaarden worden in het bestemmingsplan bepaald. Binnen de
wijzigingsbevoegdheden en bij de vergunningverlening wordt rekening gehouden
met het geldende welstandsbeleid. Bij een eventuele ontwikkeling aan de Annerstreek, zal het definitieve bouwplan op die wijze tot stand komen.
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Opmerking:
Bescherming van de aanzichten van het dorp vanuit het Hunzedal en vanaf de
Zuidesch is wenselijk.
Reactie:
In het bestemmingsplan zijn behoudens tuinen (bestemming wonen) de percelen
die hier de overgang naar het landelijk gebied vormen bestemd als (agrarische)
cultuurgrond. Binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan is de bescherming van de aanzichten daarmee zo goed mogelijk geregeld. Een wettelijk beschermd dorpsgezicht is geen optie.
Opmerking:
Aan de Brink NO missen we een stuk arcering “Beschermwaardige houtopstand”
(Fabriekspaadje)
Reactie
De bedoelde dubbele rij bomen op de brink van het voormalige fabriekspaadje
staan binnen de bestemming Brink. De bestemming Brink biedt reeds bescherming
aan de aanwezige houtopstanden op de brink. Daarom worden deze bomen niet
nader aangeduid.
19 H. Prins

Zuidlaarderweg 22a

9468 AE Annen

Opmerking:
Inspreker is als eigenaar en bewoner van het perceel Zuidlaarderweg 22a niet
eens met de bestemmingsregeling bedrijfsdoeleinden. In het geldende bestemmingsplan is binnen de bedrijfsbestemming ook een zelfstandige woonfunctie mogelijk. Omdat hij het perceel als zodanig in gebruik heeft, wordt dat gebruik hiermee in feite onder het overgangsrecht geplaatst. Hij wordt hierdoor in zijn belangen
geschaad.. Zijn woning heeft een hoogte van 9,80 m. In het voorontwerp is een
bouwhoogte opgenomen van maximaal 6,5 meter. Ook zijn de bebouwingsmogelijkheden in het geldende bestemmingsplan ruimer dan in het voorontwerp.
Reactie:
Zowel in het geldende bestemmingsplan als in het voorontwerp heeft het betreffende perceel een bedrijfsbestemming. Binnen de geldende bestemming is het
wonen als doeleind opgenomen. Dat het aantal (dienst)woningen in het geldende
bestemmingsplan niet is gedefinieerd, betekent niet dat daarmee de zelfstandige
functie wonen is toegelaten. Het voorontwerp levert geen directe beperking op van
het bestaande gebruik. De omstandigheid dat door inspreker ter plaatse alleen gewoond wordt, betekent niet dat daarmee de bestemming wijzigt. In feite is sprake
van een strijdig gebruik van de hier gesitueerde dienstwoning. Op verzoek van inspreker zal de bouwhoogte afgestemd worden op de bestaande bebouwing.
Voor wat betreft de bebouwing geldt dat binnen de bestemming bedrijfsdoeleinden
ruimte mogelijkheden zijn opgenomen ook buiten de bouwgrens.
20 Tennisclub Annen,
J.P.A. ten Hengel

Middenweg 141

9468 GL Annen

Opmerking:
Inspreker vindt het een verkeerde keuze dat één van de voetbalvelden wordt bestemd voor woningbouw. Het risico ontstaat dat de voetbalvereniging uithaar jas
groeit en moet worden verplaatst naar een minder centraal gelegen locatie. Dan
ligt ook verplaatsing van het tennispark voor de hand. De centrale ligging van de
sportvelden bij de school en eventueel te bouwen naschoolse opvang komt dan in
het geding.

18

Reactienota Inspraak en Overleg
Bestemmingsplan Annen - Dorp

Inspreker vindt dat er niet genoeg voor starters wordt gebouwd, waarmee de
aanwas van leden van de tennisclub niet optimaal wordt gediend. Op voorhand lijkt
het inspreker bijzonder onaantrekkelijk om de toegang tot het tennispark achter de
sporthal te verplaatsen.
Reactie:
Eventuele woningbouw op een sportveld is een optie ter versterking van de structuur voor de functies wonen/zorg/welzijn in het centrumgebied. Daarbinnen voorzien wij in de komende planperiode een ontwikkelingsbehoefte. Verplaatsing van
de voetbal- of tennisaccommodatie wordt niet beoogd. Op basis van een evenwichtig volkshuisvestings - en woningbouwbeleid wordt bijgedragen aan een gezond ledenpotentieel. De functionele herverdeling van de beschikbare ruimte zal
plaatsvinden op basis van een op te stellen ruimtelijke visie. Eventuele inrichtingsmaatregelen zullen weloverwogen plaatsvinden. Omdat de ontwikkelingsmogelijkheden voor het voetbalveld nog onvoldoende concreet zijn acht het college het
verstandig om eerst visievorming af te wachten voordat in het bestemmingsplan
een regeling wordt opgenomen. De wijzigingsbevoegdheid op het voetbalveld en
het parkeerterrein zal verwijderd worden.

21 B. Fidder

Kruisakkers 2

9468 BH Annen

Opmerking:
Inspreker heeft als beoogd nieuw eigenaar van het perceel aan de Zuidlaarderweg
24a (nr.U,857) bezwaar tegen de bestemming agrarische cultuurgrond. En wil dit
graag zien gewijzigd in een woonbestemming.
Reactie:
Ter plaatse van het bedoelde perceel is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen
voor bedrijfsdoeleinden. Daarmee wordt het in principe mogelijk om ter plaatse een
bedrijfswoning te realiseren in combinatie met een bestaand of te vestigen bedrijf.
22 Bond Heemschut

Stationsstraat 11

9401 KV Assen

Opmerking:
Inspreker is van mening dat een reeks wijzigingsbevoegdheden mogelijkheden
geeft tot uitbreiding van woningen en bedrijven. Er bestaat naar zijn mening onvoldoende duidelijkheid omtrent de in acht te nemen normen. Inspreker wijst bijvoorbeeld naar het gebiedje aan de Zuidlaarderweg/noordzijde Schipborgerweg. Inspreker verwijst ook naar het woningbouwproject aan de Wolden 49-51, waar de
toegelaten bouwhoogte en dakhelling een sterk verstorende invloed hebben op dit
deel van het dorp. Inspreker wenst dat de beoogde bescherming van de karakteristieke bebouwing en het groen alsmede het dorpsgezicht als geheel duidelijker en
consequenter worden vastgelegd.
Reactie:
In de bestemmingsplansystematiek zijn de wijzigingsbevoegdheden voor wat betreft de (maximale) bebouwingsvoorschriften vrij algemeen bepaald. Hiervoor is
mede gekozen met het oog op een doelmatige voorzetting van bestaande en de
ontwikkeling van toekomstige functies. Dit geldt bijvoorbeeld voor het gebiedje aan
de Zuidlaarderweg/noordzijde Schipborgerweg waar passende herstructurering
voor kleinschalige bedrijvigheid mogelijk wordt gemaakt. In het betreffende wijzigingsplan zal de maatvoering voor bebouwing nader moeten worden gedetailleerd
en gemotiveerd in relatie tot de ruimtelijke structuur en kwaliteit van de omgeving.
De bescherming van karakteristieke bebouwing is een belangrijk uitgangspunt van
het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Dit is in het voorontwerp adequaat vormgegeven.
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Behoud van karakteristieke bebouwing en bebouwingsbeelden voor Annen met het
waarborgen van voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst voor
wonen en bedrijvigheid.
23 Y. van Rooyen
M. Denekamp

Noordloo 13

9468 AV Annen

Noordloo 18

9468 AW Annen

Opmerking:
Inspreker vraagt zich af wat wordt bedoeld met Noordloo: potentiële inbreidingslocatie in het dorp. Op de plankaart staat geen duidelijke locatie aangegeven.
Reactie:
Aan de noordelijk rand van Noordloo is een groenstrook gelegen waar mogelijk
nog een beperkte woningbouwafronding kan plaatsvinden. In het voorontwerp bestemmingsplan is al een aantal potentiële woningbouwlocaties in beeld gebracht.
De keuze is gemaakt om deze en vergelijkbare potentiële inbreidingslocaties niet in
het voorontwerp mee te nemen.
In het ontwerp wordt nader aangegeven welke locaties wel en welke (vooralsnog)
niet kunnen worden ontwikkeld.
24 M.G. van Veen

De Goorns 1

9468 CD Annen

Opmerking:
Inspreker heeft bezwaar tegen de mogelijkheden voor een bedrijvengebied aan de
Goorns. Dit omdat hij verwacht daarvan hinder te gaan ondervinden qua verkeer,
geluid, uitzicht, waardevermindering en landschapsvervuiling. Volgens inspreker
gaat zo een rustig landelijk gebiedje aan de rand van het dorp verloren.
Reactie:
Binnen een gedeelte van het betreffende gebiedje is op dit moment reeds een
aantal bedrijven gevestigd. Op een strook kan na wijziging in een ruime landschappelijk verantwoording setting enkele kleinschalige bedrijfjes worden ingepast.
Bij de planontwikkeling zal, naast een passende bebouwing, een zorgvuldige inrichting en gebruik van het terrein zijn vereist. Dit vanwege de ligging aan de rand
van het dorp. Milieuaspecten en eventuele waardevermindering zullen bij de ontwikkeling worden betrokken.
25 T. van Sluis en
J.L. Klinkers

Noordloo 20

9468 AW Annen

Opmerking:
Inspreker maakt zich ernstige zorgen over het aanwijzen van potentiële inbreidingslocaties in het dorp. Juist het groene karakter en de speelmogelijkheden geeft
het dorp een uniek karakter. Meer specifiek heeft inspreker bezwaar tegen het volbouwen van Noordloo door bebouwing van het centraal gelegen speelveldje. Tot
slot vermeld inspreker zich aan te sluiten bij de visie van inspreker nr.37 (Dorpsbelangen).
Reactie:
Bij woningbouw in het dorp zal op een terughoudende wijze gebruik worden gemaakt van de potentiële inbreidingslocaties. In het ontwerp wordt nader aangegeven welke locaties wel en welke (vooralsnog) niet kunnen worden ontwikkeld. Behoud van het groene karakter is daarbij ook een belangrijk uitgangspunt. Om die
reden is ook een groenstructuurkaart opgesteld.
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Zoals eerder opgemerkt betreft het op termijn in Noordloo enkel een strook aan de
noordzijde van Noordloo en niet de centraal gelegen open groen ruimte.
26 L. Schokkenbroek en
Y. Scholte

Borckerveld 2

9468 GV Annen

Opmerking:
Inspreker sluit zich aan bij de inspraakreactie nr. 37 (Dorpsbelangen). Met name
heeft hij bezwaar tegen de “inbreidingsplannen”. Hierdoor gaat het dorpse karakter
en het woongenot verloren. Een gedegen onderzoek naar de woningbouwbehoefte
ontbreekt. Dit is in strijd met de wettelijk vereiste zorgvuldige voorbereiding. Dit op
het punt van een deugdelijke motivering en zorgvuldige belangenafweging die is
voorgeschreven in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Volgens inspreker houdt
het gemeentebestuur zich niet aan de afspraken uit het startdocument voor de
dorpsvisie over het vertalen van de ruimtelijk relevante uitkomsten van de dorpsvisie in het bestemmingsplan. Inspreker heeft het beeld dat de gemeente zich rijk rekent aan op winst beluste projectontwikkelaars. Inspreker verwacht dat de gemeenteraad rekening zal houden met de bezwaren en uitkomsten van de dorpsvisie en dit zal leiden tot wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan.
Reactie:
Bij woningbouw in het dorp zal op een terughoudende wijze gebruik worden gemaakt van de potentiële inbreidingslocaties. Behoud van het groene karakter is
daarbij een belangrijk uitgangspunt. Mede om die reden is een groenstructuurkaart
opgesteld. Het gemeentebestuur heeft de dorpsvisie betrokken bij het opstellen
van het voorontwerp en de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor het bestemmingsplan. Besluitvorming vindt plaats na een brede belangenafweging.
Naast de ruimtelijke relevante uitkomsten van de dorpsvisie vormen de bestaande
bestemmingsplannen en andere punten van gemeentelijk beleid belangrijke input.
Bij de start van de dorpsvisie is met alle betrokkenen duidelijk vastgesteld dat het
gemeentebestuur niet alle ruimtelijke wensen uit de dorpsvisie worden vertaald in
het bestemmingsplan.
Inmiddels is een quickscan uitgevoerd van de lokale woningmarktsituatie. Bij de
opstelling van het ontwerpplan wordt met deze beschikbare informatie een nadere
invulling en detaillering gegeven van de volkshuisvestingsparagraaf en de woningbouwcapaciteit. Daarnaast zal dit worden betrokken bij de opstelling van de ruimtelijke visie.
27 W.A. Vedder

