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1 I n l e i d i n g  

De gemeente Coevorden heeft besloten om de bestemmingsplannen in de ge-

meente te actualiseren. De huidige gemeente Coevorden is ontstaan na het 

samengaan van de voormalige gemeenten Coevorden, Dalen, Sleen, Zweeloo 

en Oosterhesselen. Voor veel gebieden is het bestemmingsplan gedateerd of 

zijn meerdere bestemmingsplannen van toepassing. Een aantal van deze plan-

nen is behoorlijk verouderd, andere zijn van meer recente datum en/of moe-

ten zelfs nog worden vastgesteld. Door deze verschillen zijn de regelingen voor 

gebieden met een vergelijkbaar karakter niet uniform. Dit komt de rechtsge-

lijkheid niet ten goede. 

 

Op dit moment zijn voor het plangebied verschillende bestemmingsplannen van 

toepassing (zie bijlage). 

 

In het voorliggende bestemmingsplan worden de van toepassing zijnde plannen 

bijeengebracht tot één geactualiseerd plan. Dit biedt de gemeente de kans het 

gebied beter te beheren. Ook wordt hiermee tegemoetgekomen aan de wette-

lijke verplichting, gebaseerd op artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, 

om bestemmingsplannen eenmaal in de tien jaar te herzien. 

 

De herziening is er niet op gericht om ingrijpende nieuwe ontwikkelingen mo-

gelijk te maken. Wel is binnen het plangebied een vastgesteld bestemmings-

plan meegenomen, op grond waarvan vier woningen mogen worden gebouwd 

(zie hoofdstuk 3). Thans kunnen op deze locatie vier woningen worden ge-

bouwd. Het voorliggende plan is daarmee conserverend van karakter.  

 

De ligging en begrenzing van het plangebied is aangegeven op het overzichts-

kaartje voor in deze toelichting. De plangrenzen zijn voornamelijk gebaseerd 

op de vigerende bestemmingsplannen.  

 

De opbouw van deze toelichting is als volgt. Eerst is het ruimtelijke beleid, 

voor zover dat relevant is voor het plangebied, kort samengevat. In de planbe-

schrijving die daarop volgt, wordt onder meer ingegaan op de aard van de 

bebouwing van de kern Wezuperbrug. In het hoofdstuk over de juridische 

vormgeving is aangegeven hoe een en ander is vertaald naar de regels. De 

milieuhygiënische aspecten zijn in hoofdstuk 5 beschreven. De laatste twee 

hoofdstukken gaan in op de economische uitvoerbaarheid en de resultaten uit 

de inspraak en het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro). 
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2 B e l e i d  

In dit hoofdstuk komen het provinciaal beleid en het gemeentelijk beleid aan 

de orde. 

2 . 1   

P r o v i n c i e  

In het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (POP II, vastgesteld d.d. 7 juli 

2004) wordt ingezet op een duurzame ontwikkeling. De economische activitei-

ten worden gebundeld in twee kernzones. In Noord-Drenthe is dat het gebied 

tussen Assen, Roden/Leek, Groningen en Hoogezand. In Zuid-Drenthe gaat het 

om het gebied tussen Meppel, Hoogeveen, Coevorden, Emmen, Hardenberg en 

Steenwijk. De provincie wil met de keuze voor twee economische kernzones de 

ontwikkeling daar stimuleren en daarmee de werkgelegenheidsfunctie en het 

draagvlak voor de voorzieningen versterken. 

Kiezen voor twee kernzones zorgt er tegelijkertijd voor dat de druk op het 

landelijk gebied wordt verminderd. Het Drentse platteland beschikt over unie-

ke waarden op het gebied van natuur, milieu, cultuurhistorie en landschap. De 

provincie zet in op behoud en versterking van het landelijk gebied door te 

investeren in natuur, landschap, landbouw, toerisme en recreatie. 

 

In het POP II is Wezuperbrug tot de categorie 'kleine kernen' gerekend. Derge-

lijke kernen hebben in hoofdzaak een woonfunctie voor de plaatselijke, reeds 

aanwezige bevolking en voor het op de kern georiënteerde buitengebied.  

In het POP II is voor de periode van 2005 tot en met 2014 voor de kleine kernen 

in Coevorden een contingent van 80 woningen gereserveerd en voor de periode 

van 2010 tot en met 2014 een contingent van 50 woningen. 

Voor de ontwikkeling van bedrijvigheid hebben de kleine kernen slechts in 

beperkte mate een functie voor incidentele kleinschalige lokale bedrijvigheid. 

