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De gemeente De Wolden kiest in de structuurvisie ervoor om haar grootste kwaliteit, 
het zijn van een plattelandsgemeente, te behouden en te versterken. Het zijn van een 
plattelandsgemeente betekent in De Wolden dat het aanwezige landschap drager is voor 
nieuwe ontwikkelingen. Opvallend aspect van het plattelandskarakter is het dynamische 
landschap, dat is gevormd door een verweving van functies. Landbouw vindt plaats naast 
natuurontwikkeling en recreatie komt voor in en nabij de meest aantrekkelijke gebieden. 
In kernen en buitengebied wordt gewoond. 

De structuurvisie start met een visie op hoofdlijnen. Hierin wordt ingegaan op het 
voortzetten van de plattelandsgemeente en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Uit 
de analyse van de gemeente blijkt dat diversiteit in landschappen en de aanwezigheid van 
sociale structuren de basis is voor de plattelandsgemeente. Het landschap is op hoofdlijnen 
te onderscheiden in het esdorpenlandschap, slagenlandschap en het landschap van de 
veenontginningen. Interactie tussen dorpen en gebieden geven de sociale structuren weer. 
Het combineren van de diverse landschapstypen en verschillende sociale structuren leidt 
tot zeven verschillende gebieden, met ieder een eigen karakter. In al deze deelgebieden 
geldt een eigen ruimtelijke kwaliteit. Gebiedskwaliteit wordt bepaald door de verschillende 
landschapstypen en de daarbij behorende kenmerken. 

Welke nieuwe ontwikkelingen de komende 20 jaar gewenst zijn, wordt aangegeven per 
beleidsveld, te weten: wonen, leefbaarheid, bedrijvigheid, landbouw, recreatie, natuur, 
water, en milieu. 

De gemeente vindt het ook in de toekomst belangrijk om voldoende ruimte te creëren voor 
woningbouw. De demografische trends tonen echter wel een verandering vergeleken met 
de afgelopen decennia. Een sterk gewijzigde bevolkingssamenstelling, de ontwikkeling van 
een krimpende bevolking en een afname van het aantal huishoudens na 2020, betekent dat 
zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met nieuwe ontwikkelingen. De gemeente doet dat 
door in te zetten op een flexibel woningbouwbeleid, waar aanbodgerelateerd wordt gebouwd 
in de grootste kernen. De gemeente neemt in de vijf kerndorpen (Zuidwolde, De Wijk, 
Ruinen, Ruinerwold en Koekange) het initiatief bij de ontwikkeling van uitbreidingswijken. 
Het beleid ten aanzien van de kleine kernen wordt gewijzigd: hier zal alleen nog maar 
vraaggerelateerd worden gebouwd. De kleine kernen worden echter niet op ‘slot’ gezet. In 
de kleine kernen als ook incidenteel in het buitengebied (te weten in twee linten en op de 
rug ten zuiden van Zuidwolde) worden mogelijkheden geboden voor woningbouw volgens 
het concept van ‘landschappelijk bouwen’. Hierbij is de rol van de gemeente faciliterend en 
regisserend. Het initiatief voor bouwen wordt genomen door de particulier of ontwikkelaar, 
de gemeente begeleidt het proces. 

Met de introductie van het concept ‘landschappelijk bouwen’ voor de kleine kernen en 
het buitengebied anticipeert de gemeente in belangrijke mate op de verwachte krimp. 
Op deze manier kan de gemeente De Wolden toch woningaanbod blijven aanbieden. Niet 
alleen in de kerndorpen, maar ook in de kleine kernen en in het buitengebied worden 
immers mogelijkheden voor woningbouw geboden. De rol van de gemeente verschuift 
met het concept van ‘landschappelijk bouwen’ echter van “initiërend’ naar ‘faciliterend’. Op 
deze wijze kan de gemeente haar kernkwaliteit  -het zijn van een plattelandsgemeente- 
handhaven en versterken. De gemeente wil, ook in tijden van krimp, een aantrekkelijke 
woongemeente blijven door een selectief, maar wel gevarieerd woningaanbod.

De onderbouwing van de woningbehoefte alsmede de verdeling van het bouwvolume 
over de 5 kerndorpen, de kleine kernen en het buitengebied (‘overgrote deel’, ‘klein deel’, 
‘incidenteel’) wordt verder uitgewerkt in de op te stellen gemeentelijke woonvisie. 
 
Ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen en het toetsingskader hiervoor geeft de structuurvisie 
een eerste aanzet in de vorm van een beschrijving van de structuurbepalende elementen per 
landschapstype en inpassingsvoorbeelden voor nieuwe ontwikkelingen. Het toetsingskader 
wordt verder uitgewerkt in het LOK (Landschappelijk Ontwikkelings Kader). 

Samenvatting
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Naast nieuwbouw zet de gemeente in op herstructurering van bestaande wijken, om een 
kwaliteitsslag in de bestaande bebouwing te verwezenlijken. Ook wordt in het buitengebied 
extra uitbreidingsruimte voor bestaande woningen gegeven. De komende jaren wordt het 
mogelijk gemaakt een stal of een nieuwe schuur te realiseren voor hobbyboeren. Voor 
jongeren tussen de 20 en 25 jaar wordt meer woonruimte gecreëerd en de doelgroep 
tussen de 40 en 50 jaar zal worden benut om het landschappelijke bouwen uit te breiden. 
De gemeente wil faciliterend optreden als het gaat om tijdelijke bewoning in het kader van 
mantelzorg. 

Een onderdeel van een plattelandsgemeente is een goede leefbaarheid in de dorpen. 
Ingezet wordt op het in stand houden van de bestaande voorzieningen. Clustering van 
voorzieningen in een aantal kerndorpen is de gekozen beleidslijn.

Het beleid voor bedrijventerreinen richt zich op uitbreidingsmogelijkheden voor de lokale 
bedrijvigheid, in de kernen en het buitengebied, passend binnen de landschappelijke 
kenmerken van de deelgebieden. Op de bestaande bedrijventerreinen van Zuidwolde, 
Ruinerwold en Ruinen is uitbreidingsruimte en daarnaast liggen mogelijkheden in de 
vrijkomende agrarische bedrijven in het buitengebied.

De landbouw is en blijft de beheerder van het landschap. Er wordt ruimte geboden voor 
schaalvergroting en verbreding. In alle landschapstypen liggen uitbreidingsmogelijkheden 
voor agrarische bedrijven. Afhankelijk van de kwetsbaarheid van het landschap worden 
voorwaarden voor landschappelijke inpassing meegegeven. 

Voor recreatie en toerisme geldt dat een grotere schaalgrootte van activiteiten nodig is, om 
recreatie als volwaardige ‘banenmotor’ te behouden en om de reguliere voorzieningen in 
de dorpen in stand te kunnen houden. Het beleid richt zich op meer dagattracties, betere 
en meer overnachtingaccommodaties, seizoensverlenging en promotie. Zorgtoerisme en 
paardensport zijn de specifieke sectoren waar de recreatie zich op richt.

De natuurwaarden vormen een onderdeel van het landschap. Dit betekent dat 
natuurontwikkeling in samenhang moet  zijn met de dynamiek van het landschap en de 
dynamiek van de gemeenschap. Er wordt ingezet op het behoud en versterken van de 
natuurwaarden in de grotere natuurgebieden en daarbuiten. Deze bescherming moet zich 
verhouden tot  de belangen voor landbouw en recreatie en de ontwikkeling van beide 
sectoren in de nabijheid van de natuurgebieden; hierin wordt gestreefd naar een duurzaam 
evenwicht.

De ruimte voor waterberging moet wordt gezocht in de waterbergingsgebieden, de 
beekdalen en de natuurlijke overstromingsvlakten die al een natuurfunctie hebben. In 
de landbouwgebieden wordt het watersysteem niet als leidend gezien, maar wordt het 
systeem afgestemd op het agrarisch gebruik.

Vanuit het perspectief het milieu te verbeteren streeft de gemeente naar een duurzame 
ontwikkeling, ook van het energieverbruik. De Wolden zet in op het beperken van de CO2 
uitstoot door energiebesparing en de toepassing van alternatieve energiebronnen. 

De uitvoering en realisatie van het beleid van de structuurvisie vindt de komende jaren 
plaats door uitvoeringsprojecten, en een verdere uitwerking van beleidsvelden. Daarin is 
ook de rol die de gemeente daarin kiest bepalend: deze kan zowel initiërend, regisserend 
als stimulerend zijn.

4

structuurvisie 
gem

eente D
e W

olden



1.1 Aanleiding

De gemeenteraad van De Wolden wil het ruimtelijk beleid voor de komende 20 jaar 
vastleggen in een structuurvisie. Er is behoefte aan een strategische visie, een heldere 
beleidslijn, die de gemeente kan gebruiken als basis voor concrete ruimtelijke keuzes. Met 
deze visie wil de gemeente beleid op hoofdlijnen formuleren, dat als kapstok kan gelden 
voor sectorale beleidsplannen en zal worden vertaald in bestemmingsplannen. 

De basis voor de structuurvisie is het plattelandskarakter van De Wolden. De gemeente kiest 
ervoor om een plattelandsgemeente te blijven waarbij het aanwezige landschap drager is 
voor ontwikkelingen. Het landschap, gevormd door de mens, geeft de ruimtelijke kwaliteit 
van het gebied weer. Al eeuwen is het landschap gevormd doordat er gewoond en gewerkt 
wordt in en bij de esdorpen, veenontginningen en beekdalen. Deze visie voor 2030 richt zich 
daarom op het versterken van de kenmerken en kwaliteiten die de plattelandsgemeente 
heeft. De kwaliteit van het platteland waar wonen, werken en recreëren is verweven in 
diverse landschappen. 

1.2 Doelstelling

De Gemeente De Wolden formuleert haar visie op de toekomst tot 2030 in de vorm van een 
nieuwe structuurvisie. Als vervolg op de strategische toekomstvisie ‘De Wolden actief en 
betrokken’ werkt de gemeente de conceptmatige benadering van de toekomstvisie verder 
uit. Er wordt ingegaan op welke ontwikkelingen gewenst zijn, en waar die ontwikkelingen 
bij benadering kunnen plaatsvinden. De structuurvisie heeft niet als doelstelling de 
ontwikkelingslocaties op perceelsniveau op de kaart weer te geven, maar geeft de 
ontwikkelingsmogelijkheden per landschapstype weer. Doelstelling is een creatieve en 
inspirerende visie, die inwoners, organisaties en bedrijven ertoe beweegt om samen met 
de gemeente vorm te geven aan de toekomst. 

1.3 Wat is een structuurvisie

De structuurvisie nieuwe stijl is in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in de plaats 
gekomen van het gemeentelijk structuurplan. De structuurvisie wordt vastgesteld door 
de gemeenteraad en is alleen bindend voor de opsteller, in dit geval de gemeente. De 
structuurvisie is een strategisch beleidsdocument met een uitvoeringsparagraaf, waarin 
de gemeente haar beleid vastlegt en inzicht biedt in de wijze waarop zij haar voornemens 
denkt te realiseren. In een uitvoeringsprogramma wordt dit beleid uitgewerkt en wordt 
aangegeven voor welke projecten het voornemen bestaat deze de komende jaren tot uitvoer 
te brengen . De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkelingen 
en de hoofdzaken van het uit te voeren ruimtelijk beleid. De visie is sturend bij overige 
sectorale plannen. De sturende rol betekent bijvoorbeeld dat als een ontwikkeling niet past 
binnen een geldend bestemmingsplan, maar wel voortvloeit uit de structuurvisie, voor 
deze ontwikkeling een nieuw bestemmingsplan kan worden opgesteld.

1.4 Rol van de gemeente

Bij nieuwe ontwikkelingen zal rekening gehouden moeten worden met het landschap van De 
Wolden. Nieuwe ontwikkelingen moeten zorgvuldig worden gewogen en met betrokkenen 
worden overlegd. Dit kan worden bereikt door een duidelijk en helder beleid. Maar het 
vraagt ook om een duidelijke positie van de gemeente als regisseur.

Inleiding 1
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1.5 Proces

De structuurvisie is tot stand gekomen in twee stappen: het opstellen van een 
ambitiedocument en het opstellen van de structuurvisie. Op basis van de kwaliteiten en 
kenmerken van de gemeente, het beleid van andere overheden en trends en ontwikkelingen 
is het ambitiedocument opgesteld. Het ambitiedocument geeft een verkenning van de 
beleidsthema’s weer en is gebruikt als input voor overleg met de belangenorganisaties en 
de bewoners.

De structuurvisie is niet alleen ‘van achter het bureau’ gemaakt. Om tot een goede visie te 
komen heeft de gemeente eerst geïnventariseerd welke ontwikkelingen door de inwoners 
worden gewenst. Ook de gemeenteraad speelt een belangrijke rol bij het opstellen van 
de toekomstige ambities en de kaders voor de structuurvisie. Tijdens werksessies zijn 
gezamenlijk met de gemeenteraad de ambities verkend. De eerste stap heeft geresulteerd 
in het ambitiedocument. Hierin zijn keuzerichtingen voor de toekomst aangegeven. Met 
het ambitiedocument is de gemeente de dialoog aangegaan met andere overheden, zoals 
de provincie en het waterschap. Daarnaast zijn de ambities in een participatietraject ter 
discussie gesteld tijdens informatiemiddagen en -avonden, waar de belangenorganisaties, 
dorpsbelangen en geïnteresseerden voor zijn uitgenodigd. Met behulp van een huis aan 
huis krant is aan alle inwoners van de gemeente De Wolden gevraagd te reageren. Met deze 
inspraak van alle partijen zijn de ambities en keuzes voor De Wolden in 2030 opgesteld. De 
uitkomsten van het participatietraject zijn weergegeven in bijlage 1.

Het participatietraject heeft als input gediend voor de tweede stap, het maken van de 
structuurvisie zelf. De visie bestaat uit een structuurvisiekaart waarop het beleid voor 
2030 wordt geschetst en ontwikkelrichtingen voor projecten staan aangegeven, én een 
toelichting waarin beleidsmatige uitwerkingen worden voorgesteld.

1.6 Leeswijzer 

Toelichting 
Hoofdstuk 2 beschrijft de visie op hoofdlijnen, waar de gemeente de komende jaren tot 
2030 voor staat. Hoofdstuk 3 geeft de uitwerkingen van de structuurvisie weer. Waar 
kan de gemeente uitbreiden en hoe kan landschappelijk bouwen vorm worden gegeven. 
Op welke voorzieningen wordt ingezet en welke beleidslijnen voor natuur, recreatie en 
landbouw worden gevolgd. Bij dit hoofdstuk hoort de structuurvisie kaart die is toegevoegd 
bij het rapport. Hoofdstuk 4 geeft de rol van de gemeente weer en hierin wordt een aanzet 
voor een uitvoering en realisatie gegeven.

Bijlagen 
De basis voor de structuurvisie is gebaseerd op de kwaliteiten en kenmerken van de 
gemeente, het beleid van andere overheden en de trends en ontwikkelingen. In de bijlagen 
is deze analyse weergegeven. Bijlage 2 geeft een korte samenvatting van de gemeente De 
Wolden in cijfers. In bijlage 3 wordt kort ingegaan op het beleid van zowel de gemeente 
als andere overheden waaronder het rijk, de provincie en de buurgemeenten. Voor de 
visie is medebepalend de opgave waar de gemeente de komende jaren voor staat. Deze 
wordt bepaald door ontwikkelingen en trends in de sectorale beleidsvelden. Trends en 
ontwikkelingen die belangrijke veranderingen voor de gemeente met zich meebrengen 
worden gesignaleerd. Deze zijn weergegeven in bijlage 4. Ten slotte wordt in bijlage 5 de 
rol van de structuurvisie binnen de grondexploitatie uiteengezet. 

Als bijlage 6 is een uitklaplegenda van de visiekaart opgenomen. Deze kan worden gebruikt voor 
het lezen van de uitsneden van de structuurvisie die zijn opgenomen in hoofdstuk 3. 
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De visie voor 2030 richt zich op het versterken van de kenmerken en kwaliteiten die de 
plattelandsgemeente heeft. De plattelandsgemeente die wordt gekenmerkt door de ruim-
telijke kwaliteit van het buitengebied (het landschap) en de leefbaarheid op het platteland 
(de maatschappelijke aantrekkelijkheid om in het gebied te wonen en te werken). 

2.1 Plattelandsgemeente

Oorsprong plattelandsgemeente
Het zijn van een plattelandsgemeente vindt zijn oorsprong bij de gemeentelijke herinde-
ling in 1998. De bewoners van de voormalige gemeenten Ruinen, Ruinerwold, De Wijk en 
Zuidwolde hebben gekozen voor het samengaan op basis van de plattelandskenmerken 
van de gemeenten. Het was destijds ongewenst om een deel te worden van de stedelijke 
gemeenten Hoogeveen en Meppel. De voormalige gemeenten hadden allen een landelijk 
karakter met een of twee dorpen, een aantal kleine kernen en een buitengebied met linten 
en agrarische bedrijven.

Kernkwaliteit = Plattelandskarakter
In de gemeente De Wolden anno 2010 is het hebben van een landelijk karakter nog steeds 
belangrijk. Een groot buitengebied, het ontbreken van steden en stedelijke voorzieningen, 
de aanwezigheid van grotere kernen met de scholen, supermarkten en sportvelden; kleine 
kernen met kleine scholen en een verenigingsleven én lintbebouwing zonder voorzienin-
gen, is kenmerkend. Voor de regionale voorzieningen zijn de bewoners aangewezen op 
Meppel en Hoogeveen en voor de beide steden is De Wolden een recreatief uitloopgebied. 
Dit betekent dat deze steden ook sterk bepalend zijn voor de werkgelegenheid van de be-
woners van De Wolden. Opvallend aspect van het plattelandskarakter is het dynamische 
landschap, dat is gevormd door een verweving van functies. Landbouw vindt plaats naast 
natuurontwikkeling en recreatie komt voor in en nabij de meest aantrekkelijke gebieden. 
In kernen en buitengebied wordt gewoond.

2.2 Anticiperen op ‘krimp’

De gemeente De Wolden wordt geconfronteerd met een krimp van de bevolking; er treedt 
een structurele daling van de bevolking op. Door krimp kan woningleegstand ontstaan en 
kan de kwaliteit van de leefomgeving afnemen. Het thema ‘krimp is dan ook van groot 
belang voor de te maken beleidskeuzes van de gemeente de Wolden. Vergrijzing, ontgroe-
ning en een krimp van de bevolking is van invloed op de keuzes die worden gemaakt, onder 
meer ten aanzien van het woningbouwprogramma voor de komende jaren. Leegstand en 
verpaupering kunnen het gevolg zijn van een te groot aanbod aan woningen tijdens een 
periode van krimp. Dat moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Inzetten op een flexibel woningbouwbeleid
De gemeente vindt het ook in de toekomst belangrijk om voldoende ruimte te creëren voor 
woningbouw. De demografische trends geven echter wel een verandering aan ten aanzien 
van de afgelopen decennia. Een sterk gewijzigde bevolkingssamenstelling, de ontwikke-
ling van een krimpende bevolking en een afname van het aantal huishoudens na 2020, 
betekent dat zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met nieuwe ontwikkelingen. De ge-
meente doet dat door in te zetten op een flexibel woningbouwbeleid, waar aanbodgerela-
teerd wordt gebouwd in de grootste kernen. Het beleid ten aanzien van de kleine kernen 
wordt gewijzigd: hier zal alleen nog maar vraaggerelateerd worden gebouwd. In kleine 
kernen voert de gemeente geen risicodragende rol meer. De gemeente anticipeert hiermee 
in belangrijke mate op de verwachte krimp. 

De kleine kernen worden echter niet ‘op slot’ gezet. In de kleine kernen als ook incidenteel 
in het buitengebied (te weten in twee linten en op de rug ten zuiden van Zuidwolde) wor-
den mogelijkheden geboden voor woningbouw volgens het concept van ‘landschappelijk 
bouwen’. 

Visie op hoofdlijnen 2
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Met de introductie van het concept ‘landschappelijk bouwen’ voor de kleine kernen en het 
buitengebied anticipeert de gemeente in belangrijke mate op de verwachte krimp. Op deze 
manier kan de gemeente De Wolden toch gevarieerd woningaanbod blijven aanbieden. 
Niet alleen in de kerndopen, maar ook in de kleine kernen en in het buitengebied worden 
immers mogelijkheden voor woningbouw geboden. De rol van de gemeente verschuift met 
het concept van ‘landschappelijk bouwen’ echter van “initiërend’ naar ‘faciliterend’. Op 
deze wijze kan de gemeente haar kernkwaliteit -het zijn van een plattelandsgemeente- 
handhaven en versterken. De gemeente wil, ook in tijden van krimp, een aantrekkelijke 
woongemeente blijven door een selectief, maar wel gevarieerd woningaanbod.

Bij het beleid ten aanzien van krimp kijkt de gemeente natuurlijk ook naar de bevolkings-
ontwikkeling van de omliggende gemeentes. Gezamenlijk beleid zal moeten worden ont-
wikkeld. Zo is in Hoogeveen en Meppel geen sprake van krimp. De gemeente De Wolden 
speelt een rol als het gaat om uitloopgebied voor woningbouw voor deze twee plaatsen. 
Ook om die reden is het van belang dat de gemeente een selectief, maar wel gevarieerd 
woningaanbod kan blijven bieden. 

Anticiperen op krimp is breder dan alleen beleid ten aanzien van wonen. De gemeente gaat 
haar beleid ten aanzien van krimp verder uitwerken in een notitie ‘Vitaal Platteland”. Hierin 
zullen diverse invalshoeken belicht worden (werkgelegenheid, voorzieningen, bereikbaar-
heid, etc.). In het uitvoeringsprogramma van de structuurvisie is het opstellen van een 
notitie ‘Vitaal Platteland’ dan ook als project opgenomen.

2.3 Versterken ruimtelijke kwaliteit

Het dynamische landschap is de onderlegger voor alle activiteiten in De Wolden en is bepa-
lend voor de identiteit van de deelgebieden. De visie richt zich op het creëren van ontwik-
kelingsmogelijkheden, waarbij het versterken van de ruimtelijke kwaliteit de randvoorwaarde 
is. Ruimtelijke kwaliteit in De Wolden wordt bepaald en versterkt door de dynamiek van het 
landschap. Dynamiek in het landschap ontstaat door nieuwe functies binnen de bestaande 
landschapstypen toe te staan, maar ze moeten passend zijn binnen de hoofdstructuren van 
het landschap. Deze visie geeft de hoofdstructuren van het landschap weer, en geeft aan op 
welke wijze ontwikkelingen daarbinnen passen, zodat de dynamiek blijft bestaan.

Landschap
Het landschap wordt gezien als het resultaat van het gebruik van het land en het resultaat 
van de wijze waarop de mens met zijn omgeving omgaat. Natuur en landbouw zijn daarin de 
grootste grondgebruikers, maar ook de bebouwing vormt het landschap. De Wolden is rijk aan 
verschillende landschapstypen. De beekdalen, bossen, heidevelden of veenontginningen heb-
ben ieder hun eigen ruimtelijke kenmerken en zijn op specifieke wijze ingericht.

In de gemeente De Wolden zijn drie landschapstypen te onderscheiden:
• het esdorpenlandschap;
•  het slagenlandschap;
•  het landschap van de hoogveenontginningen.

Esdorpenlandschap
Het esdorpenlandschap is het grootst in oppervlakte. Dit is het landschap waar Drenthe be-
kend om is: essen, beken, velden en bossen in een samenhangend systeem. De structuur 
komt voort uit de natuurlijke eenheden en wordt gekenmerkt door kromme lijnen.Het esdor-
penlandschap is onderverdeeld in een gaaf gedeelte, het gebied bij Ansen en Ruinen en een 
minder gaaf gebied in de omgeving van Zuidwolde. De grens tussen het gave en het minder 
gave esdorpenlandschap wordt gevormd door de bossen rond Echten, de Boswachterij Ruinen. 
In de meeste gave delen is het landschap duidelijk herkenbaar en zeer sterk structuurbepa-
lend. Het hoevenlandschap is een kleinschaliger variant van het esdorpenlandschap en is zicht-
baar op de grens van het Drents Plateau en de Reest. Dit landschap komt voor in het Reestdal.
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Slagenlandschap
Het Slagenlandschap wordt gekenmerkt door lintdorpen op de hogere zandkoppen en 
veenontginningen vanuit deze linten. De lijnen zijn recht, de gebieden kleinschalig. 
Het slagenlandschap is verdeeld in een vroegere en latere ontginning. De vroegere ontgin-
ning rondom Ruinerwold, heeft plaatsgevonden op de rijkere gronden, waar door de boe-
ren grote percelen zijn ontwikkeld. De perceelsgrenzen zijn vormgegeven door sloten. De 
boerderijen die hier staan zijn groot en rijk versierd. De latere ontginning rond Koekange 
speelde zich af in armere omstandigheden, vanuit kleine boerderijen, met kleinere perce-
len. Afschermde houtwallen geven in dit gebied de perceelsgrenzen weer.

Landschap van de hoogveenontginningen
De wegdorpen van de Veenkoloniën vormen het derde landschapstype in het zuidoosten 
van de gemeente. Dit landschapstype wordt ook wel het landschap van de hoogveenont-
ginningen genoemd. Dit is een onderdeel van de grootschalige ontginning van het hoog-
veen. Het landschap wordt gekenmerkt door een strakke verkaveling en lintbebouwing 
langs rechte lijnen. Landbouw is de hoofdfunctie in het gebied.

Figuur 1. Landschapstypen

2.4 Versterken leefbaarheid

De leefbaarheid van de plattelandsgemeente betekent in De Wolden het leven binnen een 
dorps- of plattelandsgemeenschap, waar het naoberschap voorop staat. Woningen van 
goede kwaliteit en de aanwezigheid van voorzieningen zijn hiervoor bepalend. Er is reuring 
in de buurt. De schaal van de dorpen en de dynamiek van het platteland en haar bewoners 
zijn kenmerken van de leefbaarheid. 
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Sociale structuren
Belangrijk voor de leefbaarheid is de interactie binnen sociale structuren. De rol van de 
buurt, het dorp of een groter gebied is bepalend. Tussen de kernen is bijvoorbeeld interac-
tie aanwezig. Bewoners maken gebruik van de voorzieningen in de naastgelegen dorpen. 
Aan de hand van interviews is onderzocht welke dorpen qua sociale structuur bij elkaar 
horen.

Figuur 2. Sociale structuren

2.5 Gebiedsindeling 

Als de landschappelijke driedeling wordt bestudeerd met daaroverheen de sociale structu-
ren kan worden geconcludeerd dat De Wolden bestaat uit zeven gebieden met een eigen 
identiteit. De identiteit die wordt bepaald door de landschappelijke kenmerken en de so-
ciale samenhang van gebieden. De structuurvisie voor De Wolden heeft als uitgangspunt 
dat ieder gebied een eigen kwaliteit en identiteit heeft. Het behouden en versterken van 
de ruimtelijke kwaliteit vraagt om aandacht voor het landschap bij ontwikkelingen. Het 
behouden en versterken van de leefbaarheid vraagt om een hoge kwaliteit van de wonin-
gen en het voorzieningen aanbod. De gebiedsindeling vormt de basis voor een dynamische 
gemeenschap in een dynamisch landschap.

Gebied 1A is het gave esdorplandschap, waarin de esdorpen Ruinen en Ansen de belang-
rijke kernen zijn. Gebied 1B beslaat de boswachterij Ruinen, 1C het minder gave esdor-
penlandschap met Zuidwolde als hoofdkern. Gebied 1D is het beekdal van de Reest, met 
De Wijk op de flanken van de beek.
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Het Slagenlandschap is onderverdeeld in een noordelijk deel, rondom Ruinerwold en een 
zuidelijk gebied rondom Koekange. Het derde gebied is het landschap van hoogveenont-
ginning met de kernen Alteveer en Kerkeveld. Alle geieden hebben een eigen karakter en 
identiteit.

Figuur 3. Indeling in gebieden
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Vanuit de ‘Visie op hoofdlijnen’ zijn beleidskeuzes en uitwerkingen per sector geformuleerd. 
De gemeente kiest ervoor om een plattelandsgemeente te blijven waarbij het aanwezige 
landschap drager is voor ontwikkelingen. Deze visie voor 2030 richt zich daarom op het 
versterken van de kenmerken en kwaliteiten die de plattelandsgemeente heeft. De kwaliteit 
van het platteland waar wonen, werken en recreëren is verweven in diverse landschappen. 
De uitwerkingen gaan in op de ruimtelijke betekenissen van de beleidskeuzes en zijn 
weergegeven op de structuurvisiekaart.