Middenweg 121

9468 GL Annen

Opmerking:
Inspreker heeft bezwaar tegen het aanwijzen van de woningen aan de Zuidlaarderweg 75 en 77 als karakteristieke bebouwing. Volgens hem rechtvaardigen de
architectonische en cultuurhistorische waarde van deze gebouwen niet de aanduiding “karakteristiek”. Deze aanduiding belemmert de ontwikkeling van bijvoorbeeld
seniorenwoningen of – appartementen naast het winkelcentrum.
Reactie:
In het voorontwerp zijn bij de conceptwaardering van karakteristieke bebouwing de
betreffende woningen als karakteristiek aangemerkt. Als uitgangspunt geldt dat van
de als zodanige aangeduide bebouwing de instandhouding van de bestaande karakteristieke hoofdvorm wordt nagestreefd. Indien blijkt dat een karakteristieke
hoofdvorm niet te handhaven is in relatie tot de functie die het pand moet vervullen
dan kan daarvan gemotiveerd worden afgeweken. De bedoelde woningen zijn gelegen in het welstandsgebied “niet planmatige uitbreiding”. Op dit moment vindt
een herijking van het welstandsbeleid Aa en Hunze plaats.
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De bouwvoorschriften voor verbouw worden gerelateerd aan een voorgenomen
differentiatie van het welstandsbeleid voor Annen. Ter plaatse staan wij uit
welstandsoogpunt behoud van het bebouwingsbeeld aan de Zuidlaarderweg
centraal.
28 P. Smittenberg

Noordloo 43

9468 AV Annen

Opmerking:
Inspreker constateert dat de inbreiding volgens het bestemmingsplan is gebaseerd
op gegevens van Woonborg. Huurwoningen van Woonborg vormen slechts 26
procent van het woningbestand van Annen. Naar zijn mening is dit niet representatief voor een beslissing over inbreiding of uitbreiding. Het provinciaal omgevingsplan (POP2) geeft voldoende flexibiliteit aan voor uitbreiding, mits er woonplannen
liggen. Inspreker is daarbij van mening dat uitbreiding een vereiste is voor behoud
van het open en groen karakter van het dorp Annen. Inspreker wijst op de verschillende gebruiksfuncties van het trapveldje aan Noordloo en dat dit veldje past
in het open, groene en gemoedelijke dorpse karakter.
Reactie:
De afweging van de mogelijkheden zijn mede gebaseerd op informatie van Woonborg. Daarnaast bevestigt de aanvullende informatie uit de quickscan naar de
volkshuisvestingssituatie in Annen de voorgenomen beleidslijn voor wat betreft de
ontwikkelingsmogelijkheden in Annen. Daarbij wordt vooralsnog van uit gegaan dat
met de herstructureringsmogelijkheden van Woonborg en enkele zorgvuldig gekozen en uit te werken inbreidingsmogelijkheden voldoende kan worden ingespeeld
op de woningbouwvraag in de komende jaren. Aan de noordelijk rand van Noordloo is een groenstrook gelegen waar mogelijk nog een beperkte woningbouwafronding kan plaatsvinden. De keuze is gemaakt om deze en vergelijkbare potentiële
inbreidingslocaties niet in het voorontwerp mee te nemen. In het ontwerp wordt nader aangegeven welke locaties wel en welke (vooralsnog) niet kunnen worden
ontwikkeld.
29 R. Daniels

Annerstreek 20

9468 AN Annen

Opmerking:
Inspreker constateert dat zijn perceel aan de Zuidlaarderweg 73 in het voorontwerp
de bestemming
detailhandel heeft. Hij heeft ter plaatse boven en achter de bestaande winkel een
drietal wooneenheden gecreëerd en verhuurd aan starters op de woningmarkt. Dit
voorziet volgens hem in een behoefte. Hij vraag de bestemming aan te passen,
zodanig dat in het bestemmingsplan de vier eenheden (winkel en 3 woningen)
worden voorzien.
Reactie:
De bestemming detailhandel in het voorontwerp betreft het voorzetten van de gebruiksmogelijkheid uit het geldende bestemmingsplan. In het voorontwerp wordt
detailhandel en kleinschalige bedrijvigheid langs dit deel van de Zuidlaarderweg
gestimuleerd. In strijd met de detailhandelbestemming is door inspreker een strijdige gebruiksituatie gecreëerd. De quickscan van de woningmarkt Annen laat een
duidelijk tekort zien van grondgebonden nultredenwoningen en een zeer gering tekort van eengezinswoningen in het lage prijssegment (starterswoningen). Aan de
woningbehoefte van starters wordt ingespeeld op doorstroming binnen de bestaande woningmarkt. Woonborg heeft aan de Ronkelskamp in Annen enkele kleinere (éénpersoons) wooneenheden geschikt voor (startende) jongeren. Voor deze
woningen is ruime belangstelling en ze voorzien in een behoefte.
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Op basis van de inspraakreactie kan niet worden bepaald of de bedoelde
wooneenheden bouwtechnisch te legaliseren zijn. Inspreker zal dat aan de hand
van bouwtekeningen moeten onderbouwen. De inspraakreactie biedt onvoldoende
basis om hiermee in het ontwerpbestemmingsplan rekening te houden.
30 P.G. Kaan

Annerstreek 19

9468 AK Annen

Opmerking:
Inspreker verzoekt om zijn woning aan de Annerstreek 19 met de bestemming
Woondoeleinden 4 te voorzien van de wijzigingsbevoegdheid voor woningbouwontwikkeling.
Reactie:
De betreffende wijzigingsbevoegdheid is opgenomen uit volkshuisvestingsoogpunt.
Het betreft een tweetal oudere woningbouwcomplexjes met in totaal 10 huurwoningen van de woningcorporatie Woonborg. Voor deze woningen is te voorzien dat
binnen de planperiode grondige renovatie of vervangende nieuwbouw zal plaatsvinden. De flexibiliteit daarvoor is in het voorontwerp opgenomen in verband met
de bijzondere volkshuisvestingstaak van Woonborg.
Voor eventuele woningbouw op locaties van individuele eigenaren zal op basis van
een concreet initiatief in relatie tot het vrijstellingenbeleid een afweging worden
gemaakt. Daarbij zal in dit concrete geval moeten worden betrokken dat de woning
van inspreker is voorzien van de aanduiding “karakteristiek” en uitgangspunt is om
de karakteristieke hoofdvorm van een dergelijke voormalige boerderij te behouden.
31 H. Stadman

Brink 1

9468 BP Annen

Opmerking:
Inspreker merkt op dat het voorontwerp vermeld “dat eerdere planideeën niet haalbaar zijn gebleken en dat derhalve de feitelijke situatie aan de Brink is opgenomen”. Volgens inspreker doet dit geen recht aan het nu bestaande overleg met de
gemeente over de wens om aan de Anlooërweg een nieuw garagebedrijf te bouwen. Inspreker verzoekt om de locatie van het benzinestation met een mogelijke
uitbreiding in oostelijke- en/of zuidelijke richting op te nemen in het bestemmingsplan Annen - Dorp.
Reactie:
Inspreker is met het gemeentebestuur in overleg over een eventuele verplaatsing
van het garagebedrijf van Brink 1 naar de locatie van het tankstation aan de Anlooërweg. Deze locatie ligt buiten het plangebied. In relatie tot een eventuele bedrijfsverplaatsing is de inzet van het college om de huidige bedrijfsbestemming aan
de Brink te wijzigen naar wonen. Daarvoor is in het bestemmingsplan een regeling
opgenomen.
32 Bed and Breakfast An- Kruisstraat 20
nen, M. Boersma

9468 CM Annen

Opmerking:
Inspreker geeft aan dat hij op zijn perceel aan de Kruisstraat sinds 2006 bed en
breakfast gelegenheid biedt. Hij verzoek ruimte op te nemen in het bestemmingsplan voor uitbreiding van zijn activiteiten. Op termijn zou hij de mogelijkheid willen
hebben om groepen tot maximaal 20 personen logies en ontbijt c.a. te kunnen verstrekken. Op korte termijn heeft hij geen uitbreidingsplannen.
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Reactie:
In het geldende bestemmingsplan heeft de woonboerderij nog een agrarische bestemming. In 2006 is vrijstelling verleend voor bed- en breakfast voor maximaal 9
personen. In het voorontwerp is het perceel voorzien van de bestemming “Woondoeleinden 3” met de aanduiding bed- en breakfast toegestaan. Het hoofdgebouw
is karakteristiek. Op grond van het gemeentelijk beleid is het bieden van bed- en
breakfast aan meer dan 10 personen slechts mogelijk na wijziging van het bestemmingsplan. Voor wijziging van het bestemmingsplan is een brede afweging
nodig op basis van een concreet plan en voorzien van een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk en bedrijfsplan.
33 M. Jonker

Annerstreek 21

9468 AK Annen

M. Kuipers

Annerstreek 42

9468 AP Annen

W.A. Schuiling

Annerstreek 40A

9468 AP Annen

P.G. Kaan

Annerstreek 19

9468 AK Annen

Opmerking:
Insprekers merken op dat in het voorontwerp een brede strook grond aan weerszijden van het voet/fietspad tegenover perceel Annerstreek 19 Tussen de Annerstreek en Noordloo is bestemd voor “verkeers en verblijfsdoeleinden”. Daarmee
wordt de mogelijkheid geschapen om dit voet-/fietspad in de toekomst op te waarderen tot een volwaardige ontsluitingsweg voor gemotoriseerd verkeer. Dit is strijdig met het geldende bestemmingsplan. Die mogelijkheid werd bij de vaststelling
van dat bestemmingplan in 1992 uitgesloten. Dit mede naar aanleiding van bezwaren van insprekers.
Reactie:
Het is niet de bedoeling om het ter plaatse gelegen voet/fietspad op te waarderen
naar een extra ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Het bestemmingsplan zal
worden aangepast aan het geldende bestemmingsplan.
34 S.R. Wildeman

Bartelaar 3

9468 CJ Annen

J. van der Ploeg

De Hullen 2a

9469 TE Annen

H. Rademaker

Spijkerboorsdijk 2

9468 CG Annen

W. Mulder

De Hullen 2

9468 TE Annen

R. Houwing

Bartelaar 2

9468 CK Annen

C. Schoonbeek

Havenstraat 12

9468 CH Annen

H. Eling

De Hullen 12

9468 TE Annen

I. Dellemann

Bartelaar 4

9468 CK Annen

M. Dijkema-Drent

Bartelaar 9

9468 CJ Annen

A. Kuipers

Wilgendijk 4

9468 CC Annen

H. Kuiper

De Wolden 33

9468 CB Annen

A. Ruzius

De Wolden 47

9468 CB Annen

D.L. Boon

Spijkerboorsdijk 6

9468 CG Annen

M.G. van Veen

De Goorns 1

9468 CD Annen

A. Mulder

De Wolden 6

9468 CB Annen
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R. Stiekema

Kruisstraat 28

9468 CM Annen

M. Reinhart

Bartelaar 1

9468 CJ Annen

Fam. van der HaagenSeegers

De Wolden 2

9468 CB Annen

Opmerking:
Insprekers hebben bezwaar tegen de in het voorontwerp bestemmingsplan vermelde bouwhoogte en –oppervlakte op de locatie aan de Wolden 49 en 51.
Zij verwijzen daarbij naar de ingediende bezwaarschriften tegen de verleende
bouwvergunning voor deze locatie. Zij hebben sinds begin 2005 bezwaar gemaakt
tegen de voorgenomen bouwhoogte en bouwvolume. Deze staan naar hun mening
in geen enkele verhouding tot de historische kern Annen.
Reactie:
Het gemeentebestuur heeft na de beëindiging van het horecagebruik ter plaatse
medewerking verleend aan een woningbouwontwikkeling. In de verleende projectvrijstelling ex artikel 19, lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening is de bebouwingsruimte gemotiveerd. Die bebouwingsmogelijkheden zijn verwerkt in het voorontwerp. Tegen het vrijstellingsbesluit en de bouwvergunning loopt een beroepsprocedure. Daarbinnen is ondermeer de vraag over de aanvaardbaarheid van de
bouwhoogten en bouwoppervlak aan de orde. Kortheidshalve wordt hier verwezen
naar de motivering van het vrijstellingsbesluit.
35 M.G. Boelens en M.
Boelens-Koopman

