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Geacht college, 

U hebt ons gevraagd advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan Oud Aalden 8 te 
Aalden. Het betreft de omzetting van een agrarische naar een woonfunctie en het plaatsmaken van 
een voormalige werktuigenberging en deels de bestaande ligboxenstal voor een dubbele woning. 

Provinciaal belang 
Op basis van de Omgevingsvisie Drenthe (vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juni 2010)  
zijn in het bovengenoemde voorontwerpbestemmingsplan de volgende aspecten van provinciaal 
belang: 

Kernkwaliteiten (locatie is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied): cultuurhistorie, 
archeologie 

Advies 

provinciaal archeologisch belang (es) 
In de Toelichting ad 4.1. wordt de conclusie aangehaald dat geen sprake is van archeologische 
bedreiging, en dat daarom geen vervolgonderzoek nodig is. In het betreffende archeologische rapport 
wordt dit echter onvoldoende onderbouwd. Er wordt gesteld/verwacht dat de bodem ter plaatse van het 
bouwblok als gevolg van het gebruik van erf tot ca. 0,5 m geroerd zal zijn, en dat dit zeker geldt voor 
de bestaande ligboxenstal .werktuigenberging en mestkelder. Deze aanname wordt alleen voor de 
mestkelder (waarvoor een diepte van 1,8 m -Mv vermeld wordt) voldoende onderbouwd. De conclusie 
dat er in dit AM K-terrein dus geen sprake zal zijn van archeologische bedreigingen, is prematuur. 
Geadviseerd wordt te onderbouwen tot welke diepte de bodem ter plaatse van de geplande 
nieuwbouw verstoord is, en, als blijkt dat deze ondieper reikt dan de geplande bodemingrepen, deze 
archeologisch te laten begeleiden. 
Geadviseerd wordt de Toelichting aan te vullen op basis van aanvullend archeologisch 
onderzoek. 

Het provinciale belang cultuurhistorie is uitgebreid en goed onderbouwd meegenomen in het 
bestemmingsplan. 

Verder willen wij op het onderdeel landschap, vanwege ligging in bestaand stedelijk gebied overigens 
niet van provinciaal belang, nog het volgende meegeven. 



De schuurwoning in de vorm van de ligboxenstal is leuke manier om een link te leggen naar een meer 
recente geschiedenis. Een aandachtspunt kan hierbij de wijze van splitsing van het perceel en de 
inrichting van het erf zi jn, deze inrichting is belangrijk om een dergelijk erfensemble met meerdere 
wooneenheden te laten slagen. Daarnaast zou hier een kans kunnen liggen voor het versterken van 
esrandbeplanting. Op oude kaarten staat een bosje in de kleine weide ten noorden van de historische 
boerderij aangegeven. Bij het terugbrengen van een vorm van beplanting biedt dit een kans om rand 
van de es weer te benadrukken. 

Wij adviseren u het voorontwerp bestemmingsplan op het onderdeel archeologie aan te passen 
alvorens verder in procedure te brengen. Indien het plan niet of onvoldoende wordt aangepast zullen 
wij overwegen een zienswijze in te dienen. 

Hiermee is, wat ons betreft, voldaan aan het vooroverleg als bedoeld in het Besluit ruimtelijke 
ordening. 

Voor vragen of overleg inzake dit advies kunt u contact opnemen met mevrouw K.E. Blanke, telefoon 
0592 36 58 97 of k.blanke@drenthe.nl. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen. 

mevrouw drs. J.R.M. Tolsma, 

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling 
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