3.1 Landschap als drager

Beleidskeuze
Op de structuurvisiekaart is voor ieder deelgebied het landschappelijke karakter 
weergegeven door structuurbepalende elementen te benadrukken. Vanuit landschappelijk 
en cultuurhistorisch perspectief wordt aangegeven waar bijvoorbeeld nieuwe woningen 
passen en waar uitbreidingen van bedrijvigheid mogelijk zijn, in het landschap. De visie 
geeft door een conceptmatige benadering een indicatie hoe uitbreidingen ingepast kunnen 
worden in het landschap. De ontwikkelingen zijn niet gebonden aan de exacte locatie 
waarop zij op de visiekaart staan weergegeven. Het gaat veeleer om de manier waarop 
een eventuele uitbreiding ingepast kan worden in het betreffende landschapstype. Het 
ruimtebeslag is zoveel mogelijk gebaseerd op aannamen. De landschappelijke voorwaarden 
die zijn gesteld, gelden voor iedere willekeurige locatie in het deelgebied. De landschappelijke 
randvoorwaarden worden in dit hoofdstuk per landschapstype weergegeven, in de vorm 
van de karakteristieken van het landschap. Hieruit blijkt wat de ruimtelijke elementen 
zijn die de kwaliteit van een landschapstype bepalen. Dit hoofdstuk geeft de belangrijkste 
landschappelijke kenmerken weer. De mogelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld op het gebied 
van wonen, recreëren, natuur en landbouw) staan in de volgende paragrafen genoemd.

Uitwerking
In een Landschappelijk Ontwikkelings Kader (LOK) kan worden beschreven aan welke 
randvoorwaarden de ontwikkelingen moeten voldoen, zodat de kwaliteit van het landschap 
wordt gewaarborgd, en waar mogelijk versterkt. Ontwikkelingen die in het ene landschap 
moeiteloos een plaats kunnen krijgen, kunnen voor een ander landschapstype een te grote 
inbreuk zijn op de ruimtelijke of functionele kwaliteit. Per landschapstype worden de fysieke 
kenmerken van het betreffende landschapstype beschreven om van daaruit de criteria voor 
ontwikkelingen bij uitbreiding van dorpen en erven te bepalen.

In de gemeente De Wolden zijn drie hoofdlandschapstypen te onderscheiden: 
1. het esdorpenlandschap, inclusief het esgehuchtenlandschap van de Reest;
2. het slagenlandschap;
3. het landschap van de veenontginningen.

Samenhang in de landschappen
De geomorfologie van Drenthe wordt wel eens vergeleken met een omgekeerd soepbord. 
De gemeente De Wolden ligt op de rand van het omgekeerde soepbord, op de grens van 
hoog naar laag. Het esdorpenlandschap ligt hoog, de Reest stroom tussen de bolling en de 
rand, de Veenkoloniën en het Slagenlandschap liggen op de platte rand.

Kernkwaliteiten landschap
De Omgevingsvisie van de provincie Drenthe benoemt “kernkwaliteiten landschap” welke 
van provinciaal belang zijn. Deze kernkwaliteiten komen in de beschrijving van verschillende 
landschapstypen terug. Voor het buitengebied van De Wolden zijn dit: 
• de beekdalen, juist ook vanuit landschappelijk oogpunt;
• de rug van Zuidwolde;
• Ruinerwold, als zeer bijzonder dubbellint;
• Ruinen, met name vanuit de samenhang van dorp met omgeving;
• het esdorpenlandschap rond Zuidwolde;
• openheid, contrast stad/land A28 (wegpanorama).

Beleidskeuzes en uitwerkingen 3
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3.1.1 Esdorpenlandschap (gebied 1a,b,c)

 
Kenmerk beeld voor het esdorpenlandschap

Het esdorpenlandschap is het hoger gelegen gebied van de gemeente. Ansen, dicht bij het 
Dwingelderveld is het noordelijkste dorp in dit landschap in de gemeente, en Linde, bij de 
Reest, het meest zuidelijke. Kenmerken voor dit landschap zijn de bos- en heidevelden, de 
essen, en beken. De beekdalen worden, juist ook vanuit landschappelijk oogpunt, gerekend 
tot de kernkwaliteiten van het landschap. Duizenden jaren geleden hebben de bewoners 
al gezien dat deze hogere gronden een goede woonplaats vormen. Men ging wonen en 
akkerbouw bedrijven op het hogere zand, met water van de beken dichtbij, en hout uit de 
bossen om mee te bouwen. 

De dorpen werden rond een centrale plaats gebouwd, de brink, aan de rand van de essen. 
Zandpaden verbonden de hogere plekken onderling, en voerden naar de beek. De eerste 
bewoners hielden al schapen, die ’s zomers op de heidevelden graasden, en ’s winters in 
de stallen in de boerderij verbleven. De mest werd uitgekruid over de essen, die daardoor 
steeds vruchtbaarder werden. Koeien aten ’s winters het hooi van de hooilanden (die direct 
langs de beken lagen), en stonden ’s zomers in de weilanden iets verder van de beek af.
Later werden ook de velden, de lager gelegen gebieden tussen de essen en de beek, 
ontgonnen. Zo heeft de mens in de loop van de eeuwen optimaal gebruik gemaakt van 
alles wat dit landschap te bieden had en door dit gebruik is het landschap verder ontwikkeld 
en gevormd. Tegenwoordig is het esdorpenlandschap een gebied waar mensen graag 
wonen en recreëren. In het buitengebied wordt landbouw bedreven, zowel akkerbouw als 
veeteelt. Daarnaast zijn er grote bossen, onontgonnen stukken heide, die nu gezamenlijk 
de natuurgebieden zijn.

Het gebied van het esdorpenlandschap is onder te verdelen in drie deelgebieden:
1a: het gave esdorpenlandschap rond Ansen /Ruinen. Hier is het systeem en de manier
      van gebruik door de mens nog als een eenheid te zien;
1b: het esdorpenlandschap rond Echten, gedomineerd door het bosgebied (boswachterij  
      Ruinen);
1c: het esdorpenlandschap rond Zuidwolde. Hier is het systeem minder goed te zien,  
          doordat hier de in de vorige eeuw grootschaliger ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. 

Het randveengebied
Een bijzonder onderdeel van het esdorpenlandschap vormen de randverveningen tussen 
de rug van Zuidwolde en het landschap van de veenontginningen. Vanaf de zandruggen 
(rug van Zuidwolde en het Zandveld) werd het veen aangesneden. Op de zandruggen zelf 
werden boerderijen gebouwd. De veenlaag was hier niet erg dik, waardoor het gebied 
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gemakkelijk ontgonnen kon worden. Er zijn individuele randveenontginningen ontstaan, die 
tot een onregelmatig patroon van opstrekkende verkaveling leidden. Per opstrek varieerde 
de afstand tot de boerderij. Tussen de reeds ontgonnen stroken bleven braakliggende 
veenstroken liggen.

Landschaps- en wegpanorama
De A28 doorsnijdt het esdorpenlandschap en wordt beschouwd als een van de ‘landschaps- 
en wegppanorama’s’ van Drenthe. Dit zijn zichtlocaties van karakteristieke landschapstypen 
of het contrast tussen stad en land, gezien vanaf de hoofdinfrastructuur. 

Karakterschets esdorpenlandschap
Het landelijke gebied en de dorpen zijn met elkaar verweven via open ruimten, wegen 
en beplantingen. Gebieden lopen geleidelijk in elkaar over, meestal zonder harde randen. 
Beken, bossen en heidevelden beslaan het gebied. 

Dorpen liggen aan de rand van de es. De dorpen hebben een groen karakter door de 
aanwezigheid van de vele bomen. De kenmerkende afwisseling, geleidelijk overgangen 
en blokverkaveling, die in het landschap zichtbaar zijn, komen op kleinere schaal zowel 
terug in de dorpen als op de erven. In de dorpen is er een functionele samenhang tussen 
de ruimten (brink, erven, tuinen, kleine akkers, weilanden) en de bebouwing. Openbaar 
terrein en privé terrein lopen ongemerkt in elkaar over. Net als in het landelijk gebied is de 
verkaveling richtingloos. De brink is het hart van het dorp. 

Boerderijen staan rond de brink. Vaak met (oude) bomen. De boerderijen zijn niet erg 
groot, ze worden gekenmerkt door een rieten dak en lage dakgoten aan de zijkanten. Het 
voorhuis strekt zich over de hele breedte van de boerderij uit en vormt er één geheel mee. 
Op het erf is, net als in het dorp, de ruimte vrij amorf. Er is weinig bestrating. Bijgebouwen 
waren er oorspronkelijk niet, eventueel een schuurtje waar turf in werd gedroogd. 

De rug van Zuidwolde verschilt qua karakter van het overige deel van het esdorpenlandschap. 
De structuur is dichter, door het grote aantal boerderijen en de bosstroken die hier haaks 
op de weg zijn aangeplant. De doorzichten richting het lagere gebied zijn hier opvallend. 
De afwisseling van ontgonnen en onontgonnen percelen zorgen voor een getande overgang 
naar het echte hoogveengebied. De onontgonnen stroken zijn nu in gebruik als natuur, 
de ontgonnen stroken zijn in gebruik als landbouwgebied. De rug van Zuidwolde wordt 
gerekend tot de kernkwaliteiten van het landschap.

Brink met kenmerkende beplanting, uit het Brinkenboek

Op de zandruggen zelf werden boerderijen gebouwd. De veenlaag was hier niet erg dik, 
waardoor het gebied gemakkelijk ontgonnen kon worden.  Er zijn individuele randveenont-
ginningen ontstaan, die tot een onregelmatig patroon van opstrekkende verkaveling leid-
den. Per opstrek varieerde de afstand tot de boerderij. Tussen de reeds ontgonnen stroken 
bleven braakliggende veenstroken liggen.

Karakterschets

Landelijk gebied
Het landelijke gebied en de dorpen zijn met elkaar verweven via open ruimten, wegen en 
beplantingen. Gebieden lopen geleidelijk in elkaar over, meestal zonder harde randen. Be-
ken, bossen en heidevelden beslaan het gebied. 

Dorpen
Dorpen liggen aan de rand van de es. De dorpen hebben een groen karakter door de aan-
wezigheid van de vele bomen. De kenmerkende afwisseling, geleidelijk overgangen en 
blokverkaveling, die in het landschap zichtbaar zijn, komen op kleinere schaal zowel terug 
in de dorpen als op de erven. In de dorpen is er een functionele samenhang tussen de 
ruimten (brink, erven, tuinen, kleine akkers, weilanden) en de bebouwing. Openbaar ter-
rein en privé terrein lopen ongemerkt in elkaar over. Net als in het landelijk gebied is de 
verkaveling richtingloos. De brink is het hart van het dorp.

Boerderijen
Boerderijen staan rond de brink. Vaak met (oude) bomen. De boerderijen zijn niet erg 
groot, ze worden gekenmerkt door een rieten dak en lage dakgoten aan de zijkanten. Het 
voorhuis strekt  zich over de hele breedte van de boerderij uit en vormt er één geheel mee. 
Op het erf is, net als in het dorp, de ruimte vrij amorf. Er is weinig bestrating. Bijgebouwen 
waren er oorspronkelijk niet, eventueel een schuurtje waar turf in werd gedroogd. 

Brink met kenmerkende beplanting, uit het Brinkenboek

Het randveengebied 
De Rug van Zuidwolde verschilt qua karakter van het overige deel van het esdorpenland-
schap. De structuur is dichter, door het grote aantal boerderijen en de bosstroken die hier 
haaks op de weg zijn aangeplant. De doorzichten richting het lagere gebied zijn hier op-
vallend. De afwisseling van ontgonnen en onontgonnen percelen zorgen voor een getande 
overgang naar het echte hoogveengebied. De onontgonnen stroken zijn nu in gebruik als 
natuur, de ontgonnen stroken zijn in gebruik als landbouwgebied.

3.1.2 De Reest, gebied 1d

De Reest is een riviertje op de grens van Drenthe en Overijssel. Het is een laaglandbeek die 
ontspringt in hoogveenmoerassen bij Dedemsvaart, en ten zuiden van het Drents Plateau  
richting Meppel stroomt. 
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3.1.2 De Reest (gebied 1d)

De Reest is een riviertje op de grens van Drenthe en Overijssel. Het is een laaglandbeek 
die ontspringt in de hoogveenmoerassen bij Dedemsvaart, en ten zuiden van het Drents 
Plateau richting Meppel stroomt. Als de ligging van de Reest wordt bekeken vanuit het 
perspectief van het soepbord (hoofdstuk 3.1, samenhang in landschappen), loopt het 
riviertje langs de rand van de bolling van het soepbord, waar hij zich diep heeft ingesneden. 
Het landschapstype dat zo ontstaan is, wordt het esgehuchtenlandschap genoemd. 
Het is vergelijkbaar met het esdorpenlandschap, alleen kleinschaliger, en met meer 
hoogteverschillen. Het esgehuchtenlandschap is al eeuwenlang met tussenpozen bewoond. 
Het beekdal van de Reest wordt gerekend tot de kernkwaliteiten van het landschap.

De Reest, slingerend door het landschap

Karakterschets de Reest
De Reest is ontstaan doordat enorme hoeveelheden smeltwater vrijkwamen van de laatste 
ijskap. De Reest is een typische laaglandbeek met een gemiddeld verhang van 1 meter 
op 5 km. In de oorspronkelijke situatie werd de Reest gevoed door het hoogveengebied 
ten noordoosten van Dedemsvaart. Hierdoor wijkt dit beekdalsysteem in geohydrologische 
zin af van veel andere beekdalen die ontspringen op een hoger gelegen plateau. De 
bovenloop van de Reest stroomt door het hoogveen. De omliggende gronden zijn arme 
natte grond (heide ontginningen) waar mensen zich vestigden in tijden van de turfwinning. 
De boerderijen zijn hier klein.

In de middenloop, ongeveer van Nolde tot aan De Wijk, was de Reest een smalle, kronkelige 
rivier, met vrij hoge stijlranden (oud ontginningsgebied). Vanaf de Middeleeuwen hebben 
zich hier boeren gevestigd op de eenmansesjes, om hier afwisselend hooiland, bouwland, 
en bosjes te exploiteren. De boerderijen zijn hier groter en omringd met bomen. Oude 
reest-erven hebben een eikengaard. Op een ondergrond van gras, staan opgaande eiken, 
fruitbomen, elzen en berken. Houtteelt was een belangrijke bron van inkomsten.
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Type woning aan de bovenloop        Type woning aan de middenloop

De benedenloop van De Wijk tot aan Meppel, voert door een breed dal, waar de grond 
regelmatig overstroomde en daardoor vruchtbaar werd (beekdalgronden). In dit gebied 
ontwikkelden zich rond de Middeleeuwen verspreide erven op de dekzandformaties 
langs de Reest, waar de erven later uitgroeiden tot buurtschappen. Er werden voorname 
boerenplaatsen en havezaten gebouwd. De fraaie voorhuizen van de boerderijen laten een 
vroegere tijd van rijkdom zien.

Woning aan de benedenloop van de Reest

Woning aan de benedenloop, meerdere bijgebouwen

Als de ligging van de Reest wordt bekeken vanuit het perspectief van het soepbord (hoofd-
stuk 3.1, samenhang in landschappen), loopt het riviertje langs de rand van de bolling van 
het soepbord, waar hij zich diep heeft ingesneden. 
Het landschapstype dat zo ontstaan is, wordt het Esgehuchtenlandschap genoemd. Het is 
vergelijkbaar met het esdorpenlandschap, alleen kleinschaliger, en met meer hoogtever-
schillen. Het Esgehuchtenlandschap is al eeuwenlang met tussenpozen bewoond.

De Reest, slingerend door het landschap

Karakterschets

De bovenloop bestaat uit een aantal beekjes die samen komen in De Reest, die hier door 
het Hoogveen stroomt. De omliggende gronden zijn arme natte grond (heide ontginningen) 
waar mensen zich vestigden in tijden van de turfwinning. De boerderijen zijn hier klein.

Type woning aan de Bovenloop

In de middenloop, ongeveer van Nolde tot aan De Wijk, was de Reest een smalle, kron-
kelige rivier, met vrij hoge stijlranden (oud ontginningsgebied). Vanaf de Middeleeuwen 
hebben zich hier boeren gevestigd op de eenmansesjes, om hier afwisselend hooiland, 
bouwland, en bosjes te exploiteren. De boerderijen zijn hier groter en omringd met bomen. 
Oude reest-erven hebben een eikengaard. 
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3.1.3 Het slagenlandschap (gebied 2a,b)

Aan de westkant van de gemeente De Wolden ligt het slagenlandschap van de 
veenweidegebieden. Deze gebieden liggen op de rand van het soepbord (zoals aangegeven 
in hoofdstuk 3.1, samenhang in landschappen) en strekken zich verder uit naar het 
westen. Het zijn de laagste gebieden van de provincie (laagveenontginningen) waar in de 
benedenloop van de beekdalen veen is ontstaan. 

In de gemeente De Wolden is sprake van twee soorten ontginningen: rond Ruinerwold, en 
rond Koekange. Beide gebieden zijn ontgonnen vanuit ontginningsassen, die nog duidelijk 
te zien zijn en waaraan langgerekte lintdorpen liggen. Daarnaast zijn de grote open 
weidegebieden kenmerkend met de smalle, langgerekte verkaveling en het slotenpatroon 
haaks op de ontginningsas. Het gebied rond Koekange heeft door de kavelgrensbeplanting 
een min of meer besloten karakter. Ruinerwold is een zeer bijzonder dubbellint en wordt 
gerekend tot de kernkwaliteiten van het landschap. 

Karakterschets slagenlandschap
De ontginning van Ruinerwold is gekoppeld aan de Wold Aa en dateert uit de Middeleeuwen. 
De bodem van Ruinerwold en omgeving is vrij rijk aan voedingsstoffen (bosveen) waardoor 
de weilanden een rijke productie geven en het goed boeren is. Voor de ontginning van 
Ruinerwold is de Wolddijk de ontginningsas. Parallel aan deze weg is een tweede lint 
ontstaan, eerst in de vorm van een rij buurtschappen Haakswold, Ruinerwold/Dijkhuizen, 
Kale Klugt, Ruige Klugt en later ook Dijkhuizen en De Kraak. Deze buurtschappen werden 
via een onverharde weg van enkele honderden meters met de Wolddijk verbonden. Tussen 
de buurtschappen werden later ook boerderijen gebouwd. Al deze boerderijen werden 
eerst verbonden door een voetpad, dat later in de 20e eeuw vervangen werd door een 
weg: de Dr. Larijweg. 

De Wolddijk is het dorpslint, waaraan de school en winkels liggen. In de 20e eeuw hebben 
zich aan dit lint agrarische bedrijven gevestigd. Op de kruispunten van wegen zijn de 
dorpen ontstaan: Ruinerwold en Oosteinde.
 
De ontginning van Koekange is gekoppeld aan de Koekanger Aa. Deze ontginning is net 
als Ruinerwold in de Middeleeuwen ontstaan. De bodem is hier zandiger, dus minder rijk 
aan voedingsstoffen. De percelen zijn smaller. De Koekanger Aa is alleen ter hoogte van de 
Koekanger Dwarsdijk zichtbaar in het landschap. De Koekanger Dwarsdijk was de eerste 
ontginningsas van dit gebied. Een tweede (Dorpsstraat, Eggeweg, Oshaarseweg) en derde 
as (Ruinerweg) zijn in noordelijke richting ontstaan. 

Langs de tweede ontginningsas zijn drie ontwikkelingen te onderscheiden: de eerste, 
tweede en derde rang. Op de eerste rang staan de boerderijen direct langs de weg. De 
tweede rang wordt gevormd door de boerderijen die een grasveld hebben tussen de 
boerderij en de weg. 
 
De derde rang bestaat uit de boerderijen in het land, verbonden door een oprit met bomen 
en een weiland tussen de boerderij en de weg. De variatie in de afstand tot de weg geeft 
mooie doorzichten vanaf de weg.
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Nieuw gebouwde boerderij aan Dokter Larijweg      Bouwen op de tweede /derde rij

3.1.4 Landschap van de hoogveenontginningen (gebied 3)

Dit gebied ligt aan de zuidoost kant van de gemeente De Wolden. Ook dit landschapstype 
ligt op de rand van het bord en valt er aan de oostkant af (zoals aangegeven in hoofdstuk 
3, samenhang in landschappen). Het landschap van de veenontginningen maakt slechts 
een klein deel uit van de oppervlakte van de gemeente De Wolden. Het complex van de 
Echter Groote Veenen heeft een groot oppervlak. Naar het zuiden toe wordt het begrensd 
door de Reest, in het noordoosten door het beekdal van het Oude Diep. Naar het westen 
ligt het hoogveen tegen de rug van Zuidwolde. 

In tegenstelling tot de overige landschapstypen van de gemeente De Wolden is het 
hoogveen tot in de Middeleeuwen nagenoeg onbewoond gebleven. Omstreeks 1600 zette 
de adel uit Echten de ontginningen van de hoogvenen rond Hoogeveen in gang. Over de 
hogere zandruggen in het veen liepen enkele wegen, die de latere ontginningsassen in het 
gebied vormden. Het landschap van de hoogveenontginningen is een grootschalig open 
gebied, met lange rechte lijnen in de vorm van wijken haaks op de rug van Zuidwolde (in 
oost-west richting) en kanalen en wegen in noord-zuid richting. De wijken en kanalen zijn 
voor een groot deel later weer gedempt.

Karakterschets hoogveenontginningen
De lange rechte lijnen overheersen in dit gebied. De turf is er op industriële wijze gewonnen, 
waarna het landschap kaal is achtergebleven, de uitzichten zijn weids. Het landschap is 
open, slechts de hoofdwegen en –kanalen zijn in enkele gevallen voorzien van beplanting. 
De erven zijn over het algemeen beplant en staan als groene eilanden in het open gebied.
De erven in de lintdorpen zijn de basis voor de grootschalige landbouw die in dit gebied de 
voornaamste grondgebruiker is. De dorpen zijn ontwikkeld op het kruispunt van wegen. 

3.1.5 Structuurbepalende elementen

De verschillende landschapstypen staan op de structuurvisiekaart aangegeven met 
de cijfers: 1, 2 en 3. De belangrijkste structuurbepalende elementen zijn op de kaart 
benoemd. Dit zijn de bepalende elementen, die gelden als toetsingskader voor nieuwe 
ontwikkelingen. In een Landschappelijk Ontwikkelings Kader (LOK) kunnen de elementen 
verder worden uitgewerkt.
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In het esdorpenlandschap zijn dit:
• heidevelden;
• loofbos;
• naaldbos;
• essen;
• openheid in het landschap;
• beken.

In het slagenlandschap zijn dit:
• openheid in het landschap;
• beken;
• lintbebouwing.

In het landschap van de hoogveenontginningen zijn dit:
• openheid van het landschap;
• kanalen;
• lintbebouwing.

3.1.6 Inpassingsvoorbeelden

Op welke wijze nieuwe ontwikkelingen landschappelijk kunnen worden ingepast is 
weergegeven in de volgende inpassingsvoorbeelden per landschapstype. Hierin wordt 
duidelijk welke beplantingslijnen kenmerkend zijn en hoe ensembles van bebouwing daarin 
liggen.

3.1.7 Landschappelijk Ontwikkelings Kader (LOK)

Ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen en het toetsingskader hiervoor geeft de structuurvisie 
een eerste aanzet in de vorm van een beschrijving van de structuurbepalende elementen per 
landschapstype en inpassingsvoorbeelden voor nieuwe ontwikkelingen. Het toetsingskader 
wordt verder uitgewerkt in het LOK (Landschappelijk Ontwikkelings Kader). Het LOK gaat 
nader in op zowel de kenmerken en essenties van de verschillende landschapstypen als 
op de verschillen in bebouwingstypologieën binnen de gemeente De Wolden. In het LOK 
zullen de structuurbepalende elementen per landschapstype nader worden uitgewerkt 
en zullen concrete randvoorwaarden worden opgesteld voor ‘landschappelijk bouwen’ in 
de kleine kernen en in het buitengebied. Ook zullen in het LOK voorbeelduitwerkingen 
worden opgenomen. De locaties die in aanmerking komen voor landschappelijk bouwen 
zullen op grond van het LOK worden ‘verfijnd’. In het bestemmingsplan buitengebied zal de 
planologisch-juridische grondslag voor het LOK worden geregeld. 

Het LOK zal’ deelgebiedsgewijs’ worden opgezet. Hierbij zullen de bewoners nauw worden 
betrokken. Het LOK is bedoeld als inspiratiebron voor initiatiefnemers die een bouwaanvraag 
willen indienen. Het is tevens het toetsingskader voor de gemeente. Het LOK is opgenomen 
in het overzicht van projecten, zie par. 4.1.

Initiatieven voor woningbouw volgens het concept van ‘landschappelijk bouwen’ zullen 
pas gehonoreerd kunnen worden nadat het toetsingskader in de vorm van het LOK is 
uitgewerkt en de planologisch-juridische vertaalslag in het bestemmingsplan buitengebied 
heeft plaatsgevonden. 
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Esdorpenlandschap Ruinen      Landschap van de Reest
(deelgebied 1A)       (deelgebied 1D)

Esdorpenlandschap Zuidwolde        Landschap van de hoogveenontginningen
(minder gaaf esdorpenlandschap, deelgebied 1C)  (deelgebied 3)

Slagenlandschap Ruinerwold       Slagenlandschap Koekange    
(droog slagenlandschap, deelgebied 2A)     (nat slagenlandschap, deelgebied 2B)

Figuur 4. Inpassingsvoorbeelden per landschapstype
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3.2 Wonen

Beleidskeuze
Ook in de toekomst blijft het belangrijk om voldoende ruimte te creëren voor woningbouw. 
Een kenmerk van de plattelandsgemeente is dat er verspreid en in lage dichtheid wordt 
gewoond. De bewoners zijn tevreden over hun woonomgeving. Een deel van de nieuw te 
bouwen woningen wordt geclusterd aan de kerndorpen, een deel aan de kleine kernen en 
nieuwe ontwikkelingen worden onder voorwaarden in het buitengebied toegestaan volgens 
het principe van landschappelijk bouwen. De grootte van de ontwikkelingen oftewel het 
aantal woningen moet passend zijn bij de aard en schaal van het dorp.

De demografische trends geven een verandering aan ten aanzien van de afgelopen 
decennia. Een sterk gewijzigde bevolkingssamenstelling door vergrijzing en ontgroening, 
de ontwikkeling van een krimpende bevolking en een afname van het aantal huishoudens 
na 2020, betekent dat zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met nieuwe ontwikkelingen. 
Leegstand en verpaupering kunnen het gevolg zijn van een te groot aanbod aan 
woningen tijdens een periode van krimp. Dat moet zoveel mogelijk worden voorkomen De 
woningbehoefte in aantallen en de verdeling over de doelgroepen komt niet aan de orde in 
de structuurvisie, maar wordt uitgewerkt in een gemeentelijke woonvisie.

Aanbodgerelateerd bouwen: vijf kerndorpen
De gemeente zet in op een flexibel woningbouwbeleid, waar aanbod gerelateerd wordt 
gebouwd in de grootste kernen. Aanbod gerelateerd bouwen, betekent dat de gemeente 
initiatief neemt voor de ontwikkeling van uitbreidingswijken. De gemeente vervult daarin 
een actieve en risicodragende rol. 

Vraaggerelateerd bouwen: kleine kernen en buitengebied
In de kleine kernen wordt zoveel mogelijk gereageerd op een vraag naar woningen, maar 
de gemeente neemt niet meer zelf het initiatief om tot uitbreidingslocaties bij kleine kernen 
te komen. De gemeente anticipeert hiermee in belangrijke mate op de verwachte krimp. 
De gemeente heeft hier geen risicodragende rol, maar een faciliterende rol en blijft de 
regie voeren als het gaat om kwaliteit en kwantiteit. De kleine kernen worden dus niet 
op ‘slot’ gezet. Dit principe van vraaggerelateerd bouwen is ook van toepassing op de 
bouwmogelijkheden die de structuurvisie biedt in het buitengebied, te weten in twee linten 
en op de rug ten zuiden van Zuidwolde. 

Alteveer en Kerkenveld nemen binnen de kleine kernen een aparte positie in. Beide dorpen 
vullen elkaar aan als het gaat om bijvoorbeeld sportvoorzieningen, dorpsevenementen 
en het behartigen van dorpsbelangen. De gemeente beschouwt het dorp, mede op eigen 
verzoek, daarom als tweelingdorp. Als tweelingdorp is Alteveer/Kerkenveld met ruim 
1550 inwoners de grootste van de kleine kernen. Dat rechtvaardigt een actieve rol van de 
gemeente inzake woningbouw. De gemeente wil in Alteveer/Kerkenveld een initiërende en 
risicodragende rol vervullen als het gaat om woningbouw, gericht op de vraag en behoefte 
van de dorpsbewoners. 