Bartelaar 12

9468 CK Annen

Opmerking:
Inspreker heeft bezwaar tegen de in het voorontwerp bestemmingsplan vermelde
bouwhoogte en –oppervlakte op de locatie aan de Wolden 49 en 51. Naast de door
andere insprekers (nr.34) vermelde gronden, wijst hij op de strijdigheid met de
Nota welstandsbeleid Aa en Hunze.
Inspreker heeft verder bezwaar tegen de wijziging van het bouwvlak op zijn perceel
aan de Bartelaar 12, waarbij de uitbreidingsmogelijkheden aan de achterzijde van
de woning zijn vervallen.
Tot slot wijst inspreker er op dat een op zijn erf staande waardevolle boom op de
plankaart staat aangeduid op het perceel van Bartelaar 10.
Reactie:
Voor wat betreft de bezwaren tegen de bestemmingsruimte op de percelen aan de
Wolden 49 en 51 wordt verwezen naar hetgeen hierover is vermeld bij inspraakreactie nr. 34.
Het perceel aan de Bartelaar 3 heeft de bestemming “Woondoeleinden 3” en de
woning is voorzien van de aanduiding karakteristiek. Voor de karakteristieke woning, gelegen binnen de historische esdorpkern, is uitgangspunt instandhouding
van de karakteristieke hoofdvorm. Vrijstelling van de bebouwingsgrens is onder
voorwaarden mogelijk. Onevenredige afbreuk aan de karakteristieke hoofdvorm
van de woning en het straat- en bebouwingsbeeld zijn belangrijke afwegingscriteria. De locatie van de waardevolle boom wordt aangepast.
36 Historische Vereniging
Annen, p/a B. Fidder

Kruisakkers 2

9468 BH Annen

Opmerking:
Inspreker stelt dat de beoogde flexibiliteit in de voorgestane inbreidingslocaties van
het voorontwerp, de mogelijkheid schept tot een verdichtende bouwwijze in de nabije toekomst.
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Inspreker vreest daardoor een onaanvaardbare aantasting van de dorpse en
landelijke uitstraling van Annen. Inspreker merkt op dat zij reeds tweemaal eerder
haar zorg heeft uitgesproken over een tendens tot verstedelijking van Annen.
Inspreker vindt dat het optrekken van goot- en nokhoogte, de herstructurering het
historisch karakteristieke beeld negatief kunnen beïnvloeden. Inspreker hecht grote
waarde aan conservering van de huidige invulling van het dorp en stimuleert het
hergebruik van bestaande oude panden.
Reactie:
Behoud van de ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten is bij de ontwikkelingsmogelijkheden in Annen ook voor het gemeentebestuur een belangrijk uitgangspunt. Een aantal herstructurerings- en inbreidingsopties zijn opgenomen in
een wijzigingsregeling binnen het voorontwerp. In die regeling geldt als voorwaarde
dat een concrete planontwikkeling moet voldoen aan een goede ruimtelijke en stedenbouwkundige inpassing, waarbij wordt aangesloten op de ruimtelijke structuur
en – kwaliteiten van de omgeving.
37 G.A. Buss

Riggel 10

9468 GT Annen

Opmerking:
Inspreker maakt op voorhand bezwaar tegen een mogelijke wijziging van de bestemming van een strook gemeentegrond achter zijn woning aan de Riggel 10. In
het voorontwerp heeft deze strook de bestemming “Groenvoorziening”. Bij navraag
bij de gemeente is hem bekend geworden dat beoogd wordt om hier de bestemming “Woondoeleinden 2” op te nemen.
Reactie:
Na overleg met bewoners ter plaatse en een nadere afweging met betrekking tot
dit groenelement heeft ons college reeds in 2006 geconstateerd dat deze strook
grond geen bijzondere openbare groenwaarde heeft. Abusievelijk is in het voorontwerp hier de bestemming “Groenvoorziening” opgenomen. In het ontwerp zal
deze strook onder de bestemming “Woondoeleinden 2” worden gebracht.
38 L. Venema en
B. Schuiling

Annerstreek 78 en 80

9468 AR Annen

Opmerking:
Insprekers vragen zich af waarom zij geen bericht hebben ontvangen over de wijzigingsmogelijkheden voor hun huurwoningen. Zij hebben bezwaar tegen de wijzigingsbevoegdheid. Zij vrezen een hogere huurprijs na vervangende nieuwbouw.
De heer Schuiling verwacht dat hij zijn bedrijf aan huis niet meer kan uitoefenen.
De heer Venema zegt investeringen te hebben gedaan in een aanbouw met toestemming van verhuurder Woonborg.
Reactie:
De wijzigingsbevoegdheid is opgenomen op verzoek van de eigenaar Woonborg,
die verwacht dat voor de betreffende woningen binnen de planperiode grondige renovatie dan wel nieuwbouw nodig zal zijn. Voor nadere informatie over eventuele
concrete planvorming voor renovatie of herbouw worden insprekers verwezen naar
Woonborg. In het ontwerp wordt nader aangegeven welke locaties wel en welke
(vooralsnog) niet kunnen worden ontwikkeld. Dit gebeurt aan de hand van de op dit
moment beschikbare informatie.
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38 Stichting Commissie
Dorpsbelangen

