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1 Hoofdstuk 1 Inleidend hoofdstuk 

1.1 Inleiding 

Voorliggend bestemmingsplan is bedoeld om het juridisch kader te bieden voor het 

kunnen uitvoeren van een ruimtelijk initiatief. Tevens biedt voorliggend 

bestemmingsplan de onderbouwing van waarom het gewenste ruimtelijk initiatief 

inpasbaar is op de door initiatiefnemers gewenste locatie. In dit geval is het doel van het 

bestemmingsplan tweeledig. Ten eerste dient met dit bestemmingsplan een 

woonbestemming toegekend te worden aan de voormalige boerderij Oud Aalden 8 te 

Oud Aalden. Ten tweede wordt voorzien in de sloop van de voormalige 

werktuigenberging en wordt de bestaande ligboxenstal deels gesloopt en deels 

verbouwd (met grotendeels gebruik van bestaande bouwdelen) tot een dubbele woning 

op min of meer dezelfde plek als de te slopen gebouwen.  

1.2 Aanleiding 

Initiatiefnemers zijn sinds augustus 2016 eigenaar van het perceel Oud Aalden 8. Op 

het perceel zijn aanwezig een voormalige, rietgedekte boerderij en een aantal 

bijbehorende en voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. De boerderij Oud Aalden 8 is 

tevens aangemerkt als een Rijksmonument, hetgeen deze boerderij een beschermde 

status biedt. De voormalige schapenstal is aangemerkt als ‘karakteristiek’ bijgebouw. 

 

Na overleg met de gemeente is het idee opgevat om de voormalige boerderij te gaan 

herbestemmen voor maximaal 1 woning. Op min of meer de plaats waar nu nog de 

ligboxenstal en werktuigenberging zijn geprojecteerd zal een dubbele woning worden 

gebouwd, waarbij een deel van de voormalige ligboxenstal hergebruikt zal worden. In 

hoofdstuk 2 zal uitvoeriger worden ingegaan op het gewenste bouwplan. Onderstaand 

een weergave van de nieuwe situatie op het perceel. 

 

 
afbeelding: Bram Markerink Bouwkunst 

1.3 Planologisch kader 

Het perceel Oud Aalden 8 is op basis van het geldende bestemming “Zweeloo – 

Aalden, partiële herziening beschermd dorpsgezicht Oud Aalden en ecologische 
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verbindingszone” bestemd als enkelbestemming ‘Agrarisch’ en verder voorzien van de 

dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ en de dubbelbestemming ‘Waarde – 

Beschermd dorpsgezicht’. De voormalige schaapskooi is nog aangeduid als 

‘karakteristiek’.  

 

 
 

Het geldende bestemmingsplan voorziet niet bij recht aan medewerking aan de 

plannen. Met een wijzigingsbevoegdheid had wel de agrarische bestemming kunnen 

worden gewijzigd ten behoeve van een woonbestemming, waarbij na gebruikmaking 

van de splitsingsmogelijkheid in het geldende bestemmingsplan maximaal 1 extra 

woning mogelijk zou zijn geweest. Bovendien was het mogelijk om de voormalige 

agrarische gebouwen te slopen en in het kader van de gemeentelijke ruimte voor 

ruimteregeling één woning als compensatiewoning voor te realiseren. Nu komen er in 

totaliteit twee extra woningen bij, hetgeen ook via een ander beleidsspoor bereikt had 

kunnen worden. Om medewerking te verlenen is een nieuw bestemmingsplan nodig. 

Voorliggend bestemmingsplan geeft hier uitvoering aan. 

1.4 Doel 

In deze herziening van het geldende bestemmingsplan wordt ingegaan op de 

(ruimtelijke) gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling van het betreffende gebied. De 

realisatie van de plannen dient (aantoonbaar) niet in strijd te zijn met een goede 

ruimtelijke ordening. 

1.5 Verantwoording 

Bij het opstellen van voorliggend bestemmingsplan is gebruik gemaakt van diverse 

(beleids)documenten en websites. Sommige (beleids)documenten en 

beeldbeschrijvende documenten zijn in voorkomende gevallen integraal overgenomen 

om de inhoud zoveel mogelijk te waarborgen. Daar waar bronnen zijn gebruikt is dat in 

de tekst weergegeven. 

1.6 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een uitgebreidere weergave gegeven 

van het plan mede in relatie tot het vigerende ruimtelijk beleid. In Hoofdstuk 3 komen de 
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verschillende relevante beleidsstukken voorbij die van toepassing zijn op het plan en 

uitgewerkt op Rijksniveau, provinciaal niveau en gemeentelijk niveau. Hoofdstuk 4 geeft 

de invloed weer van het plan tot de verschillende omgevingsaspecten. In hoofdstuk 5 

staat de economische uitvoerbaarheid centraal. Hoofdstuk 6 doet verslag van de 

inspraak- en overlegreacties, waarna hoofdstuk 7 ingaat op de juridische vertaling van 

het plan en vervolgens volgen nog de regels en de verbeelding. 
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2 Hoofdstuk 2 Locatie- en planbeschrijving 

2.1 Ligging en historie 

Het perceel Oud Aalden 8 te Aalden behoort toe aan het grondgebied van de gemeente 

Coevorden. Onderstaand een weergave van de ligging van Aalden vanuit een hoger 

perspectief. 

 

 
Nederland, provincie Drenthe, gemeente Coevorden en de ligging van Aalden in één oogopslag 

 

Aalden 

Het dorp Aalden is het voorzieningencentrum van de voormalige gemeente Zweeloo. 

Het heeft onder andere een bibliotheek, een openbare en een protestants-christelijke 

basisschool. En daarnaast winkels en diverse horecagelegenheden. Het gebied rond 

Aalden bestaat uit essen, kleine bospercelen en groenlanden langs de Aelder- of 

Westerstroom. 

 

Aan de zuidkant van Aalden ligt het oude esdorp Oud Aalden, bijna volledig bestaand 

uit Saksische boerderijen en aangewezen als beschermd dorpsgezicht. 
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Het perceel Oud Aalden 8 bevindt zich ook binnen het oude esdorp en is aangewezen 

als beschermd dorpsgezicht. Onderstaand is de ligging van het perceel Oud Aalden ten 

opzichte van het dorp zichtbaar gemaakt. Het perceel bevindt zich binnen het rode 

kader. 

 

 
 

Het perceel bevindt zich aan de zuidkant van het dorp Aalden, in het beschermd 

dorpsgezicht. Het blauwe gebied zoals hieronder zichtbaar is het gebied dat is 

aangemerkt als beschermd dorpsgezicht. 
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Aanwijzing beschermd dorpsgezicht 

"De oudste nederzettingen in Drenthe worden veelal aangetroffen langs de beekdalen 

van de diluviale gronden. Hun bewoners vormden oudtijds een op zichzelf staande 

gemeenschap van boeren en ambachtlieden. De boerderijen werden meestal in kleine 

groepjes rond een gemeenschappelijke met bomen begroeide ruimte (brink) geplaatst, 

in de onmiddellijke nabijheid van het bouwland (es). Vrijwel steeds zijn door 

vernieuwing en uitbreiding van de bebouwing en voorts door de aanleg van wegen deze 

typerende situaties verloren gegaan. In enkele gevallen bleef, doordat een nieuwe 

verkeersweg buiten het dorp werd geleid, de oude kern ongeschonden. Hieraan dankt 

ondermeer de buurtschap Oud Aalden het behoud van het historisch karakter. 

Oud Aalden is een prachtig voorbeeld van een oude nederzetting aan de rand van de 

es; de hoeven, waarvan de meeste op de ontwerplijst van onroerende monumenten zijn 

geplaatst, het beloop der wegen en de relatie van de groepering tot de zuidelijker 

gelegen Aalder Es, zijn in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. In het centrum ligt 

een met hoog geboomte begroeide driehoekige brink, waaromheen de oude hoeven 

zijn gegroepeerd. 

 

De meeste opstallen zijn van zeer goede kwaliteit; in dit verband vallen vooral de 

boerderijen Oud Aalden 8-11-12 en 13 te noemen. 

 

Daar Oud Aalden één van de meest waardevolle van de oude Drentse nederzettingen 

vormt, van bijzondere historische en schoonheidswaarde, dient het behoud ervan voor 

de toekomst te worden gewaarborgd. Het beschermde gebied is aan de noordwestelijke 

zijde begrensd door de Aelderstraat. Aan de andere zijde vormt de Aalder Es een 

natuurlijke begrenzing. Teneinde het fraaie gezicht op de buurtschap van het zuiden te 

behouden, is het van belang, dat de es onbebouwd blijft.  

 

De aanwijzing als beschermd dorpsgezicht heeft plaatsgevonden d.d. 13 maart 1969 en 

de inschrijving in het register van beschermde stads- en dorpsgezichten d.d. 21 mei 

1969 (bron : www.rijksmonumenten.nl). 

2.2 Het perceel in zijn omgeving 
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Het perceel bevindt zich aan de zuidkant van Aalden. Rondom het perceel, aan de 

west- en noordzijde, zijn meerdere, voor Oud Aalden kenmerkende, voormalige 

saksische boerderijen gelegen. Aan de oost- en zuidkant bevinden zich de rondom 

gelegen landerijen op de essen. Aan de noordwestzijde van het perceel bevindt zich 

een brink. Onderstaand enkele weergaven van de karakteristiek van het omringende 

gebied. 

 

 
 

 

2.3 Het perceel zelf 

Het perceel zelf betreft een voormalig agrarisch bedrijf. Op het perceel zijn de 

voormalige boerderij en een aantal voormalige bedrijfsgebouwen aanwezig (voormalige 

ligboxenstal en werktuigenberging). De werktuigenberging gaat geheel worden 

gesloopt. De voormalige ligboxenstal wordt deels gesloopt en deels hergebruikt. De 

draagconstructie van de voormalige ligboxenstal zal daarbij worden herbegruikt. De 

bestaande contour van de ligboxenstal qua oppervlakte, bouwhoogten en dakhelling 
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dient als basis voor dit bestemmingsplan. Er staat ook een voormalige schaapskooi op 

het perceel, deze zal blijven staan als bestaand bijgebouw. 

 

Hierna volgt een projectie van de bestaande gebouwen op het perceel. 

 

 
afbeelding: Bram Markerink Bouwkunst 
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afbeelding: Bram Markerink Bouwkunst 

2.3.1 Rijksmonument Oud Aalden 8 

De voormalige boerderij Oud Aalden 8 is in 1965 geregistreerd als Rijksmonument 

onder monumentennummer 41521. De omschrijving van het monument luidt als volgt: 

Boerderij met achterbaander en diepe underschoer. Rest bewaarde en fraaist 

gesitueerde boerderij in het als geheel nog zeer aantrekkelijke, met oud eikenbos 

beplante Aalden. (bron : www.rijksmonumenten.nl). 

 

Onderstaand nog een historische foto van de boerderij in zijn vroegere setting. 
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Hierna nog een weergave van de boerderij anno nu en de overige gebouwen op het 

terrein. 
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2.4 Het gewenste plan 

Het plan is opgevat om de monumentale boerderij te behouden in zijn huidige staat en 

deze te gaan herbestemmen ten behoeve van maximaal 1 woning. De voormalige 

werktuigenberging wordt geheel gesloopt. De voormalige ligboxenstal wordt deels 

gesloopt en deels qua constructie hergebruikt/verbouwd. Dat houdt in dat het 

middengeraamte blijft staan, het noordelijk deel wordt afgebroken en er aan de zuidkant 

weer aangeplakt, om meer ruimte te creëren tussen het monument en de 

vernieuwbouw ten behoeve van twee woningen. De bestaande (voormalige) 

schaapskooi blijft behouden. 

 

In overleg met de gemeente is ervoor gekozen om een gebouw te ontwerpen dat qua 

uiterlijke verschijningsvorm aansluit op het profiel van de te slopen ligboxenstal. Er komt 

dan een zogeheten ‘schuurwoning’ voor terug. Om privacy te creëren wordt deze 

woning iets verder van de bestaande boerderij Oud Aalden 8 vandaan gebouwd. Het 

perceel waar de boerderij en de schaapskooi op staat zal namelijk kadastraal worden 

gesplitst en hierdoor kan ook een betere kavelindeling bereikt worden met meer privacy.  