Bij zowel aanbodgerelateerd als vraaggerelateerde woningbouw worden de dorpsvisies in 
de afweging betrokken. Ook wordt ingezet op het behouden en versterken van de kwaliteit 
van bestaande en nieuwe woningen waarbij er aandacht is voor duurzaam bouwen. 
Herstructurering van de bestaande wijken krijgt de komende jaren prioriteit.

Verdeling bouwvolume
De structuurvisie is gebaseerd op de gedachte dat in hoofdzaak moet worden ingezet op 
nieuw te bouwen woningen in de 5 kerndorpen. Dit met het oog op het in stand houden van 
de aanwezige voorzieningen aldaar. Het overgrote deel van het bouwvolume zal daarom 
gerealiseerd worden in de 5 hoofdkernen. In de kleine kernen gaat het om bouwmogelijkheden 
van bescheiden omvang: slechts een klein deel van het totale bouwvolume zal in de kleine 
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kernen gerealiseerd kunnen worden. Incidenteel zullen mogelijkheden voor woningbouw 
worden geboden in het buitengebied, ter versterking van de lintbebouwing in twee linten 
en op de rug ten zuiden van Zuidwolde. 

De onderbouwing van de woningbehoefte wordt uitgewerkt in de op te stellen gemeentelijke 
woonvisie. In de woonvisie wordt nader ingegaan op de vraag naar woningen in totaal en 
de verdeling naar doelgroep, voor de periode 2010-2015, met een doorkijk naar 2020 en 
2030. Het aantal nieuw te bouwen woningen wordt aangegeven alsmede de verdeling van 
het bouwvolume over de vijf kerndorpen, de kleine kernen en het buitengebied (‘overgrote 
deel’, ‘klein deel’, ‘incidenteel’). 

3.2.1 Het concept van ‘landschappelijk’ bouwen

Met de introductie van het concept ‘landschappelijk bouwen’ voor de kleine kernen en het 
buitengebied anticipeert de gemeente in belangrijke mate op de verwachte krimp. (Zie par. 
2.2, anticiperen op krimp).

In de kleine kernen en ook in het buitengebied (te weten in twee linten en op de rug ten zuiden 
van Zuidwolde) worden mogelijkheden geboden voor woningbouw volgens het concept van 
‘landschappelijk bouwen’. Het initiatief ligt daarbij bij de dorpsbewoners zelf. De vraag 
naar woningen vanuit het dorp zelf is richtinggevend. Nieuwe woningen kunnen worden 
ontwikkeld vanuit een particulier of collectief opdrachtgeverschap en worden begeleid vanuit 
de gemeente. Landschappelijk bouwen kan resulteren in bijvoorbeeld seniorenhuisvesting 
in combinatie met zorg. Maar er zijn ook voorbeelden van nieuwe woonwijkjes bestaande 
uit een aantal eengezinswoningen. Ook voor het buitengebied, te weten in twee linten en 
op de rug ten zuiden van Zuidwolde, worden incidenteel mogelijkheden voor woningbouw 
geboden volgens het concept van “landschappelijk bouwen”. In par. 3.2.3 wordt verder 
ingegaan op dit concept in relatie tot het landschap van De Wolden. 

Landschappelijk bouwen: kwaliteitsslag voor het landschap
Landschappelijk bouwen is er op gericht een duidelijke meerwaarde voor het landschap op 
te leveren. De woningbouw moet passend zijn binnen de kenmerken van het landschap en 
de planvorming moet gericht zijn op het behoud en waar mogelijk op een versterking van 
de landschapskwaliteit.
Ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen en het toetsingskader hiervoor geeft de structuurvisie 
een eerste aanzet in de vorm van een beschrijving van de structuurbepalende elementen per 
landschapstype en inpassingsvoorbeelden voor nieuwe ontwikkelingen. Het toetsingskader 
wordt verder uitgewerkt in het LOK. 

‘Rood voor groen’ benadering
Woningbouw volgens het concept van ‘landschappelijk bouwen’ moet een meerwaarde 
voor het landschap opleveren. Dit kan ondermeer door de ‘rood voor groen’ benadering 
te koppelen aan dit concept: een deel van de opbrengsten van de te bouwen woning, 
wordt gebruikt om nieuw groen te ontwikkelen. Op deze wijze kan landschappelijk 
bouwen worden ingezet als een aanvullende financieringsmogelijkheid ten behoeve van 
de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Bij de ‘rood-voor-groen’benadering is de 
kwaliteitsverbetering van het buitengebied het primaire doel. 

‘Ruimte voor ruimte’ regeling
‘Landschappelijk bouwen’ kan ook gekoppeld worden aan de ‘ruimte voor ruimte’ regeling. 
Deze regeling maakt het mogelijk dat in ruil voor het afbreken en opruimen van vrijkomende 
agrarische gebouwen het recht op een woonhuis ontstaat. Dat woonhuis kan gebouwd 
worden op het perceel waar de vrijgekomen gebouwen gesloopt worden. Als dat niet 
mogelijk is dan wordt gezocht naar een nieuwe bouwkavel aansluitend bij een kern, in een 
bestaand lint of een bestaand cluster van gebouwen. Er verdwijnt zo overbodig geworden 
bouwmassa in het landelijk gebied, mede ter verbetering van de landschappelijke kwaliteit. 
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De kosten voor sloop worden opgebracht door de opbrengst van de uitgifte van de nieuwe 
bouwrijpe kavels. Ook bij de ‘ruimte voor ruimte’ regeling is de kwaliteitsverbetering van 
het buitengebied het primaire doel. 

Fondsvorming
Om met het concept van ‘landschappelijk bouwen’ een kwaliteitsslag voor het landschap te 
kunnen maken kan fondsvorming een hulpmiddel zijn. Er worden dan strategische afspraken 
gemaakt ten behoeve van fondsvorming voor “bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen”. 
De gelden in het fonds worden aangewend voor investeringen in de ruimtelijke kwaliteit. In 
par. 4.2 wordt nader ingegaan op deze vorm van bestuurlijk instrumentarium. 

Onderstaand schema geeft een overzicht van de mogelijkheden voor woningbouw in 
samenhang met bovengenoemde aspecten.

locatie aanbod/vraag verdeling 
bouwvolume

rol gemeente

kerndorpen

Zuidwolde
De Wijk
Ruinen
Ruinerwold
Koekange

aanbodgerelateerd overgrote deel initiërend

risicodragend

kleine kern

Alteveer/Kerkenveld

vraaggerelateerd klein deel initiërend

risicodragend

kleine kernen

Ansen, Berghuizen, 
Drogteropslagen, 
Echten, Eursinge, Fort,  
Koekangerveld, Linde, 
Oosteinde, Veeningen

vraaggerelateerd klein deel faciliterend en regisserend

niet-risicodragend

buitengebied

twee linten + rug ten 
zuiden van Zuidwolde

vraaggerelateerd incidenteel faciliterend en regisserend

niet-risicodragend

Uitwerking
De uitwerkingen voor de woonontwikkelingen zijn onderverdeeld in:
• uitbreidingsmogelijkheden bij de vijf kerndorpen;
• uitwerking van het principe van landschappelijk bouwen bij de kleine kernen en in het 

buitengebied, te weten in twee linten en op de rug ten zuiden van Zuidwolde. 
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3.2.2 Uitbreidingsmogelijkheden vijf kerndorpen. 

De vijf grootste dorpen van de gemeente, die worden gezien als de belangrijkste dorpen van 
de sociale structuren, worden aangemerkt als kerndorpen. Het gaat hierbij om Zuidwolde, 
De Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Koekange. Bij alle kerndorpen zet de gemeente in op 
nieuwbouw (het creëren van aanbod) passend bij de aard en schaal van de dorpen. 
 
Voor de uitbreidingen geldt de voorwaarde dat ze passend moeten zijn binnen de 
landschappelijke kenmerken van de deelgebieden. Indien in of bij de dorpen geen ruimte 
meer voor uitbreiding is, kan worden ingezet op landschappelijk bouwen in het buitengebied. 

De planmatige uitbreidingsrichtingen voor woningbouw in de vijf kerndorpen zijn met 
sterren op de visie kaart weergegeven.
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Zuidwolde
De mogelijke uitbreidingslocaties van Zuidwolde liggen aansluitend aan de bestaande 
bebouwing, hebben een goede bereikbaarheid en sluiten aan bij landschappelijke, 
historische bebouwingsstructuur. Op de rug van Zuidwolde, liggen uitbreidingsrichtingen in 
noordelijke-, zuidelijke- en westelijke richting. De op de visiekaart weergegeven locaties 
betreffen: 
• westelijke uitbreiding;
• Middelveen IV;
• Middelveen V;
• Ekelenberg;
• noordelijke uitbreiding. 

De westelijke en noordelijke uitbreidingen liggen nabij het dorpscentrum, hebben een goede 
bereikbaarheid en liggen niet op een es. Voor wat betreft de noordelijke uitbreiding gaat het 
slechts om zeer beperkte bouwmogelijkheden en is het een locatie voor woningbouw op de 
langere termijn. Daarbij is een zorgvuldige landschappelijke inpassing een voorwaarde. Bij 
de verdere uitwerking van de westelijke uitbreidingslocatie zal rekening worden gehouden 
met landschappelijke, ecologische en recreatieve waarden. Deze zullen zo veel mogelijk 
worden gehandhaafd en waar mogelijk worden ‘geïntegreerd’ in het uitbreidingsplan. 
De zuidelijke uitbreiding betreft het voormalige recreatieterrein de Ekelenberg, waar 
bouwmogelijkheden zijn.

Een planmatige uitbreiding richting Schottershuizen is ongewenst door het gave 
landschappelijke karakter van de zandrug waarop Zuidwolde is gebouwd. Hier wordt 
ingezet op ontwikkeling op basis van landschappelijk bouwen op de rug ten zuiden van 
Zuidwolde (Ommerweg). 

Figuur 5. Uitbreidingsrichtingen Zuidwolde
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De Wijk
Voor de Wijk wordt een planmatige uitbreiding in zuidelijke en westelijke richting aangegeven. 
In deze richtingen liggen geen open essen. Bij een zuidelijke uitbreiding moet rekening 
worden gehouden met het beekdal van de Reest. Het beekdal moet zoveel mogelijk open 
worden gehouden. In zuidelijke richting ligt een reservering van 60 woningen, deze kan 
verder worden uitgebreid. 

Figuur 6. Uitbreidingsrichting De Wijk
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Ruinerwold
Ruinerwold kan rondom het centrum uitbreiden. De structuurbepalende elementen waar 
rekening mee gehouden moet worden bij het zoeken naar ruimte voor huizen, zijn het 
open landschap ten noorden van het dorp, de beek ten zuiden (met het dorp Blijdenstein), 
en de beide linten die door het dorp steken.

De uitbreidingsmogelijkheden zijn: 

• Perenhof (oostelijk);
• Vondersland (westelijk);
• Zuidelijke uitbreiding;
• Zuidoostelijke uitbreiding.

De woningbouw kan beter niet naar het noorden worden ontwikkeld, omdat Ruinerwold 
hier direct aan een grootschalig open gebied grenst. Tussen de beide linten kan het dorp 
uitbreiden tot aan de dwarsweg. De uitbreiding in het vierde kwadrant maakt Ruinerwold 
“af”. De uitbreiding naar het zuiden levert een mooi woonklimaat op, hier moet erop geacht 
worden dat het dorp Blijdenstein een aparte nederzetting blijft, en niet aan Ruinerwold vast 
groeit.

Langs het lint van de Wolddijk kan verdichting plaatsvinden door middel van het bouwen 
van incidentele woningen en bedrijven. Er zijn al plannen om de woningbouw in het 
noordwesten van Ruinerwold uit te breiden. Het bedrijventerrein kan uitgebreid worden 
richting het westen. Ook hiervoor zijn plannen ontwikkeld en inmiddels deels gerealiseerd.

Figuur 7. Indicatieve uitbreidingen Ruinerwold
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Ruinen
De uitbreidingsrichtingen van Ruinen zijn gebaseerd op de ligging van het dorp tussen 
de essen in. De essen, en de beek met het open beekdal zijn hier structuurbepalende 
elementen waar bij het kiezen van een uitbreidingsrichting rekening mee moet worden 
gehouden.
De op de visiekaart weergegeven locaties betreffen:
• Noordharen;
• Neuzendijk;
• Oldenhave bos;
• Ruinen Zuid 3e fase. 

Aan de noordkant is ruimte tot aan de weg Noordharen. Aan de zuidkant kan het vierkant 
worden volgemaakt (Ruinen Zuid 3e fase). Hierbij is de grens van de noordelijk gelegen 
woonwijk ook de grens van de nieuwe ontwikkeling als het om de afstand tot de beek gaat.
Het bedrijventerrein kan nog iets naar het westen worden uitgebreid, en er zijn plannen voor 
uitbreiding van de woningbouw in het zuiden, tot aan de es (Oldehave Bos en Neuzendijk). 

Figuur 8. Indicatieve uitbreidingen Ruinen
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Koekange
In de omgeving van Koekange zijn de beek en de linten structuurbepalende elementen. 
Het hoofdlint, door Koekange heen, kan worden verdicht met individuele woningen of 
bedrijven. Het dorp Koekange zelf kan naar de noordkant worden uitgebreid, in de oksel 
van het dorp, of naar de zuidkant (Langedijk).

Figuur 9. Indicatieve uitbreidingen Koekange

3.2.3 Uitbreidingsmogelijkheden kleine kernen en in buitengebied

Naast ontwikkelingsmogelijkheden in de vijf kerndorpen wordt vanuit de visie van het 
versterken van een plattelandsgemeente ingezet op beperkte ontwikkelingsmogelijkheden 
volgens het concept van ‘landschappelijk bouwen’ in de kleine kernen én incidentele 
ontwikkelingsmogelijkheden volgens dit concept in het buitengebied. De mogelijkheden 
voor het buitengebied betreffen twee linten en de rug ten zuiden van Zuidwolde. 

Mogelijkheden voor woningbouw volgens het concept van ‘landschappelijk bouwen’ 
betekent woningbouw passend binnen de kenmerken van het landschap. Gebieden die 
voor ‘landschappelijk bouwen’ in aanmerking komen zijn: 
• locaties, aansluitend aan een kleine kern;
• het buitengebied, ter versterking van twee linten (lint Wolddijk – Oosteinde en lint  

Weerwilleweg - Oshaarseweg), of ter versterking van de rug ten zuiden van Zuidwolde. 

Om aan te geven om welke kenmerken het gaat, staan op de structuurvisiekaart de 
belangrijke landschappelijke elementen, per landschapstype, aangegeven. Deze elementen, 
ook beschreven in de visie, zijn de basis voor het landschappelijk bouwen. Het gaat om 
incidentele uitbreidingsmogelijkheden in de linten, wonen in landgoederen en wonen 
aansluitend bij de kleine kernen. De gemeente regisseert deze ontwikkeling op basis van 
de nieuwe woonvisie. 
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3.2.4 Landschappelijk bouwen

Het gave esdorpenlandschap (gebied 1a)
Vanuit cultuurhistorisch perspectief wordt gekozen voor woningbouw aansluitend op de 
bestaande bebouwing en structuur in de vorm van kleine brinken (pleintjes) met daaromheen 
een ensemble van huizen, de open ruimtes als bron van levendigheid, kleinschaligheid en 
groen. Voor de uitbreidingslocaties geldt:
• De essen vrij blijven van bebouwing, om de kenmerkende openheid te behouden. 

Geschikt zijn bijvoorbeeld de randen van de es. Hierbij zijn de esrand met boomwallen 
en eikenhakhoutbosjes structuurbepalende elementen. 

• De kenmerkende open, losse structuur van de dorpen blijft behouden. Dit betekent het 
behoud van de open ruimten in het dorp en het behoud van de smalle wegenstructuur.

Voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de in het gave esdorpenlandschap gelegen kleine 
kern Ansen is in opdracht van de gemeente reeds een voorbeelduitwerking opgesteld1. 
Opgave is het behoud van de identiteit van het landschap en haar dorpen in geval van 
nieuwe ontwikkelingen. In deze voorbeelduitwerking wordt de strategie van nieuwe es-
erven geïntroduceerd. De studie kan worden gezien als een mogelijke uitwerking van 
‘landschappelijk bouwen’ in deze kleine kern. 

De bossen van het esdorpenlandschap (gebied 1b)
In dit landschap wordt van oudsher al gebouwd in het landelijk gebied. Landgoederen 
en buitenplaatsen liggen op de overgang van hoge naar lage gebieden. Landschappelijk 
bouwen is hier ook in de toekomst geschikt. Langs de oorspronkelijke ontwikkelingsas 
liggen kansen voor een klein aantal nieuw te bouwen landgoederen. 

Voor deze uitbreidingslocaties geldt:
• De structuur van verspreide bebouwing wordt behouden. Ook open plekken moeten 

bestaan in het lint; 
• Er wordt aangesloten bij de verkavelingstructuur die divers is;
• Het grote open ontginningslandschap wordt intact gelaten;
• Er wordt gebouwd op de hoge gronden en niet op de lage natte gronden (beekdalen);
• Er wordt aangesloten bij de bestaande rechtlijnige wegenstructuur.

Het minder gave esdorpenlandschap (gebied 1c)
Buiten Zuidwolde concentreren de bebouwingsmogelijkheden zich op de rug ten zuiden 
van Zuidwolde (Ommerweg). Door hier mogelijkheden voor woningbouw te geven, wordt 
het contrast tussen de open velden aan de westkant en het randveenontginningsgebied 
aan de zuid- en oostkant versterkt. De uitbreidingsmogelijkheden voor de esdorpjes zijn 
mogelijk zoals beschreven in het gave esdorpenlandschap, gebied 1a. De zichtassen op 
de omringende esgronden moeten daarbij gerespecteerd worden. De kleine esdorpjes op 
de rug moeten als zelfstandige ruimtelijke eenheden herkenbaar blijven. Het is niet de 
bedoeling dat de dorpjes door aanvullende woningbouw ‘aaneengesloten’ worden tot een 
lint. Op de visiekaart is de rug ten zuiden van Zuidwolde (Ommerweg) aangegeven als 
gebied waar incidentele mogelijkheden zijn voor woningbouw volgens het concept van 
‘landschappelijk bouwen’.

Ten aanzien van Fort en het esdorp Veeningen bestaat bij lokale vraag naar woningen 
de mogelijkheid voor nieuwbouw. Voor Veeningen kan het uitbreidingsconcept als esdorp 
worden toegepast. Fort is echter geen esdorp maar is ontstaan op een kruispunt van 
wegen. Beperkte ontwikkeling langs de weg is hier mogelijk. In de velden liggen door 
de ligging nabij Zuidwolde kansen voor landschappelijk bouwen. Hier gelden grotendeels 
dezelfde randvoorwaarden zoals deze gelden voor het gave esdorpenlandschap, gebied 1a. 
De vrijkomende agrarische bedrijven rond Zuidwolde zijn al veel in gebruik voor niet-
------------------------------------------------------------------------

1   Studie naar de ontwikkelingsmogelijkheden van Ansen in het landschap. LA4sale, februari 2005.
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agrarische bedrijvigheid. Door de goede ontsluiting en de minder aanwezige gave structuren 
van het esdorpenlandschap is uitbreiding van bedrijvigheid goed mogelijk. 

Voor het gebied van de N48 is een visie opgesteld. De inrichtingsconcepten zijn op de 
structuurvisie kaart overgenomen. Belangrijke landschappelijke waarden die behouden 
moeten blijven zijn de open uitzichten, vanuit de Rug in oostelijke richting. Haaks op de 
N48 zijn bospercelen passend, eventueel met woningen. Aan de oostkant van de Rug 
liggen verspreid vennen en heide, deze zijn structuurbepalend en vormen gezamenlijk de 
robuuste verbinding. 

Het esgehuchtenlandschap (gebied 1d)
In het gebied langs de Reest staat verweving van functies met natuur voorop. Daarnaast 
komt kleinschalige recreatie voor, wonen en landbouw. Een verdere toegankelijkheid van 
de natuur,door een uitbreiding van paden en bruggetjes is een uitwerking van de visie. 
De uitbreidingen in zuidelijke richting van de Wijk liggen richting het dal van de Reest. 
Hierbij moet rekening worden gehouden met extra ruimte voor berging en vasthouden van 
water. Een landgoed of buitenplaats kan worden gebouwd op een natuurlijke verhoging 
(dekzandophoging). Een uitbreidingswijk van de Wijk, moet zoveel mogelijk aansluiten bij 
de bestaande dorpsbebouwing.

Het slagenlandschap (gebied 2a)
Concentratie van bebouwing in de vorm van linten is kenmerkend voor het slagenlandschap. 
Door een verdichting van de linten door middel van woningbouw neemt de ‘leesbaarheid’ 
van het landschap toe: het contrast tussen de verdichte linten en het open omringende 
gebied wordt vergroot. In de omgeving van Ruinerwold, is de dr. Larijweg cultuurhistorisch 
waardevol. De veelal beeldbepalende boerderijen staan vrij dicht op elkaar. Inbreiding van 
de dr. Larijweg is om deze reden niet passend. Uitbreiding van de woningen aan de dr. 
Larijweg kan eventueel in de lengte van het perceel. In het lint van de Wolddijk komt van 
oorsprong ook bebouwing voor. Hier is echter meer ruimte tussen de individuele boerderijen. 
Op de visiekaart is de Wolddijk aangegeven als gebied waar incidentele mogelijkheden zijn 
voor woningbouw volgens het concept van ‘landschappelijk bouwen’. 

Het slagenlandschap (gebied 2b)
Het schaalniveau rond Koekange is beduidend kleiner dan in Ruinerwold. Verweving 
van functies, landbouw met natuur en wonen is daardoor passend in dit deelgebied. 
De kenmerkende perceelsgrenzen met opgaande beplanting kunnen als basis dienen 
voor nieuwe ontwikkelingen. Inpassing van groene lijnen is een randvoorwaarde. De 
kleinschaligheid, het gesloten landschap en de ligging nabij de bossen, levert een kansrijke 
omgeving voor de ontwikkeling van paardenhouderijen. Ruiterpaden zijn gewenst richting 
de Boswachterij Ruinen. 

Rond Koekange liggen drie bebouwingslinten. Het hoofdlint loopt van Weerwille via Koekange 
naar Oshaar. Langs dit lint is reeds de meeste bebouwing aanwezig. De twee andere linten 
( Koekangerdwarswijk en Ruinerweg) zijn als lint ondergeschikt in het landschap. In de 
structuurvisie is er voor gekozen om het hoofdlint verder te versterken. Versterking van dit 
lint vergroot de leesbaarheid van het landschap; het contrast tussen het ‘dichte’ lint en het 
omringende landschap neemt toe. Op de visiekaart is het lint Weerwilleweg – Oshaarseweg 
aangegeven als gebied waar incidentele mogelijkheden zijn voor woningbouw volgens het 
concept van ‘landschappelijk bouwen’. 

Voor de ontwikkelingsmogelijkheden rondom Koekange is in opdracht van de gemeente 
reeds een voorbeelduitwerking opgesteld  . Opgave is het behoud van de identiteit van het 
landschap en haar dorpen in geval van nieuwe ontwikkelingen. In deze voorbeelduitwerking 
wordt aan de drie linten in dit gebied nieuwe bebouwing toegevoegd. Het gaat daarbij 
om nieuwe bebouwing met een ‘linteigen’ landschappelijke component. Woningbouw 
wordt landschapsbouw. De studie introduceert ‘natuurlandhuizen’ (eerste ontginningslijn), 
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‘nieuwe erven’ (tweede ontginningslijn) en ‘bosbuurtschappen’ (derde ontginningslijn’) als 
mogelijke uitwerking van landschappelijk bouwen in dit gebied.

Landschap van de hoogveenontginningen (gebied 3)
In dit deelgebied zijn de mogelijkheden voor landschappelijk bouwen zeer beperkt. Het 
landschap kent weinig kwetsbare structuurbepalende elementen2. De mogelijkheden om 
met ‘landschappelijk bouwen’ een kwaliteitsslag voor het landschap te maken zijn gering. 
Om deze reden zijn op de visiekaart de linten in dit gebied niet als zodanig aangeduid. 
In dit gebied wordt naar verhouding zwaarder ingezet op de landbouw en de ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden voor deze sector. Wel zijn er kansen voor landschappelijk 
bouwen in de uitlopers van de dorpen (“landschappelijk bouwen” in de kleine kernen). 

3.2.5 Herstructurering in Zuidwolde, De Wijk, Ruinerwold en Ruinen
Naast het aangeven van locaties voor nieuwbouw is het in een tijd waarin de krimp van 
de bevolking plaatsvindt, belangrijk om in te zetten op de kwaliteit van de bestaande 
bebouwing. Herstructurering is daarmee een middel om verpaupering tegen te gaan. Op 
de structuurvisie kaart staan gebieden aangegeven in Zuidwolde, De Wijk, Ruinerwold en 
Ruinen waar in de komende jaren herstructureringsprojecten mogelijk zijn. In overleg met 
de woningbouwcorporatie wordt een planning en fasering opgesteld.
 
3.2.6 Nieuwe landgoederen
Naast het concept voor ‘landschappelijk bouwen’ zijn er in het buitengebied van De Wolden 
mogelijkheden voor de realisatie van nieuwe landgoederen. De gemeente heeft haar beleid 
over nieuwe landgoederen in november 1999 vastgelegd in de nota ‘nieuwe landgoederen 
in het buitengebied van gemeente De Wolden’. Hierin zijn gebiedskeuzes gemaakt voor 
nieuwe landgoederen. De optiegebieden zijn dusdanig gekozen dat een nieuw landgoed 
een bijdrage levert aan de landschapskwaliteit, de natuurwaarden en/of de recreatie. 

Figuur 10. Optiegebieden ‘nieuwe landgoederen’

------------------------------------------------------------------------

2   Studie naar de ontwikkelingsmogelijkheden van Ansen in het landschap. LA4sale, februari 2005.
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3.2.7 Wonen in het buitengebied

Door de veranderingen in de landbouw verliest veel agrarische bebouwing haar 
oorspronkelijke functie. Ontwikkelingen als schaalvergroting en extensivering leiden tot 
het vrijkomen van agrarische bedrijven en woningen. Deze ontwikkeling is ook binnen de 
gemeente 
De Wolden zichtbaar en zal zich op de langere termijn voortzetten. Als gevolg hiervan 
is het aantal agrarische bedrijven de afgelopen decennia sterk teruggelopen. Hergebruik 
van vrijgekomen bedrijfsgebouwing (bijvoorbeeld voor wonen, kleinschalige bedrijvigheid 
of zorg) komt de leefbaarheid van het buitengebied ten goede. Instandhouding van 
beeldbepalende bebouwing is in veel gevallen gediend met een passende vervangende 
functie met toekomstperspectief. Door hergebruik kunnen immers beeldbepalende (en/of 
monumentale en cultuurhistorisch waardevolle) boerderijen worden behouden.

Steeds meer mensen willen graag in het buitengebied wonen, al dan niet voor de 
uitoefening van nevenactiviteiten waarvoor schuurruimte noodzakelijk is. De woonfunctie 
in het buitengebied levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid en vitaliteit van het 
platteland. Handhaving van de woonfunctie is daarom wenselijk. Bij vervanging wordt 
gestreefd naar herbouw die qua maat en schaal past bij de aanwezige bebouwing. 

De gemeente vindt dat de oppervlakte van de woonbebouwing in het buitengebied zich qua 
oppervlakte mag onderscheiden van de woonbebouwing in een kern. Dit betekent niet dat 
overal dezelfde ruimte wordt geboden voor uitbreiding van hoofd- dan wel bijgebouwen. 
De maximale maatvoering hiervan is afhankelijk van het landschap: een grotere omvang 
van hoofd- dan wel bijgebouwen moet passend zijn in het betreffende landschapstype. In 
het LOK zal hier een nadere uitwerking aan worden gegeven. De maatvoering voor wonen 
in het buitengebied wordt opgenomen in het bestemmingsplan buitengebied. 

Hobbyboeren
In het buitengebied komt een steeds grotere groep hobbyboeren te wonen. Het gaat 
hierbij om wonen vooral in voormalige agrarische bedrijfsbebouwing, maar ook in 
burgerwoningen in het buitengebied, met bijvoorbeeld enkele stuks vee, een paar paarden 
of hondenkennel. De bedrijvigheid heeft een hobbymatig karakter en er is dus geen 
sprake van een bedrijfsvoering. Het wonen op het platteland levert net als bedrijvigheid 
in de VAB’s dynamiek in het buitengebied en is belangrijk voor de lokale economie. Dit 
betekent dat de gemeente meer mogelijkheden wil creëren voor een extra schuur bij 
burgerwoningen voor het stallen van werkvoertuigen, voor een aantal paarden of een 
andere hobbymatige invulling. De afmetingen moeten passen bij de bestaande bebouwing 
in het landschapstype. Bij het opstellen van het bestemmingsplan buitengebied onderzoekt 
de gemeente de mogelijkheden hiervoor en geeft de gemeente een nadere uitwerking van 
de maatvoeringen.