Hofakkers 72

9468 EG Annen

Opmerkingen: brief;document nr.1;
Het gemeentebestuur heeft voor het opstellen van de dorpsvisie aangegeven
ruimtelijke relevante uitkomsten te vertalen in het nieuwe bestemmingsplan. In de
dorpsvisie is aangegeven dat inbreiden niet gewenst is. De stichting Commissie
Dorpsbelangen (CD) concludeert op basis van een door hen opgesteld woonplan
dat uitbreiding in de komende planperiode noodzaak is. Zij willen dat het woonplan
van CD wordt betrokken bij het voorontwerp.
Reactie:
De dorpsvisie is een belangrijke onderlegger voor het nieuwe bestemmingsplan.
Het gemeentebestuur heeft de dorpsvisie betrokken bij het opstellen van het voorontwerp en de door de raad vastgestelde uitgangspunten. Besluitvorming vindt
plaats na een brede belangenafweging. Naast de ruimtelijke relevante uitkomsten
van de dorpsvisie vormen de bestaande bestemmingsplannen en andere punten
van gemeentelijk beleid belangrijke input (bijvoorbeeld het gemeentelijk woonplan).
Bij de start van de dorpsvisie is met CD en alle betrokkenen duidelijk vastgesteld
dat het gemeentebestuur niet alle ruimtelijke wensen uit de dorpsvisie worden
vertaald in het bestemmingsplan.
In de dorpsvisie (2005) en in het gemeentelijk woonplan (2006) kwam het signaal
naar dat voor doelgroepen, met name voor de senioren, moet worden gebouwd in
Annen. De belangrijkste instelling voor huisvesting van doelgroepen in Annen is
Woonborg. In overleg met Woonborg hebben wij de locaties geïnventariseerd die
de komende planperiode voor woningbouw in aanmerking kunnen komen.
In verband met de volkshuisvestingsvraag in Annen is in opdracht van het college
door het bureau Companen een quickscan uitgevoerd van de lokale woningmarktsituatie. Op basis van dat onderzoek is geen onderbouwing voor groei van het
dorp. In de woonvisie van dorpsbelangen wordt geen rekening gehouden met
doorstroming als gevolg van woningbouw voor senioren. Met de meest recente
woningbouwprojecten (o.a. Woldhoek) in beeld bedraagt de kwantitatieve vraag
voor Annen een zestigtal woningen voor de komende planperiode. Om de herstructurering ook financieel haalbaar te maken moet ruimte worden geboden aan
een extra aantal van circa dertig woningen. Aan deze woningbouwvraag voor de
komende jaren verwachten wij binnen de dorpskern te kunnen voldoen. Deze beschikbare informatie
wordt gebruikt bij de opstelling van het ontwerpplan. Daarin zal de volkshuisvestingsparagraaf worden geactualiseerd. Ook de woningbouwcapaciteit voor de komende planperiode wordt in eerste instantie in het ontwerpbestemmingsplan bepaald. Daarnaast zal in een ruimtelijke visie worden bezien in welke mate woningbouw een bijdrage kan leveren binnen de gewenste versterking van de centrumstructuur van wonen/zorg/welzijn. Ook is woningbouw bij of nabij het winkelcentrum
een optie. De woningbouw behoefte en ontwikkeling in Annen zal binnen de planperiode tussentijds worden geëvalueerd (na vijf jaar).
Opmerking: nr. 2
CD vindt dat de gemeente zich bij de opstelling van het voorontwerp, maar ook het
Woonplan heeft laten beperken door het provinciaal omgevingsplan (POPII) als
uitgangspunt te nemen.
Reactie:
Binnen de ruimtelijke ordening is sprake van coördinatie tussen de overheden van
rijk, provincie en gemeente. Daar waar het gaat om de bepaling van de ruimtelijke
woningbouwmogelijkheden en de begrenzing van de dorpsbebouwing en het landelijk gebied houdt de gemeente rekening met het provinciaal en rijksbeleid.
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Opmerking: nr. 3; 4; 5; 7; 8
Het gemeentelijk woonplan moet worden aangepast aan het woonplan van CD,
omdat dit beter is onderbouwd en breed wordt gedragen door de bevolking. CD
stelt een aantal vragen bij de cijfers qua aantallen en doelgroepen in het woonplan.
Reactie:
Zoals hiervoor is opgemerkt wordt op basis van recent onderzoek de volkshuisvestingsparagraaf aangepast. In het onderzoek van de woningmarkt in Annen is eerst
de huidige situatie in beeld gebracht: wie woont waar en hoe? Vervolgens wordt
een vooruitblik gegeven: hoe ontwikkelen de doelgroepen zich naar verwachting tot
en met 2016 met eventuele doorkijk tot 2021/2026 En hoe veranderen de woonwensen. Zo is zicht verkregen op de kwantitatieve woningbehoefte en de kwalitatieve behoefte. Daarna is beoordeeld hoe de toekomstige behoefte past bij de huidige voorraad. Het recente onderzoek is vergeleken met het door CD opgestelde
woonvisie Er is geen onderbouwing voor groei van het dorp. In de woonvisie van
dorpsbelangen wordt geen rekening gehouden met doorstroming als gevolg van
woningbouw voor senioren. Met de meest recente woningbouwprojecten (o.a.
Woldhoek) in beeld bedraagt de kwantitatieve vraag voor Annen een zestigtal woningen voor de komende planperiode. Om de herstructurering ook financieel haalbaar te maken moet ruimte worden geboden aan een extra aantal van circa dertig
woningen.
Opmerking: nr. 6; 9
Door CD wordt gevraagd de ontwikkeling van bedrijven op de huidige locaties mogelijk te maken. Zeker wanneer voor het dorp een win-win situaties te bereiken zijn.
Reactie:
Beperkte uitbreiding van bestaande bedrijven is in het voorontwerp mogelijk. Bedrijven die binnen een overwegend woonomgeving liggen worden beperkt door
wettelijke milieunormen. Ook met het oog op aangrenzende woonbebouwing is de
bestaande bebouwingsruimte uitgangspunt. De definitieve uitbreidingsruimte voor
die bedrijven wordt op basis van concrete plannen bepaald. Belangrijk uitgangspunt in het bestemmingsplan is versterking van de clusters bedrijvigheid op de locaties aan de noordzijde (Schipborgerweg) en oostzijde van het dorp (De Goorns).
Uiteraard zijn ook daar de mogelijkheden ruimtelijk begrensd, mede in verband met
de geldende milieuzonering.
Opmerking: nr. 10; 11
CD meent dat het beleid ten aanzien van evenementen op de brink de leefbaarheid
bedreigt. Alle huidige en in het verleden gehouden evenementen moeten mogelijk
blijven.
Reactie:
Zoals ook in de dorpsvisie is beschreven is de brink een cultuurhistorisch waardevolle locatie in het dorp. De traditionele evenementen blijven op grond van het bestemmingsplan mogelijk. Voor behoud van de waardevolle brink voert de gemeente een adequaat groenbeheer dat is afgestemd op het medegebruik als evenemententerrein.
Opmerking: nr. 12; 13
De inbreidingslocatie Noordloo is volgens CD onduidelijk omschreven. De daar
gelegen grasmat hoor bij het open en groen karakter van Annen. De inbreidingslocatie aan de Ronkelskamp is het enige speelveldje in deze buurt en moet niet worden volgebouwd. CD vraagt om aanpassing van het voorontwerp, zodat bij het
winkelcentrum woningbouw voor senioren mogelijk wordt.
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Reactie:
Aan de noordelijk rand van Noordloo is een groenstrook gelegen waar mogelijk
nog een beperkte woningbouwafronding kan plaatsvinden. De keuze is gemaakt
om dergelijke kleinere locaties niet in het voorontwerp mee te nemen. De locatie
aan de Ronkelskamp biedt mogelijkheden voor een beperkte ontwikkeling op het
moment dat de huidige functie van kinderopvang in het voormalige schooltje zou
worden beëindigd. Daarbij zouden de aanwezige huurwoningen van Woonborg
eventueel kunnen worden betrokken. Woningbouw bij het winkelcentrum is in het
voorontwerp als potentiële ontwikkeling genoemd. Een woningbouwontwikkeling in
de vorm van woningen boven de winkels of in de directe omgeving blijft voor het
gemeentebestuur een optie. Mede op basis van het woningbouwprogramma en
een zorgvuldige stedenbouwkundige afweging worden de mogelijkheden planmatig
bepaald. In samenhang met woningbouw kan ook de noodzakelijke upgrading van
de openbare ruimte rond het winkelcentrum plaatsvinden. Aan de achterzijde van
het winkelcentrum wordt medewerking verleend aan de vestiging van een tuinwinkel.
Opmerking: nr. 14
CD vindt het westelijk gelegen sportveld en de parkeerplaatsen van eminent belang voor de toekomstige ontwikkeling van de voetbalclub en andere sportverenigingen. Bij het verbeteren van de ruimtelijke structuur moet de toegankelijkheid van
de tennisclub en de voetbalclub gewaarborgd blijven. Woningbouw op het sportveld en op de parkeerplaats zal leiden tot verkeer en parkeeroverlast in de omgeving. CD vraagt om verplaatsing van het garagebedrijf aan de brink en de realisatie
van starterswoningen op die plek.
Reactie:
Woningbouw in het centrumgebied is een optie ter versterking van de structuur
voor de functies wonen/zorg/welzijn. Daarbinnen voorzien wij in de komende planperiode een ontwikkelingsbehoefte. De functionele herverdeling van de beschikbare ruimte zal kunnen plaatsvinden op basis van een op te stellen ruimtelijke visie. Bij de herinrichting van het centrumgebied is het waarborgen van bereikbaarheid en voldoende parkeerruimte een belangrijke voorwaarde. Bij een eventuele
verplaatsing van de garage aan de brink, kan de bestaande woning in principe
worden gehandhaafd. Wij zien geen mogelijkheid tot een ontwikkeling van starterswoningen op deze locatie. aan de Brink. Dit gezien de karakteristieke omgeving
(bouwen aan de Brink).
Opmerking: nr. 15; 16
Waarborg een plaats voor het dierenparkje bij ‘t-Holthuys. De wens is om open
plekken in het gehele dorp te behouden en niet alleen voor de Annerstreek. CD
vraagt om het aanwijzen van een uitbreidingslocatie op basis van de ruimtelijke
structuur.
Reactie:
Bij het verzorgingstehuis ‘t-Holthuys is met ontsluiting aan de Geerakkers ruimte
voor een kleinschalige zorggerelateerde dienstverlening. Het dierenparkje blijft behouden, maar kan daarvoor wel enigszins worden verplaatst. Aan de Annerstreek
liggen tussen de woonpercelen onbebouwde percelen die kenmerkend zijn voor de
structuur aan deze rand van het dorp. Een eventuele toekomstige dorpsuitbreiding
zal plaatsvinden op basis van een ruimtelijke afweging. De woningbouwbehoefte
die een uitbreiding rechtvaardigt ontbreekt.
Opmerking: nr. 17
CD vindt dat de woongebouwen qua vorm en hoogte dienen te passen binnen Annen. Een hoogte van twee woonlagen is maximaal.
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Reactie:
Woongebouwen moeten qua vorm passen in relatie tot de directe omgeving. De
bebouwingshoogte kan per locatie verschillen en is mede afhankelijk van de bebouwingsstructuur ter plaatse. Zo bestaat ‘t-Holthuys deels uit drie bouwlagen. In
het voorontwerp zijn de bouwhoogten per locatie of algemeen bepaald gerelateerd
aan de woonbestemmingen. De bouwhoogte van een hoofdgebouw kan maximaal
10 meter bedragen (na vrijstelling). Deze bebouwingshoogte blijft ruimschoots binnen het beleidskader uit POPII dat voor hoofdkernen en kleine kernen een bovengrens van vier bouwlagen (ongeveer 12 m) als bovengrens aangehouden. Daarbij
is een hogere bouwhoogte aanvaardbaar als dit vanuit de stedenbouwkundige
aard, kenmerken of ontwikkeling te onderbouwen is, bijvoorbeeld in relatie tot huisvesting van ouderen nabij (zorg)voorzieningen.
Opmerking: nr. 18
Agrarische bedrijven dienen ook de noodzakelijke mogelijkheid tot enige uitbreiding
te krijgen in plaats ervan uitgaan dat ze alleen maar zullen stoppen.
Reactie:
Het is een gegeven dat in de laatste decennia het aantal agrarische bedrijven gestaag is afgenomen. Dat deze trend zich in de komende planperiode verder zal
doorzetten is een reële verwachting. Het bieden van extra bebouwingsmogelijkheden voor agrarische bedrijvigheid binnen de dorpskernen is niet realistisch. In het
voorontwerp bieden wij daarentegen ruime mogelijkheden voor alternatieve ontwikkelingen. Naast verbreding van het agrarische bedrijf kan afhankelijk van de situering gedacht worden aan kleinschalige (recreatieve) bedrijfjes, winkeltjes aan
huis, specifieke woon(zorg)vormen of andere maatschappelijke functies. Daarbij is
bij een doelmatige verbouwing een zorgvuldige afweging van de vaak karkarakteristieke bebouwing wenselijk.
Opmerking: nr. 19
De dorpsvisie is op het belangrijkste punt genegeerd binnen het voorontwerp. De
dorpsvisie is voor en door het dorp ontwikkeld en afgestemd. Natuurlijk is het geen
unaniem afgestemd verhaal geworden. Het wordt wel gedragen door een zeer
groot deel van de bevolking. Door inbreiding toe te staan, zelfs op kernwaarden
van het dorp, is het werk voor de dorpsvisie vrijwel voor niets geweest. Wanneer er
woningen gebouwd moeten worden wijs dan een uitbreidingslocatie aan. Het
woonplan opgesteld door CD toont aan dat dit noodzakelijk is.
Reactie:
Uitbreiding of inbreiding is nooit een vraag op zich. Daaraan vooraf gaat de vraag
over woningbehoefte en de daarop te baseren woningbouwprogrammering. Zowel
bij inbreiding als ook bij uitbreiding gaat het om kernwaarden van het dorp en hoe
je daarmee omgaat. In Annen kiezen we in eerste instantie voor herstructurering.
Zoals eerder is opgemerkt kan beperkte inbreiding de centrumstructuur van het
dorp versterken.
Opmerking: nr. 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38;
39; 42
Cd heeft opmerkingen geplaatst bij diverse voorschriften uit het voorontwerp. Een
terugkomende opmerking is dat CD van mening is dat nieuwbouw in Annen uit
maximaal 2 woonlagen mag bestaan. Een goothoogte van 5 meter is meer dan
genoeg in Annen. Als maximale bouwhoogte van 9 meter is maximaal wenselijk.
Hoogbouw is absoluut niet wenselijk in Annen.
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Reactie:
Binnen de bestemmingen woondoeleinden geldt een maximale goothoogte van 4
meter voor woningen met 1 bouwlaag en een kap. De maximale bouwhoogte bedraagt voor deze woningen 8 meter. Op basis van een passend bouwplan kan vrijstelling worden verleend tot maximaal 7 meter goothoogte en maximaal 10 meter
bouwhoogte. Op deze manier wordt rekening gehouden met de bestaande verscheidenheid in bebouwing. Daarnaast kan op perceelsniveau maatwerk worden
geleverd bij verbouw of herbouw. Binnen deze maximale goot- en bouwhoogte blijft
maximaal twee bouwlagen met een kap te realiseren. Voor de ontwikkelingslocaties (wijzigingsbevoegdheden) zal de maatvoering worden bepaald op basis van
een zorgvuldige stedenbouwkundige afweging. Zo willen wij voor het centrumgebied op basis van een stedenbouwkundige - en ruimtelijke analyse in een visiedocument o.a. de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor ontwikkeling vastleggen. De verscheidenheid in bebouwing, die kenmerkend is voor Annen, zal ook in
de toekomst mogelijk blijven.
Opmerking: nr. 35; 40; 41
CD vindt dat aangewezen groenvoorzieningen niet moeten kunnen worden gewijzigd. Wat is anders de waarde van aanwijzing. Bij uitbreiding van Annen kan een
nieuw gebied voor wooncentrum worden aangewezen. Het dierenparkje is een
belangrijke sociale ontmoetingsplaats van jong en oud (zie dorpsvisie).
Reactie:
Op twee locaties (achter ‘t- Holthuys en aan de Ronkelskamp/Waardeel) is een
wijzigingsbevoegdheid binnen de bestemming “groenvoorziening” opgenomen.
Beide locaties zijn geen structuurbepalende groenelementen. Bij ‘t-Holthuys is een
beperkte uitbreiding mogelijk ten behoeve van het verzorgingstehuis (wooncentrum). Op dit moment wordt ook de vestiging van een huisartsenpraktijk met apotheek hier overwogen. Deze functioneel en ruimtelijke passende invulling zal in het
ontwerpplan als mogelijkheid morden opgenomen. Het dierenparkje, zal in een
enigszins gewijzigde situering worden gehandhaafd. Voor de “groenvoorziening”
tussen de Ronkelskamp en de Waardeel is met het gebouwtje van de kinderopvang een beperkte herinvulling mogelijk.
Opmerking: nr. 43
Het behoud van de sportvelden op de centrale plaats in het dorp is zeer gewenst.
Een mogelijkheid tot bestemmingswijziging dient uitgesloten te worden. Behoud
van de hele accommodatie inclusief de parkeerplaatsen is zeer gewenst. De centrale ligging van de accommodatie wordt naast het open en groene karakter van
het dorp als belangrijkste kernkwaliteit gezien.
Reactie:
De centrale ligging van sociaal - maatschappelijke voorzieningen, waaronder de
sportaccommodaties is een belangrijke kernkwaliteit van Annen. Behoud door versterking van de inrichting van het centrumgebied is een ruimtelijk uitgangspunt in
het voorontwerp. Het gebied dat ook bestaat uit de sporthal, bibliotheek, dorpshuis
en school is niet doelmatig ingericht. Herverdeling van de ruimte op basis van reële
ruimtebehoefte van de gebruikers is een vereiste. Binnen de in het voorontwerp
vastgelegde (maximale) ontwikkelingsruimte moet een herinrichting plaatsvinden.
Opmerking: nr. 44
Een aantal ontwikkelingslocaties wordt wel in de tekst genoemd, maar komen op
de kaart niet terug. Hierover is meer duidelijkheid gewenst.
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Reactie:
De plankaart van het voorontwerp is bepalend voor de status van ontwikkelingslocaties. Alleen voor de locaties op de plankaart biedt het voorontwerp mogelijkheden. In de plantoelichting worden meerdere potentiële ontwikkelingslocatie genoemd. Enkele daarvan blijven voorlopig buiten beeld. Geconstateerd is dat de
plantoelichting op dit punt kan worden verduidelijkt.
Opmerking:
De CD besluit de inspraakbijdrage met 10 hoofdlijnen waaraan een goed bestemmingsplan voor het dorp Annen aan zou moeten voldoen.
1. Maak uitbreiding van Annen mogelijk voor ruim 200 woningen en maak een geleidelijk bouwplan.
2. GEEN inbreiding op de parkeerplaats bij de sportvelden, het sportveld,
trapveldjes enz.
3. Bouw passend in het landschap en dorpsbeeld, dus open, veel groen en
GEEN hoogbouw.
4. Focus op starters - en seniorenwoningen én maak doorstroom mogelijk door
de bouw van vrijstaande woningen en doe dit voornamelijk gebaseerd op de
marktvraag vanuit Annen en omgeving.
5. Leg nu in het bestemmingsplan vast dat senioren woningbouw mogelijk wordt
bij en/of bovenop het winkelcentrum.
6. Stimuleer kleinschalige bedrijvigheid door uitbreidingsmogelijkheden van bestaande bedrijven.
7. Behoud en verbeter de centrale ligging van sport, welzijn, cultuur en onderwijs.
8. Alle evenementen zoals die nu of in het verleden op de Brink georganiseerd
worden en werden blijven mogelijk. Nieuwe evenementen gaan in direct overleg met het dorp.
9. Wijs een plek aan waar een activiteitenplein voor de jeugd gerealiseerd kan
worden.
10. Geef de bevolking inzicht in de onderzoeksresultaten van verkeersmetingen,
karakteristieke panden, beschermd dorpsgezichten etc.
Reactie:
1. Uitbreiding van het dorp Annen is op basis van de huidige woningbouwprognoses niet opgenomen in het voorontwerp. Het gemeentebestuur stelt in aanvulling op het woonplan een woonvisie voor de gehele gemeente Aa en Hunze
op. Als onderleggen daarvoor dient de quickscan. Bij de woonvisie wordt o.a.
ook het woonplan van CD betrokken.
2. Inbreiding is geen doel op zich. Voor behoud van de centrumkwaliteit is
versterking van de inrichting van het gebied voorwaarde. Herverdeling van de
ruimte vindt plaats op basis van een reële herverdeling van de gebruikers.
3. Het voorontwerp biedt geen ruimte voor hoogbouw. De woonbebouwing is in
het voorontwerp gedefinieerd op één of twee bouwlagen met een kap. Drie
bouwlagen is alleen voor bijzondere woonbebouwing een optie. Een goed stedenbouwkundig en architectonisch plan is daarvoor wel van belang.
4. De quickscan geeft een beeld van de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte van het dorp voor de komende jaren Op basis daarvan zal het bouwprogramma worden bepaald. Het woningbouwprogramma zal worden betrokken bij de keuze van de bouwlocaties en de daar te realiseren woningbouw.
5. Op basis van de op te stellen woonvisie Aa en Hunze zal worden overwogen of
een concrete ontwikkelingsmogelijkheid in het bestemmingsplan kan worden
opgenomen.
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6.
7.

