De volgende bestemmingen en aanduidingen zijn van toepassing:
• Bestemming ‘Bedrijf’: Het paarse vlak betekent dat een bedrijfsbestemming is toegekend.
• Bestemming ‘Natuur: De omliggende, donkergroene gronden zijn bestemd voor ‘Natuur’.
Deze gronden zijn bestemd voor behoud, bescherming, aanleg en versterking van het bos en
de natuurwaarden.
• Bestemming ‘Agrarisch’: De lichtgroene gronden zijn bestemd voor een agrarisch gebruik.
• Dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’: De gestippelde gebieden geven de dubbelbestemming
‘Leiding – Gas’ aan.
• Gebiedsaanduiding ‘Geluidzone – Vliegveld’: Op het hele deelgebied is deze
gebiedsaanduiding van toepassing. De gronden zijn mede bestemd voor het tegengaan van
een te hoge geluidsbelasting op nieuwe geluidgevoelige bebouwing als gevolg van landende
en opstijgende vliegtuigen vanuit luchthaven Teuge.

Deellocatie Drostendal Zuid
Het deelgebied Zuid maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord-Oost’
(vastgesteld 11 juli 2013).

Afbeelding 5
Uitsnede verbeelding bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord-Oost’. Het plangebied is
rood omkaderd.

Alle gele vlakken (de woonbestemmingen) liggen buiten het plangebied. De volgende bestemmingen
en aanduidingen zijn van toepassing:
• Bestemming ‘Agrarisch’: Het lichtgroene gebied betreft de bestemming ‘Agrarisch’.
• Bestemming ‘Water’: De waterlopen hebben de bestemming ‘Water’ gekregen (blauwe kleur).
• Dubbelbestemming ‘Archeologie’: De kruisarcering heeft betrekking op de dubbelbestemming
‘Waarde – Archeologie middelhoog’. Hier is het verboden om zonder vergunning
werkzaamheden uit te voeren die onder andere betrekking hebben op grondwerkzaamheden
dieper dan 0,35 m onder het maaiveld over een oppervlakte van meer dan 50 m², of het
graven en dempen van sloten en greppels.
• Gebiedsaanduiding ‘Geluidzone – Vliegveld’: Deze gronden zijn mede bestemd voor het
tegengaan van een te hoge geluidsbelasting op nieuwe geluidgevoelige bebouwing als
gevolg van landende en opstijgende vliegtuigen.
• Gebiedsaanduiding ‘Natuur en landschap’. Het gebied dat is omkaderd met haaientanden
geeft de gebiedsaanduiding ‘Natuur en landschap’ aan. Deze gronden zijn mede bestemd
voor behoud, herstel en versterking van natuur- en landschapswaarden.
• Functieaanduiding ‘Weg’: Dit betreft de wegen die met een onderbroken streep zijn omkaderd
binnen het agrarisch gebied.