3.2.8 Inzetten op specifieke doelgroepen

Specifieke aandacht is er voor de doelgroep jongeren tussen 20 en 25 jaar en jonge 
gezinnen tussen 25 en 35 jaar. Alhoewel er de komende jaren een verlies wordt verwacht 
van 40% in deze leeftijdscategorie, is het belangrijk voldoende mogelijkheden te creëren, 
voor deze doelgroep. Voor deze doelgroep worden specifieke woonconcepten uitgewerkt 
in de woonvisie. Gedacht kan worden aan het verkopen van huurwoningen of het invoeren 
van het concept ‘koopgarant’ woningen.

De doelgroep tussen de 40 en 50 jaar zal de komende jaren beperkt toenemen, en hiervoor 
liggen kansen in het landschappelijke wonen. Deze doelgroep kan de kwaliteit van het 
buiten-wonen laten toenemen. 
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De vergrijzing brengt een grotere vraag naar seniorenwoningen met zich mee. In de 
kerndorpen zet de gemeente in op planmatige ontwikkelingen van seniorenwoningen. Uit 
marktanalyse blijkt dat er ook vraag is naar seniorenwoningen in de kleine kernen en in 
het buitengebied. Woningsplitsing is hiervoor al een optie, maar ook voor uitbreidingen 
van bestaande woningen of het realiseren van meerdere appartementen in vrijkomende 
agrarische bedrijven wordt beleid ontwikkeld. Landschappelijke inpassing is hierbij een 
randvoorwaarde.

Mantelzorg
Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door 
naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. De vraag naar mantelzorg zal de 
komende jaren alleen maar toenemen. In het kader van mantelzorg kan het voorkomen 
dat bijvoorbeeld zorgbehoevende ouders tijdelijk bij hun kinderen gaan wonen. Er is 
dan sprake van tijdelijke bewoning in het kader van mantelzorg . Het kan daarbij gaan 
om het (tijdelijk) uitbreiden van een woning, het tijdelijk plaatsen van een bijgebouw 
of woonunit of het benutten van een bestaand bijgebouw als woning voor degene die 
mantelzorg biedt. De gemeente wil deze vorm van mantelzorg faciliteren waarbij de 
ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit een belangrijke voorwaarde is. In de woonvisie 
en het bestemmingsplan buitengebied zullen de mogelijkheden voor tijdelijke bewoning in 
het kader van mantelzorg verder worden uitgewerkt. De tijdelijke bewoning moet worden 
beëindigd als de behoefte aan mantelzorg is vervallen.
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3.3 Leefbaarheid

Beleidskeuze
Bij voorzieningen in de dorpen, zoals de winkels, speelt reeds geruime tijd de ontwikkeling 
van een schaalvergroting. Kleine winkels sluiten de deuren en voor de boodschappen zijn 
de bewoners van de plattelandsgemeente aangewezen op de grotere supermarkten in de 
grotere kernen. De markt bepaalt deze trend. Daarnaast zijn in de kleine dorpen, vaak 
kleine scholen. Met een krimpende bevolking ontstaat de vraag of deze scholen nog kunnen 
blijven voldoen aan de norm van het minimale aantal kinderen, die is gesteld voor het open 
kunnen houden van de school. 

De gemeente zet zich de komende jaren in voor het in stand houden van de bestaande 
voorzieningen. Daarnaast wordt een doorkijk gegeven hoe kan worden gereageerd op de 
toekomstige ontwikkelingen. Clustering van voorzieningen in een aantal kerndorpen wordt 
de toekomstige beleidslijn. 

In alle dorpen van de gemeente zullen dorpsvisies gemaakt worden (zie 
uitvoeringsprogramma). Doel van deze dorpsvisies is:
• de sociale cohesie en leefbaarheid van de dorpen bevorderen;
• een visiedocument door het dorp zelf gemaakt en dus van onderop en met draagvlak 

van het dorp;
• een document met de visie van het dorp dat als input kan dienen voor gemeentelijk 

beleid.

Uitwerking
In de volgende paragrafen is een uitwerking van de beleidskeuze ‘leefbaarheid’ gegeven. Het 
betreft de onderdelen ‘onderwijs’, ‘accommodatiebeleid’, ‘detailhandel’, ‘ontmoetingsruimte’ 
en ‘culturele voorzieningen’.

3.3.1 Onderwijs

Het huidige beleid wordt voortgezet. Dit betekent het in stand houden van de huidige 
basisscholen voor zover het leerlingenaantal van een school niet onder het minimum van 
23 komt (= instandhoudingsnorm). De gemeente formuleert naast deze beleidslijn een 
nieuw beleid voor de toekomst. Hierin wordt alvast gereageerd op een eventuele afname 
van het aantal leerlingen. Indien kleine dorpsscholen moeten sluiten wordt onderwijs 
gegarandeerd binnen zes kilometer, door brede scholen te realiseren in Zuidwolde (twee 
stuks), De Wijk, Ruinerwold en Ruinen.

3.3.2 Accommodatiebeleid

Het huidige accommodatiebeleid wordt herzien. Een eerste aanzet daartoe is het opstellen 
van de kadernota die medio 2010 aan de gemeenteraad is aangeboden. Uitgangspunt van 
nieuw beleid zal o.a. zijn een multifunctioneler gebruik van de (bestaande) accommodaties.

3.3.3 Detailhandel

De huidige detailhandel is verspreid over de kernen. De gemeente heeft geen invloed op de 
trend van schaalvergroting van de voorzieningen, deze wordt door de markt bepaald. Wel kan 
de gemeente een kwalitatief goede omgeving aanbieden, waar een gunstig vestigingsklimaat 
aanwezig is. De gemeente doet dit niet in alle kernen, maar in de kerndorpen Zuidwolde, De 
Wijk, Ruinerwold, Ruinen en Koekange. De gemeente is al begonnen met het ontwikkelen 
van centrumplannen voor Zuidwolde, De Wijk en Ruinen. Zuidwolde en De Wijk zijn de 
twee grootste kernen, met een groot aantal voorzieningen. In Ruinen is extra aandacht 
voor inrichting van de omgeving door de belangrijke recreatiefunctie die het dorp heeft. 
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3.3.4 Ontmoetingsruimte

Vanuit de wensen van de bevolking, die onderzocht zijn door middel van interviews en 
gesprekken, blijkt dat de aanwezigheid van een ontmoetingsruimte in iedere kern een 
belangrijke kernkwaliteit is voor een plattelandsgemeente. In de huidige situatie is deze 
ruimte aanwezig in de vorm van een school, een café of een dorpshuis. Ook in de toekomst 
zet de gemeente in op een ontmoetingsruimte in iedere kern in de vorm van een school, 
café of dorpshuis.

3.3.5 Sportvelden

De komende jaren wordt ingezet op het in stand houden van de bestaande sportvoorzieningen. 
Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van de 
sportvoorzieningen in de vijf kerndorpen. Deze ontwikkeling is op de kaart aangeduid met 
een sv in de kerndorpen. 

3.3.6 Culturele voorzieningen

De gemeente zet in op het waarborgen van culturele voorzieningen in de kerndorpen 
(bibliotheken, musea, cultureel erfgoed, cultureel verenigingsleven, amateurkunst, kunst 
in de openbare ruimte).
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3.4 Bedrijvigheid

Beleidskeuze
Een kenmerk van de plattelandsgemeente is de verspreide lokale bedrijvigheid over de 
kerndorpen, kleine kernen en in het buitengebied. Op dit moment is er geen grootschalig 
bedrijventerrein aanwezig en de gemeente gaat hier ook in de toekomst niet op inzetten. 
De gemeente zet in op uitbreidingsmogelijkheden van de lokale bedrijvigheid, in de kernen 
en in het buitengebied, passend binnen de landschappelijke kenmerken.

Gemeente De Wolden participeert in het samenwerkingsverband van de Drentse Zuidas. 
De Drentse Zuidas heeft als doel de kracht en ontwikkelingspotentie van deze regio te 
versterken. Binnen de Drentse Zuidas richt De Wolden zich als plattelandsgemeente met 
name op het midden- en kleinbedrijf, de landschappelijke inpassing van bedrijven en de 
combinatie van wonen en werken in vrijkomende agrarische bedrijven.

Uitwerking
In de volgende paragrafen is een uitwerking van de beleidskeuze ‘bedrijvigheid’ gegeven. 
Het betreft de onderdelen ‘bedrijventerreinen’ en ‘vrijkomende agrarische bedrijven’.

3.4.1 Bedrijventerreinen

Voor De Wolden is de bedrijventerreinsituatie krap. Behalve op het nieuwe gedeelte van 
bedrijventerrein de Hoge Akkers in Ruinerwold is op dit moment geen nieuwe ruimte meer 
beschikbaar. Er is ook geen leegstand behoudens onvermijdelijke roulatieleegstand. De 
verdere ontwikkeling van bedrijventerreinen is in het landelijk gebied beperkt mogelijk. 
Opgave is er voor te zorgen dat uitbreiding van lokale bedrijventerreinen ruimtelijk goed 
wordt ingepast. Op de bestaande bedrijventerreinen in Zuidwolde, Ruinerwold en Ruinen 
wordt ruimte gereserveerd voor uitbreidingen. Lokale bedrijvigheid krijgt daarmee de 
mogelijkheid, ook bij uitbreidingen, bij het bestaande dorp gevestigd te blijven. Deze 
ontwikkeling is van groot belang voor de lokale economie. 

SER-ladder als afwegingskader
Voor de uitbreiding van de bedrijventerreinen zal de SER-ladder als afwegingskader 
worden gebruikt. De SER-ladder is een methode om tot een goede afweging te komen als 
het gaat om nieuwe bedrijventerreinen of de uitbreiding van bestaande. Volgens de SER-
ladder moet eerst worden bekeken of er op de bestaande bedrijventerreinen nog ruimte 
beschikbaar is, of er door herstructurering nog ruimte kan worden gemaakt en of het 
mogelijk is de ruimte effectiever te benutten. Pas als al die mogelijkheden zijn benut, mag 
er tot de aanleg van een nieuw bedrijventerrein worden besloten. En dan nog moeten de 
verschillende belangen tegen elkaar worden afgewogen, want “bedrijventerreinen dienen 
de kwaliteit van natuur en landschap te respecteren en waar mogelijk te versterken.
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3.4.2 Vrijkomende agrarische bedrijven

De gemeente heeft ingezet op een verdere ontwikkeling van de vrijkomende agrarische 
bedrijven in het buitengebied. Nieuwe functies in deze vrijkomende agrarische bedrijven 
leveren een verbetering op van de leefbaarheid, leegstand wordt voorkomen en er ontstaat 
een nieuwe dynamiek in het buitengebied. Het hergebruik leidt ook tot een verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit, de gebouwen worden veelal opgeknapt. De nieuwe bedrijvigheid 
levert een versterking van het economische draagvlak, het buitengebied kan zo dienen 
als kraamkamer voor nieuwe bedrijvigheid. De vraag van ondernemingen naar een 
bedrijfslocatie in het buitengebied, reikt verder dan de beschikbare voormalige agrarische 
bedrijven. Een uitbreiding van het beleid, zodat ook woningen en bestaande bedrijvigheid in 
het buitengebied kan worden gebruikt voor nieuwe bedrijvigheid is gewenst. Bij bedrijvigheid 
die zich heeft gevestigd in de VAB’s ontstaat na een aantal jaar bedrijfsvoering regelmatig 
een vraag voor uitbreiding. Het bedrijf wil zich verder ontwikkelen. De gemeente wil deze 
uitbreiding van niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied mogelijk maken, onder 
voorwaarden. De uitbreiding moet passend zijn bij het landschap, waarbij dynamiek in 
het landschap mogelijk moet zijn. In het landschappelijk ontwikkelingskader wordt met 
voorwaarden uitgewerkt dat in het ene landschapstype meer ontwikkelingsmogelijkheden 
liggen dan in het andere.
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3.5 Landbouw

Beleidskeuze
Landbouw blijft één van de belangrijkste functies van de plattelandsgemeente. 
Schaalvergroting, verbreding en hobbyboeren zijn passend binnen de gemeente. De 
landbouw is en zal de beheerder blijven van het landschap. Ruimte voor uitbreiding van 
agrarische bedrijvigheid is een randvoorwaarde voor de plattelandsgemeente.

Uitwerking
De uitwerking van de beleidskeuze ‘landbouw’ betreft de onderdelen ‘schaalvergroting’ en 
‘verbreding’.

3.5.1 Schaalvergroting

Het landschap in De Wolden bestaat voor ruim 80% uit landbouwgrond. De gemeente vindt 
dan ook dat in de toekomst in de hele gemeente de landbouw uitbreidingsmogelijkheden 
moet kunnen krijgen. In alle landschapstypen liggen uitbreidingsmogelijkheden voor de 
agrarische bedrijven. Uitbreidingen zijn mogelijk, passend binnen de landschappelijke 
randvoorwaarden, zoals aangegeven in paragraaf 3.1. In het slagenlandschap (gebied 2a, 
Ruinerwold) en in de hoogveenontginningen (gebied 3) zijn grootschalige uitbreidingen 
eerder passend door de aanwezige ruime verkavelingen. Landschapselementen zullen in 
deze landschappen minder snel belemmerend werken. 

3.5.2 Verbreding

Naast schaalvergroting liggen ook in de hele gemeente kansen voor verbreding van het 
agrarisch bedrijf. Bij verbreding ontwikkelt het agrarisch bedrijf een tweede (of derde) 
bedrijfstak naast de primaire landbouwproductie. In de gebieden waar natuur wordt 
ontwikkeld, of waar recreatieve ontwikkelingen spelen zal verbreding eerder ontstaan dan 
elders. In alle landschapstypen wordt verbreding van functies gefaciliteerd. Verbreding 
mag echter geen belemmering zijn voor omliggende bedrijven en woningen.

40

structuurvisie 
gem

eente D
e W

olden



3.6 Recreatie

Beleidskeuze
De sector recreatie en toerisme is belangrijk voor de plattelandsgemeente vanwege:
• de functie als banenmotor voor overwegend laag en middelbaar geschoolde arbeid;
• bestedingen van recreanten en toeristen in de gemeente waardoor o.a. voorzieningen 

in stand gehouden kunnen worden.

Bovendien zorgt toerisme voor dynamiek in het buitengebied. Om beide genoemde 
aspecten goed uit de verf te laten komen, is een zekere (grotere) schaalgrootte van de 
activiteiten nodig. Kwaliteit van het recreatieve product ligt grotendeels in de handen van 
de ondernemer zelf, maar wordt mede bepaald door de randvoorwaarden die de gemeente 
stelt voor ontwikkelingen en door de kwaliteit van recreatieve infrastructuur zoals fiets-, 
wandel- en ruiterpaden. 

In het huidige beleid zet de gemeente in op een samenhangende en kwalitatief hoogstaande 
ontwikkeling van het toeristisch recreatieve product. Het landschap is daarbij een belangrijke 
pijler voor de recreatieve aantrekkelijkheid. Het beleid richt zich verder op promotie, meer 
arrangementen, betere en ruimere overnachtingaccommodaties en seizoensverlenging. 
Voor de komende jaren blijft de gemeente inzetten op ontwikkeling van de sector en 
verdere verbetering van de toeristisch-recreatieve infrastructuur. Ruimte voor ontwikkeling 
van toeristische bedrijven is er onder andere in en bij vrijkomende agrarische bedrijven in 
het buitengebied. 

Het aantal overnachtingen, de bestedingen en de banen in toerisme lopen vanaf 2004 terug. 
Gezien het economisch belang van de toeristische sector wil de gemeente dit tij keren. De 
gemeente staat daarom open voor initiatieven gericht op de aanleg en uitbreiding van 
verblijfsrecreatie en dagattracties en ontwikkeling van nieuwe recreatieve voorzieningen. 
Hierbij geldt als voorwaarde dat de accommodatie of attractie passend moet zijn bij de 
aard en ambitie van gemeente De Wolden en toegevoegde waarde creëert ten opzichte 
van het bestaande toeristische product. Een goede landschappelijke inpassing is een 
vereiste. Er wordt op voorhand geen gebied aangegeven voor deze ontwikkelingen maar 
de landschappelijke randvoorwaarden zijn bepalend. Het gaat niet zozeer om de omvang 
van een initiatief, maar om de te verwachten effecten op de omgevingskwaliteit. Als er 
grote effecten op de omgevingskwaliteit worden verwacht is een milieu effect rapportage 
(MER) verplicht, in lijn met de bestaande wetgeving op dit gebied. Naast het belang van 
dag- en verblijfsrecreatie worden verder ontwikkelingskansen gezien in levendige dorpen 
en regio-overstijgende evenementen.

Paardensector
Gebieden in De Wolden zijn van oudsher bekend om de paardenfokkerijen. De hippische 
sector is goed vertegenwoordigd in de gemeente. Daarnaast versterkt het internationale 
Concours Hippique De Wolden in Veeningen de naam van de gemeente als paardengebied. 
Paarden vormen een belangrijke bron van ontspanning, voor zowel de eigen inwoners 
(sport, hobby) als voor toeristen. Ook is de paardensector een economische motor met 
potentie voor de gemeente. Daarom wil de gemeente De Wolden de hippische sector verder 
versterken aan de hand van vier pijlers: Paard en Economie, Paard en Sport, Paard en 
Recreatie, en Paard en Landschap. Dit betekent dat in de regelgeving meer ruimte moet 
worden gegeven aan de paardenhouderij. Een goede landschappelijk inpassing is hierbij 
belangrijk, evenals voldoende mogelijkheden voor ruitertoerisme. Daarnaast neemt De 
Wolden een stimulerende rol in die gericht is op samenwerking en afstemming tussen de 
hippische bedrijven, voorzieningen, evenementen en activiteiten. 

41

st
ru

ct
uu

rv
is

ie
 

ge
m

ee
nt

e 
D

e 
W

ol
de

n



Zorgtoerisme
Zorgtoerisme is een specifieke sector waar de recreatie zich op richt. Van belang voor 
deze sector is een goede toegankelijkheid die hiermee gemoeid is. Het betreft zowel de 
toegankelijkheid van voorzieningen als de toeganglelijkheid van het buitengebied in z’n 
algemeenheid.

Uitwerking
Als uitwerking van de beleidskeuzes ten aanzien van recreatie kunnen de volgende beoogde 
ontwikkelingen worden genoemd:
• waar mogelijk nieuwe fiets- wandel en ruiterpaden realiseren;
• het uitbreiden van de wandelstructuren in het Reestdal: het riviertje De Reest moet 

meer zichtbaar worden langs deze paden; 
• verbindingen aanleggen tussen recreatieve paden aan weerszijden van de autoweg 

N48 met bijvoorbeeld tunnels en een combiduct;
• het uitvoeren van het gemeentelijke fietsplan (bijlage 5);
• het realiseren van dorpsommetjes bij zowel de kerndorpen als de kleine kernen,
• mogelijkheden voor uitbreiding en nieuwvestiging van verblijfsaccommodaties, 

dagattracties en horeca die qua schaal aansluiten bij de schaal van het landschap;
• De Wolden paardengemeente! Mogelijkheden voor voorzieningen voor paardensporten 

hippische (verblijfs) recreatie;
• Ruinen: versterking van de recreatiekern als poort naar het Dwingelderveld; 
• het ontwikkelen van waterrecreatie door aan de Hoogeveense Vaart een klein 

aanleghaventje te realiseren op een locatie die overstapmogelijkheden biedt voor 
recreatie aan vaste wal.

• na afloop van de zandwinning het ontwikkelen van recreatief medegebruik van de 
zandwinplassen.

• Versterking van de toeristische profielen van de regio en de dorpen via thema’s en 
specifieke elementen. Aansluitend hierbij:

 o een stimulerend evenementenbeleid opstellen;
 o afstemmen met buurgemeenten in Zuidwest Drenthe en Overijssel.

De gemeente ziet kansen voor recreatie in en nabij de natuurgebieden. Bij natuurontwikkeling 
en -bescherming moet ook rekening gehouden worden met de belangen van recreatie 
binnen een duurzaam evenwicht. Deze belangen hebben onder andere betrekking op 
toegankelijkheid van natuurgebieden voor recreanten.

De gemeente vindt het van belang om natuur ook toegankelijk en beleefbaar te maken. 
Daarom wil zij op een aantal plekken de toegankelijkheid van het Reestdal voor wandelaars 
vergroten om de Reest meer zichtbaar te maken. Op de visiekaart zijn de mogelijkheden 
indicatief aangegeven (‘ontwikkelen wandelpaden’).
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3.7 Natuur

De Wolden kent een grote verscheidenheid aan natuurwaarden. Het Reestdal wordt 
gekenmerkt door kruiden- en faunarijk grasland, vochtig hooiland, nat schraalland, 
droge heide en vochtige heide. De Boswachterij Ruinen bestaat uit productiebos met 
natuurlijke waarden, zandverstuivingen, vochtige heideterreinen en vennen. De rug van 
Zuidwolde is rijk aan droog productiebos en dennen-, eiken- en beukenbos. Vlak buiten de 
gemeentegrens ligt het Dwingelderveld, het grootste aaneengesloten vochtige heideterrein 
van het Europese vasteland. Naast deze grote gebieden kent De Wolden nog vele kleinere 
natuurrijke gebieden. De diversiteit in natuurwaarden komt voort uit de natuurlijke 
omstandigheden, het landgebruik en cultuur van de vroegere inwoners van de Wolden. Het 
is geen oernatuur, maar door mensenhanden gemaakt. 

De diverse natuurlijke ecosystemen zijn van groot belang voor De Wolden. Niet alleen 
bieden zij een leefomgeving aan een grote verscheidenheid aan dieren- en plantensoorten 
(biodiversiteit). Ook draagt natuur bij aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving voor 
inwoners en toeristen. Tenslotte geeft de natuur veel informatie over hoe mensen in vroeger 
tijden leefden in De Wolden, dat geeft onze gemeente een eigen en uniek karakter. 

Beleidskeuze
Gemeente De Wolden wil deze natuurwaarden beschermen en versterken, en de 
biodiversiteit zoveel mogelijk behouden. Dat gebeurt door zeer terughoudend te zijn bij 
ruimtelijke ontwikkelingen in natuurgebieden. Binnen bestaande natuurgebieden geldt het 
belang van de natuur zwaarder dan de overige belangen. Gaat het om nieuwe natuur dan 
wegen de landschappelijke en sociaal-economische belangen zwaarder. Kenmerkend voor 
onze gemeente is dat verschillende functies naast elkaar bestaan, daarom zijn er ook 
kansen voor verwevenheid en functiecombinaties. 

De visie op hoofdlijnen geeft aan dat het landschap uitgangspunt is voor ontwikkelingen. 
Natuurgebieden maken deel uit van dat landschap. De gemeente zet in op een inrichting 
van natuurgebieden in samenhang met de landschapskenmerken. Dit betekent dat de 
aanwezige landschapskenmerken, zoals aangegeven op de structuurvisie kaart, behouden 
en versterkt moeten worden.

Uitwerking
De uitwerking van de beleidskeuze ‘natuur’ betreft de volgende onderdelen:
• Het inrichten van de robuuste verbindingszone;
• Natura 2000;
• EHS op maat;
• Bosuitbreiding.
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3.7.1  Robuuste Verbinding Sallandse Heuvelrug - Drents Plateau

Op de structuurvisiekaart staat de Robuuste Verbinding (RV), de verbinding tussen De 
Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau middels een pijl indicatief aangegeven. De 
verbinding loopt vanaf de Reest via de bestaande kleine natuurgebiedjes (loofbosjes) aan 
de oostzijde van Zuidwolde, via de Boswachterij Ruinen naar het Dwingelderveld. Bij de 
inrichting is het belangrijk dat de landschappelijke kenmerken van het esdorpengebied in 
tact blijven. Dit betekent een openheid op de essen en het instandhouden van de zichtassen 
vanaf de N48 in oostelijke richting. Op de visiekaart is onderscheid gemaakt tussen de 
begrensde RV (ten zuiden van de Hoogeveensche Vaart) en de nog niet begrensde RV (ten 
noorden van de Hoogeveensche Vaart).

Verwerving van gronden voor de Robuuste Verbinding gebeurt op vrijwillige basis. Nieuwe 
natuur binnen de aan te leggen robuuste verbinding mag geen negatieve gevolgen hebben 
voor de ontwikkeling van agrarische bedrijven. De provincie, als initiatiefnemer van de 
robuuste verbinding, zal moeten zorgen voor een financieel vangnet als bedrijven toch 
negatieve gevolgen ondervinden. 

3.7.2 Natura 2000

De Natura 2000-gebieden worden in Nederland aangewezen door het Rijk. De 
aanwijzingsbesluiten en bijbehorende beschermingsregimes zijn van invloed op de 
gemeentelijke ontwikkelingen. De gemeente is van mening dat er kritisch omgegaan moet 
worden met de aanwijzing van Natura 2000-gebieden. De gemeente vindt het belangrijk 
dat uitbreiding van Natura 2000-gebieden niet alleen kan plaatsvinden op basis van de 
beoogde natuurwaarden (volgens de instandhoudingsdoelstellingen van de bijzondere 
soorten). De gevolgen van de aanwijzing (die wordt opgenomen in het beheerplan) moeten 
vooraf bekend zijn. Hierdoor wordt een belangenafweging mogelijk tussen natuurwaarden 
en landschappelijke –en sociaaleconomische waarden. De gemeente wil nauwer betrokken 
worden bij de afweging voor Natura 2000-gebieden, zodat het gemeentelijk belang (het 
behoud van de dynamiek in de gemeenschap en het landschap), als afwegingscriterium kan 
meetellen.
Tot op heden worden gebieden omgevormd tot natuurgebieden, waarna deze natuurgebieden 
gemakkelijk de status EHS of Natura 2000 krijgen. Dit is niet langer houdbaar vanwege de 
steeds zwaarder wegende regelgeving die op natuurstatus rust. De gemeente wil ook voor 
natuur een transparante afweging kunnen maken.

3.7.3 EHS op maat

In Nederland worden gebieden met een bijzondere natuurkwaliteit onderling verbonden tot 
een ecologische hoofdstructuur (EHS). De EHS is een samenhangend netwerk van gebieden 
dat voldoende robuust is voor een duurzame verbetering van de omstandigheden voor de 
wilde flora en fauna en voor natuurlijke leefgemeenschappen. Het oppervlak aan EHS, zoals 
deze is aangegeven door de provincie Drenthe, omvat een groot gebied binnen De Wolden. Dit 
zijn bestaande natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden en agrarisch natuurgebieden. Onder 
de laatste categorie vallen de gebieden die in het natuurbeheerplan van de provincie wel 
worden begrensd, maar die de agrarische functie behouden (dus geen natuurfunctie). Deze 
gebieden werden vroeger aangemerkt als beheersgebieden. De gemeente is van mening dat 
de agrarische natuurgebieden niet behoren tot de EHS, vanwege het feit dat het hier gaat om 
cultuurwaarden en niet om natuurwaarden. Het zijn dan ook gebieden met een agrarische 
bestemming. Daarnaast worden door de provincie vele kleine natuurgebiedjes onder de 
EHS geschaard. Het gaat hier bijvoorbeeld om uitloopgebiedjes rond dorpen en ecologische 
verbindingszones (niet te verwarren met robuuste verbindingszone). De robuustheid van 
en/of de samenhang tussen deze gebieden is niet altijd verdedigbaar. Daarnaast maakt de 
huidige (Rijks) regelgeving die op de EHS gebieden rust ontwikkeling praktisch onmogelijk. 
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Uit bovenstaande volgt dat de gemeente voor de EHS wil inzetten op alleen de 
samenhangende gebieden in het Reestdal, de te ontwikkelen robuuste verbinding Sallandse 
heuvelrug- Drents Plateau en de boswachterij Ruinen (ook onderdeel van de RV). De 
overige natuur- en bosgebieden worden reeds in de verschillende bestemmingsplannen 
beschermd. Er wordt hiermee ruimte geschapen voor de dynamische gemeenschap. Door 
het verminderen van de schaduwwerking van de EHS regels zal er ook meer draagvlak 
ontstaan voor natuurontwikkeling.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor realisatie van de EHS, dat is de provincie in 
opdracht van de Rijksoverheid. De gemeente is - als het gaat om de begrenzing van de EHS- 
veelal volgend. Ten aanzien van de verdere uitwerking van de EHS wil de gemeente wel 
betrokken blijven. De belangen van de verschillende functies (natuur, recreatie, landbouw) 
moeten tegen elkaar afgewogen worden om tot een duurzaam evenwicht te komen.