8.

9.

Beperkte uitbreiding van bestaande bedrijven is mogelijk. Het voorontwerp
biedt ruime mogelijkheden voor herschikking van de ruimte voor kleinschalige
bedrijvigheid. Uiteraard zijn ook die mogelijkheden ruimtelijk begrensd door
o.a. de geldende milieuzonering.
Behoud en verbetering van de centrale ligging van maatschappelijke voorzieningen kan ook in combinatie met een woonzorg ontwikkeling.
De traditionele evenementen blijven op grond van het bestemmingsplan mogelijk. Voor behoud van de waardevolle brink voert de gemeente een adequaat
groenbeheer dat is afgestemd op het medegebruik als evenemententerrein.
Het aanwijzen, aanleggen en beheren van een ontmoetingsplek is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Betrokkenheid van verenigingen is voor
draagvlak van het dorp noodzakelijk.
Transparante informatie is beschikbaar gesteld (verkeerstellingen). Ook met
betrekking tot ander onderzoek (volkshuisvesting, welstandsbeleid) is tijdig informatie verstrekt.
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3.

Overleg

Het voorontwerp bestemmingsplan is In het kader van het overleg ex artikel 10 Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) toegezonden aan een aantal instanties waaronder de provincie en het waterschap. In deze notitie zijn de ontvangen overlegbijdragen voorzien van een reactie. Waar dat tot aanpassing van het ontwerp bestemmingsplan heeft geleid is dat vermeld. De volgende instanties hebben gereageerd:
A. Commissie Afstemming Ruimtelijk Plannen (Provincie Drenthe)
B. Waterschap Hunze en Aa’s
C. VROM - Inspectie, Regio Noord en Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
D. Ministerie van Defensie, Commando DienstenCentra
E. KPN, W&O NO
F. Gasunie
De overlegreacties zijn opgenomen in bijlage 3.
A. Commissie Afstemming Ruimtelijk Plannen (Provincie Drenthe)
Woningbouw
De commissie vindt het positief dat de gemeente relatief veel mogelijkheden heeft
gevonden voor inbreiding en herstructurering als het gaat om de ontwikkeling van
nieuwe woningbouw. In de plantoelichting worden op pagina 17 en 18 een aantal
planuitgangspunten genoemd, waaronder het bouwen voor doelgroepen. Als gevolg daarvan zijn verschillende type woonvormen nodig. Wat de commissie niet
duidelijk is geworden, is de wijze waarop deze doelstellingen c.q. uitgangspunten
gehaald kunnen worden. De in het plan opgenomen wijzigingsbepalingen zijn op
dit onderdeel niet toereikend. Ook als het gaat om de aantallen, dient inzichtelijk te
worden gemaakt in hoeverre invulling wordt gegeven en wordt voldaan aan de beleidsuitgangspunten op zowel het gemeentelijk als provinciaal niveau.
Reactie:
Het provinciaal en gemeentelijk woningbouwbeleid voor Annen vertaalt zich in de
komende planperiode vooral op verbetering van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. In het provinciaal omgevingsplan (pagina 17) is verwoord dat de
vraag naar centrumdorpse woonmilieus groot is. Deze vraag komt vooral van kleinere huishoudens (jongeren en ouderen). In het voorontwerpbestemmingsplan is
een zestal mogelijke herstructureringslocaties voor woningbouw opgenomen. Op
deze 6 locaties zijn in totaal 44 bestaande woningen van woningcorporatie Woonborg gelegen. Herstructurering van deze locaties zal hoofdzakelijk bestaan uit vervangende nieuwbouw.Middels een wijziging ex artikel 11 WRO zal op basis van
een goed stedenbouwkundige plan en een ruimtelijke afweging het aantal woningen worden bepaald. Woonborg actualiseert momenteel het strategisch woningvoorraadbeleid voor Annen.
Omdat nog niet duidelijk is of op alle zes locaties in de komende planperiode herstructurering zal plaatsvinden, is in het centrumgebied woningbouw inbreiding optioneel op één van de sportvelden.
Op basis van de recent uitgevoerde volkshuisvestingsanalyse (quickscan) is meer
duidelijkheid verkregen over doelgroepen,woningtypes en aantallen. Met de meest
recente woningbouwprojecten (o.a. Woldhoek) in beeld, bedraagt de kwantitatieve
vraag voor Annen een zestigtal woningen voor de komende planperiode.
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Om de herstructurering ook financieel haalbaar te maken moet ruimte worden
geboden aan een extra aantal van circa dertig woningen. Aan deze woningbouwvraag voor de komende jaren verwachten wij binnen de dorpskern te kunnen
voldoen.
Op basis van de volkshuisvestingsanalyse en actuele informatie van Woonborg
worden de woningbouwlocaties in het ontwerp bepaald. Het strategisch woningvoorraadbeleid van Woonborg is nog in ontwikkeling. Op dit moment is nog niet
duidelijk of op alle zes locaties herstructurering op kortere termijn zal plaatsvinden.
Verder zijn binnen het dorp enkele kleinere- en grotere groenlocaties gelegen. De
grootste daarvan zijn de sportvelden. Kleinere locaties zijn bijvoorbeeld: een gebiedje tussen Waardeel en/Ronkelskamp (trapveldje, gebouwtje kinderopvang en
enkele huurwoningen), de paardenweide aan ‘t-Veld, een paardenwei gelegen aan
de Hullen tussen de Spijkerboorsdijk en de Havenstraat.
Op basis van de actualisering van de woonvraag en de daarop af te stemmen woningbouwbehoefte zal moeten worden afgewogen waar wel en waar niet wordt gebouwd en op welke wijze de herstructurering kan plaatsvinden. Daarbij spelen ook
de mogelijkheden voor herinrichting van het centrumgebied (dorpshuis en omgeving) en het winkelcentrum een rol. Vanwege het overwegend conserverend karakter van het bestemmingsplan en naar aanleiding van de inspraak is daarom besloten om hiervoor een ruimtelijke visie op te stellen. De wijzigingsbevoegdheden
worden verwijderd van de locaties met uitzondering van de locatie van Woonborg
aan de Kruisakkers 18 t/m 24. Voor de locatie aan de Wolden 49 en 51 is een zelfstandig projectprocedure gevoerd. De nieuwe ontwikkeling is in het bestemmingsplan verwerkt
Water
De commissie heeft het advies van het waterschap niet aangetroffen, waardoor op
dit onderdeel een voorbehoud wordt gemaakt. Verder vindt de commissie het
noodzakelijk dat in de verschillende wijzigingsbevoegdheden wordt meegenomen
dat het proces van de watertoets zal moeten worden gevolgd. Hiermee is gewaarborgd dat het waterschap bij toekomstige ingrepen wordt betrokken.
Reactie:
In bijlage 4. is het wateradvies van het waterschap Hunze en Aa’s opgenomen.
Daarin wordt onder meer opgemerkt dat bij nieuwe ontwikkelingen in het plangebied aandacht moet worden besteed aan de verbetering van het watersysteem.
Opgemerkt wordt dat het bestemmingsplan ook bij recht ontwikkelingsmogelijkheden biedt die het watersysteem kunnen beïnvloeden. Ondanks dat lijkt het ons zinvol om bij wijziging van het bestemmingplan overleg met het waterschap te voeren.
Eind 2007 is het Waterplan Aa en Hunze ( “tussen stromen”) door de raad vastgesteld. Het waterplan is in nauw overleg met het waterschap opgesteld.
Cultuurhistorie
Bebouwing: Bij het onderdeel Provinciaal beleid heeft de commissie reeds aangegeven dat Annen is aangemerkt als een cultuurhistorische nederzetting. De commissie heeft waardering voor de beschrijving in de plantoelichting waarin aandacht
wordt besteed aan ensembles, karakteristieke panden en groenstructuren. Ook in
de voorschriften is bij de diverse bestemmingen een regeling opgenomen ter bescherming van de karakteristieke waarden in het dorp. Wat de commissie niet geheel duidelijk is geworden is de relatie van de negen waardevolle gebieden met de
ontwikkelingsmogelijkheden die het plan biedt via vrijstelling en wijziging van het
bestemmingsplan. De commissie verzoek de gemeente aan te geven op welke
wijze de negen waardevolle gebiedjes de basis gaan vormen voor “ruimtelijke onderbouwing bij nieuwe ontwikkelingen”. Ook vindt de commissie het van belang dat
inzicht wordt geboden in de afweging die kan leiden tot het schrappen van de aanduiding ‘karakteristiek’.
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Het kunnen verwijderen van deze aanduiding is slechts gekoppeld aan functieverandering, terwijl het provinciaal beleid functieverandering mogelijk maakt, mits
het behoud van de cultuurhistorische waarde zo goed mogelijk verzekerd is.
Reactie:
De geldende bestemmingsplannen zijn als uitgangspunt genomen voor de actualisering. Dit ook in verband met de rechtszekerheid van eigenaren en gebruikers van
onroerende zaken.Voor het behoud van karakteristieke bebouwing is een adequate
beschermingsregeling opgenomen. Daarnaast is een aantal voor het dorp Annen
karakteristieke ensembles van bebouwing, groenstructuren, openbare ruimte en
erven aangegeven. Deze karakteristieke ruimtelijke beelden zijn in de toelichting
van het bestemmingsplan opgenomen. Daarmee vormen ze geen rechtstreeks afwegingskader bij toepassing van de vrijstelling – en wijzigingsmogelijkheden uit het
bestemmingsplan. Als aanvulling en differentiatie van het gemeentelijk welstandsbeleid voor het esdorpgebied is het een belangrijk uitgangspunt voor toekomstige
ruimtelijke ontwikkelingen. De mogelijkheid tot het schrappen van de aanduiding
‘karakteristiek’ zal worden voorzien van een toetsingskader voor afweging van de
cultuurhistorische waarde.
Beplanting
Een ander belangrijk cultuurhistorisch waardevol kenmerk voor Annen is de beeldbepalende beplanting. De gemeente heeft dit in het bestemmingsplan ook erkend
door het structureel groen en bos apart op de plankaart te bestemmen. De commissie vindt dit positief, maar heeft wel geconstateerd dat de kaart uit de bijlage
(waarop de groenstructuren zijn aangegeven) niet overal is doorvertaald op de
plankaart. Meest in het oog springend zijn het ontbreken van de bosstroken rond
de sportterreinen (kaart 4 en 5) en de groenvoorziening rond het zwembad. De
commissie verzoek dit alsnog aan te passen.
Reactie:
In het bestemmingsplan Annen - Dorp is het groen in zijn geheel in kaart gebracht.
Het structureel groen krijgt bijzondere aandacht. De groenstructuurkaart is als eerste concept toegevoegd. Deze dient te worden geactualiseerd. Waarnodig is de
groen doorvertaald op de plankaart en in de voorschriften. Het groen rondom de
sportterreinen en bij het zwembad zijn opgenomen binnen de bestemming sportdoeleinden. Binnen die bestemming zijn de groenvoorzieningen mede bestemd en
gewaarborgd. Voor wat betreft de beplanting rond het zwembad wordt deze deels
als bos bestemd. Het gedeelte dat hier onder de sportterreinen is opgenomen en
een afschermende functie heeft zal onder de bestemming bos worden gebracht.
Archeologie
De commissie heeft een aantal tekortkomingen geconstateerd als het gaat om de
regeling ter bescherming van archeologische waarden. Het gaat de commissie met
name om het ontbreken van een regeling voor de archeologische verwachtingswaarden en de bescherming van de AMK - terreinen. De commissie verzoekt de
gemeente hierover contact op te nemen met het Drents Plateau.
Reactie:
Binnen het plangebied is één wettelijk beschermd archeologisch monument aanwezig, het hunebed gelegen aan de Zuidlaarderweg tussen de woningen op nr. 38
en 40. De VROM-Inspectie heeft hierover ook een opmerking gemaakt (C). Het archeologisch monument zal op een adequate wijze worden aangeduid op de plankaart. In de voorschriften zal een daarbijbehorende regeling worden opgenomen.
Ecologie
