
Kerspel Norg, 

t.a.v. de heer Knottnerus, voorzitter 

Peesterweg 2b 

9335TD Zuidvelde. 

 

 

 

Ekehaar, 14 september 2015. 

 

Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Steeg 3 te Norg. 

 

 

Geachte Heer Knottnerus, 

 

U heeft ons, Provinciale Commissie Drenthe van de Bond Heemschut, verzocht ons te 

verdiepen in het Ontwerpbestemmingsplan Steeg 3, te Norg. 

 

Allereerst, met uw zienswijze en de toelichting aan de gemeenteraad zijn wij het eens. 

 

Ter aanvulling kunnen wij de volgende punten naar voren brengen. 

 

 

1. Algemeen. 

 

Uit informatie van de heer Eric Mosterman van de gemeente Noordenveld op 14 

september 2015 blijkt dat het bij de stukken gevoegde concrete ontwerp buiten de 

procedure valt. Dat wil zeggen er is nog geen concrete omgevingsvergunning 

aangevraagd. Procedureel: de Coördinatieregeling is niet van toepassing.  

Overigens kan nog opgemerkt worden, dat dat ontwerp (bijlage 1) niet past in de 

randvoorwaarden die in bijlage 2 zijn opgenomen voor wat betreft ruimtelijke 

randvoorwaarden, m.n. kaprichting en voor wat betreft architectuurbeeld; kap parallel 

aan de weg, eenvoudige hoofdvorm met schilddak, dakkapellen en/of ingrepen in het 

dak alleen aan de achterzijde, in lijn met eenduidige hoofdvorm van schuurvorm, 

rieten dak met overstek.  

De vraag is gewettigd, waarom het ontwerp eigenlijk bij de stukken is gevoegd. Nog 

vreemder is, dat het ontwerp, volgens de toelichting bij het bestemmingsplan, blz. 6, 

al op 1 mei 2014 door de Welstandscommissie is goedgekeurd. Kennelijk op grond 

van de huidige criteria. Dat valt niet te rijmen met het hierboven gestelde. Immers 

welstandsbeoordeling dient zich te bewegen binnen het door de gemeenteraad 

vastgestelde beleid. En dat vigerende beleid, laat een woning niet toe. Op zijn minst 

zou bij eventueel vooroverleg met de welstandscommissie een standpunt van de 

gemeenteraad, dus niet alleen van B&W, noodzakelijk zijn. 

 

 

2. De procedure. 

 

Ontwerpbestemmingsplan, toelichting, bijlagen en ook uiteraard, het kennelijk niet 

terzake doende, architectuurontwerp, zijn opgesteld in opdracht van de ontwikkelaar 

en niet in opdracht van het gemeentebestuur. Dit lijkt een omkering van de volgorde, 

immers het ruimtelijk beleid is een overheidstaak en geen particuliere opdracht. 



De gemeentelijke Welstandsnota 2008, vastgesteld door de gemeenteraad, zegt 

hierover op blz. 173 het volgende: 

 

Artikel A, lid 7. Welstandscriteria bij (her)ontwikkelingsprojecten. 

 

De nota bevat geen criteria voor grotere ontwikkelingsprojecten die de bestaande 

ruimtelijke karakteristieken doorbreken. Dergelijke criteria kunnen niet worden 

opgesteld zonder concreet stedenbouwkundig plan. 

Zodra een onwikkelingsproject aan de orde is, dient de gemeenteraad de criteria vast 

te stellen als aanvulling op de nota. Het opstellen van deze criteria is een vast 

onderdeel van de stedenbouwkundige planvoorbereiding. De criteria dienen door de 

Stedenbouwkundige in overleg met de Welstandscommissie te worden opgesteld. Voor 

dergelijke aanvullingen op de nota wordt de inspraak gekoppeld aan de reguliere 

inspraakregeling bij stedenbouwkundige planvoorbereiding. De Welstandscriteria 

moeten zijn vastgesteld voordat de planvorming van de concrete bouwplannen start. 

 

Vastgesteld kan worden, dat de gevolgde procedure hieraan niet voldoet, immers het 

gehele circus is juist gestart om een concreet bouwplan mogelijk te maken. Zeker kan 

ook gesteld worden, dat de bestaande ruimtelijke karakteristiek doorbroken wordt (zie 

hieronder) .Het is waarschijnlijk dat bezwaren hiertegen bij juridische procedures 

zwaar wegen. 

 

3. Het bestemmingsplan. 

 

Het grootste bezwaar hiertegen is, dat het niet is opgesteld in opdracht van de 

gemeente door het stedenbouwkundig bureau, dat voor de gemeente werkt.  

 

Inhoudelijk. 

 

Het bestemmingsplan is erop gericht om de bouw van een woning mogelijk te maken 

op een terrein, dat vroeger erf van een boerderij was. Deze erven zorgen voor de 

kenmerkende ruimtelijke opbouw van een Esdorp, als Norg. In het geldende 

bestemmingsplan zijn die kwaliteiten benoemd en is bebouwing van de ruimte of 

helemaal niet toegestaan of hooguit ten dienste van het hoofdpand. De aanvraag 

betekent daarom een zware ingreep in de algemeen als waardevol erkende ruimtelijke 

kwaliteit. Dit los van hoe de eigenaar momenteel met het perceel omgaat.  

De noodzaak van een dergelijke zware ingreep vanuit het algemeen belang is 

onvoldoende aangetoond. In de toelichting staat letterlijk, dat de nieuwe 

planologische regeling nodig is, omdat de eigenaren van de grond een ontwikkeling 

voorstaan. 

 

4. Cultuurhistorie. 

 

De cultuurhistorische analyse komt zeer gedegen over. Zij geeft echter onvoldoende 

motivatie om de voorgestelde ontwikkeling toe te staan. Integendeel zij geeft zeer 

goed weer, wat de huidige kwaliteiten van de omgeving zijn en waarom eerdere 

bouwplannen zijn afgewezen. Bovendien wordt op blz. 14 aangeduid, dat in het 

Cultuurhistorisch compas van 2009 het van Provinciaal belang wordt geacht het oude 

cultuurlandschap herkenbaar te houden en dat vastgehouden dient te worden aan de 

ruimtelijke opzet van de Esdorpen in de kop van Drenthe. 



Het voorstel tot nieuwbouw van een woning komt dan ook duidelijk niet voort uit de 

wens het cultuurhistorisch waardevolle beeld te versterken, laat staan te herstellen. (of 

dat überhaupt mogelijk is, is trouwens maar de vraag). Maar uit de wens een nieuwe 

woning te realiseren. 

 

 

Conclusie. 

 

De provinciale commissie Drenthe van de bond heemschut onderschrijft de bezwaren 

van Kerspel Norg in alle opzichten en constateert bovendien dat de gevolgde 

procedure in strijd is met het door de gemeenteraad vastgestelde beleid inzake nieuwe 

ontwikkelingen en de beoordelingskaders daarvan. 

 

 

 

Namens de Provinciale Commissie Drenthe 

van Bond Heemschut, 

 

De secretaris, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