3.7.4 Bosuitbreiding

Realisatie van blijvend bos kan betekenis hebben voor landschap, natuur & natuurontwikkeling, 
en recreatie. De notitie “Blijvend bos’ (april 2003) geeft een afwegingskader voor initiatieven 
op dit gebied. Er zijn ‘optiegebieden’ aangegeven waarbinnen bosontwikkeling kan bijdragen 
aan genoemde functies. De maatschappelijke meerwaarde van de bosuitbreiding moet 
duidelijk aantoonbaar aanwezig zijn. 

Figuur 11. Optiegebieden voor blijvend bos



3.8 Water

Beleidskeuze
Vanuit het waterbeleid van de 21e eeuw en klimaatverandering is er meer ruimte nodig voor 
het vasthouden, bergen en afvoeren van water. Deze ruimte ligt in de gemeente De Wolden 
in de beekdalen en natuurlijke overstromingsvlakten die al een natuurfunctie hebben. Dit is 
met name De Reest en wellicht in de toekomst de Ruiner Aa. In de overige beekdalen, die 
landbouwkundig in gebruik zijn, blijft landbouw de hoofdfunctie. Het watersysteem is hierbij 
niet leidend voor ontwikkelingen in het landbouwgebied. In het Waterplan De Wolden staan 
de beekdalen als “nee-tenzij’ gebieden aangegeven. Dit wil zeggen dat activiteiten hier 
alleen zijn toegestaan als er aantoonbaar een zwaarwegend maatschappelijk belang mee 
gemoeid is en er géén alternatieven aanwezig zijn. In de beekdalen die een natuurfunctie 
hebben zijn geen ruimtelijke ontwikkelingen of uitbreidingen in of richting het beekdal 
mogelijk. 

Uitwerking
De uitwerking van de beleidskeuze ‘water’ betreft de volgende onderdelen:
• gestuurde waterberging;
• vasthouden van water.

3.8.1 Gestuurde waterberging

In De Wolden is ruimte voor de noodwaterbergingsgebieden Panjerd-Veeningen en Echten-
Traandijk. De Provincie wil samen met het Waterschap Reest en Wieden wateroverlast 
bij extreme regenval voorkomen en de veiligheid van Zuidwest Drenthe vergroten. 
Panjerd-Veeningen en Echten-Traandijk worden een zogenoemde gestuurde waterberging, 
waar eens per 25 tot 100 jaar, gedurende een korte periode, water wordt geborgen. De 
gebieden voor gestuurde waterberging staan op de structuurvisiekaart aangegeven met de 
aanduiding ‘zoekgebied waterberging’ (Panjerd-Veeningen) en ‘zandwinning/zoekgebied 
waterberging (Echten-Traandijk)”. Het gebied Echten-Traandijk is vooralsnog net zo groot 
als de huidige zandwinlocatie. In de verre toekomst wordt het gebied ten westen hiervan 
mogelijk ook benut als zandwinlocatie en gestuurde waterberging. 

3.8.2 Vasthouden van water

De provincie geeft in de gemeente De Wolden de beekdalen aan, waar water kan worden 
vastgehouden om de lagere gelegen gebieden te ontlasten in natte perioden. De gemeente is 
het deels eens met dit beleid, zij vindt dat de natuurlijke beken deze functie kunnen vervullen. 
De beekdalen van de Reest en de Ruiner Aa meanderen. In de overstromingsvlaktes, waar 
water wordt vastgehouden, komen ook bijzondere natuurwaarden voor. De gemeente zet 
in op het verder vasthouden van water in deze gebieden. Deze gebieden staan op de 
structuurvisiekaart aangegeven met de aanduiding ‘beekdal natuur” (Reestdal) en beekdal 
landschappelijk (bovenloop Ruiner Aa). 

Voor de gekanaliseerde beken deelt de gemeente de mening met betrekking tot het 
vasthouden van water niet met de provincie. De gronden langs deze beken hebben een 
primaire landbouwfunctie. Het behoud en ontwikkeling van deze functie is van belang om 
de dynamiek in de plattelandsgemeente te behouden. In deze gebieden is het vasthouden 
van water geen gemeentelijk beleid. Wel wil de gemeente, in overleg met het waterschap, 
uitwerken in welke gebieden het vasthouden en bergen van water, mogelijk is.
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3.9 Milieu

Beleidskeuze
De gemeente streeft naar een duurzame ontwikkeling, ook van het energieverbruik. De 
Wolden zet in op het beperken van de CO2 uitstoot door energiebesparing en de toepassing 
van alternatieve energiebronnen. 

Uitwerking
De gemeente kijkt hierbij zowel naar haar eigen energiegebruik (voorbeeldfunctie) als 
naar het energiegebruik door burgers en bedrijven. Zelf gebruikt de gemeente groene 
stroom en een deel van het wagenpark rijdt op groen gas. Er is een subsidieregeling voor 
woningeigenaren gericht op energiebesparing en toepassing van alternatieve energie. Bij 
de uitwerking van het landschappelijk bouwen wordt onderzocht of naast landschappelijke 
eisen ook duurzaamheidscriteria kunnen worden meegenomen. 

In de toekomst wordt ingezet op extra onderzoek naar mogelijkheden voor alternatieve 
energiebronnen danwel vormen van energiebesparing. Als daar kansrijke toepassingen uit 
voortvloeien dan zal de gemeente die zoveel mogelijk faciliteren. De gemeente kan ook 
overwegen om te investeren in duurzame ontwikkelingen buiten haar eigen grondgebied om 
zo haar bijdrage aan een duurzame wereld te leveren. Bij de uitvoering van de initiatieven 
is samenwerking met andere partijen en overheden onmisbaar. 

Initiatieven op het gebied van alternatieve energievormen worden in De Wolden gestimuleerd 
en gefaciliteerd. Hierbij wordt geen enkele duurzame vorm uitgesloten. Binnen het ruimtelijk 
beleid worden mogelijkheden gecreëerd voor een positieve benadering van initiatieven. 
Voor deze initiatieven geldt dat de landschappelijke inpassing van groot belang is.

3.10 Conclusie

In de voorgestelde beleidslijnen valt als overeenkomst op dat veel ontwikkelingen in 
de toekomst mogelijk moeten worden gemaakt, maar daarbij moet de kwaliteit van de 
gemeente, de landschappelijke omgeving, worden behouden en versterkt. Dit geldt voor 
alle beleidsvelden. Voor woningbouw liggen er mogelijkheden in het buitengebied, als 
het concept van landschappelijke bouwen wordt toegepast. Maar ook voor bijvoorbeeld 
natuurontwikkeling geldt dat nieuwe ontwikkeling passend moeten zijn in het landschap. 
De inrichting van de robuuste verbinding moet zich vormen naar het aanwezige historische 
landschap. Al deze voorgestelde beleidslijnen kunnen de komende jaren tot uitvoer worden 
gebracht. Het volgende hoofdstuk, uitvoering en realisatie gaat daar op in.
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De structuurvisie is een strategisch beleidsdocument, waarin de gemeente haar visie 
geeft op de gewenste ontwikkeling van de gemeente. De gemeente vindt het uitermate 
belangrijk om vervolgens ook zicht te geven op de uitvoering van de visie. In dit hoofdstuk 
wordt nader ingegaan op de uitvoeringsaspecten.

Inzet van de gemeente is dat de structuurvisie breed wordt opgepakt binnen De Wolden. De 
inhoud van de visie is echter zodanig breed, dat de gemeente de ontwikkelingen niet alleen 
kan oppakken. Dat betekent ook dat de gemeente zeker niet pretendeert het alleenrecht 
te hebben op de uitvoering. Doelstelling van de gemeente is om de toekomst gezamenlijk 
met de bewoners, de bedrijven, de organisaties, de verenigingen, et cetera, in te vullen. 

De invulling van de toekomst van De Wolden zal op allerlei manieren plaatsvinden. Ook de 
alledaagse activiteiten en ontwikkelingen van de bewoners, in de dorpen, in de gezinnen, 
in de bedrijven zijn daarvoor belangrijk en dragen uiteindelijk bij. Op veel ontwikkelingen 
heeft de gemeente dan ook niet direct invloed en dat is ook niet de doelstelling. Bij andere 
projecten heeft de gemeente wel een directe rol. 
•	 Deels zal het beleid uit de structuurvisie vorm krijgen in de uitvoering van (actief) 

beleid en beheer, gericht op het faciliteren van nieuwe ontwikkelingen. Het opstellen 
van beleidsplannen, visie of nota’s door de gemeente is een belangrijk instrument om 
nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen;

•	 Een belangrijk deel van de uitwerking van de structuurvisie kan worden opgepakt in de 
vorm van projecten. In dit hoofdstuk wordt op de ontwikkelingen, die door middel van 
(ontwikkelings)projecten vorm moeten krijgen ingegaan en hiervoor wordt een globale 
uitvoeringsagenda opgesteld. 

Gekozen is voor het opstellen van een overzicht van projecten (de uitvoeringsagenda), 
waarin de gemeente concreet de projecten opsomt die in de planperiode van de structuurvisie 
opgepakt gaan worden. Daarbij gaat het om uitvoeringsmaatregelen die bestaan uit een 
mix van technische, bestuurlijk en juridische maatregelen met per project een aantal 
uitvoeringsgegevens. 

Vele factoren bepalen in hoeverre de voorgestelde projecten in de structuurvisie haalbaar 
zijn of niet. De mate waarin voorstellen voor projecten in deze structuurvisie worden 
opgepakt	 heeft	 te	 maken	 met	 de	 financiële	 haalbaarheid,	 ruimtelijke	 inpasbaarheid,	
juridische haalbaarheid, omgevingsaspecten en capaciteit van het gemeentelijke apparaat. 
En	bij	de	definitieve	besluitvorming	speelt	uiteraard	ook	de	politieke	besluitvorming	een	
belangrijke rol. 

In dit hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van de projecten, vervolgens wordt op 
enkele instrumenten, die bij de uitvoering kunnen worden ingezet nader ingegaan en tot 
slot wordt ingegaan op de regierol van de gemeente. 

Uitvoering en realisatie 4
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4.1 Overzicht van projecten

Project beschrijving Rol gemeente Planning

2010-
2013

2014-
2020

2020-
2030

Woonvisie Woonvisie Invulling 
woningopgave, verde-
ling aantallen, doel-
groepenbeleid, planning 
woningbouwprojecten, 
voorbereiden regionale 
afstemming 

Sturend,	initiërend x

LOK Landschappelijk Ont-
wikkelings Kader met 
toetsingscriteria per 
landschapstype voor de 
ontwikkelingsmogelijk-
heden van landbouw, 
VAB’s, woningen en 
landschappelijk bou-
wen.

Initiërend x

Notitie Vitaal 
Platteland

Brengt effecten van 
demografische	ont-
wikkeling in beeld en 
mogelijkheden van 
gemeente om deze te 
beïnvloeden.

Initiërend x

Dorpsvisies Toekomstvisie opgesteld 
door het dorp, waarbij 
gewenste ontwikke-
lingen en te realiseren 
projecten worden be-
schreven.

Faciliterend x x 
(uitvoe-
ring pro-
jecten)

Bestem-
mingsplan 
buitengebied

Actualisering van het 
bestemmingsplan voor 
het buitengebied, hier-
bij meenemen ruimere 
mogelijkheden voor 
wonen en bijgebouwen 
t.b.v. wonen in het 
buitengebied, uitbrei-
dingsmogelijkheden en 
verbreding agrarische 
sector

Sturend x x

Archeologi-
sche basis-
kaart

Identificeren	aanwezige	
archeologische waarden 
en bescherming daar-
van

Sturend,	initiërend x

Bestem-
mingsplan 
kernen

Bijstellen beleid tbv de 
functies in de kernen

Sturend x x
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Herstructu-
reringsplan-
nen

Opstellen herstructu-
reringsplan samen met 
corporatie(s)

Sturend, 
faciliterend

x x x

Ontwikkelen 
Centrum-
plannen

Centrumplannen voor 
Zuidwolde, De Wijk, en 
Ruinen

Sturend, 
faciliterend, 
Initiërend

x x

Economisch 
beleidsplan

Opstellen beleid t.b.v. 
versterking van econo-
mische structuren en 
bedrijvigheid

Initiërend,	
faciliterend, 
stimulerend

x

Beleidsplan 
scholen

Beleidsplan onderwijs 
voor de lange termijn

Regisserend 
Initiërend,	
faciliterend

x

Kadernota 
accommoda-
ties

Herziening huidig beleid Regisserend 
Initiërend,	
faciliterend

x

Sportvelden Onderzoek naar moge-
lijkheden kwaliteitsver-
betering sportvoorzie-
ningen

Regisserend 
Initiërend,	
faciliterend

x

Uitbreiding, 
revitali-
sering en 
transforma-
tie bedrij-
venterreinen

Kleinschalige aanpas-
singen ten behoeve van 
het goed functioneren 
van de dorpen.

Sturend, 
faciliterend, 
Initiërend

x x

Toeristisch-
recreatief 
ontwikkel-
plan

Vervolg op TROP 2008-
2012. Uitwerking 
toeristisch-recreatief 
beleid voor 2012-2016. 
Bevat o.a. beleid m.b.t. 
verblijfsaccomodatie, 
horeca, attracties, rou-
tes, promotie, samen-
werking e.d.

Initiërend,	
faciliterend, 
stimulerend

x

Ruinen Ontwikkeling en ver-
sterking recreatieve 
aantrekkelijkheid Rui-
nen, als poort van het 
Dwingelderveld, als 
onderdeel van het cen-
trumplan Ruinen

Sturend, 
faciliterend, 
Initiërend

x x

Hoogeveen-
se Vaart

Plan voor aanlegplaats 
met overstapmogelijk-
heid

Sturend, 
faciliterend, 
Initiërend

x

Paardenbe-
leidsplan

Opstellen plan om De 
Wolden meer als paar-
dengemeente op de 
kaart te zetten

Initiërend,	
faciliterend, 
stimulerend

x x
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Evenemen-
tenprotocol

Opstellen protocol ten 
behoeve van afstem-
ming

Initiërend x

Natura 2000 Ontwikkelen/creëren	
eigen afwegingsmoge-
lijkheden voor nieuwe 
Natura 2000

Beïnvloeding 
beleid rijk en 
provincie

x x x

EHS op 
maat

Planologische bescher-
ming van de EHS

Beïnvloeding 
beleid rijk en 
provincie

x x x

Gestuurde 
waterber-
ging

Creëren	noodwaterber-
gingsgebieden

Sturend x x x

Duurzaam-
heidsrappor-
tage

Monitoring CO2 uit-
stoot van gemeentelijke 
organisatie en bespa-
ringsmogelijkheden in 
beeld brengen

Sturend, initierend x

Beleidsplan 
Duurzaam-
heid

Opstellen beleidsplan 
ten behoeve van de 
mogelijkheden voor 
duurzame energie en 
alternatieve energie-
bronnen in de gemeen-
te

Initierend, 
faciliterend

x
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4.2 Planologisch-juridisch en bestuurlijke instrumentarium

In de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zijn het bestemmingsplan, de beheersverordening 
en het projectbesluit de instrumenten om in planologisch-juridische zin de ontwikkelingen 
zoals verwoord in deze structuurvisie mogelijk te maken. Voor De Wolden zullen meerdere 
bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen en wijzigingsplannen concreet richting geven 
aan de ontwikkeling van de betreffende projecten. Om de ambities te verwezenlijken 
voorziet de structuurvisie in een aantal projecten. Deze zijn in de tabel in 4.1 opgenomen. 

Naast de planologisch-juridische instrumenten, zijn er ook bestuurlijke instrumenten die 
kunnen worden ingezet om de beleidsdoelen van de structuurvisie dichterbij te brengen. In 
dit kader wordt onderscheid gemaakt tussen subsidies c.q. stimuleringsbijdragen, de Wet 
voorkeursrecht gemeenten en strategische afspraken zoals publiek-private samenwerking. 

a. Subsidies en stimuleringsbijdragen
Om ontwikkelingen te stimuleren kunnen subsidies of stimuleringsbijdragen worden 
ingezet.	Subsidies	kunnen	een	bijdrage	leveren	in	de	financiële	dekking	van	de	kosten	
van kostenvragende projecten. Veel projecten bevinden zich echter nog in een dusdanig 
vroeg stadium dat het aanvragen van subsidies momenteel niet aan de orde is. Per 
project zal nauwlettend in de gaten worden gehouden of er kansen zijn om gebruik 
te maken van subsidies en/of stimuleringsbijdragen. Zodra deze mogelijkheden zich 
voordoen zal hier gebruik van worden gemaakt. 

 
b. Wet voorkeursrecht gemeenten

De structuurvisie kan tevens een basis bieden voor vestiging van een voorkeursrecht ter 
verwerving van de benodigde gronden en opstallen op grond van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten (Wvg). Het vestigen van een voorkeursrecht kan hierbij zinvol zijn ten 
behoeve van de actieve grondverwerving. 

Een voorkeursrecht dat wordt gevestigd op basis van een vastgestelde structuurvisie is 
geldig voor een periode van drie jaren (artikel 4 Wvg). Het voorkeursrecht vervalt van 
rechtswege drie jaar na vaststelling van de structuurvisie, tenzij voor dat tijdstip een 
bestemmingsplan of projectbesluit wordt vastgesteld. Derhalve is het vestigen van een 
voorkeursrecht op dit moment niet zinvol en wordt van de mogelijkheid tot vestiging 
van een voorkeursrecht bij vaststelling van deze structuurvisie dan ook geen gebruik 
gemaakt. Concretisering van de beschreven ontwikkelingen kan leiden tot aanpassing 
van de structuurvisie, waardoor alsnog de basis gelegd kan worden voor het vestigen 
van een voorkeursrecht.

c. Strategische afspraken
Daarnaast kunnen strategische afspraken over samenwerking in een gebied worden 
gemaakt met partijen zoals de provincie, waterschappen en andere partijen. Dit kunnen 
zowel publieke als private partijen zijn. Een ander voorbeeld van een door de gemeente 
in te stellen bestuurlijk instrumentarium kan het maken van strategische afspraken ten 
behoeve van fondsvorming voor “bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen” zijn. Deze 
fondsvorming zal nader worden besproken.
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4.3 Rol structuurvisie binnen grondexploitatie

De grondexploitatiebepalingen van de Wro bieden niet alleen de mogelijkheid om kosten 
die binnen een exploitatiegebied gemaakt worden te verhalen, maar onder bepaalde 
voorwaarden ook kosten die buiten het exploitatiegebied gemaakt worden. De structuurvisie 
kan voor dergelijke situaties een rol spelen. 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen kosten van bovenwijkse voorzieningen, bovenplanse 
verevening	en	financiële	bijdragen	aan	ruimtelijke	ontwikkelingen.	

Voor	een	aantal	van	de	kostenvragende	projecten	kan	(deels)	financiële	dekking	worden	
gevonden in de grondexploitatie van de kostendragende exploitatiegebieden. Een 
dergelijke fondsvorming zal op basis van de structuurvisie inhoud moeten krijgen. Voor de 
onderbouwing hiervan zijn echter op dit moment te weinig gegevens bekend. Zodra meer 
duidelijkheid	is	over	definitieve	plannen	en	ontwikkeling/aanleg	van	locaties	en	voorzieningen	
kan de relatie tussen kostenverhaal en grondexploitatie ook goed worden gelegd. Dit zal 
zijn beslag krijgen door aanvulling, concretisering en actualisering van de structuurvisie, 
voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende bestemmingsplannen of toepassing 
van de daarin opgenomen wijzigingsbevoegdheden. Hierop kunnen afspraken in anterieure 
overeenkomsten van grondexploitatie worden gebaseerd en/of exploitatieplannen worden 
vastgesteld.

4.4 De regisserende en stimulerende rol van de gemeente

In deze visie is een groot aantal voorstellen opgenomen om de toekomst van de gemeente 
De Wolden vorm te geven. Bij de uitvoering zijn diverse partijen betrokken. De gemeente 
vervult daarin een bijzondere positie, als overheid die verantwoordelijk is voor diverse 
taken. 

Om de gewenste nieuwe ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen, de initiatieven 
te stroomlijnen en te voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen zullen plaatsvinden, wil 
de gemeente bij de uitvoering van de structuurvisie als regisseur optreden. Een rol die 
enigszins afwijkt van de tot nu toe gebruikelijke rol en positie van de gemeente en daarom 
om enige uitleg vraagt. 

Ontwikkelingen in de tijd
Vanouds is de regierol van een overheid in Nederland sterk gericht op de topdown 
benadering: de overheid staat centraal, stuurt de belangrijke ontwikkelingen aan onder 
meer door een vergaand geloof in beleid en plannen. De burger wordt niet of slechts in 
geringe mate betrokken bij de planvorming. 

In de afgelopen decennia is de rol en positie van de gemeente sterk veranderd. Bij het 
realiseren van nieuwe ontwikkelingen spelen tegenwoordig een groot aantal belangen, 
partijen	(waaronder	de	gemeente)	en	personen	een	essentiële	rol.	En	natuurlijk	zijn	de	
financiële	middelen	cruciaal.	De	processen	om	iets	tot	stand	te	brengen	zijn	ingewikkelder	
geworden en de gemeente is slechts één van de partijen die hierin een rol speelt. 

Ook uit de gesprekken met stakeholders in de gemeente is naar voren gekomen, dat het 
belang en de positie van de gemeente niet bij iedereen duidelijk is. De activiteiten en 
ontwikkelingen op dorpsniveau staan bij veel mensen veel centraler. 

De regisserende gemeente 
Centraal in de werkwijze van een regisserende gemeente staan de opgaven c.q. problemen 
in een bepaald gebied. De regisserende rol van de gemeente voldoet aan de volgende 
kenmerken: 
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•	 het besef van onderlinge afhankelijkheid en de noodzaak tot samenwerking met andere 
partijen;

•	 het	inzicht	dat	de	gemeente	een	belangrijke	speler	is,	maar	dat	ze	niet	per	definitie	de	
centrale speler is;

•	 de regisserende rol is gericht op sturing binnen het netwerk van alle betrokkenen;
•	 de regisserende gemeente maakt gebruik van ‘nieuwe’ instrumenten, met meer 

communicatieve en informele instrumenten.
 
De regie in de praktijk
Voor het vervullen van de regierol kan de gemeente in de praktijk gebruik maken van 
diverse instrumenten en middelen. Onderstaand wordt op enkele mogelijkheden nader 
ingegaan.

1.	Inzet	financiële	middelen
Op	 verschillende	 beleidsterreinen	 zet	 de	 gemeente	 financiële	 middelen	 in	 om	 haar	
beleidsmatige doeleinden te bereiken. Bekende voorbeelden op het terrein van de 
ruimtelijke inrichting daarvan zijn de woningbouw en de inrichting van de openbare 
ruimte.	De	inzet	van	financiële	middelen	kan	niet	alleen	worden	gebruikt	om	de	fysieke	
doelen te bereiken, maar ook om andere betrokken partijen actief te betrekken bij het 
realiseren van de beleidsdoelen;

2.	Fysieke	inzet	van	de	gemeente
Een andere mogelijkheid om regisserend doelen te bereiken is de fysieke inzet van 
middelen. Daarbij kan met name worden gedacht aan de inzet van deskundigheid in 
de vorm van ambtelijke ondersteuning. Gedacht kan worden aan de inzet van een 
gemeentelijk contactpersoon voor bedrijven, een projectteam op het terrein van de 
krimp of een speciaal contactpersoon voor vernieuwing in het buitengebied (zoals op het 
terrein van de paarden of landbouw/zorg);

3.	Afstemmingsfunctie
Op verschillende economische terreinen (zoals recreatie en toerisme) hebben zowel 
de ondernemers als de gemeente behoefte aan een eenduidig en op elkaar afgestemd 
programma.	Doel	is	om	de	gemeente	zo	sterk	mogelijk	en	eenduidig	te	profileren.	Door	
de activiteiten binnen de gemeente op elkaar af te stemmen en/of op elkaar te laten 
aansluiten,	kan	een	meerwaarde	voor	alle	betrokkenen	worden	gecreëerd.	Mogelijkheden	
voor deze afstemmingsfunctie kunnen worden gevonden in het gezamenlijk met de 
praktijk	ontwikkelen	van	een	eigen	gemeentelijk	profiel	op	het	betreffende	terrein	en/of	
het formeren van een overlegplatform om dit vervolgens ook te bewerkstelligen;

4.	Deskundige	en	tijdige	dienstverlening	door	de	gemeente 
Het vierde maar zeker niet onbelangrijkste onderdeel is de serviceverlening door de 
gemeente. Voor het realiseren van nieuwe ontwikkelingen is de factor tijd in veel 
gevallen	 een	 essentiële	 factor.	 Nieuwe	 ontwikkelingen	 spelen	 veelal	 in	 op	 actuele	
marktontwikkelingen en initiatiefnemers zullen zoeken naar een omgeving, waar zij hun 
initiatief ook daadwerkelijk en op korte termijn tot stand kunnen brengen. Belangrijk 
daarvoor zijn onder meer:
•	 Een duidelijk en actueel ruimtelijk ordeningsbeleid, waarin heldere keuzes zijn 

gemaakt en waarop geanticipeerd kan worden;
•	 Voldoende ambtelijke capaciteit (kwalitatief en kwantitatief) om initiatieven snel 

en effectief te kunnen beoordelen en begeleiden en waar nodig ook om nieuwe 
ontwikkelingen daadwerkelijk te kunnen trekken; 

•	 Een communicatieplan opstellen waarin de centrale positie van de gemeente, de 
gemeentelijke doelen en de spelregels voor De Wolden uiteen worden gezet.
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Bijlage 1 Thema’s verkennen, uitkomsten participatietraject

Bijlage 2 De Wolden in cijfers

Bijlage 3 Beleidskader

Bijlage 4 Trends en ontwikkelingen

Bijlage 5 Rol structuurvisie binnen grondexploitatie

Bijlage 6 Legenda visiekaart (uitklapbaar)

Bijlagen
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De gemeente De Wolden wil een gedragen structuurvisie opstellen waarin realistische ambities en 
uitwerkingen voor de toekomst worden uitgewerkt. Om te toetsen welke wensen en ideeën de bewo-
ners, belangengroepen en de gemeenteraad hebben, is een uitgebreid participatietraject doorlopen 
waarin is gevraagd te reageren op de ambities en de keuzes voor de toekomst. 

Het ambitiedocument structuurvisie 2030 is opgesteld om weer te geven welke mogelijke richtingen 
er zijn. Dit is vertaald in ambities en keuzes voor het wonen, de leefbaarheid, het buitengebied en 
recreatie en toerisme uitgewerkt. Dit document heeft als input gediend voor de discussie over de 
toekomst in De Wolden. 

In dit hoofdstuk wordt het gevoerde participatietraject beschreven en wordt ingegaan op de richting 
die de gemeente volgens de bewoners en de belangengroepen kan inslaan.

Participatietraject
In de november 2009 is de krant ‘Laat je horen’ huis aan huis verspreid. Op basis van de thema’s 
uit het ambitiedocument zijn aan de hand van een aantal vragen aan de bewoners gevraagd mee te 
denken over de toekomst van De Wolden. Een kleine tweehonderd bewoners hebben gereageerd. 
Ze hebben vooral aangegeven hoe De Wolden in 2030 aantrekkelijk blijft en nog aantrekkelijker kan 
worden.

Om de krant ‘laat je horen’ goed onder de aandacht van de bewoners te brengen zijn gemeente-
raadsleden de straat op gegaan om bewoners te interviewen. Bij supermarkten en op centrale plaat-
sen zijn kleine discussies gevoerd over de toekomst van De Wolden en welke rol de gemeente daarin 
kan hebben.

In december 2009 is het ambitiedocument uitgebreid besproken met de belangenorganisaties die 
werkzaam zijn in De Wolden. Dit zijn bijvoorbeeld de provincie Drenthe, het waterschap Reest en 
Wieden, de LTO -Noord, de milieufederatie, Natuur en milieu Drenthe en het Recreatieschap Drenthe. 
Daarnaast hebben kleinere organisaties als de Recron en het toeristisch platform de mogelijkheid 
gehad om het document uitvoerig met de gemeente te bespreken.

Een belangrijke rol in het verkennen van de richting van de structuurvisie is weggelegd voor de 
dorpsbelangen. Zij hebben straks de rol om op basis van de structuurvisie dorpsvisies op te stellen. 
Alle leden van dorpsbelangen zijn in december uitgenodigd op het gemeentehuis om mee te den-
ken.

In januari 2010 is het participatie traject afgerond met een discussiebijeenkomst. Op basis van eer-
der ingegeven keuzes is de discussie gevoerd over de ambities en zijn ruimtelijke keuzes benoemd.