Onderstaande weergave laat zien wat het gewenste plan omvat qua situering. 
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afbeelding: Bram Markerink Bouwkunst 

 

In 3-d perspectief ziet de nieuwe situatie er indicatief dan als volgt uit. 

 

 
afbeelding: Bram Markerink Bouwkunst 

 

Hierna volgen nog enkele visualisaties die richting bieden aan hetgeen initiatiefnemers 

voornemens zijn te gaan bouwen. 
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afbeelding: Bram Markerink Bouwkunst 

 

 
afbeelding: Bram Markerink Bouwkunst 

 

Bergruimte voor de nieuwe woningen zal gevonden worden in de bestaande schil van 

de boerderij Oud Aalden 8, het bestaande bijgebouw en binnen de schil van de te 

bouwen ‘schuurwoning’. Op deze manier wordt het meest recht gedaan aan het 

karakter van dit perceel in Oud Aalden. 

 

Tevens zal met de uitwerking van de bouwplannen rekening gehouden moeten worden 

met het voor het gebied opstelde welstandscriteria en de regels die voor het gebied 

gelden als zijnde ‘beschermd stads- en dorpsgezicht’. Daarover meer bij het 

gemeentelijk beleid in hoofdstuk 3 van deze toelichting. 

2.5 Landschappelijke inpassing 

Om het totale perceel ook op een gedegen wijze landschappelijk in te passen is door 

Reuvers Buro voor Groene Ruimtes een erfinrichtingsplan opgesteld. Op de volgende 

bladzijde is deze weergegeven. Via een zogeheten voorwaardelijke verplichting is dit 

erfinrichtingsplan gekoppeld aan de bestemmingsplanregels en zodoende is de 

uitvoering hiervan geborgd. 
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3 Hoofdstuk 3 Beleidskader 

Binnen het ruimtelijk werkveld is door de verschillende overheidslagen veel beleid 

opgesteld. Middels dit beleid is getracht richting te geven aan de inrichting en het 

beheer van de openbare ruimte.  

 

Getoetst wordt of het plan past binnen het vigerende planologisch kader en binnen het 

ruimtelijk beleid van de verschillende overheidslagen. In dit hoofdstuk staat een 

overzicht van het van toepassing zijnde beleid in relatie tot de gewenste ontwikkelingen 

van de initiatiefnemer. 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Ruimtelijk – Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. De 

Structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid 

op rijksniveau en is de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke 

consequenties. In deze Structuurvisie schetst het Rijk de ambities tot 2040 en doelen, 

belangen en opgaven tot 2028. 

 

Met de structuurvisie kiest het rijk voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 

13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het 

resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden 

beleidsvrijheid.  

 

De benoemde nationale belangen zijn: 

1. Een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in de stedelijke 

regio’s met een concentratie van topsectoren; 

2. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de 

energietransitie; 

3. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via 

buisleidingen; 

4. Efficiënt gebruik van de ondergrond; 

5. Een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen rondom en tussen de 

belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen; 

6. Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem van 

weg, spoor en vaarwegen; 

7. Het instandhouden van de hoofdnetwerken van weg, spoor en vaarwegen om 

het functioneren van de netwerken te waarborgen; 

8. Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen 

geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s; 

9. Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en 

klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling; 

10. Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke 

cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten; 

11. Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en 

ontwikkelen van flora- en faunasoorten; 

12. Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten; 

13. Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke 

plannen. 
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Vanuit bovengenoemde belangen kan worden gesteld dat voorliggend 

bestemmingsplan er op toe ziet dat het Rijksmonument behouden blijft, waarmee het 

bestemmingsplan in overeenstemming is met belang 10 (behoud van unieke 

cultuurhistorische elementen). 

3.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd, en is ‘de ladder 

voor duurzame verstedelijking’ daaraan toegevoegd. De ladder ondersteunt gemeenten 

en provincies in vraaggerichte programmering van hun grondgebied, het voorkomen 

van overprogrammering en de keuzes die daaruit volgen. De Minister van Infrastructuur 

en Milieu heeft een handreiking beschikbaar gesteld als hulpmiddel bij de toepassing 

van de ladder.  

 

Doel 

De ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

(SVIR) geïntroduceerd. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede 

ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. 

Het Rijk wil met de introductie van de ladder vraaggerichte programmering bevorderen. 

De ladder beoogt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle 

ruimtelijke en infrastructurele besluiten.  

 

Motiveringsplicht en resultaat 

Overheden dienen nieuwe stedelijke ontwikkeling te motiveren met de drie 

opeenvolgende stappen. De stappen bewerkstelligen dat de wens om een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken, nadrukkelijk wordt gemotiveerd en 

afgewogen met oog voor (1) de ruimtevraag, (2) de beschikbare ruimte en (3) de 

ontwikkeling van de omgeving waarin het gebied ligt. 

 

De stappen schrijven geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale resultaat 

moet worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale 

omstandigheden kent. Dit gezag draagt de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke 

afweging over die ontwikkeling. 

 

Wettelijk kader 

De ladder voor duurzame verstedelijking is het kader voor alle juridisch verbindende 

ruimtelijke plannen van de decentrale overheden.  

 

Trede 1 Bepalen regionale vraag naar ruimte 

Trede 1 vraagt de regionale ruimtevraag (kwantitatief én kwalitatief) voor stedelijke 

ontwikkelingen te bepalen. Dit betreft wonen, werken, detailhandel en overige stedelijke 

voorzieningen. Het gaat om de ruimtevraag waarin elders in de regio nog niet is 

voorzien. Is de vraag gelijk aan de behoefte minus het aanbod (in plannen én in de 

bestaande voorraad met eenzelfde kwaliteit als de gevraagde kwaliteit). 

Met de regionale ruimtevraag in beeld kan worden beoordeeld of een voorgenomen 

stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Zo ja, dan is trede 2 

aan de orde. 
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Trede 1 in relatie tot de herontwikkeling  

Er wordt voorzien in de toename van twee woningen binnen bestaand stedelijk gebied. 

Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling daarin heeft jurisprudentie (RvS 

201500601/1/R2 d.d. 2 september 2015) bepaald dat een woningbouwproject van 6 

woningen niet is aan te merken als een stedelijke ontwikkeling. In voornoemde 

ontwikkeling gaat het netto om twee woningen.  

 

Er is geen sprake van een stedelijke ontwikkeling. Daarom is het niet nodig de ladder 

van duurzame verstedelijking verder toe te passen.  

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Actualisatie Omgevingsvisie 2014 

Op 2 juli 2014 is de Actualisatie omgevingsvisie Drenthe 2014 vastgesteld. De 

omgevingsvisie is hét strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling 

van Drenthe. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden 

en sturing van de provincie in het ruimtelijke domein.  

 

In de Omgevingsvisie zijn vier wettelijk voorgeschreven provinciale planvormen 

samengenomen, te weten: 

 De provinciale structuurvisie op grond van de Wro; 

 Het provinciaal milieubeleidsplan op grond van de Wet milieubeheer (Wm); 

 Het regionaal waterplan op grond van de waterwetgeving; 

 Het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan op grond van de Planwet verkeer en 

vervoer. 

De Omgevingsvisie beschrijft de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe voor 

de periode tot 2020, met in sommige gevallen een doorkijk naar de periode erna. 

 

Missie 

De missie uit de Omgevingsvisie luidt: ‘Het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, 

passend bij de kernkwaliteiten die de provincie rijk is’. 

 

De kernkwaliteiten zijn: 

 rust, ruimte, natuur en landschap; 

 oorspronkelijkheid; 

 naoberschap; 

 menselijke maat; 

 veiligheid; 

 kleinschaligheid (Drentse schaal). 

 

Ruimtelijke ontwikkelingen 

De provincie wil ontwikkelingen stimuleren die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke 

kwaliteit. Deze kwaliteit zit voor de provincie in het zorgvuldig gebruikmaken van de 

ruimte, het behouden en waar mogelijk versterken van de kernkwaliteiten en het 

waarborgen van de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving. 

 

Hierna volgen de relevante delen uit de Omgevingsvisie die relevant zijn voor het 

voorliggende ruimtelijk initiatief. 
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Wonen 

De provincie streeft naar aantrekkelijke, gevarieerde en leefbare woonmilieus die 

voorzien in de woonvraag. Het maken van bovenlokale afspraken hierover is van 

provinciaal belang. Gemeenten werken hun aandeel in het woonaanbod en de 

woonmilieus uit in de Gemeentelijke structuurvisie of het Woonplan. Zij houden daarbij 

rekening met de huidige kernenstructuur in de gemeente en de behoefte aan 

verschillende woonmilieus. 

 

Vanuit de doelstelling om zorgvuldig en doelmatig om te gaan met de ruimte in Drenthe, 

hanteert de provincie het uitgangspunt ‘inbreiding gaat voor uitbreiding’. Dit houdt in dat 

de provincie Drenthe prioriteit geeft aan herstructurering (inclusief verduurzaming) van 

de woningvoorraad en aan het herontwikkelen en herbestemmen van gronden en 

panden. Daarnaast ligt er een beperkte opgave om de woningvoorraad uit te breiden. 

De huidige plancapaciteiten in de gemeenten zijn voldoende om aan de woningvraag 

tot 2020 te voldoen. 

 

Zorgvuldig ruimtegebruik 

De provincie wil zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte in de provincie. 

Grootschalige bouwplannen en uitbreidingen in het landelijk gebied, los van bestaande 

bebouwingslocaties, zijn niet vanzelfsprekend. De provincie vindt dat gemeenten bij 

nieuwbouwplannen een werkwijze moeten hanteren die leidt tot zorgvuldig 

ruimtegebruik. Zorgvuldig ruimtegebruik is van provinciaal belang. 

 

Sociaal-Economisch Raad (SER)-ladder en bundelingsbeleid 
Voor het inpassen van ruimtevragende functies stelt de provincie voor de SER-ladder 

als denkmodel te hanteren. Deze methode, geïntroduceerd door de SER, helpt een 

goede afweging te maken bij het inpassen van ruimtebehoefte voor wonen, 

bedrijvigheid en infrastructuur. Het model stelt onder meer dat extra ruimte voor wonen 

en werken zoveel mogelijk moet worden gezocht in of aansluitend aan bestaand 

bebouwd gebied en gebundeld rond de nationale en regionale infrastructuur en de 

openbaar vervoervoorzieningen. Met bundeling en intensivering van verstedelijking 

ontstaat voldoende massa voor hoogwaardige voorzieningen. De verzorgingsfunctie 

van stedelijke centra wordt daardoor versterkt en er ontstaan kansen voor het 

verbeteren van de bereikbaarheid met openbaar vervoer. 

 

Onderstaand een weergave dat het plangebied vanuit de provincie bezien behoort tot 

bestaand stedelijk gebied (hetgeen de rode gebieden betreft). 
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3.2.2 Provinciale regeling Ruimte voor Ruimte 

Als onderdeel van de provinciale omgevingsvisie en verordening is de zogeheten 

Ruimte voor Ruimte – regeling opgesteld. Dit is een regeling ter verbetering van de 

ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied door het verwijderen van landschap-

ontsierende agrarische bedrijfsgebouwen en waarvoor ter compensatie van de sloop 

een woning mag worden gebouwd. Aangezien deze regeling alleen van toepassing is 

op het landelijk gebied is deze beleidsregel niet van belang voor voorliggend 

bestemmingsplan. De gemeente Coevorden heeft zelf beleid ontwikkeld voor het 

stedelijk gebied. 

3.2.3 Provinciale omgevingsverordening 

In artikel 3.25 van de Provinciale Omgevingsverordening wordt het volgende genoemd 

ten aanzien van woningbouw: 

 

Artikel 3.25, Woningbouw 

1. Een ruimtelijk plan laat geen nieuwe woningbouw toe die buiten de afspraken vallen 

die de woonregio en de provincie hebben gemaakt over de 

woningbouwprogrammering en het gestelde in de woonvisie’ 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op bedrijfswoningen, een tweede woning bij 

een agrarisch bedrijf, recreatiewoningen, het splitsten van boerderijen in twee of 

meer woningen en nieuwbouw die past binnen de kaders van de provinciale Rood-

voor-groen dan wel de Ruimte-voor-ruimte regeling. 
 

In voorliggend bestemmingsplan is sprake van een plan waarbij in eerste aanleg de 

wens was om de bestaande boerderij Oud Aalden 8 te herbestemmen naar 2 woningen 

en ter compensatie van de te slopen voormalige bedrijfsgebouwen 1 woning terug te 

bouwen.  