Voor de ontwikkeling van nieuwe woongebieden en bedrijventerreinen geldt 

als voorwaarde dat deze ruimtelijk goed inpasbaar zijn, zonder belangrijke 

omgevingswaarden aan te tasten.  

Voorzieningen, die in hoofdzaak een lokale functie hebben, kunnen in deze 

kernen worden gevestigd. 

 

Op de functiekaart behorende bij het POP wordt aangegeven dat Wezuperbrug 

niet wordt begrensd door contouren. Uitbreiding is daarmee in alle richtingen 

mogelijk. Voorts heeft het dorp geen aanduiding als waardevolle nederzetting.  

POP II 
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2 . 2   

G e m e e n t e  

Een van de belangrijkste doelstellingen van het gemeentelijke ruimtelijke 

ordeningsbeleid is het in stand houden en creëren van een zo hoog mogelijke 

ruimtelijke kwaliteit. Bestaande verouderde gebieden worden daartoe geher-

structureerd. Nieuwe ingrepen worden zo gepland, dat deze de bestaande 

waarden ontzien en zo mogelijk versterken. 

 

Duurzaamheid is een belangrijk aspect binnen het ruimtelijk beleid van de 

gemeente. Bij nieuwe ingrepen wordt aandacht besteed aan integraal water-

beheer en duurzaam bouwen (zoals energie- en materiaalgebruik). Daarbij 

wordt concreet inhoud gegeven aan het Convenant Duurzaam Bouwen Drenthe 

2001, dat de gemeente heeft ondertekend. De expertise, die is opgedaan bij 

het werken aan het Voorbeeldplan Duurzame Stedenbouw Drenthe, wordt zo-

veel mogelijk toegepast. 

 

Door middel van het ruimtelijk beleid oefent de gemeente ook invloed uit op 

de veiligheid van haar woon- en werkgebieden. Gevaarlijke objecten worden 

uit kwetsbare gebieden geweerd of gesaneerd (externe veiligheid). Verder 

houdt de gemeente rekening met de bereikbaarheid van gebieden voor hulp-

diensten, opstelplaatsen voor blusvoertuigen en de aanleg van bluswatervoor-

zieningen (brandveiligheid). Ook het creëren van een sociaal veilige omgeving 

krijgt aandacht (sociale veiligheid). Om dit concreet te maken, wordt onder 

andere gebruikgemaakt van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

 

In het Woonplan II worden het toekomstige woonbeleid en de ambities op het 

gebied van wonen, zorg en welzijn van de gemeente Coevorden verwoord. Het 

woonplan richt zich op de periode tot 2010 met een doorkijk naar 2015. In het 

Woonplan II is voor Wezuperbrug, als een van de kernen in het voorzieningen-

gebied Schoonoord, aangegeven dat er geen directe fysieke beperkingen gel-

den voor uitbreiding van woningbouw. Zoals gezegd in de inleiding kunnen op 

dit moment nog een aantal woningen binnen Wezuperbrug worden gebouwd op 

basis van een vastgesteld bestemmingsplan. Het gaat om vier woningen in de 

koopsector. Wat betreft de doelgroep ligt voor Wezuperbrug de nadruk op 45-

64-jarigen. 

 

De welstandsnota van de gemeente Coevorden is op 10 februari 2004 door de 

gemeenteraad vastgesteld. De welstandstoetsing van de bouwplannen dient 

conform het gestelde in de nota plaats te vinden. Volgens de welstandsnota 

wordt voor geheel nieuwe bestemmingsplannen, dat wil zeggen plannen waarin 

de bestaande ruimtelijke structuur en karakteristiek wordt doorbroken, een 

welstandsparagraaf in het bestemmingsplan opgenomen of wordt een apart 

(door de raad) vast te stellen beeldkwaliteitsplan vervaardigd. De welstands-

paragraaf of het beeldkwaliteitsplan worden na goedkeuring door de raad be-

ALGEMENE BELEIDSLIJNEN 

WOONPLAN II 

WELSTANDSNOTA 
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schouwd als onderdeel van de welstandsnota en vallen daarmee onder het 

regiem van de welstandsnota. 

