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Nota van beantwoording zienswijzen  
 
Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied Hekendorp en Papekop 1

e
 herziening heeft ter inzage 

gelegen van 26 juni 2019 t/m 6 augustus 2019. In deze periode heeft een ieder een zienswijze naar 
voren kunnen brengen. 
 
In de genoemde periode is er een zienswijze binnengekomen van LTO Noord (geregistreerd onder 
nummer 19.085061) 
De zienswijze is hieronder samengevat weergegeven en voorzien van een beantwoording. 
 
1.  Zienswijze LTO Noord  
 
Zienswijze 
In artikel 3.4 sub g van de regels is opgenomen dat ter plaatse van de aanduiding ‘milieuzone – 
bodembeschermingsgebied’ geen bodembewerkingen zijn toegestaan die tot gevolg hebben dat veen 
aan de oppervlakte wordt gebracht, tenzij de bodembewerkingen plaatsvinden ten behoeve van 
graslandvernieuwing of de aanleg van een andere blijvende teelt. Het college kan door middel van het 
verlenen van een omgevingsvergunning een afwijking verlenen van dit verbod. Deze 
afwijkingsbevoegdheid zal negatieve gevolgen hebben voor de dagelijkse landbouwpraktijk omdat 
bodembewerkingen tot de dagelijkse praktijk behoren. Een verbod op bodembewerkingen van 
gronden die veen bevatten zal ernstige gevolgen hebben voor de agrarische sector.   
 
Beantwoording 
Voor de bestaande activiteiten geldt dat de bodembewerkingen vallen onder het overgangsrecht. 
 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het ontwerp bestemmingsplan.  
 
Zienswijze 
Het uitvoeren van bodemonderzoeken en aanvragen van omgevingsvergunningen zorgt voor een 
onwerkbare situatie voor de agrarische bedrijven in het gebied.  
Wij vragen u om van tevoren inzichtelijk te maken welke gronden in het bodembeschermingsgebied 
geen veen bevatten en deze gronden vrij te stellen van het verbod. Daarbij verzoeken wij u om de 
gronden met klei op veen vrij te stellen. Wij hebben een eerste aanzet gedaan op basis van de door 
ons beschikbare informatie.  
 
Beantwoording 
In artikel 1.10 van de Provinciale Verordening wordt veengebied kwetsbaar voor oxidatie aangewezen 
als het gebied verbeeld op de kaart “Bodem en Water”.  
Wij zijn gehouden aan het provinciaal beleid. Het is niet voor elk perceel noodzakelijk om dit te 
onderzoeken nu niet alle percelen gebruik maken van bodembewerkingen zoals maisteelt en andere 
bewerkingen die tot gevolg hebben dat veen aan de oppervlakte wordt gebracht. Daarom leggen wij 
de bewijslast bij initiatiefnemers, net zoals archeologie en bodemonderzoeken.  
Wel passen wij de tekst van de afwijkingsregel aan dat ook doormiddel van een rapportage met 
bodemgesteldheidskaarten (bijvoorbeeld van het DINO-loket) kan worden aangetoond dat er minimaal 
30 cm veenvrije grond aanwezig is. 
Bij meer dan 30 cm klei op veen is de kans op oxidatie klein en kunnen er bodembewerkingen 
plaatsvinden cq mais geteeld worden. 
 
Deze zienswijze leidt tot aanpassing van het ontwerp bestemmingsplan.  
 
Zienswijze 
Een verbod staat haaks op het landelijk gevoerde beleid, waarbij geen verbod geldt op kerende 
grondbewerking (ploegverbod) in veenweidegebieden. Wij willen u vragen hierover in gesprek te gaan 
met de provincie.  

 
Beantwoording 
Bij herziening van de provinciale verordening dient rekening gehouden te worden met landelijk 
gevoerd beleid. Wij verzoeken u dan ook om dit bij de herziening van het provinciale beleid bij de 
provincie kenbaar te maken. 
 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het ontwerp bestemmingsplan.  
  



Staat van Wijzigingen 
De ingekomen zienswijze heeft deels geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Het 
bestemmingsplan kan naar aanleiding van de ingekomen zienswijze worden aangepast op de 
volgende onderdelen: 
 
3.5.4 Ten behoeve van een bodembewerking 
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het 
verbod in lid 3.4 onder g voor bodembewerkingen, mits: 
a. op basis van een (bodem)onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie in de bovenste 30 
centimeter van de bodem geen veen (meer) aanwezig is. 
 
In artikel 1 bij de begripsbepaling wordt de volgende definitie opgenomen: 
 ‘(bodem)onderzoek ten behoeve van bodembewerking in bodembeschermingsgebied’: 
Onderzoek dat inzicht geeft in de bodemgesteldheid van de betreffende locatie. Dit kan onder andere 
een bodemonderzoek zijn of een rapportage met bodemgesteldheidskaarten (bijvoorbeeld van het 
DINO-loket). 
 