Uitkomsten discussie over woningbeleid
Het thema dat van groot belang is voor de ambities in De Wolden is de krimp van de bevolking. Ver-
grijzing, ontgroening en een krimp van de bevolking is van invloed op de keuzes die worden gemaakt 
ten behoeve van het woningbouwprogramma voor de komende tien en twintig jaar. 

Een korte terugkoppeling van de uitkomsten van de krant ‘Laat je horen’ en de meningen van de 
organisaties:

Krimp, vloek of zegen
Moet de gemeente proberen het tij te keren?

Meer dan de helft van de respondenten (59%) geeft aan dat de gemeente actief beleid moet ontwik-
kelen waarmee de krimp van de bevolking kan worden voorkomen. De gemeente moet inzetten op 
het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving (53%), waardoor een aantrekkelijk woon- en 
leefklimaat ontstaat. Voorzieningen als de winkels, de scholen en sportvelden moeten op peil worden 
gehouden. Als de omgeving aantrekkelijk is, is er weinig reden om te vertrekken uit De Wolden. Als 
tweede mogelijkheid om de krimp te voorkomen wordt aangegeven dat de gemeente een actief wo-
ningbouwbeleid moet uitvoeren (24%). Het aanbod van starterwoningen is te laag of te duur. 15% 
van de respondenten geeft aan dat de gemeente moet investeren in werkgelegenheid. Indien er 
voldoende werk wordt aangeboden, wordt daarmee voorkomen dat mensen voor werkgelegenheid 
naar elders vertrekken. Werkgelegenheid kan zelfs als trekker voor nieuwe bewoners gelden. Een 
kleine groep respondenten (8%) geeft aan dat De Wolden zich meer moet inzetten voor promotie 
van de gemeente. 

Bijlage 1 Thema’s verkennen, 
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Minder dan de helft van de respondenten (41%) geeft aan dat een trend als de krimp van de bevol-
king niet te beïnvloeden is door gemeentelijk beleid. ‘’Voor leegloop zijn we niet bang, De Wolden is 
aantrekkelijk genoeg, een dalende huizenprijs is misschien wel gunstig”. 

De belangenorganisaties hebben een ander idee hoe de gemeente moet reageren op de krimp van 
de bevolking. Er moet vooral worden gekeken naar de kansen die deze ontwikkeling met zich mee-
brengt. Bij een lagere vraag naar woningen zal de kwaliteit van de woningen en de omgeving steeds 
belangrijker worden. Zet daarom in op kwaliteit van woningbouw en herstructurering. Ook wordt 
aangegeven dat het belangrijk is het woningbouwprogramma niet al voor de komende jaren dicht te 
timmeren, maar flexibel te kunnen reageren op vraag naar woningen. Het woningbouwbeleid moet 
worden afgestemd op de trends: vergrijzing. Deze doelgroep wordt groter en hier moet het aanbod 
op worden afgestemd.

Een aantrekkelijk woonklimaat is een belangrijke vestigingsvoorwaarde bij het zoeken 
van een nieuwe woning, wat is de kernkwaliteit van De Wolden?
Het wonen in een groene omgeving, rust en ruimte en de aanwezigheid van grote natuurgebieden is 
voor 42% van de respondenten de kernkwaliteit van het wonen in De Wolden. 23% vindt het voor-
zieningenniveau in de dorpen de aantrekkelijkheid van het gebied vergroten. De aanwezigheid van 
winkels en sportvoorzieningen zijn daarvoor belangrijk. 16 % geeft aan dat de vriendelijkheid van de 
mensen, de heersende normen en waarden en de veiligheid de kwaliteit voor het wonen weergeeft. 
Het wonen in een dorp is voor 14% de kwaliteit. Het wonen in het dorp betekent wonen in een kleine 
gemeenschap, met een school en een sportvereniging. Je kent je buren en naoberschap en reuring 
zijn typerend.

Conclusie voor structuurvisie
Uit de antwoorden op het omgaan met de krimp zijn twee lijnen terug te zien. Ten eerste wordt 
aangegeven dat met een actief ruimtelijk beleid de krimp grotendeels kan worden voorkomen. Het 
bouwen van nieuwe woningen, met name voor doelgroepen die je als gemeente wil trekken, is daar-
bij het uitgangspunt. Het behoud en versterken van de leefomgeving, zodat het gebied zijn aantrek-
kelijkheid optimaal kan benutten is een voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat.
Maar de vraag is, en zo blijkt ook uit de respondenten en de organisaties, of de gemeente het tij wel 
kan keren. Kan de gemeente een doelgroep die ze graag wil hebben trekken naar de gemeente? Als 
er de komende jaren volop wordt gebouwd, blijven dan alle woningen bezet? Een flexibel woning-
bouwbeleid waarbij kwaliteit het uitgangspunt is, is de opgave voor de structuurvisie. 

Uitkomsten discussie over leefbaarheid
De Wolden biedt zijn inwoners een mooie omgeving, met goede voorzieningen. Voorzieningen als 
scholen, dorpshuizen, zorg en sportvelden zijn de zorg van de overheid. Kan de gemeente in de toe-
komst alle voorzieningen in stand houden? Wanneer er minder mensen in de gemeente wonen, zullen 
er keuzes gemaakt moeten worden.

Welke voorziening vindt u belangrijk en waarom?
Zowel in de kleine als de grote kernen wordt aangegeven dat de winkels de belangrijkste voorzie-
ningen zijn. In de kleine kernen zijn daarnaast zowel de aanwezigheid van een ontmoetingsplek: de 
jeugdsoos of het dorpshuis als een school belangrijk.
In de grotere kernen ligt dit iets anders. Na de winkels komt de school op de tweede plek en op de 
derde plek staat de aanwezigheid van sportvoorzieningen genoemd.
Een goede bereikbaarheid, voor zowel de auto, de fiets als het openbaar vervoer, wordt gezien als 
onderdeel van een goede leefbaarheid.

Conclusie voor structuurvisie
Een leefbaar De Wolden betekent dat er in ieder dorp een plek is waar de dorpsbewoners samen 
kunnen komen. Als er voldoende schoolgaande kinderen zijn, kan dit de school zijn, of anders een 
dorpshuis of soos. In de grotere kernen zijn de sportvelden vaak deze ontmoetingsplek. 
Door het teruglopen van de aantallen schoolgaande kinderen zullen in de kleine kernen ook in de ko-
mende 20 jaren scholen stoppen. Van belang  is dat in ieder dorp een ontmoetingsplek aanwezig is.

Uitkomsten discussie over buitengebied
Het buitengebied is altijd een levendig geheel geweest van verschillende vormen van bedrijvigheid. 
Zo zijn er agrarische ondernemers in groot- of kleinschalige bedrijven, loonbedrijven, natuurbeheer-
ders, zandwinners, recreatiebedrijven en hier en daar een winkel. 



De laatste jaren zijn er steeds minder agrariërs en vinden steeds meer bewoners met en zonder on-
derneming hun onderkomen in de voormalige boerderijen.

Hoe moet het buitengebied er in de toekomst uitzien?
De kwaliteit van het buitengebied is de authenciteit, en die moet behouden blijven (22% van de res-
pondenten). Dit betekent dat het landschap met kenmerkende structuren en passende bebouwing 
belangrijk is. Het landschap in De Wolden bestaat uit zowel natuur- als agrarische gebieden. Ook in 
de toekomst moet er voldoende ruimte blijven voor de landbouw. 

In het buitengebied liggen de agrarische bedrijven, waarvan in De Wolden een deel kleinschalig is. 
De helft van de boeren zal de komende jaren stoppen met de bedrijfsvoering. Deze kleinschalige 
bedrijven kunnen behouden blijven in het buitengebied door niet agrarische bedrijvigheid in de vrij-
gekomen panden te stimuleren (20%). Kleine bedrijven als architecten bureaus, internetwinkels, of 
adviseurs komen naar deze panden. Er wordt door een respondent zelfs opgemerkt: ‘Graag bedrij-
vigheid in de vrijkomende agrarische bedrijven, liever geen burgers in het buitengebied’.

Voor de landbouwondernemers die wel hun bedrijfsvoering willen uitbreiden, moet voldoende ruimte 
zijn (13%). De natuur moet in stand worden gehouden (12%) en de recreatiemogelijkheden mogen 
wel toenemen (13%). Opvallend is dat een klein deel (5%) aangeeft dat nieuwbouw in het buiten-
gebied mogelijk zou moeten zijn. Nieuwbouw als uitbreiding bij een bestaande bedrijf en nieuwbouw 
door nieuwe woningen in het buitengebied te bouwen.
12% geeft aan dat het buitengebied er in de toekomst net zo uit kan zien als nu het geval is en 5% 
geeft een ander antwoord.
De organisaties geven aan dat de kwaliteit van het buitengebied een sterke belangenafweging met 
zich mee brengt. In een deel moet de landbouw als belangrijkste grondgebruiker worden aangewe-
zen en zijn overige functies alleen mogelijk, indien dit niet ten koste gaat van de ontwikkelingsmoge-
lijkheden van de landbouw. In een ander deel van de gemeente is de natuur de belangrijkste functie. 
Schaalvergroting van de landbouw is bijvoorbeeld niet passend in extensieve landbouwgebieden.

Conclusie voor structuurvisie
Het buitengebied is in beweging. Kleinschalige bedrijven en zelfs nieuw bouwen wordt gezien als 
kans om de dynamiek in het buitengebied te behouden. De invulling van het begrip ‘plattelandswo-
ning’ is een opgave voor De Wolden, evenals het stellen van randvoorwaarden aan uitbreidingsmo-
gelijkheden. Het landschap komt naar voren als grootste kwaliteit en ontwikkelingen zullen hieraan 
worden getoetst. 
De zittende landbouw moet worden gekoesterd als beheerders van het buitengebied. Schaalvergro-
ting is hier vaak noodzaak, maar past deze uitbreiding in alle gebieden? De randvoorwaarden die het 
landschap stelt zullen hiervoor bepalend zijn.

Uitkomsten discussie toerisme en recreatie
De Wolden is een aantrekkelijke omgeving, goed ontsloten voor wandelaars en fietsers. Veel toe-
risten hebben dat al ontdekt en het toerisme groeit. De toeristen hebben behoefte aan kwaliteit en 
comfort. Ook het zorgtoerisme is een speerpunt in De Wolden.

Hoe kan De Wolden nog aantrekkelijker worden voor toeristen en recreanten?
Op deze vraag is veel geantwoord dat de gemeente fiets-, voet- en ruiterpaden moet aanleggen en 
vervolgens goed onderhouden. Het landelijk gebied, met het kleinschalig karakter moet onaangetast 
blijven. Wel is er ruimte voor een camping of een bed & breakfast.

Moet De Wolden mikken op kleinschalige voorzieningen of is er ook plaats voor een bun-
galowpark, groot kampeerterrein of een groot attractiepark?
78% van de respondenten vindt dat in De Wolden kleinschalige voorzieningen passend zijn, en 
grootschalige voorzieningen kunnen een plek vinden over de gemeentegrens. 22% vindt dat een 
bungalowpark passend zou zijn in De Wolden. De afgelopen jaren is een recreatieterrein verkocht en 
niet meer als zodanig in gebruik. Opgemerkt wordt dat er ruimte moet blijven voor ontwikkelingen 
zo lang als de kleinschaligheid van De Wolden daarmee niet wordt geschaad. De organisaties geven 
aan dat er behoefte is aan dagrecreatie. 

Conclusie voor structuurvisie
Recreatie is passend in De Wolden, maar op kleine schaal. 



Opgaven voor de structuurvisie
•	 Het	opstellen	van	een	flexibel	woningbouwbeleid,	dat	rekening	houdt	met	de	toekomstige	ontwik-
keling	van	krimp.

•	 Voor	het	behoud	van	de	leefbaarheid	is	het	van	belang	dat	 in	 ieder	dorp	een	ontmoetingsplek	
aanwezig	is.

•	 Uitwerking	geven	aan	wonen	en	werken	in	het	buitengebied,	om	dynamiek	in	het	buitengebied	te	
behouden.

•	 De	waarden	van	het	landschap	als	afwegingskader	voor	ontwikkelingen.	Binnen	het	landschap	zijn	
zowel	landbouw	als	natuur,	wonen	en	recreatie	mogelijk.

•	 Ruimte	zoeken	voor	een	recreatieve	ontwikkeling	als	een	huisjesterrein.	Verder	doorgaan	met	het	
stimuleren	van	kleinschalige	recreatieve	ontwikkelingen.

Opmerkingen door organisaties, platforms op het ambitiedocument De Wolden

LTO
1: LTO adviseert niet te gedetailleerde uitwerkingen te maken in de visie. LTO vindt belangrijk dat er 
voldoende flexibiliteit in ontwikkelingen mogelijk blijft. De inhoud van de visie is namelijk bindend.
Reactie: De visie zal niet te gedetailleerd worden en biedt daardoor voldoende flexibiliteit voor de 
komende 5 tot 10 jaar.

2: LTO wil graag dat in alle gebieden mogelijkheden zijn voor uitbreidingen. Indien de bedrijven meer 
dan gemiddeld groeien is er extra aandacht voor de kwaliteit van bouwen en de landschappelijke 
inpassing. 

Reactie: In alle gebieden is uitbreiding mogelijk. Maar voor alle ontwikkelingen, die een ruimtelijke 
impact hebben is afhankelijk van het gebied, extra aandacht voor kwaliteit van bouwen en land-
schappelijk inpassing vereist. Bijvoorbeeld in een kleinschalig waardevol landschap kan een beperkte 
uitbreiding van invloed zijn en daarvoor gelden extra criteria.

3: LTO wil graag bouwblokken van 1,5-2,5 ha voor de grote middengroep van agrarische onderne-
mers.
Reactie: De structuurvisie doet geen uitspraak over de maatgeving van het bouwblok, maar geeft 
kwantitatieve criteria.

4: Nagedacht moet worden over de maatschappelijke gewenste vorm van verbreding.
Reactie: De visie geeft aan dat verbreding mogelijk moet zijn, en doet geen uitspraken over omvang. 
Wel wordt aangegeven dat de verbreding wel van een zodanig vorm moet zijn, dat dit voor de on-
dernemer lucratief is.

5: LTO voorziet dat in een gemeente als De Wolden belangrijk is het begrip ‘plattelandswoning’ te 
introduceren. Dit betekent dat de bewoner van het platteland, die geen agrarische ondernemer is, 
begrip heeft voor de agrarische ondernemingen en de ‘hinder’ die dit met zich meebrengt.
Reactie: De visie voorziet in de mogelijkheid voor wonen op het platteland en geeft aan dat het gaat 
om een plattelandswoning. Het bestemmingsplan is het instrument dat dit werkelijk moet gaan rege-
len en op dit moment is er nog geen wetgeving voorhanden dit het mogelijk maakt het begrip ‘plat-
telandswoning’ toe te passen. Wel kan worden gewerkt met het begrip ‘voormalig agrarisch pand’ 
waarbij er sprake is van een bedrijfswoning (die juridisch geen hinder mag hebben van de agrarische 
omgeving) in plaats van ‘burgerwoning’.

6: LTO is het niet mee eens dat het wonen in het buitengebied ten goede komt aan de ruimtelijke 
kwaliteit, het aanzien en de beleefbaarheid wordt niet versterkt.
Reactie: In de visie van De Wolden komt deze stelling niet terug. Wel wordt aangegeven dat wonen 
in het buitengebied een optie is, passend is in het gebied, en onder voorwaarden mogelijk zal worden 
gemaakt. 

7: De visie geeft aan dat in VAB’s ook mogelijkheden liggen voor bedrijven. LTO heeft een voorkeur 
van bedrijven die niet botsten met de agrarische belangen.  
Reactie: De visie staat een menging van functies in het buitengebied voor. Zo is er ook ruimte voor 
recreatiebedrijven en kantoorfuncties. De visie geeft niet aan waar dit wel of niet mag, maar geeft 
aan dat de kwaliteit van het gebied moet blijven behouden en worden versterkt. Beleidsmatig zal een 
zorgvuldige afweging plaatsvinden voor het toestaan van gevoelige objecten.



8: LTO stelt vast dat in de beleidsvorming rond paardenhouderij een positieve grondhouding geldt. 
LTO ziet dit graag verder door het bedrijfsmatig houden of fokken van paarden ruimtelijk te facilite-
ren. 
Reactie: De visie is positief over de paardenhouderij, en wil deze in de gemeente verder uitbreiden. 
Welke regeling hierbij gaat horen, is geen onderdeel van de visie, maar van het bestemmingsplan.

9: LTO vraagt zich af of gestreefd kan worden naar een instrument waar alle regelgeving in wordt 
opgenomen. 
Reactie: Het overkoepelende beleidsuitgangspunt voor alle sectoren wordt gegeven in de structuurvi-
sie. Hiermee wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met sectorale regelgeving. In de regelgeving 
zal dit onderscheid (nog) blijven bestaan.

10: LTO is het niet eens met de stelling dat hobbyboeren de nieuwe beheerders van het platteland 
worden.

Reactie: De visie geeft aan dat er naast de gangbare landbouw in de toekomst ook ruimte zal zijn 
voor hobbyboeren. Zij zullen een onderdeel van de beheerders van het platteland worden, maar de 
agrarische bedrijvigheid blijft de komende jaren de grootste grondgebruiker.

Natuur en milieu

1: Meer aandacht voor milieu
Reactie: In de structuurvisie is een paragraaf over milieu toegevoegd.

2: Leefbaarheid wordt volgens natuur en milieu bepaalt door de natuurwaarden. Het beleid dient 
erop gericht te zijn die waarde te behouden en versterken.
Reactie: Natuur wordt als apart thema genoemd in de structuurvisie en vormt geen onderdeel van 
het thema leefbaarheid, wat meer is gericht op de sociale ruimtelijke kant van de gemeente.

3: Het landschap wordt voor een groot deel bepaald door de landbouwactiviteiten. Schaalvergroting 
past slechts zeer beperkt en onder strikte voorwaarden van natuurbehoud.
Reactie: De visie gaat er vanuit dat bij ontwikkelingen het landschap behouden en versterkt moet 
worden. Het landschap bestaat in de structuurvisie uit landbouw, natuur, en de karakteriserende 
bebouwingen. Schaalvergroting past in alle gebieden, onder voorwaarden van de kwaliteit van het 
landschap. Natuurbehoud vormt een onderdeel van het landschap.

4: Advies om door de ogen van de toerist naar het gebied te kijken, en een aantal aanpassingen te 
doen zoals: opknappen oude zandwegen, duidelijke bewegwijzering. 
Reactie: De visie geeft in hoofdlijnen aan hoe de recreatie de komende jaren kan worden verbeterd. 
In een uitvoeringsplan voor routestructuren zal op details worden ingegaan.

Toeristisch platform

In de visie op recreatie is het belangrijk aandacht te geven aan de aanwezigheid van meerdere doel-
groepen in de markt. Voor alle doelgroepen moet productaanbod zijn. Daarnaast is het belangrijk 
dat samenwerking en communicatie worden bevorderd. In De Wolden kan een extra economische 
stimulans worden verkregen door seizoensverlenging en tenslotte moet door een gerichte promotie 
duidelijk zijn waar de recreant kan recreëren.
Reactie: De aangeven punten zijn in de visie opgenomen en zullen de komende jaren door de ge-
meente worden uitgedragen.

Ondernemersplatform

1: Vergrijzing positiever benaderen. 
Reactie: De vergrijzing biedt kansen voor deze specifieke doelgroep. Dit is een demografisch gege-
ven waar de gemeente op in speelt om de voorzieningen passend bij een doelgroep te behouden.

2: Krimp kan volgens het ondernemersplatform worden voorkomen door meer vraag te creëren. 
Reactie: De structuurvisie doet geen uitspraak over of krimp kan worden voorkomen. In de struc-
tuurvisie wordt gekozen voor aanbod gerelateerd gebouwd in 5 kernen. Ook in de kleine kernen en 
de linten zijn mogelijkheid voor nieuwbouw, maar reagerend op vraag.



3: Binnen het gemeentelijke recreatiebeleid is tot nu toe ingezet op kleinschalige ontwikkelingen. 
Het platform vraagt zich af waarom de visie niet ook inzet op het trekken van grootschalige ontwik-
kelingen naar de gemeente.
Reactie: De structuurvisie gaat ervan uit dat alleen inzetten op kleinschalige ontwikkelingen niet 
voldoende is om de toeristische sector te zien als banenmotor en als toename van het aantal beste-
dingen in de lokale voorzieningen. De gemeente zet daarom naast kleinschalige ontwikkelingen in op 
middelgrote accommodaties (verblijfsrecreatie) en dagattracties.

4: De robuuste verbinding mag geen bedreiging worden voor de agrariërs. Deze moeten voldoende 
mogelijkheden hebben voor uitbreidingen.
Reactie: De robuuste verbinding wordt in de structuurvisie niet begrensd, maar als strategische pijl 
aangegeven. Pas als de percelen daadwerkelijk worden ingericht als EHS, dan kunnen in de begrens-
de gebieden restricties voor de landbouw gaan gelden. Dit is nu niet het geval.



De gemeente in cijfers
De gemeente De Wolden telt in 2010 ongeveer 23.400 inwoners verdeeld over een ruime 9000 
huishoudens. De huishoudens liggen verspreid over de gemeente, in de kernen en het bijbehorende 
buitengebied. Zuidwolde is de grootste kern met  6431 inwoners verspreid over 2580 huishoudens 
in 2008, gevolgd door Ruinen (3698 inwoners en 1533 huishoudens) en Ruinerwold (3701 inwoners 
en 1472 huishoudens) en de Wijk (2858 inwoners en 1170 huishoudens). Koekange is de vijfde kern 
met 2350 inwoners over 810 huishoudens.

In de gemeente zijn 5830 personen werkzaam. Het grootste deel daarvan werkt in de landbouw 
(1200 personen), gevolgd door 1000 personen in de handel. Zowel in de bouw, in de zakelijke dienst-
verlening en de gezondheidszorg werken een ruime 500 mensen. Onderwijs (474), industrie (308) en 
horeca (287) zijn vervolgens de grootste werkgevers. De overheid (206) en de financiële instellingen 
(85) en overige bedrijvigheid sluiten de rij,

81% van de totale oppervlakte in De Wolden is agrarisch in gebruik. Binnen de landbouw is de vee-
teelt de grootste grondgebruiker. 10% is bos en natuur en de overige 9% is bebouwd gebied.

Het afwisselende landschap van De Wolden, met bos en heide, heeft jaarlijks een kleine 360.000 
overnachtingen en ruim 80.000 bezoekers aan attracties en bezienswaardigheden2).

Bijlage 2 De Wolden in cijfers
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2 Beleidsplan recreatie en toerisme De Wolden 2008 - 2010





Vrijkomende agrarische bebouwing
In de Ontwerp Omgevingsvisie van de provincie Drenthe staat het volgende beleid geformuleerd ten 
aanzien van vrijkomende agrarische bebouwing. 
“Veel bedrijvigheid op het platteland vestigt zich in vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Voor-
heen was het provinciale beleid ten aanzien van het gebruik en/of het herinrichten hiervan nogal 
restrictief. Wij willen dat gemeenten nu in principe zelf gaan bepalen welke activiteiten zij willen 
toestaan in de VAB. Wij stellen wel enkele randvoorwaarden.
•	 De	invulling	van	de	VAB	doet	geen	inbreuk	op	de	ruimtelijke	kwaliteit	(zie	paragraaf	4.1);
•	 De	nieuwe	bedrijfsactiviteit	heeft	geen	negatieve	gevolgen	voor	de	hoofdfunctie	van	het	gebied;
•	 De	nieuwe	bedrijfsactiviteit	is	kleinschalig	van	aard;
•	 De	woonfunctie	van	de	VAB	blijft	gehandhaafd.”

De provincie heeft dit beleid geformuleerd op basis van het onderzoek “Vrijkomende Agrarische Be-
bouwing	 in	Drenthe,	onderzoek	naar	huisvestingsmogelijkheden	voor	niet-agrarische	bedrijven”3). 
Dit onderzoek bevatte de volgende bevindingen en conclusies:
•	 Bevindingen:	

* als de mogelijkheden voor bedrijfsvestiging in een VAB zouden worden verruimd, of zelfs ge-
stimuleerd, zal dat vier gunstige effecten hebben:
- er hoeft minder bedrijventerrein te worden uitgegeven, omdat meer bedrijven zicht nu in 
een	VAB	vestigen;

- er is kans op ruimtelijke verbetering op het platteland, doordat panden en erven worden 
opgeknapt en doordat storende gebouwen worden afgebroken en deels vervangen door 
betere	passende	nieuwbouw;

- het ondernemersklimaat verbetert doordat bedrijven zich kunnen huisvesten op een manier 
die	bij	hun	past;

- de leefbaarheid van de dorpen verbetert, door de vestiging van jonge, economisch actieve 
bewoners	die	een	sterk	binding	hebben	met	het	dorp;

* In één op de zes boerderijen in Drenthe zit nu al niet-agrarische bedrijvigheid, met gemiddeld 
bijna	3	werkzame	personen.	Dit	gaat	vrijwel	altijd	probleemloos;

* Veel kleine bedrijven willen wonen en werken combineren. Locatie en pand moeten dus zake-
lijk	en	privé	aanspreken;

*	 Vraag	wordt	afgeremd	door	prijzen	en	regels;
* er blijven de komende jaren boerderijen (panden) op de markt komen, maar grpte leegstand 
wordt	niet	verwacht;

*	 Stoppende	boeren	staan	positief	tegenover	zakelijk	hergebruik	van	hun	boerderijen;
*	 Huidig	Drenst	beleid	biedt	ruimte,	maar	wordt	als	streng	ervaren;

•	 Advies:	boerderijen	als	woon-werk	locaties:
* Het hoofddoel van het Drentse VAB-beleid moet zijn: het stimuleren van zakelijk hergebruik 

van VAB’s om zo leefbaarheid, werkgelegenheid en ruimtelijk kwaliteit in Drenthe te verster-
ken;

*	 Bedrijvigheid	kan	worden	gehuisvest	in	hoofd-	en	in	bijgebouw;	wel	dient	er	altijd	een	woon-
functie	bij	het	pand	te	blijven;

* Het totaal aantal vierkante meters zou niet moeten toenemen en de kwaliteit van de bebou-
wing en de wijze waarop dat in de omgeving en het landschap is ingepast wordt in alle gevallen 
getoetst	door	de	gemeente;

* Op gemeentelijk niveau (en dus niet op provinciaal niveau) opstellen van een positieve lijst van 
toegestane activiteiten (met de mogelijkheid om van geval tot geval ook bedrijven van buiten 
de	lijst	toe	te	laten);

* Toestaan van detailhandel, maar daar een beperking aan te stellen in de vorm van een beperkt 
aantal	vierkante	meters;

* Over de hele lijn veel maatwerk per gemeente mogelijk maken.

Het onderzoek sluit als volgt af: vrijkomende agrarische bebouwing is geen probleem maar een kans. 
Het Drentse platteland verandert van karakter. De landbouw heeft zijn dominante positie verloren en 
nieuwe functies als natuur en wonen hebben sterk aan belang gewonnen. Maar natuur en landschap 
zijn niet de enige zaken die het karakter van het platteland bepalen: ook de combinatie van wonen 
en werken past daar van oudsher bij. Het is nu zaak om daar, nu de landbouw sterk is gekrompen, 
een nieuwe invulling voor te vinden. De praktijk laat zien dat dit ook prima kan. 

Bijlage 3 Beleidskader
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3 “Vrijkomende Agrarische Bebouwing in Drenthe, onderzoek naar huisvestingsmogelijkheden voor niet-agrari-
sche	bedrijven”,	Duintop	Advies,	Paterswolde,	augustus	2008



Met een goed beleid kan bedrijvigheid in VAB’s een positieve bijdrage leveren aan de werkgelegen-
heid, de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe.