 

In overleg met de gemeente is geconcludeerd dat het meer waardevol is om de 

bestaande boerderij vanwege zijn Rijksmonumentale status en daarmee ingewikkelde 

problematiek niet te splitsen in 2 woningen. De extra woningen gaan worden 

gerealiseerd binnen de contouren van de bestaande ligboxenstal. Het plan is daarmee 

een combinatie van ruimte voor ruimte en boerderijsplitsing qua aantal woningen. Er 

wordt zwaar ingezet op het behoud en verdere versterking van de ruimtelijke kwaliteit. 

3.2.4 Provinciale Kernkwaliteiten 

Voor dit plan is beoordeeld of er sprake is van zogeheten kernkwaliteiten, waarmee 

rekening dient te worden gehouden bij de uitvoering van dit plan. Er zijn in totaal 6 

verschillende kernkwaliteiten, te weten: ‘aardkundige waarden, rust, natuur, landschap, 

cultuurhistorie en archeologie’. Onderstaand zijn de relevante kernkwaliteiten 

behandeld. 

 

Kernkwaliteit Aardkundige waarden 

Er is sprake van een kernkwaliteit op het gebied van ‘Aardkundige waarden’, hierna is 

dit zichtbaar gemaakt. Er is sprake van een gebied met een hoog beschermingsniveau 

en met een middel-beschermingsniveau. 
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Algemeen 

Drenthe heeft een eigen karakter, een eigen (ruimtelijke) identiteit, die door inwoners en 

bezoekers hoog gewaardeerd wordt. Het aardkundige landschap van Drenthe is 

hiervoor in belangrijke mate bepalend. Het provinciaal aardkundig erfgoed is de enige 

informatiebron over de natuurlijke ontstaansgeschiedenis van Drenthe. Net als 

archeologische waarden zijn aardkundige waarden voor het merendeel onzichtbaar, 

onvervangbaar en niet te compenseren. Ze zijn per definitie kwetsbaar voor ruimtelijke 

ontwikkelingen die met bodemingrepen gepaard gaan. De provincie wil aardkundige 

waarden die bijdragen aan het specifieke Drentse karakter behouden en waar mogelijk 

herstellen zonder daarbij het normale landbouwkundig gebruik te belemmeren. 

 
Voor aardkundige waarden onderscheidt de provincie drie beschermingsniveaus die 

verschillen in de mate van inzet van de provincie. De twee hoogste 

beschermingsniveau’s (voorwaarden stellen en eisen stellen) zijn van provinciaal 

belang. 

 

Hoge bescherming 

In deze gebieden worden alleen ontwikkelingen toegestaan indien aardkundige 

kwaliteiten en kenmerken worden behouden. Het zorgvuldig en verantwoord omgaan 

met de aardkundige waarden vormt het vertrekpunt in het planvormingsproces. 

 

Middelhoog 

Bij ontwikkelingen in deze gebieden vormen de aardkundige kenmerken een 

randvoorwaarde. Initiatiefnemers hebben daarmee de verantwoordelijkheid om 

vroegtijdig in het planproces inzichtelijk te maken op welke wijze de aardkundige 

kwaliteiten als (ruimtelijke) onderlegger voor nieuwe plannen worden benut. Wij zijn 

beschikbaar voor (het regelen van) begeleiding van het planvormingsproces, waarbij de 

kansen vanuit de aardkundige samenhang uitgangspunt zijn. 

 

Voor voorliggend bestemmingsplan geldt dat de ligboxenstal en werktuigenberging 

gesloopt c.q. verbouwd gaan worden. Binnen de contour van de betreffende gebouwen 

worden de compensatiewoningen gebouwd. Op deze wijze wordt voorkomen dat 

onevenredig veel nieuwe bodemkundige ingrepen hoeven plaats te vinden en is het 

plan verenigbaar met de aanwezige kernkwaliteit.  
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Kernkwaliteit Landschap 

Er is sprake van een kernkwaliteit Landschap, te weten Esdorpenlandschap en er is 

sprake van een landschappelijke eenheid, te weten een es.  
 

 
 

Voor het Esdorpenlandschap geldt dat van provinciaal belang is: 

 

 de essen: deze voor het esdorpenlandschap kenmerkende open ruimtes zijn veelal 

omgeven met esrandbeplanting; 

 

Het provinciaal beleid is gericht op: 

 behoud van de open ruimte en het versterken van esrandbeplanting; 

 

De bestaande structuur van de oude es van Aalden is nog erg duidelijk zichtbaar in het 

landschap en deze is vrijwel onaangetast gebleven in de loop der tijden. Hierna volgt 

een topografische kaart van Aalden omstreeks 1925 gevolgd door een luchtfoto anno 

2016/2017.  
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Hieronder wordt ingezoomd op het plangebied en omgeving vanuit historisch 

kaartmateriaal en een luchtfoto. 

 

  
 

In het nieuwe plan worden de bestaande groenstructuren gerespecteerd. Ook de open 

overgang van de bebouwing naar de es zal worden gerespecteerd. Op deze wijze 

vouwt voor de toekomstige bewoners het uitzicht naar de es zich open. Er wordt geen 

afbreuk gedaan aan deze bestaande overgang van dorp naar es. Dat blijkt ook uit 

onderstaande visualisatie van het nieuwe erf na uitvoering van de plannen. 
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Kernkwaliteit Cultuurhistorie 

Er is sprake van een kernkwaliteit Cultuurhistorie, specifieker aangeduid met 

‘cultuurhistorische vlakken’ en ‘voorwaarden verbinden’. Hierna is dit zichtbaar 

gemaakt. 
 

 
 

Algemeen 

Het provinciaal beleid ten aanzien van cultuurhistorie is beschreven in het 

Cultuurhistorisch Kompas. Twee doelstellingen staan hierin centraal. Ten eerste wil de 

provincie dat de cultuurhistorie herkenbaar gehouden blijft. Wat de provincie tot de 

cultuurhistorie rekent is vastgelegd in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (onderdeel 

van de Kernkwaliteitenkaart). Ten tweede wil de provincie de ruimtelijke identiteit 

versterken. Zij doen dat door ruimtelijke ontwikkelingen te sturen vanuit 



 

 

Gemeente Coevorden Blad 28 van 58 

Bestemmingsplan Aalden, Oud Aalden 8 April 2019 

 Versie 01 

 

   

 

  

 

NL.IMRO.0109.005BP00009-0003  

Toelichting  

 

samenhangende cultuurhistorische kwaliteiten, met respect en durf. Daarin is ruimte 

voor inspiratie en eigen afwegingen van de provinciale partners. 

 

Het veilig stellen van cultuurhistorische waarden en het tegelijkertijd bieden van ruimte 

voor ontwikkelingen vraagt om een heldere wijze van sturing. De provincie maakt 

onderscheid tussen drie sturingsniveaus: respecteren, voorwaarden stellen en eisen 

stellen. De sturingsniveaus zijn gebiedsgericht toegepast en weergegeven in de 

beleidskaart in het Cultuurhistorisch Kompas. 

 

1. Respecteren: de provincie richt zich op het waarborgen van de cultuurhistorische 

samenhang voor de toekomst. De initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid 

om de cultuurhistorische hoofdstructuur als inspiratiebron te benutten. De provincie 

beoordeeld de plannen en initiatieven daarop; 

2. Voorwaarden stellen: de provincie stelt de cultuurhistorische samenhang als 

randvoorwaarde. De initiatiefnemers hebben daarmee de verantwoordelijkheid om 

vroegtijdig in het planproces inzichtelijk te maken op welke wijze ze de 

cultuurhistorische samenhang als een van de (ruimtelijke) onderleggers voor 

nieuwe plannen benutten. De provincie is beschikbaar voor (het regelen van) 

begeleiding van het planvormingsproces, waarbij de kansen vanuit de 

cultuurhistorische samenhang uitgangspunt zijn; 

3. Eisen stellen: de provincie stuurt de ontwikkelingen in de (vanuit de cultuurhistorie 

bezien) gewenste richting. Van de initiatiefnemer verwachten zij dat de 

cultuurhistorische samenhang als dé drager voor nieuwe plannen wordt gebruikt. 

Ontwikkelingen bouwen op deze samenhang voort. Vanaf het begin bedingt de 

provincie een plek in het planvormingsproces. 

 

De gebieden waarop de provincie zich zal concentreren zijn: 

• het esdorpenlandschap rond Norg; 

• de Drentsche Hoofdvaart; 

• de Havelterberg; 

• het esdorpenlandschap rond Mars- en Westerstroom; 

• de Reest; 

• het Amsterdamscheveld; 

• de Kop van Drenthe; 

• de Drentsche Aa; 

• de Maatschappij van Weldadigheid; 

• de Hondsrug; 

• de Monden. 

 

Van belang is derhalve om te bepalen in welk aandachtsgebied het perceel zich 

bevindt. Daartoe een uitsnede van de beleidskaart van het cultuurhistorisch kompas. 

Het gebied ligt binnen gebied 4. 
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Gebied 4: het esdorpenlandschap rond Mars en Westerstroom 

Dit gebied wordt getypeerd door een gaaf en kleinschalig esdorpenlandschap, waar de 

beekdalen dominant aanwezig zijn.  

 

De authenticiteit van het landschap heeft een grote aantrekkingskracht op recreanten 

en toeristen. De nabijheid van Coevorden en Emmen zorgen voor een beperkte 

stedelijke (uitbreidings)druk op het gebied. Voor de beekdalen wordt een 

waterbergingsopgave verwacht. De provincie wil voorwaarden verbinden aan 

ontwikkelingen in het gebied. Daarbij ligt haar inzet bij het instandhouden van de 

kenmerken van het esdorpenlandschap. De provinciale ambities richten zich op: 

a. Het in stand houden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap. Deze 

karakteristiek uit zich in een zichtbare ruimtelijke samenhang tussen esdorp, es, 

beekdal en veld, met bijbehorend microreliëf en beplantingselementen als 

houtwallen en esrandbosjes; 

b. Het vasthouden en doorzetten van de ruimtelijke, meer langgerekte opzet van de 

esdorpen door zorgvuldig om te gaan met de vrije ordening van bebouwing en 

boerderijen, de afwisseling tussen bebouwde plekken en open ruimtes (in het 

bijzonder de brinken) en doorzichten naar het omliggende buitengebied. 

 

Over de planvorming heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden. Het is een gegeven dat 

er ter plaatse sprake is van een cultuurhistorisch waardevol gebied getuige de 

aanduiding van Oud Aalden als beschermd dorpsgezicht en het feit dat de boerderij 

Oud Aalden 8 is aangemerkt als rijksmonument. Om dit unieke karakter ook in 

voorliggend bestemmingsplan te respecteren is ervoor gekozen om de boerderij niet 

geschikt te laten maken voor dubbele bewoning maar slechts één woning om het 

bestaande karakter te behouden. De compensatiewoningen worden gebouwd in de 

deels te verbouwen voormalige ligboxenstal. Op deze wijze blijft het agrarische 

bebouwingsbeeld intact en wordt gebouwd op een wijze die bestaande 

cultuurhistorische waarden respecteert en versterkt. Ook de monumentale boerderij 
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krijgt door de gekozen setting meer de rol van eyecatcher omdat de 

compensatiewoningen op iets meer afstand worden gebouwd.   

 

Kernkwaliteit Archeologie 

Er is sprake van een kernkwaliteit Archeologie, specifieker aangeduid met ‘verwachting 

toetsen (Es). Hierna is dit zichtbaar gemaakt. 
 

 

 

In gebieden of terreinen met een archeologische verwachting op de archeologiekaarten, 

stuurt de provincie op een goede uitvoering van archeologisch onderzoek, conform de 

gangbare, in de beroepsgroep geldende kwaliteitseisen van de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA). Hieronder vallen alle essen en beekdalen, de 

Havelterberg en het Drentsche Aa-gebied, verwachte Celtic fields, offerveentjes en het 

vermoede traject van de Prehistorische weg over de Hondsrug. Als hier archeologische 

waarden worden aangetroffen, verwacht de provincie dat deze door hun ruimtelijke 

spreiding, samenhang, zeldzaamheid, tijdsdiepte en/of goede fysieke kwaliteit van 

provinciaal belang zullen zijn. 

