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o Havelte. 30 juni 2014 

Ged. Staten Prov. Drenthe 
t/.a.v. de Statenleden van de Prov.Drenthe 
Van de Cie Omgevingsbeleid 
Postbus 122 
9400 AC Asse 

Betreft: bezwaarschrift zaaknummer: 80565 
Gemeente Westerveld 

Geachte mevrouw / meneer , 

Hierbij zend ik u een kopie van mijn bezwaarschrift tegen de voorgenomen omgevingsvergunning ei het niet 
nemen van een nieuwe MER rapportage, betreffende de locatie Eursingerlaan 2 te Havelte. 

Hoogachtend, 

pjkez:. 
W. Stevenson 
Eursingerlaan 8 a 
7971 RE Havelte 

Bijlage: 1 
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Havelte, 30 juni 2014 

Het College van de Gemeente Westerveld 
Postbus 50 
7970 AB Havelte 

Betreft: bezwaarschrift zaaknummer: 80565 

Geachte mevrouw / rr 

Bijgaand zend ik u mijn bezwaarschrift tegen de voorgenomen omgevingsvergunning en het niet nemen van een 
nieuwe MER rapportage. 
Het bezwaarschrift is opgesteld n anleiding van de publicatie door de Gemeente West rveld in Da's Mc 
van dinsdag 17 juni 2014. 
De ingediende aanvrage is gedateerd voor een omgevingsvergunning betreft de locatie Eursingerlaan 2 te 
Havelte en is gedateerd 03-06-14. De aanvrage staat als volgt omschreven: 
Voor: planologische strijdig gebruik, brandveilig gebruik, functiewijziging. 

Hoogachtend, 

W. Stevenson 
Eursingerlaan 8 a 
7971 RE Havelte 

BSN:0161733( 

Bijlage: 1 



Aan: College van B & W v n Wes rveld Van: W. Stevenson 
Postbus 50 Eursingerlaan 8 a 
7970 AB Havelte 7971 RE Havelte 

Havelte, 30 juni 2014 

Bezwaarschrift 
Zaaknummer: 80565 

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de voorgenomen omgevingsvergunning en het niet nemen van « 
MER rapportage 

Het planologisch strijdig gebruik, brandveilig gebruik en de vestiging van een zorginsl 
De aanvrage is gedateerd 3 juni 2014 en is in Da's Mooi gepubliceerd op 17 juni 201 

Ik maak bezwaar tegen de vestiging van de zorginstelling Oranjeborg uit Frederiksoord, in het pand de 
Zevenhof te Havelte. Oranjeborg is een particuliere zorginstelling. 
De Oranjeborg verleent zorg aan mensen die vanwege psychisch -, sociale-, psychiatrische -en/of verslavings
problemen dan wel verstandelijke beperking niet in staat zijn zelfstandig te wonen. Dit betreft in het bijzonder 
mannen vanaf 18 jaar en ouder. 
Op dit moment is Oranjeborg gevestigd te Frederiksoord e i heeft 19 be\ Het terrein is geheel omheind 
en is 7,5 hectare groot. 
Oranjeborg heeft een vergunning aangevraagd om zich te vestigen in Havelte, op het perceel Eursingerlaan 2. 
De locatie is ten zuid westen van de kern van Havelte. De directe omgeving heeft een groen, bosachtig karakter 
het is een open terrein met bebouwing. In tegenstelling tot het terrein te Frederiksoord wat 7,5 ha groot is en 
geheel omheind, is het terrein te Havelte veel kleiner en helemaal open . Als de cliënten buiten willen zijn na 
het werk, loopt men vrij rond in de omgeving en is het moeilijk toezicht te houden. Bovendien wil men gaan 
uitbreiden van 19 naar 40 personen, zonder inzet van extra personeel in de avonduren 