In	het	rapport	“Advisering	Vrijkomende	Agrarische	Bebouwing	Gemeente	de	Wolden”	4) is het vol-
gende voorstel op hoofdlijnen voor een VAB-beleid voor De Wolden gedaan:
•	 Doelstelling	van	het	beleid:	
*	 verbetering	van	de	leefbaarheid	in	de	dorpen	en	het	buitengebied;
* verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, door bevordering van hergebruik van panden, door 
tegengaan	van	leegstand	en	ongewenst	gebruik	en	door	verbetering	van	panden	en	erven;

*	 versterking	van	het	economische	draagvlak;
•	 Uitgangspunten	hierbij	zijn:

* een bedrijfsmatig invulling van een VAB is mogelijk en gewenst. Dit wordt duidelijk uitge-
dragen naar de markt: makelaars, ondernemers, bewoners. De basishouding is daarmee ja, 
mits;

* hergebruik van bestaande panden is het uitgangspunt, en niet het volbouwen van het plat-
teland. Het principe is daarom dat bestaande vierkante meters mogen worden hergebruikt, 
dat sloop/herbouw onder voorwaarden eveneens mag, maar dat nieuwe uitbreidingen niet zijn 
toegestaan;

•	 Uitwerking	van	het	beleid:
* er wordt gewerkt met positieve lijsten (toegestane activiteiten) waarbij de gemeente de mo-

gelijkheid heeft om bedrijvigheid die niet op de lijst is opgenomen bij wijze van uitzondering 
toch	toe	te	staan	om	zich	in	een	VAB	te	huisvesten;

* de gemeente wijst zones aan met daarin nadere bepalingen ten aanzien van de toegestane 
functies binnen dit zone. De volgende zones worden voorgesteld: 
-	 in	zone	a,	de	bebouwde	kom	plus	de	doorgaande	verbindingswegen,	is	veel	toegestaan;
-	 zone	b	is	het	buitengebied:	hierbinnen	zijn	minder	activiteiten	toegestaan;
- zone c omvat natuurgebieden en andere ‘kwetsbare’ gebieden: slechts weinig activiteiten 
toegestaan;

*	 monumentale	panden	zijn	beschermd;
* bedrijfsmatige invulling mag in zowel het hoofdgebouw als het bijgebouw plaatsvinden. Bui-
tenopslag	 is	niet	toegestaan.	Parkeren	dient	op	eigen	erf	te	geschieden.	Er	moet	altijd	een	
woonfunctie	bij	het	pand	blijven;

*	 verhuren	aan	andere	ondernemers	is	toegestaan;
*	 de	bestaande	rood-voor-rood	regeling	moet	worden	aangepast;
*	 uiteraard	blijven	welstandsnormen	gelden;
*	 detailhandel	toestaan,	maar	te	beperken	in	omvang	(voorstel	grens	van	60	m2)~+
*	 horeca	toestaan;	eventueel	aangeven	in	welke	zones	wel	en	welke	niet.

Natuurlijk Recreatie Drenthe, Ontwikkelingsperspectief De Wolden
In	het	rapport	 ‘Natuurlijk	Recreatie	Drenthe,	Ontwikkelingsperspectief	De	Wolden’	(oktober	2007)	
wordt het ontwikkelingsperspectief in de gemeente De Wolden beschreven voor recreatie, natuur en 
landschap. Het rapport is opgesteld door een projectgroep met daarin vertegenwoordigd de Milieufe-
deratie	Drentje,	RECRON	Drenthe	en	de	gemeente	De	Wolden.	Het	rapport	moet	worden	gezien	als	
advies dat een bouwsteen is voor de Structuurvisie.

De volgende zes ontwikkelingskansen zijn benoemd:
•	 Robuuste	verbinding	-	plus:	realiseren	van	een	robuuste	verbinding	(Dwingelderveld	plus	flanken	

en randzone naar Ruiner AA, robuuste verbinding via Boswachteruih Ruinen, Zuidwolde-Oost, en 
beekdal	van	de	Reest);

•	 Zonering	robuuste	verbinding	in	rustig	–	druk:	de	verblijf-	en	dagrecreatie	concentreert	zich	aan	
de intensievere westzijde van deze verbinding, terwijl de rustigere extensievere delen van de ro-
buuste	verbinding	aan	de	oostzijde	liggen;

•	 Landschapsversterking	esdorpenlandschap	Ruinen	–	Ansen;
•	 Ontwikkelingszones	in	randzone	huidig	recreatief	gebied:

* gezamenlijke ontwikkelingszone voor verblijfsrecreatie, natuur en landschap aan de westzijde 
van	Boswachterij	Ruinen;

* ontwikkelingsgebied ten noorden van de Hoogeveense vaart, bij de nieuw te realiseren zand-
winning	bij	de	fietsbrug	over	de	A28	voor	verblijfsrecreatie	en	natuur;
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4	“Advisering	Vrijkomende	Agrarische	Bebouwing	Gemeente	de	Wolden”,	Van	Werven	-	locale	en	regionale	eco-
nomische	ontwikkeling,	Groningen,	oktober	2008



* de gemeente heeft de wens om één grootschalig verblijfsrecreatiebedrijf te realiseren, bij 
voorkeur	nabij	Zuidwolde;

* gezamenlijke ontwikkelingszone voor verblijfsrecreatie, natuur en landschap ten noordwesten 
van	Zuidwolde;

•	 Ontwikkelingszone	Ruinerwold:	mogelijkheden	voor	verblijfsrecreatie	langs	het	water	van	de	Wold	
Aa,	in	combinatie	met	natuur	en	landbouw;

•	 Ecoducten	koppelen	aan	recreatieve	ontsluiting.

Daarnaast zijn er wenselijke uitbreidingsrichtingen voor de recreatiebedrijven aangegeven.

Beleidsplan Recreatie & Toerisme gemeente De Wolden
In	de	Toekomstvisie	De	Wolden	2020	staat	dat	het	gemeentebestuur	zich	de	komende	jaren	sterker	
wil	profileren	met	recreatie	en	toerisme.	De	economische	betekenis	van	de	sector	is	groot:	een	op	
de	8	banen	in	De	Wolden	zijn	gerelateerd	aan	de	sector.	Voor	de	komende	jaren	ligt	de	uitdaging	in	
de	uitbreiding	van	de	recreatief-toeristische	sector.	Het	doel	is	10%	meer	overnachtingen	(400.000	
per jaar) te halen. Dit kan bereikt worden door betere promotie, meer arrangementen, meer over-
nachtingaccommodaties, betere en ruimere accommodaties, seizoensverlenging en uitbreiding van 
het aantal kampeerplaatsen.

De uitgangspunten die de gemeenteraad van De Wolden in haar Toekomstvisie heeft opgetekend op 
het gebied van recreatie en toerisme zijn: 

•	 De	Wolden	profileert	zich	met	bedrijvigheid	met	het	accent	op	toerisme	en	uitstekende	mogelijk-
heden om recreatie met zorg te combineren. 

•	 De	Wolden	stimuleert	de	landbouw	en	toeristische	bedrijven,	maar	ook	inwoners	mee	te	werken	
aan het behoud van het waardevolle landschap. 

•	 De	Wolden	schept	voorwaarden	voor	verder	ontwikkeling	van	overwegend	kleinschalige	bedrijvig-
heid, mogelijkheden voor startende ondernemers en innovatie in landbouw en natuurbeheer. 

Het collegeprogramma wordt aangeven dat het college een voorwaardenscheppende rol heeft als het 
gaat om recreatie en toerisme. Deze rol wil het college invullen door: 
•	 Bij	nieuwe	initiatieven	nadrukkelijk	uit	te	gaan	van	het	credo	‘ja,	mits’.	
•	 Het	actualiseren	van	het	beleidsplan	Recreatie	en	Toerisme.	
•	 Het	waar	mogelijk	realiseren	van	nieuwe	voet-,	fiets-,	en	ruiterpaden.	

Notitie ‘Blijvend bos’ in gemeente De Wolden
De	notitie	“’Blijvend	bos’	in	gemeente	De	Wolden”	(mei	2003)	5) is een aanvulling op het Landschaps-
beleidsplan	van	de	gemeente	en	gaat	specifiek	 in	op	de	mogelijkheden	en	onmogelijkheden	voor	
blijvend bos. Het gaat hierbij om het schetsen van een afwegingskader waarin blijvend bos één van 
de vele aspecten is die in het landelijk gebied van De Wolden een plek kan krijgen. Het doel van de 
notitie is: “Het bieden van handvatten voor het omgaan met aanvragen voor de aanleg van blijvend 
bos	in	de	gemeente	De	Wolden.”

In	totaal	zijn	13	deelgebieden	benoemd	op	basis	van	landschappelijke	en	ruimtelijke	verschillen.	Per	
landschapstype c.q. deelgebied wordt een voorstel voor de te kiezen strategie gedaan. De strate-
gieën zijn: 
•	 Strategie	1	-	Geen	ontwikkeling	van	blijvend	bos:	deze	strategie	geldt	grofweg	voor	de	beekdalen	

en de essen, maar bijvoorbeeld ook op plekken waar bos openheid kan aantasten. Deze gebieden 
hebben een hoge landschappelijke waarde, het toevoegen van bos zou afbreuk doen aan het be-
staande landschap en/of ecologische waarden in geval van bijvoorbeeld weidevogelgebieden. 

•	 Strategie	2	-	In	principe	niet,	tenzij…:	deze	gebieden	hebben	een	hoge	landschappelijke	waarde	
en blijvend bos wordt in deze gebieden in principe niet toegestaan. In uitzonderingsgevallen kan 
de	aanleg	van	bos	een	meerwaarde	hebben.	Mits	voldaan	wordt	aan	een	aantal	specifieke	criteria	
en mits de bosaanleg een grote meerwaarde met zich meebrengt. De criteria worden beschreven 
bij de deelgebieden, omdat deze direct betrekking hebben op het landschapstype, deelgebied of 
onderdeel	daarvan;
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5	“‘Blijvend	bos’	in	de	gemeente	De	Wolden”,	Oranjewoud,	mei	2003



•	 Strategie	3	-	Optiegebied	voor	blijvend	bos:	de	ontwikkeling	van	blijvend	bos	in	deze	gebieden	
kan bijdragen aan behoud, herstel dan wel versterking van de landschapstypen en structuren. Het 
bos levert een bijdrage aan de bescherming of ontwikkeling van natuurwaarden en/of heeft een 
positief effect op de recreatie in dat gebied. 

Waterplan De Wolden 2008 - 2012
Het	“Waterplan	De	Wolden	2008	–	2012”	(22	januari	2008)	heeft	als	doel	om	het	waterbeleid	binnen	
de gemeente en tussen de waterpartners (gemeente, waterschap, provincie) op elkaar af te stem-
men. Het waterplan bevat de gezamenlijke visie van de waterpartners op het gewenste waterbeheer 
binnen de kernen van de gemeente en het landelijk gebied. Daarnaast is in het waterplan een pakket 
aan maatregelen opgenomen dat het waterbeheer in De Wolden moet verbeteren.

Het waterplan is opgebouwd rondom de volgende zeven thema’s:
•	 Water	ten	overvloede	of	waterschaarste:	de	gemeente	en	het	waterschap	zetten	in	op	het	realise-

ren van ruimte voor water door andere integrale gebiedsprojecten, het vaststellen en reserveren 
van gebieden voor het vasthouden en bergen van water onder extreme omstandigheden, het ver-
ruimen van waterlopen en het realiseren van meer ruimte voor water in bebouwd gebied. Tevens 
worden	grondwaterproblemen	nader	onderzocht	en	aangepakt;

•	 Helder	en	natuurlijk	water:	de	gemeente	en	het	waterschap	sluiten	aan	bij	de	gebiedsprocessen	
vanuit	 de	 Europese	 Kaderrichtlijn	Water.	 Daarnaast	worden	 bronnen	 van	waterverontreiniging	
onderzocht en aangepakt, zoals de inlaat van gebiedsvreemd water en de oorzaken van pro-
bleemstoffen zoals nutriënten, koper, zink en bestrijdingsmiddelen. De gemeente zal actief het 
principe van Duurzaam Bouwen ondersteunen en zo het verontreinigen van het oppervlaktewater 
tegengaan.	 Er	 is	 aandacht	 voor	 een	 goede	 grondwaterkwaliteit	 voor	 de	 grondwaterwinningen	
voor de drinkwatervoorziening en bescherming van de grondwaterkwaliteit in grondwaterbescher-
mingsgebieden. Voor het verbeteren van het ecologisch functioneren van water in de gemeente 
wordt met name ingezet op de herinrichting van waterlopen en het realiseren van ecologische 
verbindingen.

•	 Water	in	de	ruimtelijke	ordening:	de	gemeente	en	het	waterschap	willen	een	goed	gezamenlijk	
toetskader hanteren zodat bij ontwikkelingen de randvoorwaarden voor water in een vroeg sta-
dium bekend zijn. Ook zal een waterkansenkaart voor De Wolden worden ontwikkeld, die inzicht 
geeft	in	de	gevolgen	en	kansen	van	toekomstige	ontwikkelingen	op	het	waterbeheer;

•	 Riolering	en	het	afkoppelen	van	hemelwater:	de	gemeente	en	het	waterschap	gaan	waterkwali-
teitsknelpunten door overstorten en water-opstraat- knelpunten nader onderzoeken en aanpak-
ken. 

De	gemeente	onderschrijft	een	afkoppeldoelstelling	van	gemiddeld	2%	per	jaar	in	de	kernen	van	de	
gemeente. Afkoppelen en hergebruik van water door particulieren en bedrijven wordt vanuit de 
gemeente gestimuleerd door middel van voorlichting. 

•	 Beheer	en	onderhoud:	de	gemeente	en	het	waterschap	richten	zich	met	name	op	het	afstemmen	
van de onderhoudbeheersplannen. Natuurvriendelijk beheer en onderhoud wordt in deze plannen 
opgenomen en vervolgens uitgevoerd. Ook worden de mogelijkheden voor de overdracht van het 
beheer en onderhoud van het stedelijke water van de gemeente naar het waterschap bekeken. In 
relatie	tot	waterkwaliteit	voert	de	gemeente	onkruidbestrijding	mechanisch	uit;

•	 Recreëren	en	beleven	van	water:	de	gemeente	en	het	waterschap	faciliteren	en	enthousiasmeren	
recreatie op en langs het water. Recreatiemogelijkheden worden benut bij bijvoorbeeld herinrich-
tingprojecten van waterlopen.

•	 Communicatie	en	educatie	als	dragers	voor	water:	het	succes	van	stedelijk	waterbeheer	is	mede	
afhankelijk van het waterbewust zijn van de burgers en bedrijven. De gemeente en het water-
schap richten een waterloket (één punt voor watervragen en -klachten) in en bevorderen de com-
municatie en educatie door bijvoorbeeld informatieborden op bijzondere waterplekken, lesboxen, 
prijsvragen of een watermarkt. Het beheer en onderhoud van schouwsloten en de mogelijkheden 
voor natuurvriendelijk beheer en onderhoud worden gecommuniceerd naar de bewoners en be-
drijven. Tevens is er aandacht voor waterbewuste initiatieven van burgers en bedrijven.

Het	uitvoeringsprogramma	van	het	waterplan	wordt	in	de	periode	van	2008	tot	en	met	2012	uitge-
voerd. Jaarlijks wordt het uitvoeringsprogramma geactualiseerd en na de eerste waterplanperiode 
van vijf jaar wordt het gehele waterplan geactualiseerd.



Beleidsnotitie Vergistingsinstallaties bij agrarische bedrijven
Het gemeentelijk beleid ten aanzien van vergistingsinstallaties bij agrarische bedrijven is neergelegd 
in	de	beleidsnotitie	“Vergistingsinstallaties	bij	agrarische	bedrijven”	(oktober	2007).	Het	beleid	is	als	
volgt:
•	 Vergistingsinstallaties	die	vallen	onder	categorie	A,	B	en	C	van	de	Handreiking	co-vergisting	 6) 

kunnen in principe gerealiseerd worden mits er sprake is van een agrarische nevenactiviteit en er 
een	functionele	relatie	bestaat	met	het	huidige	bedrijf;

•	 Voor	vergistingsinstallaties	in	de	categorie	D,	waar	mestvergisting	moet	worden	gezien	als	indu-
striële activiteit, geldt dat deze in principe moeten worden gevestigd op speciaal daarvoor aange-
wezen	bedrijfsterreinen;

•	 De	winning	van	bio-ethanol	als	zelfstandig	proces	behoort	tot	de	mogelijkheden	mits	aan	de	voor-
waarden	zoals	die	gelden	voor	vergistingsinstallaties	wordt	voldaan;

•	 Checklist	(toetsingscriteria	ten	aanzien	van	transport,	co-substraat	van	derden,	afvoer	digestaat	
en	reststromen,	landschappelijke	inpassing)	wordt	toegepast	op	alle	aanvragen;

•	 Medewerking	wordt	verleend	middels	vrijstellingverlening.

Fietspadenplan

------------------------------------------------------------------------

6 A. het bedrijf verwerkt eigen geproduceerde mest en voegt eigen en/of van derden afkomstige co-substraten 
(bijv.	maïs)	toe.	Het	digestaat	(restproduct)	wordt	op	de	tot	het	bedrijf	behorende	gronden	gebruikt;

 B. het bedrijf verwerkt eigen geproduceerde mest en voegt eigen en/of van derden afkomstige co-substraten 
toe.	Het	digestaat	wordt	op	de	tot	het	bedrijf	behorende	gronden	gebruikt	of	naar	derden	afgevoerd;

	 C.	het	bedrijf	verwerkt	aangevoerde	mest	geproduceerd	door	derden	en	voegt	eigen	en/of	van	derden	afkom-
stige	co-substraten	toe.	Het	digestaat	wordt	op	de	tot	het	bedrijf	behorende	gronden	gebruikt;

 D. het bedrijf verwerkt aangevoerde mest van derden en voegt eigen en/of van derden afkomstige co-sub-
straten toe. Het digestaat wordt als meststof afgeleverd aan derden.



Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Drenthe
De provincie Drenthe zet met de ontwerp omgevingsvisie in op meer verweving van functies en het 
versterken van de ruimtelijke kwaliteit door middel van bundeling. Drenthe moet zich kunnen ontwik-
kelen,	maar	moet	wel	Drenthe	blijven.	Kernpunten	en	beleidsopgaven	zijn:

•	 Landbouw	krijgt	ruimte	om	te	groeien	in	speciale	landbouwgebieden	(zie	kaart).
•	 Geen	nieuwe	intensieve	veehouderijbedrijven.
•	 Gemeenten	maken	afspraken	over	soort	en	aantal	woningen.
•	 Bestaande	woningen	worden	aangepast	aan	nieuwe	woonwensen.
•	 Grotere	natuurgebieden	koppelen	als	onderdeel	van	de	ecologische	hoofdstructuur.
•	 Gemeenten	worden	verantwoordelijk	voor	kleinere	natuurgebieden.
•	 Minder,	maar	wel	betere	verbindingen	met	andere	natuurgebieden.
•	 Bij	het	verbinden	van	natuurgebieden	wordt	zo	veel	mogelijk	gebruik	gemaakt	van	de	beekda-

len.
•	 Natuurgebieden	worden	minder	kwetsbaar	voor	klimaatveranderingen	door	‘klimaatmantels’.
•	 Versterken	van	niet-agrarische	activiteiten	in	het	buitengebied
•	 Gemeenten	mogen	beslissen	over	het	gebruik	van	vrijkomende	boerderijen.
•	 Geen	(weide)winkels	en	nieuwe	bedrijventerreinen	in	landelijk	gebied.
•	 Bedrijven	in	landelijk	gebied	bij	uitbreidingsplannen	verplaatsen	naar	bedrijventerrein.
•	 Ruimte	voor	grootschalige	attracties	in	Zuidoost-Drenthe.
•	 Meer	kleinschalige	recreatiemogelijkheden	bij	de	randen	van	de	steden.
•	 Versterken	van	bestaande	bedrijven	voor	toeristische	overnachtingen.
•	 Openbaar	vervoer	belangrijkere	rol	voor	toerisme.

In	onderstaand	figuur	 is	de	Visiekaart	 (ontwerp)	weergegeven	voor	Zuidoost	Drenthe	weergege-
ven.

Figuur	16.	Omgevingsvisie	Drenthe:	fragment	Ontwerp	Visiekaart	2020

De beekdalen
De beekdalen vormen, met de kanalen en de grondwaterlichamen, de kern van het Drentse water-
systeem.	De	beekdalen	verzorgen	de	waterafvoer	van	het	Drents	Plateau	en	bepalen	de	grondwater-
voorraad onder dit plateau. Ook zijn de beekdalen van grote waarde voor de natuur en bepalen ze 
in belangrijke mate de landschappelijke kwaliteit van Drenthe. Ruimte voor water zoekt de provincie 
vooral in de bovenlopen van de beekdalen. Door hier water vast te houden, wordt wateroverlast in 
de lager gelegen gebieden verkomen, vermindert de verdroging bovenstrooms, verbetert de water-
kwaliteit en neemt de grondwatervoorraad toe. 



Om de ruimte voor water te garanderen, voert de provincie een ‘nee, tenzij-beleid’. Dit betekent dat 
kapitaalintensieve functies zo veel mogelijk worden geweerd. Daarbij gaat het vooral om woon- en 
werkgebieden en bepaalde vormen van agrarisch grondgebruik, zoals glastuinbouw, kwekerijen en 
intensieve veehouderijen.

In perioden van intensieve neerslag kan in de beekdalen, vanwege hun natuurlijke lage ligging, wa-
teroverlast worden verwacht. Bij de inrichting en het beheer van het beekdal wordt hiermee rekening 
gehouden. Het provinciaal uitgangspunt is dat wateroverlast niet mag worden afgewenteld op be-
nedenstrooms	gelegen	gebieden	en	dat	de	grondwatervoorraad	onder	het	Drents	Plateau	behouden	
moet blijven en waar mogelijk worden aangevuld.

De beekdalen zijn als functie opgenomen op de visiekaart. Deze aanduiding geeft een verbijzondering 
aan van de functies landbouw en natuur. Voor een beekdal met een natuurfunctie streeft de provin-
cie naar het combineren van de natuur- en wateropgave. In de beekdalen met een landbouwfunctie 
streeft de provincie naar een betere waterkwaliteit en naar een waterhuishoudkundige inrichting die 
op de landbouw is 

Natuur
Binnen gebieden met de functie Natuur staat de ontwikkeling van de hoofdfunctie Natuur voorop. 
Daarbij gaat het om het behouden, herstellen en ontwikkelen van natuurwaarden. De visiekaart 
toont	een	globale	gebiedsindeling.	Er	is	een	ondergrens	gehanteerd	van	enige	tientallen	hectares.	
Andere functies kunnen onderdeel blijven uitmaken van deze gebieden. Zo zijn in deze gebieden ook 
aspecten van cultuurhistorie en landschap van belang. Andere ontwikkelingen zijn aanvaardbaar zo-
lang deze verenigbaar zijn met, of ten dienste staan van, de natuurontwikkeling. Vestiging en uitbrei-
ding	van	verblijfsrecreatie	wordt	getoetst	aan	het	beleid	voor	de	Ecologische	Hoofdstructuur	(EHS).	
De waterhuishouding wordt afgestemd op de natuur- en bosdoelstellingen en sluit zo dicht mogelijk 
aan bij een ‘natuurlijke’ waterhuishouding.

Als	gevolg	van	het	robuuster	maken	van	de	EHS	verliezen	enkele	verbindingszones	de	EHS-status.	
Daar staat tegenover dat andere verbindingszones worden versterkt, onder meer door ze op te ne-
men in de multifunctionele strategie.

Robuuste landbouw
De provincie biedt de landbouw maximale speelruimte in de gebieden die op de visiekaart als land-
bouwgebieden zijn aangeduid, binnen de kaders van de kernkwaliteiten. Dat betekent dat ontwikke-
lingen in deze gebieden geen negatief effect mogen hebben op de landbouw. In deze gebieden wordt 
gestreefd naar een waterhuishoudkundige inrichting die is afgestemd op de functie landbouw.

Multifunctionele gebieden
De afgelopen decennia hebben veel gebieden in Drenthe een ontwikkeling doorgemaakt die gericht 
was op één bepaalde functie. Hierdoor zijn op veel plaatsen scherpe landschappelijke overgangen 
ontstaan (bijvoorbeeld tussen natuur en landbouw of tussen stad en land). Dit beleid zet de provincie 
door voor de robuuste gebieden voor landbouw, natuur en stedelijk netwerken. De overige gebieden 
kenmerken zich door het naast elkaar voorkomen van meerdere functies. In één gebied kan bijvoor-
beeld zowel landbouw, natuur, recreatie als wonen voorkomen. Dit worden multifunctionele gebie-
den genoemd. In tegenstelling tot de robuuste systemen is in deze gebieden geen sprake van een 
hoofdfunctie die leidend is in de ordening. In deze gebieden zijn meerdere functies van belang. Naast 
water,	landbouw	en	natuur	gaat	het	in	de	meeste	gevallen	om	recreatie.	Er	is	in	deze	gebieden	een	
duidelijke samenhang tussen de genoemde functies en de aanwezige kernkwaliteiten. Het behouden 
en ontwikkelen van functies en kernkwaliteiten gebeurt hier gebiedsgericht en met maatwerk.

Snelwegpanorama
De	A28	tussen	Meppel	en	Hoogeveen	is	aangegeven	als	snelwegpanorma.	De	provincie	wil	de	bele-
ving van het Drentse landschap versterken. Als inspiratie heeft de provincie het concept van de ‘land-
schaps- en wegpanorama’s’ geïntroduceerd. Dit zijn zichtlocaties van karakteristieke landschapsty-
pen of het contrast tussen stad en land, gezien vanaf de hoofdinfrastructuur.



Gebiedsvisie tussen Klaverblad Hoogeveen en provinciegrens Overijssel
Doel: 
•	 afstemming	van	een	aantal	lopende	ontwikkelingen	langs	de	N48.
•	 De	Gebiedsvisie	vormt	ook	de	aanzet	voor	een	landschapsplan	N48.

Het plangebied van de visie omvat het esdorpenlandschap op de rug van Zuidwolde, het veldontgin-
ningslandschap te westen van d rug (kleinschalig) en het veld- en hoogveenontginningslandschap 
ten oosten van de rug (grootschalig) en het beekdallandschap van de Reest aan de zuidrand van 
het plangebied. Bij toekomstige ontwikkelingen moet erop worden gelet dat de verschillen tussen de 
diverse landschappelijke structuren niet vervagen.

Vertrekpunt	van	de	Visie	vormt	het	POP	II	(2004).	Aan	delen	van	het	plangebied	worden	hoge	land-
schappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden toegekend. De mogelijkheden voor dorpsuit-
breiding of uitbreiding van bestaande recreatieve voorzieningen zijn beperkt. 
In het gebied zijn een aantal gebieden waarvoor beperkingen gelden (geluidscontouren, beschermd 
dorpsgezicht	Ten	Arlo,	EHS	contouren,	Robuuste	verbinding).	Het	gebied	rond	Zuidwolde	heeft	daar-
door weinig marge voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

De opgaven:
Reconstructie N48 
De	weg	wordt	opgewaardeerd	naar	“doorstroomroute”.	Hiervoor	wordt	de	weg	verbreed,	en	moeten	
de aansluitingen ongelijkvloers worden gemaakt. 
Voor Zuidwolde betekent dit het verdwijnen van de huidige twee gelijkvloerse aansluitingen. In 
plaats daarvan komt een nieuwe aansluiting ter hoogte van de Oosterweg.
	Veel	van	de	huidige	(gelijkvloerse)	kruisingen	voor	fietsers	en	voetgangers	moeten	verdwijnen.	De	
gevolgen voor de recreatieve mogelijkheden en de toegankelijkheid van het landschap vanuit Zuid-
wolde moeten onderzocht worden.
De	visie	wil	ook	een	aanzet	geven	voor	een	omgevingsontwerp	bij	het	project	N48.

Robuuste verbindingszone
Ten	 oosten	 van	de	N48	moet	 een	Robuuste	Verbinding	 komen,	 die	 de	 natuurcomplexen	 van	het	
Drents	Plateau	en	de	Sallandse	Heuvelrug	gaat	verbinden.	De	ontwikkeling	van	de	Robuuste	Verbin-
ding	brengt	een	flinke	transformatie	van	het	landgebruik	met	zich	mee.	Vooral	de	afwisseling	tussen	
open en besloten gebieden is punt van aandacht.

Bouwopgaven Zuidwolde
Er	moet	bekeken	worden	welke	mogelijkheden	er	zijn	voor	nieuwe	woningbouwlocaties,	uitbreiding	
van	bedrijventerreinen	(kleinschalig)	en	recreatiebedrijven	(binnen	de	EHS	contour)	.	Zuidwolde	wil	
zich	profileren	als	“groen,	recreatief	dorp”.	Welke	lokaties	en	manieren	van	indrichting	horen	daar-
bij?

De landinrichting Zuidwolde
Deze blijft in de studie buiten beschouwing.

De visie:
De	N48	is	een	landschappelijke	route	met	minimale	barrièrewerking
Zuidwolde	is	een	dorp	in	een	fijnmazig	recreatief	netwerk
Zuidwolde	is	een	groen	dorp;	het	landschap	plooit	naar	binnen	tot	diep	in	de	dorpskern.