 

In voorliggend bestemmingsplan gaat het om een particulier initiatief. Ten behoeve van 

het plan wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd. In Hoofdstuk 4, paragraaf 4.1 is 

nader ingegaan op het onderdeel archeologie, mede in relatie tot het archeologiebeleid 

van de gemeente op deze locatie. 

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Gemeentelijke beleidsregel Ruimte voor Ruimte 

Zoals reeds verwoord in paragraaf 3.2.1.2 heeft de provinciale regeling Ruimte voor 

Ruimte betrekking op situaties in het buitengebied en niet op situaties in (woon)kernen. 

 

De gemeente Coevorden heeft hierin aanvullend beleid opgesteld. Het aanvullende 

gemeentelijk beleid ‘Beleidsregel Ruimte voor Ruimte’ is op 27 juni 2012 in werking 
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getreden. Uitgangspunt van de regeling is dat de provinciale regeling van kracht blijft, 

maar dat eveneens de mogelijkheid is opgenomen om in (woon)kernen de regeling toe 

te passen onder opnamen van een aantal voorwaarden en criteria. De opgenomen 

voorwaarden en criteria die derhalve als aanvullend kunnen worden beschouwd zijn 

hierna opgenomen, gevolgd door een toets van het verzoek aan deze beleidsregel. 

Algemeen 

Indien bedrijfsbeëindiging en sloop van de bedrijfsbebouwing op een andere manier 

dan door bouw van een compensatiewoning financieel mogelijk wordt gemaakt of 

gecompenseerd wordt zal geen medewerking verleend worden aan toepassing van de 

Ruimte voor ruimte regeling. 

 

Bij het toepassen van de Ruimte voor ruimteregeling zal net als bij alle gevallen waarin 

medewerking wordt verleend in afwijking van een geldend bestemmingsplan, met de 

aanvrager een grondexploitatieovereenkomst worden gesloten, waarin, indien van 

toepassing afspraken worden vastgelegd over de vergoeding van planschade, de 

kosten voor de aanleg van nutsvoorzieningen, rioolaansluiting en de aanleg van een 

inrit. 

 

Burgemeester en wethouders kunnen medewerking aan een verzoek onthouden indien 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan: 

a. het straat en bebouwingsbeeld; 

b. cultuurhistorische waarden; 

c. de woonsituatie; 

d. de verkeersveiligheid; 

e. de milieusituatie; 

f. gebruiksmogelijkheden aangrenzende gronden. 

 

Hieronder volgen de algemene voorwaarden / criteria voor de RvR regeling in het 

buitengebied, gevolgd door de aanvulling vanuit de beleidsregel.  

 

Buitengebied (niet gelegen binnen het bestaand stedelijk gebied) 

Ten aanzien van de verzoeken die betrekking hebben op (een) perce(e)l(en) in het 

buitengebied volgt de gemeente de regeling van de provincie Drenthe. Dat houdt in dat: 

 er sprake is van (voormalige) agrarische bebouwing die op 2 juni 2010 al 

aanwezig was; 

 het gaat om minimaal 750 m2 te slopen bebouwing, met een afwijkingsmarge 

van 5%; 

 er maximaal 1 compensatiewoning wordt toegekend; 

 de mogelijkheid bestaat tot het samenvoegen van agrarische bebouwing op 

meerdere percelen (saldering) om te kunnen komen tot de sloopnorm van 750 

m2; 

 er randvoorwaarden door de gemeente worden gesteld ten aanzien van 

inpassing, omvang, inhoud en uiterlijk van de compensatiewoning; 

 de bouw van de compensatiewoning niet plaatsvindt in gebieden die op de bij 

de Omgevingsvisie Drenthe behorende kaart 1 ( Visiekaart 2020) met de functie 

“Natuur” en “Beekdalen” zijn aangeduid; 
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In aanvulling hierop stelt de gemeente de volgende voorwaarden: 

 de te slopen bebouwing moet legaal zijn geplaatst; 

 tenminste één van de te slopen gebouwen dient een minimale oppervlakte te 

hebben van 250 m2; 

 

Woonkernen (bestaand stedelijk gebied) 

Burgemeester en wethouders passen hier de provinciale regeling toe, zoals die geldt in 

het buitengebied, met de volgende uitzonderingen c.q. aanvullingen: 

 de marge van 5% wordt niet toegepast; 

 de te slopen bebouwing moet legaal zijn geplaatst; 

 tenminste één van de slopen gebouwen dient een minimale oppervlakte te 

hebben van 250 m2 en de bebouwing mag aanwezig zijn op maximaal twee 

locaties; 

 het verzoek moet passen in de uitgangspunten van de doorontwikkeling 

Woningbouwstrategie gemeente Coevorden; 

 indien sprake is van bedrijfsverplaatsing van een actief agrarisch bedrijf in een 

woonkern naar een nieuwe locatie in het buitengebied worden ter compensatie 

maximaal twee woningen toegestaan op de locatie in de woonkern. 

 

Hierna vindt de toets plaats van het verzoek aan de beleidsregels Ruimte voor Ruimte 

zoals opgesteld door de gemeente Coevorden. 

 

Hierna vindt de toets plaats van het verzoek aan de beleidsregels Ruimte voor Ruimte 

zoals opgesteld door de gemeente Coevorden. 

 

1. Er dient sprake te zijn van (voormalige) agrarische bebouwing die op 2 juni 2010 al 

aanwezig is: 

Onderstaand een tweetal luchtfoto’s, de linker is van 2005 en de rechter van 2016, de 

te slopen gebouwen staan op beide foto’s, er wordt voldaan aan dit criterium. 

 

  
 

2. Het gaat om minimaal 750 m
2
 aan te slopen bebouwing. 

Op onderstaande figuur is duidelijk gemaakt welke oppervlaktes de te slopen gebouwen 

hebben. Er wordt voldaan aan het 750 m
2
 criterium. 
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3. Er mag maximaal 1 compensatiewoning worden gebouwd; 

Verzoekers zijn van plan om maximaal 2 compensatiewoningen te bouwen. Er wordt 

niet voldaan aan dit criterium. In eerste aanleg was het de bedoeling om de boerderij 

geschikt te maken voor dubbele bewoning (vanuit beleid woningsplitsing voormalige 

boerderijen) en om maximaal 1 nieuwe (fysieke) woning te bouwen (dus ook toevoegen 

2 woningen). Vanuit gesprekken met de gemeente en vanuit het aspect om de 

rijksmonumentale boerderij te behouden is ervoor gekozen om zoveel mogelijk de 

bestaande waarden te behouden en de 2 nieuwe woningen te bouwen in de vorm van 

één gebouw (schuurwoning) in de deels te handhaven en verbouwen voormalige 

ligboxenstal. Het aantal toe te voegen woningen blijft daarmee 2 hetgeen beleidsmatig 

gezien past. 

 

4. de mogelijkheid bestaat tot het samenvoegen van agrarische bebouwing op 

meerdere percelen (saldering) om te kunnen komen tot de sloopnorm van 750 m
2
; 

Er hoeft niet gesaldeerd te worden, er is voldoende m
2
 aan legale bebouwing aanwezig 

op het perceel Oud Aalden 8 zelf. 

 

5. er randvoorwaarden door de gemeente worden gesteld ten aanzien van inpassing, 

omvang, inhoud en uiterlijk van de compensatiewoning; 

Vanuit de gemeente is aangegeven dat er geen afzonderlijke randvoorwaarden worden 

opgesteld maar dat uitgegaan dient te worden van de algemene regels voor welstand 

en de criteria vanuit het ter plaatse geldende beeldkwaliteitsplan. 
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6. de bouw van de compensatiewoning niet plaatsvindt in gebieden die op de bij de 

Omgevingsvisie Drenthe behorende kaart 1 ( Visiekaart 2020) met de functie 

“Natuur” en “Beekdalen” zijn aangeduid; 

Vanuit kaartonderzoek is gebleken dat er geen sprake is van ‘Natuur’ of ‘Beekdal’, er 

wordt voldaan het genoemde criterium. 

 

7. de te slopen bebouwing moet legaal zijn geplaatst; 

Onderstaand een weergave van de verleende bouw- en milieuvergunningen. Alle 

aanwezige gebouwen zijn overeenkomstig de verleende vergunningen gebouwd en zijn 

legaal. 

 

 
 

8. tenminste één van de te slopen gebouwen dient een minimale oppervlakte te 

hebben van 250 m
2
; 

Een van de gebouwen heeft een oppervlakte van circa 720 m2, er wordt voldaan aan 

het genoemde criterium. 

 

9. het verzoek moet passen in de uitgangspunten van de doorontwikkeling 

Woningbouwstrategie gemeente Coevorden; 

 

Onderstaande staat genoemd in de genoemde woningbouwstrategie-nota: 

 

Nieuwbouwmogelijkheden 

Binnen de bebouwde kom van de kernen geldt slechts bij uitzondering een mogelijkheid 

tot nieuwbouw. Voor particuliere initiatieven geldt namelijk de gemeentelijke ruimte voor 

ruimte regeling.  

 

Deze regeling is echter alleen mogelijk indien het voormalige agrarische bebouwing 

betreft. In voorliggend verzoek is sprake van de gemeentelijke Ruimte voor Ruimte 

regeling, immers er is sprake van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing, er wordt 

met inachtneming van de afspraken over het in de nieuwe situatie niet meer kunnen 
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splitsen van de monumentale boerderij voldaan aan gemeentelijk beleid en daarmee 

ook aan het genoemde criterium. 

 

Er kan, na de sloop van de ligboxenstal en wagenschuur worden voldaan aan de 

regeling Ruimte voor Ruimte. 

 

Aanvullend geldt nog vanuit het geldende bestemmingsplan (opgenomen onder artikel 

18.3) een afwijkingsmogelijkheid die als volgt luidt: 

 

18.3 Woningsplitsing 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in het plan bij 

de bestemming wonen voor het herbouwen of verbouwen van een woning, waarbij 

binnen het bestaande hoofdgebouw maximaal twee woningen worden gecreëerd, met 

dien verstande dat bij de aanvraag een erfinrichtingsplan wordt overlegd en dat de 

hoofdvorm van karakteristieke bebouwing moet worden gehandhaafd. 

 

Het toevoegen van de 2 woningen past binnen de opgestelde beleidsuitgangspunten 

vanuit de regeling Ruimte voor Ruimte en de woningsplitsingsregeling, zodat wordt 

voldaan aan punt 9.  

3.3.2 Beschermd dorpsgezicht – waarborg ruimtelijke kwaliteit 

In voorkomende projecten waar sprake is van Ruimte voor Ruimte worden vanuit de 

gemeente zogeheten stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld om zodoende te 

waarborgen dat er een toename van de ruimtelijke kwaliteit wordt bereikt en een 

eventuele compensatiewoning op een adequate wijze landschappelijk wordt ingepast. 

 

Voor voorliggend bestemmingsplan zijn geen stedenbouwkundige randvoorwaarden 

opgesteld. Dit heeft te maken met de aanwijzing van het gebied als beschermd 

dorpsgezicht. Vanwege deze aanwijzing gelden specifieke bestemmingsplanregels voor 

het plangebied, met name omdat sprake is van verbouw met gebruikmaking van 

bestaande elementen binnen de bestaande bouwcontouren. Er moet voldaan worden 

aan de eisen van de Welstandsnota 

3.3.3 Cultuurnota ‘Het Kapitaal van Coevorden’ 

De gemeente Coevorden heeft in 2011 een Cultuurhistorische Inventarisatie (CHI) 

uitgevoerd op de onderdelen archeologie, landschap, historische geografie en 

historische bebouwing. Met de resultaten is de erfgoednota "Het Kapitaal van 

Coevorden" opgesteld voor archeologie, landschap en historische geografie. In de CHI 

zijn drie onderdelen, archeologie, landschap & historische geografie en gebouwde 

omgeving, geïnventariseerd, gewaardeerd en voorzien van beleidsadviezen. 