De commissie heeft geen flora- en faunaonderzoek bij het plan aangetroffen.
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De commissie kan zich voorstellen dat uitgebreid onderzoek voor de conserverende delen van het plan ondoelmatig is. Hiervoor kan wellicht een afstemmingsbepaling in het plan worden opgenomen. Echter, voor de vrijstellings - en ontwikkelingsmogelijkheden vindt de commissie het van belang dat bij de voorwaarden
wordt opgenomen dat ecologisch onderzoek vereist is. Temeer, gelet op de
nabijgelegen Vogel-Habitatrichtlijngebied Drentsche Aa en het gegeven dat binnen
het plangebied waarnemingen van beschermde soorten bekend zijn.
Reactie:
De commissie wijst terecht op het overwegend conserverend karakter van de bestemmingsplanregeling. Voor het plangebied wordt ecologisch onderzoek op dit
moment dan ook niet noodzakelijk geacht. Pas als van één van de wijzigingsbevoegdheden in het plan gebruik gemaakt wordt, en er nieuwe bebouwing gerealiseerd wordt, zal ecologisch onderzoek moeten aantonen of de ontwikkeling vanuit
ecologisch oogpunt acceptabel is. Uit rechtszekerheidsoogpunt wordt in de wijzigingsbepalingen een dergelijke onderzoeksverplichting opgenomen.
Bodem:
In de plantoelichting wordt aangegeven dat op slechts één locatie sprake is van
bodemvervuiling. De commissie op dat dit niet het geval is en adviseert de gemeente het provinciaal bodeminformatiesysteem (kaarten) te raadplegen via
www.drenthe.info. Ook de in het plangebied gelegen voormalige vuilstortplaats,
waarvan de afdeklaag erg dun is, verdient in die zin nadere aandacht. Verder vindt
de commissie het van belang dat in de plantoelichting melding wordt gemaakt van
de bodemverontreiniging op het voormalige terrein van de kleiduivenschietbaan.
Het is de commissie namelijk bekend dat uit eerder uitgevoerd bodemonderzoek
een sterk verhoogd gehalte met lood is aangetroffen. Een nader bodemonderzoek
is noodzakelijk om aan te kunnen tonen of de toegekende bestemming
“sportdoeleinden”uitvoerbaar is en of al dan niet moet worden overgegaan tot een
sanering van het terrein.
Reactie:
In totaal zijn 29 locaties onderzocht in de kom van Annen. Onder die locaties bevinden zich ook twee voormalige stortplaatsen: de voormalige stortplaats “Ijsbaan”aan de Havenstraat en de voormalige stortplaats “Annerstreek” aan de Annerstreek. Voor beide locaties is de conclusie dat geen sanerende maatregelen
vereist zijn. Wel zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien van het beheer ter plaatse.
Het onderzoek betreffende de bodemverontreiniging op het voormalige terrein van
de kleiduivenschietbaan dateert uit 1993 en is verouderd. Toetsing aan de huidige
normen is op zich wenselijk. In het bestemmingsplan zijn ter plaatse geen bouwmogelijkheden opgenomen binnen de toegekende bestemming “sportdoeleinden”.
Om die reden wordt vooralsnog geen nader onderzoek uitgevoerd. De overige onderzochte locaties zijn milieuhygiënisch schoon of er is nader onderzoek geweest.
In sommige gevallen heeft naar aanleiding van het onderzoek sanering plaatsgevonden.
In de planning voor het eerste kwartaal van 2008 staat het opstellen van lokaal bodembeleid voor onze gemeente in het licht van het per 1 januari 2008 geldende
nieuwe Besluit Bodemkwaliteit.
Bovenstaande wordt opgenomen in de toelichting.
Externe veiligheid
De commissie heeft geconstateerd dat aan de zuidkant van het plangebied een
LPG-tankstation is gelegen.
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Het tankstation zelf ligt weliswaar buiten het plangebied, maar niet duidelijk wordt
of dit ook geldt voor de bijbehorende risicocontouren.
Reactie:
In het ontwerpbestemmingsplan zal een verantwoording met betrekking tot de
groepsrisicocontour worden opgenomen (zie ook onder overlegreactie C.)
Aardgasleiding
Het plan is niet duidelijk over het voorkomen van de gasleiding van de Gasunie.
Zowel in de plantoelichting op pagina 42 als in de notitie “Fysieke veiligheid”, wordt
aangegeven dat door het plangebied geen gasleidingen van de Gasunie aanwezig
zijn. Bij de planbeschrijving is echter wel een afzonderlijk voorschrift opgenomen.
De commissie vindt het noodzakelijk dat hierin duidelijk wordt gegeven. Om de bijbehorende veiligheidszones te kunnen bepalen is het tevens nodig de aard van de
leiding (omtrek en druk) te vermelden.
Reactie:
In het plangebied komen geen hoofd en regionale hogedruk aardgastransportleidingen van de Gasunie, de NAM of van Defensie. De tekst in de paragraaf Nutsvoorzieningen (kabels en leidingen) wordt aangepast. De dubbelbestemming “Leidingen – Gasleiding” wordt van de kaart verwijderd.
Voorschriften
De commissie verzoekt u in algemene zin de vrijstellings- en afwegingsbepalingen
na te gaan of deze voldoende zijn bepaald. Vanuit het provinciaal belang gezien
gaat het om waarborgen die uitdrukking geven aan de begrippen ‘lokaal en kleinschalige’ voor de wijzigingsbevoegdheden naar nieuwe bedrijvigheid, doelgroepenbeleid en typologie woningbouw voor de ontwikkelingsmogelijkheden van
nieuwe woningbouw en een afwegingskader voor het onderdeel cultuurhistorie.
Reactie:
De begrippen lokale en kleinschalige bedrijvigheid in dit verband worden in de bestemmingsplantoelichting nader beschreven in relatie tot POP II. Voor wat betreft
de wijzigingsbevoegdheden voor woningbouwontwikkeling zal bij de opstelling van
het ontwerpplan nadere invulling aan de toepassingsmogelijkheden en de volkshuisvestingsdoelstellingen die daarmee worden gediend. In dat verband wordt
momenteel een quickscan voor de woningbehoefte in Annen uitgevoerd.
Plankaart
In het vigerende bestemmingsplan Annen Noordwest is het bedrijventerrein ten
noorden van de Schipborgerweg landschappelijk ingepast middels een nadere
aanduiding “opgaande groen”. In het voorliggende ontwerpplan ontbreekt een dergelijke inpassing. Aangezien het een locatie betreft die de overgang vormt naar
een zone II gebied, vindt de commissie het van belang dat een strook met opgaande beplanting wordt aangebracht. De commissie verzoek het plan op dit punt
aan te passen.
Reactie:
In het voorgaande bestemmingsplan Annen Noordwest was een landschappelijke
inpassing van het bedrijventerrein een planuitgangspunt. De beoogde afscherming
is niet gerealiseerd en de betreffende strook grond is feitelijk als bedrijfsgrond in
gebruik. Hoewel aanleg van de groene afscherming niet middels het bestemmingsplan kan worden afgedwongen is het wel gewenst de planuitgangspunten te
handhaven.
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B. Waterschap Hunze en Aa’s
Wij merken op dat in de voorschriften water niet is meebestemd bij de functie verkeers – en verblijfsdoeleinden. Als het nodig blijkt om bijvoorbeeld een watergang
langs de weg te realiseren, dient hiervoor het bestemmingsplan gewijzigd te worden.
Een aantal waterpartijen binnen de plangrens zijn bestemd als water. Bepaalde
hoofdwatergangen hebben nog niet de bestemming water gekregen. Vanwege het
belang van deze watergangen dring ik er op aan deze alsnog de bestemming water te geven. De locaties van deze hoofdwatergangen staan op de bijlagen bij deze
brief.
Reactie:
Waterlopen en waterpartijen zijn als doeleind bestemd binnen de bestemming
“Groenvoorzieningen”. In de bestemming “Verkeers - en verblijfsdoeleinden” is dit
niet opgenomen (Handboek Bestemmingsplannen Aa en Hunze). Dit betekent dat
nu een deel van de wegbermen zijn opgenomen in de bestemming “Verkeers- en
verblijfsdoeleinden”, binnen die bestemming zijn ook waterlopen en -partijen als
bestemmingsdoeleinden opgenomen.
De betreffende hoofdwatergangen zullen op de plankaart bestemd worden als
“Water”.
C. VROM - Inspectie, Regio Noord en Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
Archeologie
Binnen het plangebied ligt één wettelijk beschermd archeologisch monument, het
hunebed aan de Zuidlaarderweg. Dit monument heeft op de plankaart en in de
voorschriften dezelfde juridische status gekregen als de andere archeologische
“Waardevolle gebieden”, hetgeen op grond van de Monumentenwet 1988 niet juist
is. Op de plankaart dient het hunebedterrein een aanduiding te krijgen van “wettelijk beschermd monument”. In artikel 28, lid 1, van de voorschriften kan vervolgens
de volgende zin worden toegevoegd: “Voor het op de plankaart aangeduide wettelijk beschermde archeologische monument is de Monumentenwet 1988 van toepassing en gelden de in dit artikel genoemde bepalingen niet”.
Reactie:
In het licht van recente en actuele ontwikkelingen op het gebied van archeologieregelgeving is een aanpassing van de bestemmingsregeling te motiveren.
Externe veiligheid
In de toelichting is opgenomen dat nieuwe ontwikkelingen binnen groepsrisicocontour moeten worden verantwoord. Omdat er geen nieuwe ontwikkelingen
plaatsvinden wordt een verantwoording van het groepsrisico dan ook niet gegeven.
Ik vind dat het opstellen van een nieuw bestemmingsplan het moment is om, ook
indien er geen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, toch een groepsrisicoanalyse
uit te voeren. Het LPG-vulpunt ligt weliswaar buiten het plangebied, maar het invloedsgebied van 150 meter voor het groepsrisico valt gedeeltelijk binnen het bestemmingsplan en binnen dit gebied is een aantal woningen bestemd. Om aan de
verantwoordingsplicht (artikel 12 en 13 van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen) te kunnen voldoen is het nodig om een goede belangenafweging te kunnen
maken.
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Reactie:
Op basis van de handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico (vrom.nl) zal een
groepsrisicoanalyse en verantwoording worden uitgevoerd.
D. Ministerie van Defensie, Commando Diensten Centra
Van de Directie Noord van de Dienst Vastgoed Defensie zijn geen inhoudelijke
opmerkingen ontvangen.
E. KPN, W&O NO
De adviseur Infrastructuur van de KPN heeft aangegeven bij de nadere uitwerking
van het bestemmingsplan te willen spreken over diverse aspecten met betrekking
tot de telefonienetwerken.
Reactie:
Het bestemmingsplan is overwegend van conserverende aard. De ontwikkelingsmogelijkheden binnen het plangebied zijn ruimtelijk begrensd. Voor zover daartoe
bij de toepassing van de vrijstellings- of wijzigingsbevoegdheden aanleiding bestaat, zal tijdig overleg worden gevoerd met de betreffende netwerkbeheerder(s).
F. Gasunie
De Gasunie heeft bericht dat binnen het plangebied geen leidingen of stations van
het bedrijf aanwezig zijn.
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Verslag van de Marktplaats
Leefomgeving d.d. 13 maart 2008

Verslag van de MARKTPLAATS LEEFOMGEVING der gemeente Aa en Hunze,
gehouden op donderdag 13 maart 2008 in het Dorpshuis te Annen.
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De heer J.J. Arends
Mevrouw W.J.A. van den Dungen
Mevrouw M. Lantinga
De heer L. Boerma
De heer R. Brands
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De heer T. Santes
De heer H. Polman
De heer G.J. ten Brink
De heer D. Haandrikman
De heer A. Thieme

Voorzitter
PvdA
PvdA
Combinatie Gemeentebelangen
Combinatie Gemeentebelangen
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Griffier
Wethouder PvdA
Wethouder PvdA
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Overige aanwezigen:
De heer G. Claessens
Circa 120 inwoners