 

Voor het onderhavige bestemmingsplan is geen welstandsparagraaf of beeld-

kwaliteitsplan nodig. In het bestemmingsplan zijn geen nieuwe planologische 

ontwikkelingen voorzien. Het bestemmingsplan is gelegen in welstandsgebied 

L2 (lintbebouwing 2), U3 (uitbreidingswijk 1980-1995) en U4 (uitbreidingswijk 

1995 - heden). Veranderingen aan de bestaande bebouwing en de verdere in-

vulling van de uitbreiding van het Oranjekanaal ZZ vinden plaats volgens de 

algemene en de gebiedsgerichte criteria van de welstandsnota.  

 

De gemeente Coevorden heeft door Grontmij het Gemeentelijk Verkeers- en 

Vervoersplan (GVVP) laten opstellen. In het plan wordt aangegeven wat de 

functie van de verschillende wegen binnen het plangebied wordt. Dit gebeurt 

volgens het Duurzaam Veilig-principe. In het bestemmingsplan is uitsluitend de 

bestemming Verkeer opgenomen.  

 

Binnen deze bestemming kunnen eventueel verkeersmaatregelen worden ge-

troffen (30 km/uur-gebied, drempels en dergelijke). Verkeersmaatregelen 

staan echter los van dit bestemmingsplan. 

 

Het Duurzaam Veilig-beleid wordt opgezet vanuit de volgende invalshoeken: 

- een veilige opbouw en inrichting van het wegennet; 

- een veilige ruimtelijke planning; 

- een veilig gedrag in het verkeer. 

Een veilige opbouw en inrichting van het wegennet worden bereikt door het 

toekennen van eenduidige functies aan wegen. Hierbij worden drie functies 

van wegen onderscheiden, ofwel functies die elkaar uitsluiten: 

a. S t r omen : 

Bij deze functie gaat het om het verwerken van doorgaand autoverkeer 

over grotere afstanden. Deze wegcategorie is hier niet aan de orde. 

b. O n t s l u i t e n : 

Bij deze functie staat het vlot bereiken van wijken en dorpen centraal. 

Binnen de bebouwde kom zijn bij deze functie maximumsnelheden van 

50 km/uur en 70 km/uur aanvaardbaar. Buiten de bebouwde kom be-

draagt de maximumsnelheid 80 km/uur.  

c. V e r b l i j v e n : 

Bij deze functie staat het toegankelijk maken van woningen, winkels, 

bedrijven, percelen en dergelijke centraal. Tevens wordt de ontmoe-

tingsfunctie van de straat veiliggesteld. 

 

Op grond van de evaluatie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

wordt in nader overleg met het Plaatselijk Belang de categorisering van wegen 

in Wezuperbrug bepaald.  

 

GVVP 
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De gemeente Coevorden beheert een lijst met particuliere bomen (binnen en 

buiten de bebouwde kom) die als waardevol worden aangemerkt. Deze bomen 

zijn opgenomen op deze lijst in april 2001 en geselecteerd op basis van criteria 

uit de beslissingsmatrix Waardevolle Bomen (Bomenstructuurplan). De waarde-

volle particuliere bomen zijn op de toetsingskaart afgebeeld. In totaal zijn 

ruim 3.500 waardevolle bomen in genoemde lijst opgenomen. Deze zijn ver-

spreid over circa 1.100 locaties. In principe gaat het om bomen van minimaal 

50 jaar oud met een toekomstverwachting van ten minste tien jaar. Jongere 

bomen zijn alleen als waardevol aangemerkt als zij een specifieke plaats in de 

gemeentelijke groenstructuur innemen. Aanvullend gelden hiervoor nog speci-

fieke criteria, zoals esthetisch van belang of ecologisch waardevol. 

 

In de Bomenverordening wordt het verrichten van handelingen (boven- of on-

dergronds) die de dood, ernstige beschadiging of ontsiering van de boom ten 

gevolge kunnen hebben, gelijkgesteld met kappen. Voor het kappen van een 

boom is een kapvergunning nodig en die wordt in elk geval geweigerd als het 

om waardevolle bomen gaat. Bij een ernstige bedreiging van de openbare vei-

ligheid, een noodtoestand of een andere uitzonderlijke situatie kan hiervan 

worden afgeweken. 