 

Voor dit bestemmingsplan is vooral de inventarisatie van de gebouwde omgeving van 

belang. In de gemeente Coevorden zijn 158 rijksmonumenten en 16 provinciale 

monumenten aangewezen. Onder ‘gebouwde omgeving’ wordt het beschermde en 

onbeschermde ‘bovengrondse’ gebouwde erfgoed verstaan: gebouwen (objecten, 

complexen en ensembles), maar ook historisch straatmeubilair, grens- en markestenen, 

herinneringsmonumenten, monumentale kunst etc. 
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De geïnventariseerde objecten hebben gemeen, dat ze alle in meer of mindere mate 

een positieve bijdrage leveren aan de cultuurhistorische gebiedskarakteristiek. Ze zijn in 

eerste instantie in het veld geselecteerd aan de hand van een set 

architectuurhistorische, cultuurhistorische en historisch-ruimtelijke (ensemble) 

waarderingscriteria en de criteria gaafheid, authenticiteit en zeldzaamheidswaarde. 

Deze aspecten zijn verwoord in de volgende vijf criteria: 

 

1. Het belang van het object als onderdeel van het cultuurhistorisch beeld van de 

omgeving; ondersteuning van de cultuurhistorische gebiedskarakteristiek en/of 

ensemblewaarde, bijvoorbeeld in relatie tot een beschermd stads- of dorpsgezicht 

en beschermde monumenten; 

2. Het belang van het object vanwege de bijzondere betekenis voor het beeld van de 

omgeving, vanwege de opmerkelijke ligging/zichtlijnen dan wel als landmark; 

3. Het belang van het object vanwege de herkenbaarheid van het oorspronkelijke 

concept en de gebiedseigen functie, in relatie tot de ontwikkelingsgeschiedenis en 

de historische gelaagdheid van het gebied; 

4. Het belang van het object wegens de authenticiteit van hoofdvorm, gevelindeling 

en/of detaillering; 

5. Het belang van het object vanwege de kenmerkende/ bijzondere/zeldzame 

bouwstijl en/of vorm; 

 

Voor de objectgerichte waardering zijn in totaal 1515 karakteristieke objecten, naast de 

rijks- en provinciale monumenten, vastgesteld. 

 

Uit deze 1515 karakteristieke objecten is een selectie gemaakt van de meest 

waardevolle objecten. Vanuit de beleidskeuze die gemaakt is in de Erfgoednota, wordt 

voor deze 417 objecten een planologische beschermingsregeling opgesteld. Deze 

beschermingsregeling is opgenomen in het bestemmingsplan Karakteristieke Objecten, 

zoals die door de gemeente is vastgesteld op 12 juli 2016. In dit bestemmingsplan is 

per abuis de boerderij Oud Aalden 8 voorzien van de dubbelbestemming ‘Waarde – 

Karakteristiek’, dit had de voormalige schaapskooi moeten zijn. In dit bestemmingsplan 

is de voormalige schaapskooi nu aangemerkt als ‘karakteristiek’ en is de daarbij 

behorende regeling in dit bestemmingsplan overgenomen in artikel 8 van de regels. 
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4 Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten 

Ruimtelijke plannen kunnen van invloed zijn op de omgeving. Anderzijds kan ook de 

zichtbare en soms niet zichtbare omgeving van invloed zijn op de uitvoerbaarheid van 

de voorgenomen plannen. In dit hoofdstuk worden de omgevingsfactoren beschreven. 

Daarnaast wordt per omgevingsfactor beoordeeld wat de invloed op het plan kan zijn. 

4.1 Archeologie 

In deze paragraaf moet worden aangegeven hoe het cultureel erfgoed wordt beschermd 

in relatie tot de wettelijke bepalingen (Wet op de archeologische monumentenzorg) en 

hoe met het oog op het noodzakelijk onderzoek met het aspect archeologie is 

omgegaan.  

 

Er is sprake van een dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2. Dat betekent dat als 

er gebouwd wordt op nu nog ongeroerde gronden dieper dan 0,30 meter er nader 

onderzoek naar archeologie moet plaatsvinden. Er wordt nieuwe woonruimte 

gerealiseerd op gronden die deels nog niet geroerd zijn, zodat er nader onderzoek naar 

archeologie nodig is.  

 

Dit onderzoek is uitgevoerd door archeologisch onderzoeksbureau ArGeoBoor. Het 

onderzoeksrapport is als bijlag bij dit bestemmingsplan gevoegd. Hierna volgen, 

integraal overgenomen, de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. 

 

Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van aardkundige gegevens, historie en archeologische gegevens geldt voor 

het plangebied een brede archeologische verwachting voor de periode laat-

paleolithicum t/m late middeleeuwen. De resten worden verwacht in de vorm van 

grondsporen in de top van de ongeroerde bodem, die ter plaatse bestaat uit een 

podzolgrond in dekzand. Het gebruik van het perceel als boerenerf zal de bodem tot 

een centimeter of 50 geroerd hebben. Dit zal zeker het geval zijn ter plaatse van de 

bestaande ligboxenstal, werktuigenberging mestkelder. 

 

Conclusies 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt? 

Het dorp Aalden waarbinnen het plangebied ligt, bevindt zich op een hooggelegen 

keileemplateau afgedekt met een dunne laag dekzand. Het perceel is tenminste vanaf 

1624 in gebruik als boerenerf. 

 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?  

In het plangebied kunnen onder een geroerde bodemlaag met een verwacht dikte van 

40 – 50 cm archeologische waarden verwacht worden uit de periode laat-paleolithicum 

– late middeleeuwen. 

 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische 

resten?  

Als gevolg van het gebruik van het perceel als boerenerf is de verwachting dat een 

eventuele archeologische laag en ondiepe grondsporen van met name steentijd 

vindplaatsen sterk aangetast zijn. Wel worden diepere grondsporen verwacht uit de late 



 

 

Gemeente Coevorden Blad 38 van 58 

Bestemmingsplan Aalden, Oud Aalden 8 April 2019 

 Versie 01 

 

   

 

  

 

NL.IMRO.0109.005BP00009-0003  

Toelichting  

 

middeleeuwen en ouder. Complextype is onbekend. Er is sprake van een brede 

verwachting. 

 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door 

de voorgenomen graafwerkzaamheden? 

De nieuwbouw zal grotendeels plaatsvinden ter plaatse van de bestaande ligboxenstal, 

de werktuigenberging en mestkelder. De verwachting is dat de toekomstige 

bouwwerkzaamheden, ondiepe fundering, geen kruipruimte of kelder een 

bodemverstoring met zich mee brengt die niet dieper zal zijn dan de dikte van de 

huidige geroerde laag. Archeologische resten worden derhalve niet bedreigd. 

 

Aanbeveling 

Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. 

ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem- verstorende activiteiten verplicht is om 

eventuele vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van OCW conform artikel 

5.10 (paragraaf 5.4) van de Erfgoedwet uit 2016. In dit geval wordt aangeraden om 

contact op te nemen met de Gemeente Coevorden. 

 

De gemeente Coevorden heeft als volgt geredeneerd op het uitgevoerde archeologisch 

onderzoek.  

 

Gezien de archeologische resten die in de directe omgeving zijn aangetroffen adviseert 

de gemeente om de onbebouwde strook grond die tussen de werktuigopslag en de stal 

ligt, tijdens het uitgraven van de bouwput door een archeoloog te laten controleren op 

archeologische resten. Volgens de gemeente mag dit een inspectie van (dit deel van) 

de bouwput worden, in plaats van een archeologische begeleiding. Grote delen van de 

bouwput betreffen reeds diep geroerde grond. Die delen vragen geen inspectie. Het is 

wel van belang dat de inspectie kan plaatsvinden als de bouwvoor van de ondergrond is 

verwijderd (er mag dan niet direct dieper worden gegraven). Het is aan te bevelen dat 

er tijdens het uitgraven van de bouwput al een archeoloog aanwezig is die kan 

instrueren wat de juiste dikte van de te verwijderen bouwvoor is (dit ten behoeve van de 

leesbaarheid van het vlak). 

 

Ook vanuit het gevoerde vooroverleg met de provincie is gebleken dat ook de provincie 

de aanbeveling doet om het uitgraven onder archeologische begeleiding uit te voeren. 

Initiatiefnemer gaat hier rekening mee houden en zal de graafwerkzaamheden onder 

archeologische begeleiding gaan laten uitvoeren. 

4.2 Bodem 

In het bestemmingsplan dient aangegeven te worden wat de kwaliteit van de bodem ter 

plaatse van het plangebied is. Tevens dient, op basis van de Mor (Ministeriële regeling 

omgevingsrecht), bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit 

bouwen een rapportage van een recent uitgevoerd verkennend bodemonderzoek 

toegevoegd te worden. Voor verkennend bodemonderzoek op een locatie wordt de 

norm NEN 5740 gehanteerd (onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek).  

 

De bodemonderzoeksplicht geldt alleen voor bouwwerken waarvoor: 

 een reguliere omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is vereist; 

 waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend (1,5 of meer uren per dag) mensen 

kunnen verblijven; 
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 die de grond raken; 

 waarvan het bestaande gebruik wijzigt (interne verbouwing van niet-verblijfsruimte 

naar verblijfsruimte); 

 die niet naar aard en omvang gelijk zijn aan een bouwwerk genoemd in het Besluit 

bouwwerken; 

 waarvan geen reeds bruikbare recente onderzoeksresultaten aanwezig zijn; 

 die geen tijdelijk bouwwerk betreffen waarbij uit het vooronderzoek blijkt dat de 

locatie onverdacht is. 

 

Op basis van het bodemloket is er geen recente informatie aanwezig voor het aspect 

bodem (zie kaart op de volgende bladzijde), hetgeen betekent dat er een nieuw 

verkennend bodemonderzoek nodig is.  

 

 
 

Door onderzoeksbureau Sigma Bouw en Milieu is vervolgens het verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksrapport, bekend onder de gegevens 

“verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Oud Aalden nr. 8 te 

Aalden datum 23 juni 2017 projectnummer 17-M8013XXX“ is als bijlage bij dit 

bestemmingsplan gevoegd. Hierna volgen, integraal overgenomen, de resultaten van 

het uitgevoerde onderzoek. 

 

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie 

niet geheel vrij is van bodemverontreiniging. De bovengrond en het freatisch 

grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie verontreinigingen t.o.v. de 

achtergrondwaarde resp. de streefwaarde. De licht verhoogd gemeten chemische 

verontreinigingen in de bovengrond en het freatisch grondwater overschrijden de 

tussenwaarde niet en geven daardoor geen formele aanleiding tot het instellen van een 

nader onderzoek. 

 

De onderzoeksresultaten stemmen niet geheel overeen met de gestelde hypothese. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er beïnvloeding van de bodemkwaliteit 

heeft plaatsgevonden. 

 

Door Sigma Bouw en Milieu worden de volgende aanbevelingen gedaan.  
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Aanbevelingen 

 

1. Op basis van de locatie-inspectie is geconstateerd dat de daken van de bestaande 

bebouwing op de onderzoekslocatie bestaan uit mogelijk asbesthoudende 

dakplaten. De daken zijn niet voorzien van een afwateringsgoot die ervoor zorgt dat 

evt. emissie (erosie) van asbestvezels (door weersinvloeden) naar de 

onderliggende bodem wordt voorkomen. De daken wateren deels af op 

onderliggende onverharde bodem. Onderzoek naar asbest in de grond onder de 

dakrand t.p.v. het asbestverdachte dak, alsmede elders op de locatie, is in het 

kader van dit onderzoek dat volgens NEN-5740 is uitgevoerd, buiten beschouwing 

gelaten. Op basis van dit onderzoek kan daardoor geen uitspraak worden gedaan 

omtrent de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem. In 2015 is in 

opdracht van de provincies Overijssel en Gelderland een onderzoek ingesteld naar 

evt. bodemverontreiniging met asbest t.g.v. van erosie van asbestdaken die niet zijn 

voorzien van een dakgoot en afwateren op een onverharde bodem. Het onderzoek 

wees uit dat de grond in meer en mindere mate verontreinigd kan zijn met asbest. 

Rond de gebouwen met asbestdaken is de bodem tot meest ca, één meter van het 

pand en tot meest een diepte van ca. tien centimeter vervuild. Vooralsnog is er 

geen duidelijke aanpak voor deze gevallen voor handen. Geadviseerd wordt om 

voorafgaand aan de verwijderding/sanering van de asbest daken in de toekomst de 

grond t.p.v. de beïnvloedingszone te onderzoeken op het gehalte asbest. 

2. Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van 

bouwwerkzaamheden, is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het 

Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd gezag lokale maximale 

bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te 

conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model. Bij 

toetsing van de onderzoeksresultaten aan het generieke model wordt de indicatie 

verkregen dat de bovengrond (bovengrondmengmonster MM1) mogelijk geschikt is 

als toepassing grond met bodemkwaliteitsklasse “wonen”' en als zodanig beperkt 

toepasbaar is. 

 

Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt 

pas verkregen op basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit. 

Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar 

hergebruik van grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de 

meeste gevallen zijn aanvullende gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de 

gemeente waarin de grond wordt toegepast) kan hier uitsluitsel over geven. 

Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een 

melding grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: 

www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. 

4.3 Cultuurhistorie 

Modernisering Monumentenwet (MoMo)/Wijziging Bro 

Per 1 januari 2012 is de wijziging van het Bro in werking getreden die een verplichting 

inhoudt om in de toelichting van het bestemmingsplan een beschrijving op te nemen 

van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in 

de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. 

 

Wat zijn cultuurhistorische waarden? De Memorie van Toelichting bij het Besluit 

ruimtelijke ordening zegt met betrekking tot artikel 3.1.6 het volgende: 
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"Bij cultuurhistorische waarden gaat het over de positieve waardering van sporen, 

objecten, patronen en structuren die zichtbaar of niet zichtbaar onderdeel uitmaken van 

onze leefomgeving en een beeld geven van een historische situatie of ontwikkeling. In 

veel gevallen bepalen deze cultuurhistorische waarden de identiteit van een plek of 

gebied en bieden ze aanknopingspunten voor toekomstige ontwikkelingen. Deze 

cultuurhistorische elementen kan men niet allemaal als beschermd monument of 

gezicht aanwijzen, maar zijn wel onderdeel van de manier waarop we ons land beleven, 

inrichten en gebruiken" 

 

Het begrip cultuurhistorie heeft drie aspecten: 

1. Historische (stede)bouwkunde / bovengrondse monumentenzorg; bijvoorbeeld 

kastelen, kerken, oude boerderijen of landhuizen, maar ook stedenbouwkundige 

elementen als beschermde stads- of dorpsgezichten; 

2. Archeologie; sporen en vondsten van menselijk handelen in het verleden in de 

bodem zijn achtergebleven, bijvoorbeeld potscherven, resten van voedselbereiding, 

graven, maar ook verkleuringen in de grond die duiden op bewoning of 

infrastructuur. Een verzamelterm hiervoor is 'archeologische waarden'. Alle 

archeologische waarden bij elkaar zijn het 'bodemarchief'. Deze sporen kunnen zich 

ook onder water bevinden zoals bijvoorbeeld verdronken nederzettingen of 

scheepswrakken; 

3. Cultuurlandschap/historische geografie: alle landschappelijke elementen die het 

gevolg zijn van menselijk handelen in het verleden, bijvoorbeeld 

verkavelingspatronen, pestbosjes, landgoederenzones of ontginningsassen. 

 

Cultuurhistorische inventarisatie 

Binnen het plangebied is sprake van een tweetal aspecten die te maken hebben met de 

bescherming van aanwezige cultuurhistorische kwaliteiten, te weten de boerderij Oud 

Aalden 8 als aangewezen Rijksmonument en geheel Oud Aalden (waartoe ook het 

plangebied behoort) als beschermd dorpsgezicht. 

 

Hierna zal worden ingegaan op de genoemde aspecten en op welke wijze deze 

waarden worden beschermd in voorliggend bestemmingsplan. 

4.3.1 Rijksmonument Oud Aalden 8 

De bestaande boerderij is aangemerkt als rijksmonument. Het betreft volgens de 

omschrijving daarvan een “boerderij met achterbaander en diepe underschoer. Rest 

bewaarde en fraaist gesitueerde boerderij in het als geheel nog zeer aantrekkelijke, met 

oud eikenbos beplante Aalden”. Behoud van deze boerderij en zijn karakteristieken is 

het uitgangspunt.  

 

Vanuit zijn aanwijzing als monument kent het gebouw een beschermde status.  Nabij de 

boerderij staat ook nog een karakteristiek bijgebouw (voormalige schaapskooi). Op de 

verbeelding is dit object aangegeven met de dubbelbestemming 'karakteristiek'. Het 

(deels) slopen van karakteristieke gebouwen is alleen met een omgevingsvergunning 

mogelijk. 

 

Een omgevingsvergunningaanvraag bestaat onder andere uit een gemotiveerd verzoek 

waarin wordt omschreven wat het (bouw)plan is en welke consequenties het (bouw)plan 

heeft voor de cultuurhistorische waarden. Deze belangen worden afgewogen door de 
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gemeente en vervolgens kan het college van Burgemeester en Wethouders besluiten 

medewerking te verlenen of niet. 

 

Vanwege de aanwijzing als rijksmonument is de boerderij Oud Aalden 8 ook nog 

beschermd via de Erfgoedwet. 

4.3.2 Beschermd dorpsgezicht 

Het uitgangspunt en de doelstellingen van het vigerende bestemmingsplan Oud-Aalden, 

vormen de basis voor de inhoud van de regeling van de dubbelbestemming Waarde - 

Beschermd dorpsgezicht in dit bestemmingsplan in artikel 4 van de regels. In dit artikel 

worden, aanvullend op de voorgaande bestemmingsregelingen, de te beschermen 

waarden nader tot uitdrukking gebracht. 

 

In de bestemmingsomschrijving van dit artikel is aangegeven dat de gronden tevens zijn 

bestemd voor de opbouw, het behoud en het herstel van de aan de gronden eigen 

natuurwetenschappelijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarde, zoals 

(summier) verwoord in het aanwijzingsbesluit van 13 maart 1969 van de Ministers van 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

Ordening. 

Verder is voor een aantal werken en werkzaamheden een omgevingsvergunningsplicht 

(voorheen aanlegvergunningsplicht) opgenomen. Deze regeling komt materieel overeen 

met het aanlegvergunningenstelsel van het vigerende bestemmingsplan. 

 

Op deze wijze is voldoende waarborg in het bestemmingsplan opgenomen die erop 

toeziet dat de bestaande waarden van het plangebied in stand kunnen worden 

gehouden. 

4.4 Ecologie 

Algemeen 

Het beschermen, ontwikkelen en beheren van natuurgebieden is niet altijd genoeg om 

de verscheidenheid aan planten- en diersoorten in stand te houden. Bovendien komen 

veel soorten ook buiten natuurgebieden voor. De Wet natuurbescherming (Staatsblad 

2016) regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, soorten en houtopstanden. 

 

Gebiedsbescherming (Natura 2000) 

Artikelen 2.1 tot en met 2.12 van de Wet natuurbescherming regelen de bescherming 

van Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden). 

Voor Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelen opgesteld voor habitats, 

soorten, broedvogels en/ of niet-broedvogels. In artikel 2.7 verplicht de Wet 

natuurbescherming om vooraf te beoordelen of ingrepen / activiteiten in of in de 

nabijheid van Natura 2000-gebieden significant negatieve effecten kunnen hebben op 

de voor deze gebieden aangewezen instandhoudingsdoelen. 

 

Hierna is de ligging van bovengenoemde natuurgebieden weergegeven, waarbij het 

plangebied centraal in de oranje cirkel ligt en eventuele waardevolle gebieden binnen 

een straal van 3 kilometer rondom het plangebied zijn weergegeven.  
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In de nabijheid van het plangebied bevinden zich enkele onderdelen van de 

Ecologische Hoofdstructuur. Het plangebied zelf valt niet binnen een dergelijk 

natuurgebied. Nader onderzoek naar de gebiedsbescherming is niet nodig. 

 

Soortbescherming 

Artikelen 3.1 tot en met 3.11 van de Wet natuurbescherming regelen de bescherming 

van soorten. De bescherming is opgedeeld in vijf categorieën met soorten: 

 Vogels met jaarrond beschermde nesten; 

 Overige vogels; 

 Soorten van de Habitatrichtlijn (bijlage IV) en de Verdragen van Bern (bijlage II) en 

Bonn (bijlage I); 

 Overige soorten die op nationaal niveau beschermd zijn en waarvoor provinciaal 

geen vrijstelling geldt; 

 Overige soorten die op nationaal niveau beschermd zijn, maar waarvoor provinciaal 

wel een vrijstelling geldt. 

 

Voor vogels geldt dat er twee categorieën zijn: de vogels met jaarrond beschermde 

nesten (o.a. Huismus, Gierzwaluw en Buizerd) en de overige broedvogels. Vogels met 

jaarrond beschermde nesten hebben een strikte beschermingsstatus binnen de Wet 

natuurbescherming. Van overige broedvogels zijn hun nesten alleen tijdens de 

broedseizoen beschermd (periode van nestbouw, eileg, broeden en voeren van de 

jongen op het nest). Voor soorten van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en 

Bonn zijn in artikel 3.5 verboden vastgelegd (o.a. verboden om dieren te doden en 

voortplantings- of rustplaatsen te vernielen) en geldt een strikte beschermingsstatus. 

Soorten die op nationaal niveau beschermd zijn, kunnen ingedeeld worden in twee 

categorieën. Provincies mogen besluiten om bepaalde soorten vrij te stellen van 

bescherming in het kader van ruimtelijke ingrepen, beheer en onderhoud. In de meeste 

provincies geldt - onder andere voor ruimtelijke ontwikkelingen - een vrijstelling voor 

een selectie van zoogdieren en amfibieën. Voor de overige soorten gelden vergelijkbare 

verboden (zie artikel 3.10) als voor soorten van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van 

Bern en Bonn en geldt eveneens een strikte beschermingsstatus. 

 

Voor het overtreden van verbodsartikelen bij ruimtelijke ingrepen is het noodzakelijk om 

ontheffing aan te vragen bij bevoegd gezag (veelal de provincie waarbinnen de ingreep 

of activiteit plaatsvindt). Voor het verkrijgen van een ontheffing dient een uitgebreide 

rapportage opgesteld te worden waarin o.a. wordt aangegeven hoe gezorgd wordt dat 
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schade tot een minimum beperkt blijft en of compenserende maatregelen aan de orde 

zijn. 

 

Van belang is om na te gaan of één of meerdere van de genoemde ‘verboden’ ten 

behoeve van voorliggend initiatief aan de orde is of kan zijn. 

 

Aangezien er (verouderde) gebouwen gesloopt gaan worden is een Quickscan Flora- 

en Fauna benodigd. 

 

Door onderzoeksbureau Alcedo Natuurprojecten is vervolgens een “quickscan 

natuurtoets” uitgevoerd. Het onderzoeksrapport, bekend onder de gegevens 

“Ecologische QuickScan Oud Aalden 8, Aalden (DR)“, rapportnummer 2017-007, d.d. 

20 maart 2017  is als bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd. Hierna volgen, integraal 

overgenomen, de conclusies van het uitgevoerde onderzoek. 

 

Op basis van deze QuickScan kan het volgende worden geconcludeerd: 

 Op de onderzochte locatie is het voorkomen van middels de WNB beschermde 

diersoorten niet aangetoond; 

 Er zijn geen sporen van steenmarter of andere marterachtigen in en rond de 

boerderij aangetroffen; 

 De onderzochte locatie biedt mogelijk incidenteel een rustplaats voor 

(foeragerende) vleermuizen, maar functioneert niet als vaste rust- en verblijfplaats 

of als voortplantingslocatie voor deze soortgroep; 

 Op de onderzochte locatie zijn jaarrond beschermde nesten van vogels 

aangetroffen; 

 Er zijn geen sporen of nestlocaties van huismus, boerenzwaluw, spreeuw, kerkuil, 

steenuil aangetroffen; 

 Soortgericht onderzoek ter plaatse (huismus, uilen, marters en vleermuizen) is niet 

noodzakelijk; 

 Voor de voorgenomen plannen behoeft in het kader van de WNB geen ontheffing 

voor specifieke soorten te worden aangevraagd. 

4.5 Externe veiligheid 

Het Besluit richt zich primair op inrichtingen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. In 

artikel 2, lid 1 van het BEVI staan de inrichtingen genoemd waarop het besluit van 

toepassing is. Deze inrichtingen brengen risico’s met zich mee voor de in de omgeving 

aanwezige risicogevoelige objecten. Een nieuw te realiseren woning is niet aangemerkt 

als een risicoveroorzakende inrichting. Echter een woning is wel aan te merken als een 

kwetsbaar object. Omdat hier in totaliteit 2 extra woningen worden toegevoegd is wel 

beoordeeld of er in de nabijheid van het terrein geen Bevi-inrichtingen zijn die van 

invloed zijn/kunnen zijn op de plannen. Hiertoe is getoetst aan de risicokaart Drenthe. 