Provinciaal beleid 
De provinciale staten van Drenthe hebben op 2 juni 2010 de omgevingsvisie Drenthe vastgesteld. De 
omgevingsvisie is het strategisch kader voor de ruimtelijke-economische ontwikkeling van de provincie 
Drenthe voor de periode tot 2020. De missie is het koesteren van de Drentse kernkwaliteiten en het 
ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij de kernkwaliteiten van de provincie. De kernkwaliteiten 
zijn: rust, ruimte, natuur, landschap, oorspronkelijkheid, kleinschaligheid, naoberschap, menselijke maat en 
veiligheid. Op de Visiekaart 2020 zijn het projectgebied en de omgeving aangegeven bij de functie-indeling 
"multifunctioneer. In tegenstelling tot de robuuste systemen is in deze gebieden geen sprake van een 
hoofdfunctie die leidend is in de ordening. In dit gebied zijn meerdere functies van belang. Naast water, 
landbouw en natuur gaat het in de meeste gevallen om recreatie. In dit gebied is een duidelijke samenhang 
tussen de genoemde functies en de aanwezige kernkwaliteit. Als uitgangspunt geldt dat de van oudsher 
bestaande en /of dominante functie zo min mogelijk negatieve gevolgen mag ondervinden van de ontwikkeling 
van nieuwe of andere functies. 

In het gebied rond Eursingerlaan 2 zijn reeds verschillende functies aanwezig. 
Zo zijn er Saksische boerderijen, agrarische bedrijven, recreatieve bedrijven, het landgoed Overcinge, eer 
monumentale buitenplaats, en een NSW landgoed. Het gebied heeft de status beschermd dorpsgezicht. Op de 
locatie zelf staat het gebouw de Zevenhof, een Conferentiehuis. Naast conferentieoord heeft de Zevenhof ook 
een recreatieve bestemming. 

Ruimtelijke kwaliteit 
De provincie ziet ruimtelijke kwaliteit als een optelsom van gebruikswaarde, de belevingswaarde en de 
toekomstwaarde. Er is evenwicht tussen rust en dynamiek, tussen historie en heden. 
De kernkwaliteiten vormen de belangrijkste basis voor het begrip ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast zijn 
zorgvuldig ruimtegebruik en milieu- en leefomgevingskwaliteit van belang Voor het projectgebied is de 
kernkwaliteit "natuur" van toepassing, omdat het gelegen is in de Ecologische Hoofdstructuur. 



De voorgenomen ontwikkeling van het projectgebied staat op gespannen voet met deze kernkwaliteit. Nu 
wonen er in het gebied plus minus 20 personen. Met de voorgenomen komst van Oranjeborg komen er 40 
personen bij. 
De bebouwing is wel al aanwezig, maar het gebruik is van een e vorm, er mag op dit i ment geen 
permanente bewoning plaats vinden. Als de vergunning verleend zal worden komen er 40 personen, die zorg 
nodig hebben, permanent in het gebied bij. Er zal een toei n druk op de imgeving zijn, als gevolg van 
bedrijvigheid, die daar plaats zal vinden 

Conclusie; 
De voorgenomen ontwikkeling pas niet binnen de Omgevingsvisie v ovincie Dn ithe 

De Lokatie 
De planologische bestemming van het pand de Zevenhof is conferentieoord en recreatievi 
grocpsaccommodatie. In het bestemmingsplan is opgenomen, dat voor een conferentieoord geen 
wijzigingsbevoegdheid is opgenomen om een functie te wijzigen, omdat er een grote behoefte bestaat aan 
conferentie-oorden. Ook is in het bestemmingsplan opgenomen, dat permanente bewoning voor een recreatiev 
bestemming niet toegestaan is. 
In de omgeving staan enkele boerderijen met een totaal van 20 inwoners. 
Het Conferentiehuis de Zevenhof is een groot gebouw en gesitueerd op een open ruimte. De Oranjeborg wil 
hier 40 zwak begaafde bewoners huisvesten. Het betreft hier ex drugs en alcohol verslaafden uit de grote 
steden. De doelgroep die de stichting Oranjeborg zal opnemen is een specifieke doelgroep die ondanks dat het 
uitbehandelde cliënten zijn om deskundige begeleiding vragen. Deze doelgroep heeft veel problemen gekend e 
wanneer men hier niet of niet tijdig de juiste interventies pleegt, zal het met deze doelgroep weer fout kunnen 
gaan. De twee begeleiders die toezicht moeten houden, kunnen niet controleren waar 40 bewoners heen gaan 
en wat zij doen. De bewoners zullen uitzwerven in de omgeving zonder dat er toezicht is; het is immers géén 
gesloten inrichting. 