 

WAARDEVOLLE BOMEN 
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3 P l a n b e s c h r i j v i n g  

3 . 1   

W e z u p e r b r u g :  o n t s t a a n  e n  o n t w i k k e -

l i n g  

Het dorp Wezuperbrug is nog betrekkelijk jong en is pas eind negentiende 

eeuw/begin twintigste eeuw ontstaan. Rond 1850 lag het Eldersveld nog vrij-

wel onaangeroerd. Een doorgaande landweg vanaf Rolde via Grolloo, Schoon-

loo, richting Noord-Sleen (Rolderstraat) doorsneed het open veld. Ter hoogte 

van De Kiel lag een aftakking richting Wezup en Zweeloo-Aalden (de weg van 

Zweeloo naar Schoonoord). Ten oosten van dit gebied lagen het Esterveen, het 

Odoornerveen en het Noord-Sleenerveen, slecht ontwaterde hoogveengebie-

den. Rond 1850 werd begonnen met het graven van het Oranjekanaal vanaf de 

Drentse Hoofdvaart in oostelijke richting tot in de gemeente Emmen, met 

aansluitend daarop een zijtak (Borger zijtak) in noordelijke richting. Rond 1900 

is het gebied nog steeds vrijwel onontgonnen, maar op het kruispunt van het 

Oranjekanaal en de weg van Rolde naar Wezup is een draaibrug aangelegd en 

een tol gevestigd; onder meer ten behoeve van deze activiteiten zijn de eerste 

huizen gebouwd bij de brug. In 1920 wordt het Oranjekanaal verbreed en rond 

de crisisjaren van 1930 wordt de ontginning van de veldgronden volop aange-

pakt en ontstaat ten zuiden van het kanaal agrarisch gebied. Ten noorden van 

Wezuperbrug wordt in die tijd door Staatsbosbeheer een bosgebied ingeplant 

wat nu van betekenis is voor de recreatie. In die tijd wordt ook de bebouwing, 

met name langs het Oranjekanaal, verder uitgebreid. Naast woningen worden 

er een aantal ontginningsboerderijen gebouwd. 

 

Rond 2000 is er enige verdichting opgetreden, maar dat heeft de structuur van 

het dorp niet wezenlijk veranderd. De oorspronkelijke bebouwing is nog steeds 

te vinden langs het Oranjekanaal. Een groot deel van de agrarische bebouwing 

is nu in gebruik als woonboerderij. Een kleine uitbreiding is ontstaan tussen 

1980 en 1995 aan de noordwestkant van het dorp en vanaf 2002 wordt een 

kleine uitbreiding voorbereid aan de zuidoostkant van het dorp (woningbouw 

Oranjekanaal ZZ). Aan de noordoostkant van het dorp is in de bossen het re-

creatiegebied 't Kuierpadtien ontstaan met onder andere een camping en een 

terrein met zomerhuisjes. Woningen in het dorp zijn in hoofdzaak vrijstaand en 

voor een deel gebouwd rond de jaren dertig. Het dorpsbeeld wordt verfraaid 

door laanbomen aan weerszijde van het Oranjekanaal. 

 

HUIDIGE SITUATIE 
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Wezuper  c u l t uu r h i s t o r i e  
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Op basis van het goedgekeurde bestemmingsplan 'Wezuperbrug, partiële her-

ziening, woningbouw Oranjekanaal ZZ' mogen binnen het gebied dat is aange-

duid met 'specifieke vorm van woongebied - nieuwbouwlocatie' in totaal vier 

woningen worden gebouwd (waarvan inmiddels één is gerealiseerd). Hieronder 

zijn de belangrijkste vereisten voor deze locatie samengevat. Voor meer in-

formatie wordt verwezen naar genoemd bestemmingsplan. 

Bij de situering van de woningen moet rekening worden gehouden met een zo 

goed mogelijke inpassing in het karakteristieke nederzettingspatroon. Dat wil 

zeggen: 

- dat er uitsluitend vrijstaande woningen worden gebouwd. De locatie 

leent zich minder voor de bouw van woningen van het type twee onder 

één kap;  

- dat het uitgangspunt de toepassing van lage gootlijnen (goothoogte 

maximaal 3.5 m) is;  

- dat de woningen worden voorzien van een kap met een dakhelling van 

minimaal 45º;  

- dat de nokrichting loodrecht staat op het Oranjekanaal, respectievelijk 

de Brugstraat;  

- dat rekening is gehouden met een ruime afstand van de bouwgrens (mi-

nimaal 10 m) ten opzichte van de weg. 

 

Bij de bouw van de woningen dient verder aansluiting te worden gezocht bij de 

omliggende bebouwing in Wezuperbrug. De beeldkwaliteit van de bestaande 

bebouwing mag door de nieuwbouw niet worden aangetast. Dit kan worden 

bereikt door de kleur van de stenen en de dakpannen overeen te laten komen 

met de bestaande bebouwing. Maar ook in de vormgeving van de woningen 

dient de verbondenheid met de bestaande bebouwing in Wezuperbrug tot uit-

drukking te komen, overigens zonder daarbij de hedendaagse bouwstijl geweld 

aan te doen. Historiserende bebouwing is niet gewenst. De hoekwoning vereist 

specifieke aandacht ten aanzien van de vormgeving. De hoeksituatie dient tot 

uitdrukking te komen door bijvoorbeeld een gelede bouwvorm, die zowel rela-

teert aan het Oranjekanaal als aan de Brugstraat.  