Dit levert het volgende beeld op. 
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4.5.1.1 Bevi-inrichtingen binnen het plangebied 

In het plangebied zijn geen Bevi-bedrijven gelegen.  

4.5.1.2 Bevi-inrichtingen buiten het plangebied 

Er is geen bevi-inrichting buiten het plangebied gelegen. 
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4.5.1.3 Buisleidingen 

Op circa 380 meter afstand naar het zuid/zuidwesten toe bevindt zich een hogedruk-

gasleiding van de Gasunie. Het betreft een leiding met de volgende technische 

gegevens (zie ook volgende bladzijde): diameter van 16 inch en een maximale 

werkdruk van 40 bar. 

 

Heeft deze leiding invloed op het gewenste bouwplan? Daartoe de volgende tabel. Een 

hogedrukgasleiding met een diameter van 16 inch en werkdruk van 40 bar heeft een 

zogeheten Invloedsgebied van 170 meter. De bouwlocatie bevindt zich niet binnen dit 

invloedsgebied, zodat er geen nadere verantwoording dient plaats te vinden van de 

eventuele toename van het groepsrisico binnen dit invloedsgebied. Nader onderzoek 

naar externe veiligheid is niet nodig. 

 

4.5.1.4 Route gevaarlijke stoffen 

Er bevinden zich geen transportroutes in de nabijheid waarover het transport van 

gevaarlijke stoffen plaatsvindt. 
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Er zijn geen belemmeringen vanuit het aspect externe veiligheid, nader onderzoek is 

niet nodig.  

4.6 Geluid (Wet geluidhinder) 

De eventuele verplichting tot uitvoering van een akoestisch onderzoek is vastgelegd in 

de Wet geluidhinder (Wgh). De Wgh bevat geluidnormen en richtlijnen over de 

toelaatbaarheid van geluidniveaus als gevolg van rail- en wegverkeerslawaai, 

industrielawaai en luchtvaartlawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek 

moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een 

bestemmingsplan of het nemen van een projectafwijkingsbesluit, indien het plan een 

geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone van een bestaande 

geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Een eventueel 

akoestisch onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke voorkeursgrenswaarde bij 

geluidgevoelige objecten wordt overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om 

aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. 

 

Wegverkeerslawaai 

Artikel 74 van de Wet geluidhinder bepaalt dat langs alle wegen zones aanwezig zijn. 

Uitzondering hierop zijn wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt en 

wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied. Ter plaatse bedraagt 

de snelheid rondom het plangebied binnen een straal van 200 meter 30 km/uur, 

zodoende is er geen nader geluidsonderzoek nodig naar wegverkeerslawaai. 

4.7 Luchtkwaliteit 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer in 

werking getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL).  

 

Projecten die ‘niet in betekende mate’ (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit 

hoeven niet meer getoetst te worden aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. In de 

AMvB-nibm zijn de criteria vastgelegd om te kunnen beoordelen of voor een project 

sprake is van nibm.  

 

Zo is een project waarbij in totaal 1.500 seniorenwoningen aan één ontsluitingsweg 

worden gebouwd nog aangemerkt als een Nibm-project. Hier betreft het project het 

toevoegen van 2 extra woningen aan de woningvoorraad en blijft hiermee ruimschoots 

onder deze drempelnorm. Nader onderzoek naar luchtkwaliteit is niet nodig. 

4.8 M.E.R.-beoordeling 

In het Besluit m.e.r., bijlage D, onder artikel 11 (Woningbouw, Stedelijke ontwikkeling, 

Industrieterreinen) staat onder artikel 11.3 genoemd dat een m.e.r-beoordeling moet 

plaatsvinden in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op de aanleg, wijziging of 

uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject (met inbegrip van winkelcentra of 

parkeerterreinen): indien: 
- De oppervlakte een aaneengesloten gebied betreft van 100 hectare en groter dan 

2000 seniorenwoningen betreft. 
 

Qua aard, omvang en ligging is voorliggend ruimtelijk plan niet gelijk te stellen aan de 

betreffende en omschreven activiteit zoals bedoeld in het Besluit m.e.r.  
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Echter, op 1 april 2011 heeft een wijziging van het Besluit m.e.r. plaatsgevonden. 

Daardoor is nu een beoordeling van een activiteit zoals die voorkomt op lijst D 

noodzakelijk, zelfs al is de omvang van de activiteit ver onder de drempelwaarde 

gelegen. 

 

Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst 

en die beneden de drempelwaarden vallen moet een toets worden uitgevoerd of 

belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Deze vormvrije m.e.r.-

beoordeling kan tot twee uitkomsten leiden: 

 Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.-

beoordeling noodzakelijk; 

 Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een 

m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor een 

m.e.r. 

 

In bijlage III van de EU-richtlijn m.e.r staan de criteria genoemd waarnaar moet worden 

gekeken bij de beoordeling. In voorliggende casus is gekeken naar deze Europese 

criteria. 

 

Op basis van de uitkomsten in dit hoofdstuk 4 – Omgevingsfactoren – is inzichtelijk 

gemaakt dat er geen belangrijk nadelige gevolgen zijn voor de omgeving en het milieu. 

Verder hebben de locatie en de omgeving verder geen bijzondere kenmerken die 

geschaad worden door het initiatief. Gezien de aard van de ingrepen zijn verder geen 

negatieve effecten te verwachten, zodat op basis hiervan kan worden volstaan met 

deze (vormvrije) m.e.r.-beoordeling. 

4.9 Milieuhinder 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de 

aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van geplande milieugevoelige functies, 

zoals woningen, ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefklimaat kan 

worden gegarandeerd en dat rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en de 

milieuruimte van de betreffende milieubelastende functies. Om te komen tot een 

ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op milieuhygiënische aspecten 

wordt milieuzonering gehanteerd. Hieronder wordt verstaan een voldoende ruimtelijke 

scheiding tussen enerzijds milieubelastende bedrijven of inrichtingen en anderzijds 

milieugevoelige gebieden zoals woongebieden.  

 

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, 

geur, gevaar en stof. Om milieuzonering hanteerbaar te maken wordt gebruik gemaakt 

van de VNG publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (uitgave 2009). Deze publicatie 

bevat onder meer lijsten met richtafstanden van diverse milieuhinderlijke activiteiten en 

stappenplannen voor concrete situaties. De richtafstanden uit bijlage 1 voor de VNG 

publicatie gaan uit van een 'rustige woonwijk'. Indien er sprake is van het 

omgevingstype 'gemengd gebied' dan kan de richtafstand terug worden gebracht met 

één afstandsstap. Onderstaand in tabelvorm de normafstanden. 
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Milieucategorie Normafstand tot rustige woonomgeving Normafstand tot gemengd gebied 

1 10 meter 0 meter 

2 30 meter 10 meter 

3.1 50 meter 30 meter 

3.2 100 meter 50 meter 

4.1 200 meter  100 meter 

4.2 300 meter 200 meter 

5.1 500 meter 300 meter 

5.2 700 meter 500 meter 

5.3 1000 meter 700 meter 

6.1 1500 meter 1000 meter 

 

De opgenomen richtafstanden zijn geen normen, maar afstanden waarvan gemotiveerd mag worden 

afgeweken. De afstanden worden gemeten vanaf de grens van de bestemming die milieubelastende functies 

toelaat tot aan de dichtstbij gelegen gevel van de gevoelige functie. 

 

Een “rustige woonwijk en rustig buitengebied” is een woonwijk die is ingericht volgens 

het principe van functiescheiding. Afgezien van enkele wijkgebonden voorzieningen zijn 

er vrijwel geen andere functies. Er is weinig storend verkeer. Een vergelijkbaar 

omgevingstype is een rustig buitengebied (inclusief eventueel verblijfsrecreatie), een 

stiltegebied of een natuurgebied.  

 

Een “gemengd gebied” is een gebied met matige tot sterke functiemenging. Direct naast 

woningen kunnen winkels, horeca of kleine bedrijven voorkomen. Ook lintbebouwing in 

het buitengebied met overwegend agrarische en andere activiteiten kan als gemengd 

gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen 

behoren eveneens tot het gemengd gebied. 

 

Het gebied is te typeren als omgevingstype ‘rustige woonwijk’. In de directe nabijheid 

zijn voornamelijk voormalige boerderijen gelegen die nu in gebruik zijn als 

woonboerderij. Op een afstand van circa 90 meter ten westen van het plangebied Oud 

Aalden 8 bevindt zich op basis van het bestemmingsplan een horeca-voorziening. Een 

dergelijke horeca-voorziening heeft een grootste normafstand van 10 meter die 

aangehouden dient te worden tot aan woningen van derden. De afstand bedraagt zoals 

gezegd circa 90 meter en deze afstand is voldoende groot, zodat milieuhinder niet te 

verwachten valt.  

4.10 Verkeer en Vervoer 

Nieuwe functies betekenen meestal ook dat er sprake is of zal zijn van een toename 

van verkeersbewegingen, alsmede ontstaat er een parkeerbehoefte. Uitgangspunt is 

dat nieuwe functies geen onevenredige extra hinder veroorzaken voor reeds aanwezige 

functies in de omgeving. 

 

Parkeren 

Voor het berekenen van het aantal benodigde parkeerplaatsen is gebruik gemaakt van 

de parkeerkencijfers van de CROW. Er zijn minimaal 4  en maximaal 6 parkeerplaatsen 

nodig op basis van de CROW normering (zie ook onderstaande weergaven van de 

crow). Er is voldoende ruimte op eigen erf om hierin te kunnen voorzien. 
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4.11 Watertoets 

In de loop van de tijd hebben ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland veel ruimte aan 

water en/of waterberginglocaties onttrokken.  Aan het begin van de 21
e
 eeuw is 

geconstateerd dat ruimtelijke ontwikkelingen de ruimte voor water niet verder zouden 

mogen beperken. Juist meer ruimte voor water is nodig om klimaatveranderingen, 

zeespiegelrijzing en bodemdaling op te vangen. Eén van de instrumenten om het 

nieuwe waterbeleid voor de 21e eeuw vorm te geven is de watertoets. 

 

Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen 

expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle 

waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. De meerwaarde van 

de watertoets is dat zij zorgt voor een vroegtijdige systematische aandacht voor het 

meewegen van wateraspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. 

 

De watertoets is wettelijk verankerd met het Besluit van 3 juli 2003 tot wijziging van het 

Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 in verband met gevolgen van ruimtelijke plannen 

voor de waterhuishouding (watertoets). 

 

De wijziging van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (Bro) regelt een verplichte 

waterparagraaf in de toelichting bij de genoemde ruimtelijke plannen en een uitbreiding 

van het vooroverleg met de waterschappen. Het instrument is vorm- en procedurevrij. 

Gezien het belang van het instrument is het wel noodzakelijk de waterbeheerder hier 

goed bij te betrekken. 
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Op 23 maart 2017 is het Waterschap Vechtstromen geïnformeerd over het plan Oud 

Aalden 8 te Aalden door gebruik te maken van de digitale watertoets 

(www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de 

Normale procedure van het watertoetsproces moet worden doorlopen. 

 

Bij het watertoetsproces gaat het om het hele proces van vroegtijdig meedenken, 

informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de 

waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterschap 

Vechtstromen kijkt wat de invloed van het plan op de waterhuishouding is en geeft een 

wateradvies. 

 

Over voorliggend bestemmingsplan is contact gezocht met de gemeente over het 

bestaande rioolstelsel ter plaatse van het plangebied en de wijze waarop de gemeente 

Coevorden graag ziet hoe omgegaan gaat worden met afvoer van hemelwater en 

afvalwater ter plaatse van de compensatiewoningen. 

 

Ter plaatse is momenteel sprake van een gemengd stelsel. Vanuit de gemeente is 

aangegeven dat de compensatiewoningen mogen worden afgevoerd via dit gemengd 

stelsel, waarbij op het perceel zelf hemelwater en afvalwater wel via een ‘gescheiden’ 

stelsel op eigen terrein naar het bestaande rioolstelsel moeten worden gebracht, zodat 

als er in de toekomst wel een gescheiden stelsel wordt aangelegd de wijze van 

afvoeren hierop reeds is ingericht. 