Bureau Companen

Notulen:
De heer Z. Jeuring

Notuleerservice Nederland

Agenda:
1. Bestemmingsplan Annen
- wonen
- cultuurhistorie
- groenstructuur
- kleinschalige bedrijvigheid
***
1. Bestemmingsplan Annen
De heer Arends
Opent de marktplaats om 19.30 uur en heet de vele aanwezigen van harte welkom. Spreker
is vanavond technisch voorzitter. Hij schetst de opzet van de avond. Na de presentaties is
het woord aan de inwoners, daarna kunnen de raadsleden reageren evenals de wethouders.
De heer Haandrikman (gemeente Aa en Hunze)
Geeft uitleg wat de quickscan wonen is.
• Quickscan biedt inzicht in de woningmarkt Annen.
• Kwantitatief en kwalitatief, tien jaar vooruit.
• Uitgangspunten: eigen behoefte dorp, migratiesaldo nul.
• Gemeente maakt brede woonvisie.
• Mogelijkheid tot differentiatie in maatregelen.
• Raad besluit afzonderlijk over de woonvisie en de te maken keuzes.
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De heer Claessens (bureau Companen)
Presenteert de resultaten van de quickscan:
• Huishoudensprognose Annen: in tien jaar toename van negentig huishoudens.
• Woonwensen van verschillende groepen inwoners bepalend.
• Dynamiek en fricties op woningmarkt Annen: zowel kwalitatieve fricties als
kwantitatieve overschotten.
• Confrontatie fricties met actuele nieuwbouw: overschot eengezinswoningen,
gestapelde nultreden (beide huur) en rij- en hoekwoningen, en tekort grondgebonden
nultreden.
• Nieuwbouwscenario’s voor circa tien jaar.
• Scenario 1: inspelen op senioren.
• Scenario 2: inspelen op kwaliteitsdoorstromers en –starters.
• In beide scenario’s is de behoefte 56 woningen.
• Toegelicht wordt de visie commissie Dorpsbelangen; vergelijking met quickscan.
• Beide onderzoeken constateren dezelfde bewegingen.
• Visie Dorpsbelangen houdt te weinig rekening met doorstromers, en resulteert in
hoge claim: 195 woningen.
De heer Thieme (gemeente Aa en Hunze)
Presenteert het voorontwerpbestemmingsplan Annen.
• Notitie van het college is beschikbaar.
• Opsomming geschikte locaties: herstructurering (Woonborg), centrumgebied
(Dorpshuis/sporthal e.o. en voetbalveld), winkelcentrum en overige locaties.
• Thieme geeft uitleg over elk van de locaties.
• College komt met ruimtelijke visie voor het centrumgebied.
• Eigenaar winkelcentrum komt met onderzoek winkels en wonen
• Huisartsenpost/apotheek bij woon- en zorgcomplex.
• Combinatie wonen/zorg/welzijn en sport speelt op vier locaties: ’t Holthuys, de
Zetstee, voetbalveld en dorpshuis/sporthal.
• Cultuurhistorie: welstandnota is uitgangspunt; onderscheid tussen historische kern en
twee soorten uitbreidingen.
• Groenstructuurplan: er is groene detailkaart; de Brink is voor evenementen.
• Bedrijvigheid: getoond wordt een kaart met drie onderdelen, namelijk
bedrijvenlocatie, zone voor functieverruiming en de agrarische bedrijven.
• Zone voor functieverruiming, langs hoofdwegen in het dorp: zie voorbeeld in
bestemmingsplan Gieterveen.
• Agrarische bedrijven: andere bedrijfsfuncties mogelijk, eventueel wooneenheden.
Vervolgens komen de verschillende onderdelen aan de orde.
Wonen
Eerst krijgt mevrouw Van der Meulen de gelegenheid de visie van de commissie
Dorpsbelangen toe te lichten.
Mevrouw Van der Meulen (Dorpsbelangen)
• Visie: Annen 2020 is een levendig, open forensendorp met een evenwichtige
leeftijdsopbouw en met faciliteiten voor wonen, werken, zorg en cultuur.
• Dit is er nu nog niet.
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•
•
•
•
•

Met voorontwerpbestemmingsplan wordt Annen 2020 gekenmerkt door
dichtgebouwde open plekken (meer dan twee woonlagen), vergrijzing en afgenomen
sportieve activiteiten.
Visie Dorpsbelangen gaat uit van het Woonplan.
Visie zegt: open plekken met rust laten, Annen moet een parel blijven.
Dorpsvisie uit 2005 is goed. Waarom nu dit voorontwerp?
Dorpsbelangen zegt: volg de wens van de bevolking, laat Annen uitbreiden, laat
Annen open en groen en leefbaar blijven, geef het dorp kansen voor jong en oud.