 

Bij de situering van de uitritten moet rekening worden gehouden met het 

waardevolle bomenbestand langs het Oranjekanaal. Voor de inpassing in het 

open landschap wordt een opgaande (erf)beplanting langs de achterzijde van 

de kavels gewenst geacht. 

3 . 2   

T e  h a n d h a v e n  k e n m e r k e n  

Het beleid is gericht op het behoud van die onderdelen in het dorp die verwij-

zen naar het ontstaan en de ontwikkeling van Wezuperbrug als agrarische ne-

derzetting en als wegdorp. 

Een deel van de oorspronkelijke bebouwing is nog goed te herkennen en heeft 

de aanduiding 'karakteristiek' gekregen. 
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Een pand is karakteristiek als het pand is opgenomen in het Monumenten In-

ventarisatie Project (MIP) of als het aan de volgende voorwaarden voldoet: 

1. het pand verwijst naar het vroegere functioneren van het dorp; 

2. de relatie tussen het pand en zijn omgeving is nog afleesbaar; 

3. het pand heeft nog een zekere oorspronkelijke gaafheid. 
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4 J u r i d i s c h e  

v o r m g e v i n g  

4 . 1   

A l g e m e e n  

Als opzet voor het bestemmingsplan is gekozen voor een zo globaal mogelijke 

benadering. Daarbij is, zoals uit de uitgangspunten blijkt, enerzijds de ontwik-

keling van de diverse functies mogelijk gemaakt en zijn anderzijds het karak-

ter van het dorp en de specifieke kwaliteiten tot uitdrukking gebracht. 

Ondanks de globale opzet van het bestemmingsplan is er voor gekozen zoveel 

mogelijk aan te sluiten bij de vigerende regelingen uit de diverse bestem-

mingsplannen (overzicht vigerende bestemmingsplannen in de bijlage). Het zal 

duidelijk zijn dat, mede vanwege de meer flexibele benadering in de wijze van 

bestemmen, wijzigingen ten opzichte van de geldende bestemmingen onver-

mijdelijk zijn. Aan de andere kant is getracht zoveel mogelijk de toegekende 

functies te handhaven. 

 

Met betrekking tot de relatie vergunningsvrije bouwwerken en bestemmings-

plannen kan het volgende worden opgemerkt. In het Besluit bouwvergunnings-

vrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken is exact aangegeven voor 

welke bouwwerken onder welke voorwaarden geen bouwvergunning is vereist. 

Een van de voorwaarden is dat het zij- of achtererf voor niet meer dan 50% 

wordt bebouwd. Dit betekent los van elkaar het zijerf en het achtererf elk 

voor maximaal de helft. Hierbij moeten alle bouwwerken, dus ook de met 

vergunning gebouwde bouwwerken, op het betreffende erf worden meegere-

kend. In het bestemmingsplan is bepaald dat ten hoogste 50% van het bouw-

perceel mag worden bebouwd. Dit houdt in dat als er sprake is van 

bouwvergunningplichtige bouwwerken bij de beoordeling alleen de met ver-

gunning gebouwde bouwwerken meetellen voor het bepalen van de bebouwde 

oppervlakte van het bouwperceel. Immers een gemeentelijke regeling (be-

stemmingsplan) mag geen belemmeringen inhouden voor een rijksregeling 

(Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken). 

 

Omdat in tegenstelling tot hetgeen tot nu gebruikelijk is, niet meer de begrip-

pen bijgebouw en aan- en uitbouw worden gehanteerd, is in het schema de 

nieuwe opzet nader gevisualiseerd. 

De gebruikelijke regeling behoefde een aanpassing, omdat het in de praktijk, 

mede vanwege de nieuwe architectonische ontwerpen, steeds moeilijker is te 

onderbouwen waar het precieze onderscheid ligt tussen bijvoorbeeld een aan-

bouw en een aangebouwd bijgebouw. De nieuwe regeling komt in het kort op 

het volgende neer. 