Uitwerking van de visie:
•	 Open	coulissenlandschap	met	zichtbare	stuwwal	aan	de	oostzijde	van	Zuidwolde,	verspreide	be-
bouwing	op	erven	en	in	gehuchten	aan	de	zuidzijde;	

•	 Zuidwolde	grenzeld	aan	bosschages	van	de	RV	aan	de	noordzijde.	
•	 Richtinggevende	uitspraken	over	de	N48,	Zuidwolde,	en	de	Robuuste	Verbinding.
•	 De	rand	van	de	stuwwal	moet	vanuit	de	N48	zichtbaar	blijven.
•	 Maak	een	weg	in	het	landschap	(en	geen	barrière).
•	 Denk	bij	 gebiedsontwikkeling	 en	weginrichting	 aan	de	 beleving	 vanuit	 de	weg	 en	 zicht	 op	 de	

weg.
•	 Maak	van	de	N48	een	mooie	weg	met	een	helder	profiel	en	een	terughoudende	vormgeving.
•	 Wees	zuinig	met	verlichting	langs	de	N48.
•	 Nieuwe	kunstwerken	van	de	N48	verstoren	de	rand	van	de	stuwwal	niet	(tunnels).
•	 Zuidwolde	aan	een	nieuwe	afslag	van	de	N48	(Oosterweg).



•	 De	landschappelijke	“kamer”	tussen	de	Boslaan	en	de	N48.
•	 Nieuwe	ecoducten	over	de	N48:	langgerekte	bosstroken.
•	 Plaats	voor	een	Robuuste	Verbinding	(gebruik	de	bosrestanten,	en	handhaaf	het	open	karakter).

Toekomstbeeld voor de Robuuste Verbindingszone:
Er	 zijn	al	afspraken	gemaakt	 in	het	kader	van	de	 ILG-projecten	en	het	Afsprakendocument	 IPO-
LNV.	Het	handboek	Robuuste	Verbindingszones	is	leidend	voor	de	uitwerking,	en	er	is	een	plan-MER	
waarin	die	uitwerking	is	vastgelegd.	En	in	het	ontwerp-gebiedsplan	is	voor	de	RV	aangegeven	welke	
percelen ingericht zullen worden als RV.
Landschappelijke inrichtingsprincipes voor de RV:
•	 De	ecosysteemtypen	Grasland	en	Bos	van	arme	en	(matig)	rijke	zandgronden	continue	laten	zijn	

en waar mogelijk te versterken, ze mogen elkaar daarom in principe niet kruisen.
•	 Een	bosverbinding	die	volledig	continue	 is,	de	graslandverbinding	heeft	enkele	hiaten	waar	ze	

kruist met het bos. Op deze plaatsen kan gezocht worden naar een intermediair ecosysteem-
type.

•	 De	RV	aanleggen	als	ononderbroken	zone,	waarbij	het	vanuit	landschappelijke	overwegingen	aan	
te raden is om enkele lange doorzichten open te houden.

•	 De	percelen	die	omgevormd	worden	tot	bospercelen	zullen	onderling	verbonden	moeten	worden,	
bij	voorkeur	op	verschillende	afstanden	van	de	N48	waardoor	de	afwisseling	van	vergezichten	en	
besloten kamers behouden blijft.

•	 De	 transformatie	van	agrarische	grond	naar	natuurgrond	betekent	dat	deze	 terreinen	moeten	
verschralen. 

•	 Extensieve	recreatie	in	combinatie	met	landschapsbouw	is	aan	de	rand	van	de	RV	denkbaar,	op	
boerenerven.

Toekomstbeeld voor Zuidwolde en omgeving:
Wonen
•	 Woningbouw	op	nieuwe	erven	langs	bestaande	linten.	Langs	oude	occupatielijnen		worden	nieuwe	
werven	geplaatst,	met	een	aantal	woningen	van	5-15	per	erf.

•	 Nieuwe	linten	in	het	landschap	toevoegen	aan	de	westkant	van	Zuidwolde.
•	 Gebruik	maken	van	de	‘geknipte’	west-oost	wegen	tussen	de	Ommerweg	en	de	N48	door	de	be-

staande wegen als aanknopingspunt te gebruiken.
•	 Een	nieuwe	woonwijk	op	het	terrein	Ekelenberg	die	het	landschap	het	dorp	inhaalt	en	de	bebou-

wing aan de zuidkant van Zuidwolde afrondt.

Werken
Bedrijvenlokaties	 als	 schakels	 in	 plaats	 van	 naar	 binnen	 gekeerde	 terreinen.	 Prioriteit	 heeft	 het	
herstructureren en verdichten van bestaande bedrijventerreinen, en een uitbreiding aan oostelijke 
zijde. De enige mogelijke plek voor 5 ha bedrijventerrein is aan de zuidkant van de nieuwe afslag bij 
Zuidwolde. 

Recreatie
Accommodaties	als	nieuwe	“kamers”in	het	 landschap.	Vooral	 rond	het	dorp	Zuidwolde,	en	 in	het	
Reestdal.		Nieuwe	grote	recreatiebedrijven	aan	de	westkant	van	Zuidwolde.	Oostelijk	van	de	N	48	
gaat het om kleinschalige, bijzondere vormen van recreatie, ook VAB’s kunnen daar een plaats in 
krijgen.

Infrastructuur
Vernieuwing van het recreatieve netwerk. Het bestaande recreatieve netwerk wordt in noord-zuid 
richting	aangevuld.	Een	rondje	stuwwal	(wandelpad),	en	een	rondje	velden	(fietspad).	

Toekomstvisie, actief en betrokken, De Wolden 2005-2020
- De Wolden is ook in de toekomst een sterke plattelandsgemeente met een rijke historie, waar-

devol landschap, variatie in bedrijvigheid en goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, 
welzijn,	sport	en	winkels;	

-	 De	Wolden	profileert	zich	met	bedrijvigheid	met	het	accent	op	toerisme	en	uitstekende	moge-
lijkheden om recreatie en zorg te combineren. Hiermee wordt actief ingespeeld op wensen die 
samenhangen	met	vergrijzing;	

- De Wolden schept voorwaarden voor verdere ontwikkeling van overwegend kleinschalige bedrij-
vigheid,	mogelijkheden	voor	startende	ondernemers	en	innovatie	in	landbouw	en	natuurbeheer;	

- De Wolden bewaakt en promoot de kwaliteit van het landschap en de woonomgeving, waaronder 
goed	onderhouden	wegen	en	groen;	



- De Wolden stimuleert de landbouw en toeristische bedrijven, maar ook inwoners, mee te werken 
aan	behoud	van	het	waardevolle	landschap;	

-	 De	Wolden	realiseert	betaalbare	woningbouw	voor	starters/	jongeren	en	jonge	gezinnen;	
- De Wolden realiseert woningbouw voor senioren, door zowel nieuwbouw als verbouw en levens-
loopbestendige	woningen;	

- De Wolden schept voorwaarden om voorzieningen in stand te houden door samenwerking van 
commerciële	organisaties	en	niet-commerciële	organisaties;	

- De Wolden investeert in optimale dienstverlening aan inwoners, ondersteuning van (netwerken 
van) ondernemers, dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen/ontmoetingscentra. 

In deze visie wordt de economische structuur versterkt door het toerisme te stimuleren en aan te 
sluiten bij de sterke kanten van De Wolden: landschap, kleinschaligheid en (veranderende) wensen 
van de eigen inwoners. 

Door innovatieve samenwerking tussen de commerciële dienstverleners (o.a. banken, detailhandel, 
recreatieve sector) en maatschappelijke organisaties (o.a. dorpshuizen, scholen, zorgaanbieders, 
woningbouwcorporaties en verenigingen), worden voorzieningen ontwikkeld die toegankelijk zijn 
voor zowel inwoners als toeristen. Door effectieve samenwerking, ook in het benutten van gebouwen 
en	andere	faciliteiten,	kan	De	Wolden	ook	in	2020	een	vitale	plattelandsgemeente	zijn.



De ontwikkelingen en trends die spelen in De Wolden zijn uitgangspunt voor verschillende beleids-
keuzes. Met andere woorden, als uitgangspunt voor de visie signaleert de gemeente met welke be-
langrijke veranderingen zij zal worden geconfronteerd.

Vergrijzing en Krimp  
De gemeente De Wolden wordt geconfronteerd met een krimp van de bevolking; er treedt een struc-
turele daling van de bevolking op. Volgens de prognose van de provincie Drenthe zal de omvang van 
de bevolking van De Wolden tussen 2009 en 2039 gemiddeld per jaar met ongeveer 1 % verminde-
ren. In 2010 wonen er in 23.400 inwoners in De Wolden en in 2040 zijn dit nog 16.800. De absolute 
afname is 6.600 personen in de totale periode. Dit is 28%. In onderstaande figuren is ook te zien 
dat De Wolden de Drentse gemeente is waar de krimp het grootst zal zijn. De Wolden krijgt zowel 
te maken met een afname van het aantal geboorten als een negatief migratiesaldi. Door krimp kan 
woningleegstand ontstaan en kan de kwaliteit van de leefomgeving afnemen. 

Figuur 17. Ontwikkeling bevolking Drentse gemeenten, absoluut en in percentages, gemiddeld per jaar in de 
periode 2009-2039 (bron: provincie Drenthe, ‘Bevolkingsprognose XVII’, augustus 2009. 

Net als veel gemeenten in Nederland wordt De Wolden geconfronteerd met een vergrijzing van de 
bevolking. Het absolute aantal ouderen neemt toe. In 2010 is het aantal 65 plussers 4500. In 2040 
zullen dit 6900 zijn. Met de afname van de totale bevolking in De Wolden is de toename percentueel 
nog groter, namelijk van 19% in 2010 naar 41% in 2040.

Het aantal huishoudens neemt af met 1520 van 9400 in 2010 naar 7880 in 2040. Dit is een afname 
van 16%. De samenstelling van de huishoudens verandert tevens. Het aantal alleenstaanden zal 
eerst absoluut gezien toenemen. Dit hangt samen met de vergrijzing en individualisering.

Bijlage 4 Trends en ontwikkelingen



Figuur 18. Toename van het aantal inwoners per 1.000 van de gemiddelde bevolking in de periode 2010 - 2039.

De beleidsopgave voor de toekomst richt zich op het zeer zorgvuldig uitbreiden van het woningaan-
bod. Bouwen voor leegstand moet worden voorkomen. Bij nieuwbouw kan worden ingespeeld  op de 
vraag van de toekomst: meer eenpersoonshuishoudens en meer ouderenhuisvesting. Diversiteit in 
woningbouw zoals gecombineerde woon-werk woningen en kangoeroewoningen bieden deze moge-
lijkheid.

Schaalvergroting in de voorzieningen
Een landelijke trend die consequenties heeft voor de leefbaarheid in de dorpen is de schaalvergro-
ting in de voorzieningen. Kleine dorpsscholen fuseren en worden brede scholen, waar kinderopvang, 
welzijn, peuterspeelplaats, bibliotheek en bijvoorbeeld de muziekschool worden gecombineerd. Door 
een verdere toename van de automobiliteit verliezen kleine dorpswinkels hun klanten aan de super-
markten in de grotere dorpen en de stad. Grotere bedrijven verhuizen naar stedelijke bedrijventer-
reinen met goede infrastructuur. In hoeverre kan en wil De Wolden de schaalvergroting in de voor-
zieningen sturen?

Landbouw
Het aantal landbouwbedrijven neemt in de gemeente, net als in heel Nederland, af. Er wordt een 
halvering van het aantal bedrijven verwacht in de komende 12 jaar. 



De bedrijven die ook hun toekomst in de agrarische sector behouden, breiden sterk uit en nemen dus 
in omvang toe. Een tweede categorie bedrijven start een tweede tak in de recreatie, zorg of klein-
schalige niet-agrarische bedrijvigheid. Deze verbreding komt ten goede aan de vitaliteit van het lan-
delijk gebied. Een derde categorie stopt met de agrarische bedrijfsvoering. Hierbij wordt veel gebruik 
gemaakt van de “Ruimte voor Ruimte-regeling. De regeling biedt de mogelijkheid om agrarische 
gebouwen te slopen en in ruil daarvoor een woning terug te bouwen. waardoor een kwaliteitsslag in 
het landelijk gebied wordt behaald. Er zijn steeds meer mogelijkheden voor verandering van functie 
in de voormalige boerderijen. Wonen, kleinschalige recreatie en kleinschalige bedrijven worden ver-
weven met het landelijk gebied. 

De schaalvergroting leidt tot een ruimtelijke beleidsopgave. Tot welke grootte kunnen de bedrijven 
groeien, hoe groot mag een bouwperceel worden en hoe kan deze groei worden ingepast in de di-
verse landschapstypen?
Bij verbreding van functies speelt de opgave of deze ontwikkeling past naast schaalvergroting. Heb-
ben de bedrijven ‘last’ van elkaar of kunnen ze naast elkaar hun bedrijfsvoering uitvoeren. Hoe groot 
mag de tweede tak worden? Kan dit een hoofdtak worden? En gelden in alle landschappen dezelfde 
randvoorwaarden voor deze ontwikkeling?

Wonen in het buitengebied
De ontwikkeling van de stoppende bedrijven betekent in principe dat de functie wonen toeneemt in 
het buitengebied. In de boerderijen wordt ‘mooi buiten’ gewoond, vaak hobbymatig geboerd en het 
landschap wordt beheerd door de eigenaar. Is deze ontwikkeling gewenst? Het is in elk geval een 
middel om lege bedrijfsgebouwen op het platteland te voorkomen. De kans op verpaupering van het 
landelijk gebied wordt daarmee verminderd. 

Natuur
Naast verandering in de landbouw breidt de natuur steeds meer uit. De robuuste verbinding tussen 
de Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau loopt door de gemeente. De verbinding is in ontwik-
keling en zal de komende jaren worden begrensd. Het dal van de Reest is een gebied met bijzondere 
natuurwaarden. Vanuit de ontwikkeling van een ecologische hoofdstructuur worden steeds meer 
gronden door natuurorganisaties opgekocht en ingericht als natuur. 

De uitbreiding van het areaal natuur komt ten goede aan de biodiversiteit en levert een mooi land-
schappelijke beeld op, maar brengt de volgende beleidsopgave met zich mee. In hoeverre kan deze 
natuurontwikkeling worden gecombineerd met recreatieve functies en landbouwkundige ontwikke-
lingen? 

Buiten de gemeente liggen de Natura 2000-gebieden het Dwingelderveld, Havelte-Oost en de Wie-
den. Deze gebieden worden beschermd door middel van een externe werking van (significant) ne-
gatieve effecten in de omgeving. Bij bijvoorbeeld uitbreiding van landbouwbedrijven moeten deze 
mogelijke negatieve effecten worden onderzocht en zoveel mogelijk uitgesloten. 
De Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt omgezet in een landelijke EHS. Dit betekent 
dat voor de gronden die onderdeel zijn van de EHS in alle provincies een identieke bescherming 
geldt. De EHS moet biodiversiteit en duurzame natuurkwaliteit waarborgen. Binnen de EHS zijn ruim-
telijke ingrepen in principe niet toegestaan. 

Bij ontwikkelingen nabij de Natura 2000-gebieden moet een natuurbeschermingswetvergunning 
worden aangevraagd. De beleidskeuzes voor deze gebieden wordt gemaakt in de beheersgebieden 
die momenteel worden opgesteld.

Klimaatverandering
Klimaatverandering leidt tot meer extreme buien, waardoor ook het waterbeleid in verandering is. De 
beken hebben door de toenemende afvoer meer ruimte nodig en het waterbeleid van de 21ste eeuw 
geeft aan: eerst vasthouden, dan bergen en daarna pas afvoeren. Voor het vasthouden van water op 
de hogere gebieden is meer ruimte voor het water nodig. 

Het veranderende waterbeleid vraagt om een goede afstemming met het waterschap over ruimte-
lijke ontwikkelingen. Het vertalen van het nee-tenzij beleid uit het waterplan De Wolden 2008-2012 
behoort tot een beleidsopgave.



Recreatie
De Wolden is een aantrekkelijke omgeving, goed ontsloten voor wandelaars en fietsers. De Wolden 
heeft potentie op het gebied van recreatie en toerisme. Toerisme is een belangrijke banenmotor en 
daar waar traditionele sectoren als de landbouw en industrie, maar ook bouwnijverheid terrein heb-
ben verloren, is het toerisme een van de weinige commerciële bedrijfstakken waar nog groei in zit. 
De recreatieve voorzieningen zijn grotendeels kleinschalig en lopen uiteen van boerengolf, een mini-
camping en een ijsboerderij. Grootschalige voorzieningen komen beperkt voor zoals bungalowparken 
en kampeerterreinen. Een trend in de recreatie en toerisme is de behoefte aan kwaliteit en comfort. 
De vraag naar bungalowvakanties in eigen land stijgt. Een andere trend, aansluitend op de vergrij-
zing, is het combineren van toerisme en zorg.

In het buitengebied van De Wolden is ook de trend zichtbaar dat het aantal paarden in de weilanden 
toeneemt. Het gebied De Wolden is bekend om zijn goede kwaliteit koeien en paarden. Een Concours 
Hippique in het gebied versterkt de naam van De Wolden als paardengebied. Dit kan aangegrepen 
worden door ondernemers en door de gemeente om het toerisme een nieuwe impuls te geven. 

In De Wolden ligt een opgave op het gebied van de kleinschalige voorzieningen. Waar liggen de kan-
sen voor deze sector? Zijn er voor deze voorzieningen voldoende uitbreidingsmogelijkheden? Kunnen 
uitbreidingen overal plaatsvinden of gelden per gebied verschillende randvoorwaarden. 
Het aanbod van grootschalige voorzieningen kan worden vergroot. De beleidsopgave richt zich de 
keuze voor gebieden waar de meeste kansen liggen.



De grondexploitatiebepalingen van de Wro bieden niet alleen de mogelijkheid om kosten die binnen 
een exploitatiegebied gemaakt worden te verhalen, maar onder bepaalde voorwaarden ook kosten 
die buiten het exploitatiegebied gemaakt worden. De structuurvisie kan voor dergelijke situaties een 
rol spelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kosten van bovenwijkse voorzieningen, boven-
planse verevening en financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen. 

Bovenwijkse voorzieningen
Naast de kosten die gemaakt worden binnen en rechtstreeks ten dienste van een exploitatiegebied, 
kunnen er kosten gemaakt worden in verband met werken, werkzaamheden en maatregelen waar-
van het exploitatiegebied profijt heeft, maar welke geheel of gedeeltelijk buiten het exploitatiegebied 
plaatsvinden. Te denken valt aan de aanleg van een rondweg of ontsluitingsweg, geheel of gedeel-
telijk buiten het exploitatiegebied. Deze kosten kunnen rechtstreeks verhaald worden door het op-
nemen ervan in de exploitatieopzet, echter op basis van drie criteria: profijt, toerekenbaarheid en 
proportionaliteit.

Om de kosten van bovenwijkse voorzieningen te kunnen verhalen is het niet noodzakelijk dat er een 
onderbouwing plaatsvindt in een structuurvisie, omdat het verhaal van deze kosten via de kosten-
soortenlijst afdwingbaar is.

Bovenplanse verevening middels publiekrechtelijke fondsbijdrage
Anders is dit voor het bovenplans verevenen van kosten (artikel 6.13 lid 7 Wro), waarvoor wel de 
basis gelegd dient te worden in een structuurvisie. Bovenplanse verevening omvat kosten van wer-
ken en werkzaamheden die zich niet binnen één exploitatiegebied voltrekken, maar waarbij meer-
dere exploitatiegebieden zijn betrokken. Hiermee kunnen verliezen van zogenaamde ‘tekortlocaties’ 
worden verrekend met overschotten op andere, winstgevende locaties. Voor de toepassing van deze 
mogelijkheid is het instellen van een fonds verplicht. Een voorwaarde om exploitatiegebieden in deze 
vereveningsmethodiek te kunnen betrekken, is dat deze gebieden zijn benoemd in de structuurvisie 
en dat de structuurvisie aanwijzingen geeft over de bestedingen die ten laste van het fonds kunnen 
komen. Hierna is bovenplanse verevening afdwingbaar middels de publiekrechtelijke weg (het op-
stellen van een of meerdere exploitatieplannen). Zonder een structuurvisie is het bovenplans vereve-
nen van kosten niet mogelijk. Bovenplanse verevening geschiedt op basis van de eerder genoemde 
criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit. 

Bovenplanse verevening middels bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen
Een structuurvisie kan ook noodzakelijk zijn om kosten op basis van grondexploitatieovereenkom-
sten te verhalen via een financiële bijdrage in zogenaamde ‘ruimtelijke ontwikkelingen’ (artikel 6.24 
lid 1 sub a Wro). Hier vallen in ieder geval de bovenplans te verevenen kosten uit paragraaf 4.4.2 
onder, maar wat deze ruimtelijke ontwikkelingen nog meer precies inhouden, geeft de Wro niet aan 
en zal de praktijk nader moeten uitwijzen. Gedacht kan worden aan maatschappelijk belangrijke 
functies, zoals natuur, recreatie, waterberging en infrastructuur. In verband hiermee dienen de ruim-
telijke ontwikkelingen in de structuurvisie duidelijk te zijn beschreven en/of op een visiekaart zijn 
ingetekend. Uit de projectenlijst van bijlage 1 blijkt welke ontwikkelingen worden gerealiseerd en 
welke bovenplanse elementen daar in zitten. Een duidelijk verschil tussen deze bijdragen aan ruim-
telijke ontwikkelingen en de bovenplanse verevening, is dat bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen 
niet te hoeven voldoen aan de criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit. Het vragen van 
financiële bijdragen voor ruimtelijke ontwikkelingen kan uitsluitend op vrijwillige basis via het onder-
handelingstraject tussen de gemeente en een particuliere initiatiefnemer. Afdwingbaar kostenverhaal 
via de publiekrechtelijke weg (exploitatieplannen) is voor bijdragen in ruimtelijke ontwikkelingen niet 
mogelijk. 

Om kosten te kunnen verevenen dient sprake te zijn van kostendragende en kostenvragende loca-
ties. Deze structuurvisie geeft een beschrijving van de projecten die in de komende jaren zijn voor-
zien om tot uitvoering te worden gebracht. Hierbij is onderscheid te maken in: 
• projecten waar geen directe financiële opbrengsten worden gerealiseerd, zoals de aanleg van 

voorzieningen (kostenvragers);
• projecten met positief exploitatiesaldo (kostendragers). 

Bij de eerste categorie gaat het veelal om de aanleg van voorzieningen zoals infrastructuur of aan-
leg van natuur, maar ook om exploitatiegebieden waar de kosten de opbrengsten overstijgen, zoals 
bij herstructurering het geval kan zijn. Deze categorie wordt aangemerkt als kostenvragers. Bij de 
tweede categorie gaat het om projecten die gerelateerd zijn aan exploitatiegebieden en waar in rela-
tie tot de gemaakte of te maken kosten wel opbrengsten worden gegenereerd. Deze categorie wordt 
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aangemerkt als kostendragers.

Voorbeelden van kostenvragers zijn:
• de aanleg van nieuwe fietspaden en nieuwe wegen;
• de aanleg van recreatieve groenstructuren;
• realisatie van ecologische verbindingszones;
• landschappelijke inpassing bij uitbreidingslocaties.

Voorbeelden van kostendragers zijn:
• nieuwe woningbouwlocaties;
• herstructureringsgebieden en herontwikkelingslocaties;
• transformatielocaties van bedrijven naar woningbouw.

Voor de kostendragers geldt het uitgangspunt dat in de exploitatie van het betreffende gebied een 
positief eindresultaat ontstaat. Zoals hiervoor beschreven biedt de Wro de mogelijkheid om middels 
fondsvorming de kostendragers bij te laten dragen aan de kostenvragers. 

Mogelijk zal de gemeente in de loop van de planperiode komen met een nadere uitwerking. hoe geld-
stromen tussen kostendragers en kostenvragers moeten gaan lopen, hoe dat geregeld moet worden 
en welke bedragen daarmee gemoeid zijn.

Fondsvorming en financiële uitvoerbaarheid

In het navolgende wordt besproken welk traject gevolgd wordt om tot fondsvorming en een optimale 
financiële uitvoerbaarheid van de projecten uit deze structuurvisie te komen. 

Keuze voor fondsvorming
In deze structuurvisie wordt de ontwikkeling van diverse kostenvragende en kostendragende pro-
jecten besproken. Het verevenen van kosten tussen deze twee verschillende soorten projecten is 
dan ook een logisch vervolg. De gemeenteraad heeft zich positief uitgesproken met betrekking tot 
fondsvorming middels deze structuurvisie. Deze structuurvisie vormt derhalve de basisgrondslag 
voor fondsvorming en bovenplanse verevening. 

Abstractieniveau
De Wro geeft aan dat de structuurvisie ingaat op de wijze waarop de raad zich voorstelt de voorge-
nomen ontwikkeling te doen verwezenlijken. Of een locatie de te maken kosten kan dragen en wie 
de initiatiefnemer is van de betreffende ontwikkeling, is geen item op het abstractieniveau van deze 
structuurvisie, maar zal worden bezien in het kader van de financiële uitvoerbaarheid van het betref-
fende bestemmingsplan of ander ruimtelijk bindend besluit. Uiteraard kunnen in anterieure overeen-
komsten of bij gemeentelijke ontwikkeling van locaties afspraken worden gemaakt of kosten worden 
toegerekend die verder gaan dan het wettelijk vereiste, zodat de financiële uitvoerbaarheid van een 
project beter gewaarborgd is. De structuurvisie biedt in dat kader een signaalfunctie en borgt dat 
deze afspraken gemaakt kunnen worden, maar niet meer dan dat.

In de structuurvisie 2030 worden uitspraken gedaan die überhaupt niet geconcretiseerd kunnen 
worden in een getalsmatige of financiële onderbouwing. Voor de projecten zoals woninguitbreiding 
bij de keren als , zijn de exact te nemen maatregelen nog niet bekend, laat staan hoeveel kosten 
hiermee gemoeid zijn. Dergelijke plannen leveren vervolgens input voor de concretisering van fi-
nanciële uitvoerbaarheidsaspecten, waarna verder kan worden gegaan met de eerder besproken 
fondsvorming.

Deze structuurvisie vormt het ruimtelijk beleidskader tot 2030 en kent vele onzekerheden. Het ab-
stractieniveau van de structuurvisie maakt dat slechts hoofdlijnen worden beschreven, welke der-
mate globaal zijn dat deze niet financieel onderbouwd kunnen worden. Te zijner tijd zal deze struc-
tuurvisie hierop aangepast worden. Op dit moment wordt echter in deze structuurvisie al de basis 
gelegd voor fondsvorming. In het projectenoverzicht staan de projecten beschreven welke bijdragen 
aan of profiteren van het fonds. Door het hoge abstractieniveau van de structuurvisie zijn nog geen 
kostenramingen toegevoegd, de bandbreedte hiervan zou onverantwoord groot worden. 



Koppeling ruimtelijke besluiten
Deze structuurvisie loopt vooruit op de ontwikkelingen van projecten, welke mogelijk zullen worden 
gemaakt middels diverse ruimtelijke besluiten. In deze ruimtelijke besluiten zullen de te ontwikkelen 
projecten voor de komende tien jaar opgenomen worden, wat inhoudt dat een aantal van de projec-
ten zoals beschreven in deze structuurvisie, buiten de scope van bijvoorbeeld bestemmingsplannen 
valt. Voor de projecten die wel binnen een planperiode van tien jaar zullen worden uitgevoerd, geldt 
dat deze niet in alle gevallen rechtstreeks mogelijk worden gemaakt middels een bestemmingsplan, 
maar kunnen worden gekoppeld aan wijzigingsbevoegdheden. Hierdoor is een storting in het fonds 
niet aan de orde bij het opstellen van het ruimtelijk besluit (bestemmingsplan), maar pas wanneer 
van deze wijzigingsbevoegdheden gebruik wordt gemaakt. Deze structuurvisie wijst de projecten en 
ontwikkelingen al aan die de basis voor het fonds gaan vormen. 
 
Concretisering
Voor een aantal van de kostenvragende projecten kan (deels) financiële dekking worden gevonden in 
de grondexploitatie van de kostendragende exploitatiegebieden. Een dergelijke fondsvorming zal op 
basis van de structuurvisie inhoud moeten krijgen. Voor de onderbouwing hiervan zijn echter op dit 
moment te weinig gegevens bekend.  Zodra meer duidelijkheid is over definitieve plannen en ontwik-
keling/aanleg van locaties en voorzieningen kan de relatie tussen kostenverhaal en grondexploitatie 
ook goed worden gelegd. Dit zal zijn beslag krijgen door aanvulling, concretisering en actualisering 
van de structuurvisie, voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende bestemmingsplannen of 
toepassing van de daarin opgenomen wijzigingsbevoegdheden. Hierop kunnen afspraken in anteri-
eure overeenkomsten van grondexploitatie worden gebaseerd en/of exploitatieplannen worden vast-
gesteld.
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