De heer Hofsteenge (VVD)
Hoe denkt Dorpsbelangen over bedrijvigheid in verband met het open en groen laten van het
dorp?
Antwoord Van der Meulen
Mensen die ondernemen moeten het zelf doen. Daarvoor moeten mogelijkheden aanwezig
zijn.
De heer Houwing (Actief Aa&Hunze)
Verwijst naar de Dorpsvisie 2005. Hij vraagt in welke richting Annen volgens Dorpsbelangen
uitgebreid zou moeten worden.
Antwoord Van der Meulen
De politiek moet beslissen waar concreet wordt uitgebreid en ingebreid. Uitgangspunt van
Dorpsbelangen is uitbreiden.
Mevrouw Van den Dungen (PvdA)
Is nieuwbouw nodig voor de leefbaarheid of zijn er andere opties?
Het bestemmingsplan biedt mogelijkheden om wooneenheden Annen binnen te halen. Is dit
voldoende?
Antwoord Van der Meulen
Nieuwbouw is zeker nodig om leefbaarheid te behouden, ook voor jonge gezinnen.
Mevrouw Van den Dungen (PvdA)
Is de vergrijzing een probleem? Heeft dit consequenties voor de leefbaarheid?
Antwoord Van der Meulen
Vergrijzing is een probleem, en heeft consequenties voor de leefbaarheid. Zij geeft het woord
aan mevrouw Meijer, oud-inwoner Annen, om het probleem concreet te maken.
Mevrouw Meijer
Heeft jaren in Annen gewoond, en was genoodzaakt te verhuizen naar Groningen vanwege
te hoge prijzen voor zowel huur- als koopwoningen.
Vervolgens komen de inwoners aan het woord.
De heer Schuiling
Vraagt naar de herstructurering van woningen en de gesprekken met de bewoners.
Reactie wethouder Polman
Woonborg wacht met de gesprekken totdat de raad akkoord is gegaan. Het college bekijkt
de mogelijkheden als met iedere betrokkene is gesproken. Het is een kans voor de komende
tien jaar.
De heer Hamstra
Vraagt naar het verschil tussen de harde cijfers uit de quickscan en de zachte cijfers uit de
visie van Dorpsbelangen.
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Reactie wethouder Polman
De harde cijfers uit de quickscan komen uit het model en zijn bij de provincie gecheckt. De
zachte cijfers uit de visie van Dorpsbelangen gaat over waar je zou willen bouwen, dus op
basis van een zelf aangegeven voorkeur. Het college hanteert het model en dus de harde
cijfers daaruit.
De heer Geudeker
Aansluitend op vraag Schuiling: Woonborg voert gesprekken nadat het bestemmingsplan is
vastgesteld. Wat indien de bewoners er willen blijven wonen?
De voorzitter
Dit is nu niet aan de orde. Eigenaren/bewoners hebben een positie.
De heer Middel
Vindt in plaats van migratiesaldo nul, lichte groei nodig om de leefbaarheid op peil te houden.
Ook om winkels te behouden. Dat moet de gemeente tegen de provincie zeggen.
Raadsleden moeten dit tegen het college zeggen.
Reactie mevrouw Lantinga (PvdA)
Kan zich dit gevoel voorstellen. Onderzoeken wijzen uit dat het bevolkingsaantal in Drenthe
gaat dalen. Als wordt gezegd dat Annen moet groeien, dan zullen andere dorpen moeten
krimpen. Vraag aan de onderzoekers: hoe is de relatie met de andere dorpen?
Reactie Claessens (Companen)
In het onderzoek is gekeken naar alle kernen in de gemeente en hun onderlinge relatie. In
alle gemeenten geldt dat het bevolkingsaantal gaat dalen. Als Annen wil groeien, moeten
andere dorpen inleveren. Prognoses leiden overal tot bijstelling van de ambities, zie regio
Groningen-Assen.
De heer Houwing (Actief Aa&Hunze)
Al eerder werd het uitgangspunt migratiesaldo nul gehanteerd. Pleit voor andere aanpak.
Reactie voorzitter
Graag argumenten aandragen.
Reactie heer Middel
Mee eens: er zijn argumenten en er moeten keuzes worden gemaakt welke kernen mogen
groeien. Leefbaarheid staat voorop, dat is inclusief wonen, winkels, bedrijvigheid.
De voorzitter
Nulgroei of lichte groei is een politieke keuze.
De heer Hofsteenge (VVD)
Het aanbod van woningen moet zo worden gemaakt dat nieuwe bewoners worden
aangetrokken. Wat vindt Companen?
Reactie Claessens (Companen)
Klopt. Meer aanbod van woningen leidt tot meer binnenkomers. Extra woningen betekent
elders minder. Er moeten wel keuzes worden gemaakt in welke dorpen de groei kan
plaatsvinden.
De heer Meijer
Starterwoningen: deze zouden een prijs tussen 110.000 en 140.000 euro moeten hebben.
Reactie voorzitter
Er is een marktplaats over starters geweest, helaas was er weinig belangstelling. Het signaal
nu is duidelijk: aandacht voor starterwoningen.
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De heer Kamping
Wat verstaat Companen onder starters? Welke prijs wordt gehanteerd?
Reactie Claessens (Companen)
Personen die vanuit een thuis- of een kamersituatie voor het eerst zelfstandig gaan wonen.
De koopprijs loopt tot maximaal 2 ton.
De voorzitter
Verwijst naar de starternotitie op de website.
De heer Hendriks
Spreekt als inwoner/makelaar: waar heeft Companen de cijfers vandaan? De cijfers van
makelaars zijn niet gebruikt. In Annen staan 30 tot 35 woningen te koop. Spreker is niet
gevraagd om informatie te leveren.
Reactie Claessens (Companen)
De quickscan is gebaseerd op een landelijk woononderzoek op basis van enquêtes. Het is
een globaal onderzoek.
De heer Hiemstra
Zijn dit harde cijfers? Spreker heeft zijn twijfels.
De heer Claessens (Companen)
Hard is een betrekkelijk begrip. Over de zachte cijfers: de meningen van de bewoners zijn
eveneens betrekkelijk, zeker in de tijd gezien.
De heer Houwing
Vraagt hoe groot de steekproef voor de quickscan in Annen is geweest.
De heer Van Leeuwen
In hoeverre is Annen representatief voor de uitkomst van de steekproef?
De heer Claessens (Companen)
De steekproef is in Annen uiteraard beperkt geweest. De quickscan is de best beschikbare
bron, en de uitkomsten komen overeen met de ‘bewegingen’ die de visie Dorpsbelangen
ziet: bewegende ouderen, ruimere woningen.
De heer Efdee
Vindt dat er een ruimere woningbouw moet worden toegestaan.
De heer Hofsteenge (VVD)
Vraagt aan Hendriks hoe groot volgens de makelaars de behoefte is.
Vraagt aan Woonborg hoe lang de wachtlijst is.
Hoe is de situatie voor jongeren en starters?
Reactie heer Hendriks
De makelaars zien dat men graag grondgebonden wil wonen. Senioren wensen luxe,
comfort, grondgebondenheid en nabijheid voorzieningen. Spreker heeft zelf een plan voor
startende jongeren opgesteld, met koopprijs tot 140.000 euro v.o.n.
Reactie heer Dijk (Woonborg)
Woonborg heeft veel inschrijvingen als algemeen woningzoekende. Onder andere zeventig
mensen voor de locatie Woldhoek, waarvan het grootste deel uit Annen komt. Veel
ingeschrevenen willen doorstromen.
Mevrouw Wijnolds
Dorpsbelangen geeft aan: Annen uitbreiden. Companen zegt dat er behoefte is aan
grondgebonden wonen. Hoe kan dit in het bestemmingsplan worden gerealiseerd?
Reactie wethouder Polman
In het voorontwerp worden kansen voor nieuwbouw aangegeven: appartementen en
grondgebonden bouw. Realisatie hangt af van de mogelijkheden, en vooral van de kosten.
Dit wordt later bekeken. Nu geldt alleen of er kansen zijn om tot andere woningtypen te
komen.
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Mevrouw Wijnolds
Vraagt wat de rol van de quickscan is. Inwoners willen graag zien waar gebouwd moet gaan
worden, met behoud van groen en niet op de open plekken.
Reactie wethouder Polman
Vindt deze reactie jammer. Er worden locaties vastgelegd met behoud van de
groenstructuur. Hij legt uit dat in het bestemmingsplan de groene gebieden een
beschermingsstatus krijgen, en dat het open karakter wordt gehandhaafd. Deze en de
bouwlocaties worden vastgelegd in het bestemmingsplan. Conclusie: er wordt gebouwd om
het groen en de open plekken heen.
Mevrouw Lantinga (PvdA)
Het winkelcentrum speelt een rol bij het bouwen. Dat is geen grondgebonden bouw. Er komt
onderzoek naar de combinatie woningen/winkels. Dat is prima. Er komt een ruimtelijke visie
voor het centrumgebied: wat is de relatie met het groen en met het voetbalveld? Op het
voetbalveld ligt een wijzigingsbevoegdheid.
Reactie wethouder Polman
Over het centrum: het gesprek met de eigenaar van het winkelcentrum verloopt moeizaam.
Behoud winkels staat voorop, dat is een belangrijk uitgangspunt.
Over het voetbalveld: dit onderwerp is moeilijk. Er is behoefte aan woonvormen voor
ouderen, inclusief wonen en zorg voor 75+’ers. De vraag naar appartementen is hoog. Als
locatie komt het voetbalveld in beeld. De KNVB-norm wordt toegepast: deze geeft de
behoefte aan velden op langere termijn. Wat te doen als er een veld over is? Van het
oefenveld kan mogelijk een kunstgrasveld worden gemaakt.
Het college is duidelijk: sport en voetbal zullen niet uit het centrum verdwijnen. Een koppeling
aan de brede school ligt voor de hand: onderwijs samen met opvang van 7 tot 7.
Over het wonen: doorstroming biedt kansen. Het college gaat uit van migratiesaldo nul, en
dat terwijl sommige voorspellingen van een aanzienlijke krimp uitgaan.
Hofsteenge (VVD)
Wat gebeurt er indien het aantal leden van de voetbalclub stijgt, bijvoorbeeld door meer
meisjes en dames?
Reactie wethouder Polman
Het college streeft in haar sportbeleid ook naar de voetbalvereniging te laten groeien. Meer
leden is prima. Tegelijkertijd zien we een verdubbeling van het aantal 75 jarigen en ouder
van 270 naar 540 mensen. Voor die mensen zoeken we in het centrum naar mogelijkheden
voor wonen, welzijn en zorg. Dit huisvestingsprobleem moet ook worden opgelost. Als dit
veld hiervoor niet gebruikt kan worden moeten we het probleem ergens anders oplossen.
De heer Hofsteenge
Stel dat later dat ene veld genoeg blijkt te zijn?
De voorzitter
Legt de KNVB-norm uit. Daarnaast tellen voor woningbouw de demografische
ontwikkelingen.
De heer Boersma (voorzitter voetbalvereniging)
De voetbalvereniging heeft de bezwaren tegen bebouwing van het voetbalveld.
Er zijn 420 leden, 22 teams en 140 vrijwilligers. De vereniging is krap bedeeld vergeleken
met andere kernen. Het beleidsplan Sport van de gemeente wil de voorzieningen in stand
houden en een groei realiseren bij gesubsidieerde verenigingen. Afgelopen tijd is de club
gegroeid van 280 naar 420 leden en van 60 naar 140 vrijwilligers. De groei zet door, er
komen mensen vanuit andere kernen. Daarnaast heeft de club een maatschappelijke rol:
kinderen zijn te dik. Samenwerking met de brede school en kinderopvang is prima, de
vereniging heeft mogelijkheden.
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Conclusie: het bebouwen van het tweede veld en de aanleg van parkeerplaatsen gooit de
deur op slot waardoor de groei verdwijnt. Annen heeft een rol richting andere kernen. De
voetbalvereniging heeft bezwaren tegen het huidige voorontwerpbestemmingsplan.
Reactie wethouder Polman
Is het volledig eens met Boersma op een punt na: de raad heeft gekozen voor de
ontwikkelingskant in elke kern van de gemeente. Een andere optie is om drie of vier
groeikernen aan te wijzen. Dat was niet de keuze van de raad. Dit soort fundamentele
keuzes zijn aan de raad.
De heer Boerma (CGB)
Als het tweede veld wordt bebouwd is een weg terug onmogelijk. Dan is de groei van de
voetbalvereniging verdwenen.
Reactie wethouder Polman
Er wordt naar dit veld gekeken als er op lange termijn blijkt dat dit veld over is. Door gebruik
te maken van een kunstgrasveld kun je op de bestaande velden veel langer en met meer
elftallen voetballen.
De heer Eisen
Vraagt hoe de KNVB-norm in elkaar zit.
Reactie Boersma
Het is een theoretische norm. Bij aanwezigheid van kunstgras en kunstlicht kunnen veel
mensen voetballen. Volgens de norm zou Annen nu 1,7 voetbalveld mogen hebben. Bij 2,25
worden het er drie. De groei gaat die kant op. Dan is eventueel kunstgras nodig.
Mevrouw Lantinga (PvdA)
Er komt nog een ruimtelijke visie. Waarom wordt dan de wijzigingsbevoegdheid
gehandhaafd?
De heer Kamping
De behoeftebepaling van de KNVB dateert van januari 2007. Toen was de uitkomst 1,7 veld.
Bij 2,25 worden het drie.
De heer Nieuwijk
Over Annen als groeidorp: er is gezegd dat ouderen van buiten Annen naar
verzorgingstehuizen in Annen komen. Dan is er dus wel degelijk sprake van groei.
Reactie wethouder Polman
De ruimte om te bouwen is beperkt. Als meer ouderen in Annen willen wonen wordt die
ruimte maar voor een beperkte groep ingevuld. Voor de groep ouderen en starters moet
meer gebouwd worden omdat nu de bouw vooral gericht is op woningen voor gezinnen.
De heer Mulder
Waarom wordt er nu al een gebied aangewezen voor ontwikkeling? Als er initiatieven zijn, is
het toch vroeg genoeg?
Reactie wethouder Polman
In de eerste plaats zet de raad deze lijnen uit. Verder duren procedures voor herbestemming
erg lang. Als woningen ongeschikt blijken te worden moet er wat gebeuren, niet wachten tot
het te laat is. Zie voorbeeld in Eext, dit moet in Annen worden voorkomen. Spreker noemt
het voorbeeld van de woningen bij het winkelcentrum: het college stelt voor deze nu al op te
nemen, want straks zijn de procedures anders veel te lang.
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Cultuurhistorie
Mevrouw Van der Meulen (Dorpsbelangen)
Spreker haalt de notitie van het college aan over de bouwhoogte. Dorpsbelangen zegt:
maximaal twee bouwlagen. De notitie zegt dat uitzonderingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld de
huisvesting van ouderen bij zorgvoorzieningen.
Reactie wethouder Polman
Eerst moet de vraag in beeld worden gebracht, daarna wordt bekeken of deze wordt
gehonoreerd. Eventueel wordt de lucht in gegaan. Er moet worden gekeken wat op die plek
mogelijk is, het moet wel op een verantwoorde en zorgvuldige manier. Het gebeurt alleen
indien de noodzaak aanwezig is.
Mevrouw Van den Dungen (PvdA)
In het voorontwerp wordt gesproken over maximaal 10 m. Dat komt overeen met wat
Dorpsbelangen zegt: twee lagen en een kap erop.
Mevrouw Van der Meulen
Dorpsbelangen verzoekt de raad keuzes te maken. Het is nu onduidelijk wat wordt bedoeld.
Mevrouw Lantinga (PvdA)
De plankaart is belangrijk: overal staat 10 m.
Opgemerkt wordt dat het appartementengebouw aan de Wolden 12 m hoog wordt: dat is al
vaststaand beleid.
Mevrouw Van der Meulen
Vraagt zich af waarom de notitie nieuwe voorwaarden aangeeft.
Groenstructuur
Mevrouw Scholten
Groen is volgens de wethouder in het bestemmingsplan verankerd. De vraag is: blijft groen
wat nu al groen is?
Reactie wethouder Polman
Antwoordt dat alles wat groen is bestemd in het plan, groen blijft.
De voorzitter
Voegt toe dat dit betekent dat er mogelijk een deel van het groen wordt wegbestemd (na
bestemmingswijziging).
Mevrouw Lantinga (PvdA)
Is positief over de groenstructuur. Zij brengt andermaal de wijzigingsbevoegdheid op het
voetbalveld ter sprake. De opzet van de boomstructuur is goed.
Mevrouw Van der Meulen
Merkt op dat de Brink wordt gebombardeerd tot ‘evenemententerrein.’ Welke regelgeving is
hierop van toepassing? Moet er voor elk evenement een vergunning worden aangevraagd?
Reactie wethouder Polman
Er is een evenementenbeleid vanwege de mogelijke overlast en vanwege de openbare
veiligheid. Het behoud van de groenstructuur staat hier los van.
Mevrouw Van der Meulen
Dorpsbelangen vraagt of alles wat in het verleden op de Brink plaatsvond, gewoon mag
blijven.
De heer Kamping
Vraagt waarom al deze zaken moeten worden benoemd.
Reactie wethouder Polman
Het aanduiden van een evenemententerrein is verplicht: alleen dan kunnen die evenementen
mogelijk worden gemaakt. Wat er in het verleden aan evenementen plaatsvond, kan blijven.
De evenementen hebben een vergunning nodig. Bij nieuwe evenementen wordt gekeken
naar de effecten.
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Bedrijvigheid
De heer Van Leeuwen
Heeft samen met andere ondernemers de ondernemers en enkele kengetallen van alle bij de
KvK ingeschreven bedrijven geïnventariseerd. De uitkomsten zijn in de Dorpsvisie
opgenomen. Spreker heeft geconstateerd dat in het voorontwerpbestemmingsplan een
aantal bedrijfsactiviteiten onjuist zijn bestemd. Dit leidt ertoe dat de ambities niet goed zijn
ingevuld of niet zijn opgenomen. Vraag: waarom is in het bestemmingsplan niet een
vollediger beeld gegeven? Voorstel: de problemen in het dorp kunnen worden verkleind door
uitplaatsing van bepaalde bedrijven.
Mevrouw Van den Dungen (PvdA)
Is verbaasd dat een en ander niet goed in het bestemmingsplan is opgenomen. Zij vraagt
Van Leeuwen aan te geven welke bestemmingen niet goed zijn vastgelegd.
De heer Van Leeuwen
Er bestaat een lijstje van onjuist weergegeven bedrijven. Ook zijn eigen bedrijf is niet goed
weergegeven in het bestemmingsplan.
De heer Hofsteenge (VVD)
Vraagt of er een visie nodig is.
De heer Van Leeuwen
Antwoordt bevestigend. De visie moet gaan over de groei van een bedrijf vanaf het moment
van starten, en over de ruimte die nodig is voor bedrijven en ondernemers. Kortom: een visie
over ruimte voor ondernemers.
De heer Boerma (CGB)
Het verplaatsen van bedrijven van kleine ondernemers naar locaties buiten het dorp kost
geld. Het mogelijk maken van bedrijfsvestiging op eigen grond is beter, omdat dan onder
andere geen onteigening nodig is.
De heer Mulder
Er is te weinig ruimte op de genoemde locaties. Geluidhinder speelt een grote rol.
Reactie wethouder Polman
Het gaat om een beperkt aantal, er is sprake van beperkte overlast. Van belang is de ruimte
beter te benutten, bijvoorbeeld bij de Brink. Het deel achter het gemeentehuis krijgt voorrang.
Spreker zegt dat alle vragen van de ondernemers in het bestemmingsplan zijn
meegenomen. Een nieuwe bedrijvenlocatie nabij de entree N34 wijst het college af.
De heer Houwing (Actief Aa&Hunze)
Noemt een aantal mogelijke locaties voor bedrijven: Havenstraat, bedrijf Mulder, noordkant
Spijkerboordijk.
Mevrouw Martens
Stelt voor de bedrijvigheid te centraliseren, vooral de winkels. Wat nu gebeurt, is dat overal
winkels ontstaan. In het algemeen is het behouden van winkels belangrijk.
Reactie wethouder Polman
Is het eens met mevrouw Martens: het beleid is erop gericht winkels te concentreren. Een
bedrijf aan huis mag, als het maar geen grote winkel is. Het extra stuk bij de Hullen komt
later. Het deel achter het gemeentehuis krijgt zoals gezegd voorrang. Dit komt in de raad aan
de orde.
De heer Van Leeuwen
Het is van belang eerst te inventariseren wat er aan bedrijvigheid en ondernemers is,
inclusief hun knelpunten. Daarna zou pas De Goorns moeten worden bekeken. Spreker vindt
het goed de winkels te concentreren.
De heer Boerma (CGB)
Sommige ondernemers wachten al lang. Het gaat om geld en tempo.
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De heer Mulder
Met de huidige aanpak wordt er te veel op slot gezet. In het bestemmingsplan moet meer
vooruit worden gekeken; meer ruimte voor de komende tien jaar.
De voorzitter
Geeft voor een slotwoord het woord aan mevrouw Van der Meulen van Dorpsbelangen.
Mevrouw Van der Meulen (Dorpsbelangen)
Vindt de volgende vraag cruciaal: vindt de raad dat de quickscan voldoet en voldoende is als
onderlegger voor het bestemmingsplan? Dorpsbelangen vindt dat nu te veel met de
achteruitkijkspiegel vooruit wordt gekeken, waardoor blinde vlekken zijn ontstaan.
Dorpsbelangen gaat voor een open, groen en leefbaar Annen voor jong en oud.
Dorpsbelangen is positief over het met elkaar in gesprek zijn.
De voorzitter
Bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de bijeenkomst om
22.30 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Marktplaats Leefomgeving op …….

De griffier,

De voorzitter,

De heer T. Santes

De heer J.J. Arends
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