Conclusie; 
De locatie Eursingerlaan 2 is een ongeschikte locatie . 

Procedure; 
Bij het vaststellen van het huidige bestemmingsplan (5 juli 2012) heeft het College bewust geen rekening 
gehouden met de wensen van Oranjeborg, terwijl dit bij het de vaststellen van het huidige bestemmingsplan al 
bekend was. 
De rechtszekerheid van de huidige bewoners in het gebied is tekort gedaan 
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan had het College gebruik kunnen maken van de zogenaamde 
binnenplanse flexibiliteitbepaling en dan had men met de bewoners naar een oplossing kunnen kijken. Nu zijn 
de bewoners overvallen. 
De aanvraag van vergunning is gedateerd 3 juni, de publicatie is geweest op 17 juni; dat betekent naar ( 
mening dat de vervaldatum niet 14 juli is maar 28 juli; men heeft 6 weken de tijd om een zienswijze in te 
dienen(bezwaarschrift). 

Conclusie; 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft men geen rekening gehouden met de toekomstige 
wijziging van de bestemming van de Zevenhof. De huidige bestemmingswijziging doet geen recht aan de 
rechtszekerheid van de bewoners. 

MER effecten rapportage 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan was er de opmerking, dat de MER effecten rapportage feitelijk te 
mager was. Het gebied is een onderdeel van de EHS (de Ecologische Hoofdstructuur), ook heeft het gebied de 
status van beschermd dorpsgezicht en kenmerkt zich door zijn openheid met veel natuurlijke afscheidingen. 
Voor de beschermde dorpsgezichten is een beschermende regeling opgenomen in de vorm van een 
dubbelbestemming. 
Aangezien het gebruik van de locatie wijzigt en verwacht kan worden, dat dit wel gevolgen heeft voor de 
beschermde gebieden zou een verkennend ecologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Het heeft geen fysiek 
ruimtelijke ontwikkeling maar er zal toch bezien moeten worden wat de effecten zijn op de graslanden, 
foeragerende (weide)vogels en de effecten van geluid, licht en uitloop en het meer intensief gebruik van paden 
in aangrenzende natuurgebieden. Deze worden mogelijk onderschat, terwijl behoud van landschappelijke 
kwaliteiten juist als centraal uitgangspunt voor het bestemmingsplan wordt gezien. 



Conclusie; 
Er moet een verkennend ecologische rapportage gen aakt arden 

^ Informatiebijeenkomst 
<D Op 19 mei heeft Oranjeborg een informatie-avond gehouden, ir de directie n de Oranjebor ;, de eigen 
g van het pand , de wethouder en een commissaris van Oranjeborg aanwezig \\ 
^ Tot mijn grote verbazing vertelde de commissaris van Oranjeborg dat zij verbaasd was dat de bewoners tegen 
° de komst waren. Immers de WOZ -waarde van de omliggende boerderijen zullen bij realisering omlaag gaan. 
° U begrijpt, dat als er toch vergur ling verleend wordt, wij bij zowel de gemeente als bij Oranjeborg plan tiade 

zullen indienen. 

Hoogachtend, 

W. Stevenson 

CC: 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe 
t a v . de Gedeputeerde RW. Munniksma 
Statenleden van de Prov. Drenthe van de Commissie Omgevingsbeleid 



Hei Eursingerhof 
Eursingerlaan 8 a / b 

7971 RE Havelte 