 

Tevens heeft de gemeente aangegeven dat het ook is toegestaan om hemelwater op 

eigen terrein te infiltreren, maar dat dat geen eis is. 
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5 Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid 

Alle kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de plannen (waaronder begrepen 

de plankosten van de gemeente) zullen door de initiatiefnemer worden gedragen. 

Hiertoe zal een verhaalsovereenkomst (Grex en planschade) gesloten worden. Het plan 

is daarmee economisch uitvoerbaar. 
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6 Hoofdstuk 6 Overleg en inspraak 

In deze paragraaf worden, wanneer deze beschikbaar zijn en indien noodzakelijk, de 

resultaten van het overleg op grond van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening 

uiteengezet. Ook de resultaten van de inspraak dan wel ter visie legging worden hier 

uiteengezet wanneer deze beschikbaar is. 

6.1 Vooroverleg 

Vanuit het vooroverleg heeft de provincie aangegeven (schriftelijk per brief van 30 juni 

2017) dat er sprake is van een tweetal provinciale belangen, te weten cultuurhistorie en 

archeologie. Het onderdeel cultuurhistorie is in voldoende mate verwoord in het 

bestemmingsplan. Ten aanzien van archeologie wordt aangegeven de ingrepen die 

kunnen leiden tot aantast van archeologische waarden onder archeologische 

begeleiding uit te gaan voeren. Met deze aanbeveling zal rekening worden gehouden. 

6.2 Ontwerp-bestemmingsplan 

Het ontwerp-bestemmingsplan Aalden, Oud Aalden 8 heeft, met de daarbij behorende 

stukken, vanaf 17 februari 2018 tot en met 30 maart 2018 ter inzage gelegen. Er zijn 

geen zienswijzen ingediend.  
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7 Hoofdstuk 7 Juridische vormgeving 

7.1 Algemeen 

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden 

binnen het plangebied. De wijze waarop deze regeling juridisch kan worden 

vormgegeven, wordt in grote lijnen bepaald door de op 1 juli 2008 in werking getreden 

Wet ruimtelijke ordening, en door het daarbij behorende Besluit ruimtelijke ordening en 

de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012, zoals deze per 1 oktober 2012 in 

werking is getreden. De verbeelding dient in samenhang met de planregels te worden 

gelezen. 

 

In de Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro) met bijbehorend Besluit ruimtelijke ordening 

(hierna Bro) heeft het bestemmingsplan een belangrijke rol als normstellend instrument 

voor het ruimtelijk beleid van gemeenten, provincies en het rijk. In de ministeriële 

Regeling standaarden ruimtelijke ordening (hierna Rsro) is vastgelegd dat de Standaard 

Vergelijkbare Bestemmingsplannen (hierna SVBP2012) de norm is voor de 

vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. Naast de SVBP2012 zijn ook het 

Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (hierna IMRO2012) en de Standaard 

Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (hierna STRI2012) normerend bij het 

vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen. 

 

Conform Wro en Bro wordt een bestemmingsplan met de daarbij behorende toelichting 

in digitale geautoriseerde bronbestanden vastgelegd en in die vorm vastgesteld. 

Daarnaast kent de Wro een papieren versie van (hetzelfde) bestemmingsplan. 

Indien de inhoud van digitale stukken tot een andere uitleg leidt dan de stukken op 

papier, dan is de digitale inhoud beslissend. Het bestemmingsplan is daarmee een 

digitaal juridisch authentiek document. De informatie die is vastgelegd in het plan moet 

in elektronische vorm volledig toegankelijk en raadpleegbaar zijn. Dit wordt de digitale 

verbeelding genoemd. 

 

De SVBP2012 geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale 

verbeelding van het bestemmingsplan. De standaard heeft geen betrekking op de 

toelichting van het bestemmingsplan. Er worden geen normen gesteld omtrent de 

vormgeving en inrichting van de analoge weergave van het bestemmingsplan. De 

SVBP2012 heeft ook geen betrekking op de totstandkoming van de inhoud van een 

Bestemmingsplan. Dit is de verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag. In de 

SVBP2012 is wel aangegeven hoe de inhoud van een bestemmingsplan digitaal moet 

worden weergegeven. 

 

De SVBP2012 geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het 

bestemmingsplan. De verbeelding en planregels van dit bestemmingsplan zijn 

opgesteld conform deze standaarden. 

7.2 Toelichting op de toelichting 

De informatie die is vastgelegd in het plan moet in elektronische vorm volledig 

toegankelijk en raadpleegbaar zijn. Dit wordt de digitale verbeelding genoemd. 

De digitale verbeelding is de verbeelding van het bestemmingsplan in een interactieve 

raadpleegomgeving, waarin alle relevante bestemmingsplaninformatie wordt getoond: 

de combinatie van (plan)kaart en regels met de toelichting. 
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Een raadpleger van het bestemmingsplan moet alle relevante 

bestemmingsplaninformatie op eenvoudige wijze voor ogen kunnen krijgen. De 

relevante bestemmingsplaninformatie heeft betrekking op de bestemmingen, 

dubbelbestemmingen en aanduidingen met bijbehorende regels in het 

bestemmingsplan. Voor zowel bestemmingen als aanduidingen geldt, dat deze zonder 

interactie zichtbaar moeten zijn in de digitale verbeelding. Uit interactie met de digitale 

verbeelding blijkt dan de inhoud van de bestemming en/of aanduiding. 

7.3 Toelichting op de planregels 

De inrichting van de planregels is deels voorgeschreven door de SVBP2012. De 

groepering van de planregels, de naamgeving van een aantal planregels en zelf de 

inrichting van bestemmingen is deels bepaald door de ministeriële regeling. Een aantal 

planregels is zelfs geheel voorgeschreven: het overgangsrecht, de anti-dubbeltelregel 

en de slotregel. De regels zijn standaard ingedeeld in vier hoofdstukken. Bij elke 

planregel (elk artikel) wordt hieronder een nadere toelichting gegeven. 

 

Toelichting Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

 

Artikel 1 : Begrippen 

In dit artikel staan de belangrijkste begrippen verklaard zoals die in de planregels en in 

deze plantoelichting worden gebruikt. De lijst bevat meer begrippen dan mogelijk in dit 

bestemmingsplan gebruikt worden. 

 

Artikel 2 : Wijze van meten 

De bepalingen over de wijze van meten zijn in artikel 2 opgenomen. Dit artikel geeft aan 

hoe de hoogte en andere maten die bij het bouwen in acht genomen dienen te worden, 

gemeten moeten worden. 

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

 

Artikel 3 : Agrarisch met waarden 

In dit artikel is het agrarisch medegebruik als ook de bescherming van de 

landschappelijke waarden van het gebied gereguleerd. Ook is een voorwaardelijke 

verplichting opgenomen die toe ziet op de juridische borging en uitvoerbaarheid van 

een inrichtingsplan, teneinde te voorzien in een gedegen landschappelijke inpassing 

van het totale bestemmingsplan in combinatie met de bestemmingen Tuin en Wonen in 

het landschap. 

 

Artikel 4 : Tuin 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen. Op deze gronden mogen 

geen gebouwen worden gebouwd, behoudens het bestaande en als karakteristieke 

aangeduide bijgebouw waarvan de bestaande hoofdvorm, goot- en bouwhoogte in acht 

gerespecteerd dient te worden. Voor erfafscheidingen  en overige bouwwerken gelden 

specifieke hoogtematen. 

 

Artikel 5 : Wonen 

De bestaande bebouwingssituatie is nauwgezet in het plan vastgelegd. Het betreft hier 

de voormalige boerderij.  Hoofdgebouwen, zowel de bestaande als de nieuw te bouwen 

compensatiewoningen, mogen uitsluitend binnen de op de kaart aangegeven 

bouwvlakken worden gebouwd; in alle situaties is de bestaande bebouwing strak 
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begrensd. Bijgebouwen zijn voorzien van de aanduiding 'bijgebouw'; ook hier is de 

bestaande situatie vastgelegd. De toegestane goot- en bouwhoogten voor hoofd- en 

bijgebouwen zijn afgestemd op het bebouwingsbeeld; dit geldt overigens ook voor de 

overige, navolgende bestemmingen.  

 

Artikel 6 : Waarde – Beschermd dorpsgezicht 

Het uitgangspunt en de doelstellingen van het vigerende bestemmingsplan Oud-Aalden, 

vormen de basis voor de inhoud van de regeling van de dubbelbestemming Waarde - 

Beschermd dorpsgezicht. 

 

Artikel 7 : Waarde – Archeologie 2 

In dit artikel is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen ter bescherming van de 

archeologische waarden, alsmede de archeologische verwachtingswaarde, namelijk 

terreinen met een hoge trefkans. 

 

Artikel 8 : Waarde - Karakteristiek 

Voorliggend bestemmingsplan bevat de dubbelbestemming 'Waarde - Karakteristiek' 

Deze regeling voegt een regeling toe aan de bestaande regeling voor Wonen daar waar 

het gaat om behoud en bescherming van de waarde van het karakteristieke gebouw.  

Daarnaast is er een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee de 

dubbelbestemming 'Waarde - Karakteristiek' veranderd, verwijderd of juist toegevoegd 

kan worden. Dit kan gebeuren indien dat op basis van nader verkregen 

(cultuurhistorische) kennis wenselijk is. 

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels 

 

Artikel 9 : Anti-dubbeltelregel 

Deze regel is geheel voorgeschreven door het Besluit ruimtelijke ordening (in artikel 

3.2.4 Bro). Deze standaardbepaling strekt ertoe te voorkomen dat van ruimte die in een 

bestemmingsplan voor de realisering van een bepaald gebruik of functie mogelijk is 

gemaakt, na realisering daarvan, ten gevolge van feitelijke functie- of 

gebruiksverandering van het gerealiseerde, nogmaals zou kunnen worden gebruik 

gemaakt. 

 

Artikel 10 : Algemene gebruiksregels 

In dit artikel is bepaald welk gebruik van gronden en bouwwerken als strijdig gebruik 

wordt aangemerkt.  

 

Artikel 11 : Algemene afwijkingsregels 

Bij uitzondering kan door middel van een omgevingsvergunning onder voorwaarden 

worden afgeweken van de in het plan gegeven regels. 

 

Artikel 12 : Overige regels 

In deze regel is de koppeling gelegd tussen de flora- en faunawet en de overige regels 

van het bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

 

Artikel 13 : Overgangsregels 

Deze regels zijn geheel voorgeschreven door het Besluit ruimtelijke ordening (artikelen 

3.2.1 en 3.2.2 Bro). Omdat een bestemmingsplan elke tien jaar moet worden herzien, 

betreffen de meeste bestemmingsplannen gebieden die reeds in gebruik en ingericht 

zijn. Een bestemmingsplan kan ruimte bieden voor ontwikkelingen en daarom soms 

ander gebruik en/of bebouwing toelaten dan er in werkelijkheid in het gebied aanwezig 

is. Bestaande rechten worden beschermd met overgangsrecht. Er is overgangsrecht 

voor bouwwerken en overgangsrecht voor gebruik van de gronden en bouwwerken. 

 

Artikel 14 : Slotregel 

Deze regel is geheel voorgeschreven door de Ministeriële regeling Standaard 

Vergelijkbare BestemmingsPlannen. Deze regel geeft aan hoe de planregels van dit 

plan kunnen worden aangehaald. Hiermee wordt de naam van het bestemmingsplan 

vastgelegd. Voor de digitale uitwisseling van plannen krijgt elk plan ook een unieke 

code van letters en cijfers. 

  



 

 

Gemeente Coevorden Blad 58 van 58 

Bestemmingsplan Aalden, Oud Aalden 8 April 2019 

 Versie 01 

 

   

 

  

 

NL.IMRO.0109.005BP00009-0003  

Toelichting  

 

  

 

 

Projectgegevens   

Project    : Oud Aalden 8 te Aalden 

Projectnummer   : RB 10.290 

Versie    : 01 

IMRO   : NL.IMRO.0109.005BP00009-0003 

Datum    : April 2018 

 

Opdrachtgever 

Familie P. Aasman 

Adres 

PC en Plaats 

 

RooBeek Advies 

Nautilusstraat 7b 

7821 AG Emmen 

H. de Roo & M.Beek 

 

www.roobeek-advies.nl 

 

 

 

http://www.roobeek-advies.nl/