VERGUNNINGSVRIJE 

BOUWWERKEN EN HET 

BESTEMMINGSPLAN 

HOOFD- EN BIJGEBOUWEN 
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Binnen een afstand van 3 m ten opzichte van de zijdelingse perceelgrens en 

binnen een afstand van 8 m ten opzichte van de achterperceelgrens mogen 

uitsluitend gebouwen met een lage goot- en bouwhoogte van respectievelijk 

3 m en 6 m worden gebouwd. 

 

Met betrekking tot de bebouwingsbepalingen zijn in onderstaand overzicht de 

belangrijkste uitgangspunten weergegeven. 

 

 
 

In het gebied A mogen de gebouwen worden gebouwd met een goothoogte van 

ten hoogste 3 m en een bouwhoogte van ten hoogste 6 m. (Dit is het voormali-

ge 'bijgebouwen gebied'.) 

 

In het gebied B mogen de gebouwen worden gebouwd met een goothoogte van 

ten hoogste 3,5 m en een bouwhoogte van ten hoogste 8 m. (Dit is het voorma-

lige 'hoofdgebouwen gebied'.) Met toepassing van een ontheffingsbevoegdheid 

is verhoging van de goot- en bouwhoogte tot respectievelijk 6 m en 10,5 m 

mogelijk. 

 

De hierboven uiteengezette regeling heeft betrekking op de bestemming 

Woongebied. 
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4 . 2   

A a n p a s s i n g  a a n  n i e u w e  w e t g e v i n g  

Nadat het ontwerpbestemmingsplan in 2007 ter inzage heeft gelegen, is de 

wetgeving ingrijpend gewijzigd. Per 1 juli 2008 zijn namelijk de Wet ruimtelij-

ke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening in werking getreden.  

Er is voor gekozen om het bestemmingsplan aan te passen aan de nieuwe wet-

geving. Tevens sluit het plan aan bij de nieuwe eisen conform de Standaard 

Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 (SVBP 2008).  

 

Volgens de nieuwe wetgeving worden de voorschriften nu 'regels' genoemd en 

de plankaart heet nu 'verbeelding'.  

In deze toelichting zijn de verwijzingen naar de wetgeving aangepast en is de 

nieuwe terminologie gebruikt.  

 

Voor de regels houdt het de volgende consequenties in: 

- er is een aantal nieuwe begrippen geïntroduceerd, zo is de term vrijstel-

ling gewijzigd in ontheffing; 

- de strafbepaling en de algemene gebruiksbepalingen zijn niet langer 

opgenomen, aangezien deze nu direct in de nieuwe Wet ruimtelijke or-

dening (artikel 7.10) zijn geregeld; wel kent het plan de mogelijkheid 

om specifieke gebruiksregels op te nemen; 

- de algemene beschrijving in hoofdlijnen is vervallen, omdat deze be-

stemming niet in de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 

(SVBP 2008) voorkomt. De inhoud van dit artikel is bij de betreffende 

bestemmingen terug te vinden; 

- de uitsluiting van de aanvullende werking Bouwverordening is onder de 

nieuwe Wet ruimtelijke ordening vervallen en is daarom niet meer op-

genomen; 

- de inleidende regels (begrippen en wijze van meten) sluiten aan bij de 

eisen van het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening; 

- de bestemmingsbepalingen/begrippen zijn op alfabetische volgorde 

gerangschikt en zijn voorzover nodig hernoemd conform SVBP; 

- de opzet van de algemene regels (anti-dubbeltelbepaling, algemene 

gebruiksregels, algemene ontheffingsregels) en het overgangsrecht sluit 

aan bij het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening; 

- de regels over de relatie kleinschalige verblijfsrecreatie, prositutiebe-

leid, afstemming Flora- en faunawet en nadere eisen zijn samengevoegd 

in het artikel Overige regels. 

4 . 3   

P l a n s y s t e m a t i e k  

De verschillende bestemmingen, die in hoofdzaak de structuur van het dorp 

bepalen, worden in het navolgende beschreven. 
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De bestaande boerderijen c.q. de bestaande kwekerij zijn als zodanig be-

stemd. 

 

Het bestaande bos is als zodanig bestemd. 

 

Deze bestemming heeft betrekking op de in het plangebied aanwezige voorzie-

ningen. 

 

De bestaande waterlopen zijn als zodanig bestemd. 

 

De wegen met een doorgaande verkeersfunctie zijn bestemd als verkeer. De 

maatregelen staan los van het te evalueren Gemeentelijk Verkeers- en Ver-

voersplan. 

 

Deze bestemming heeft betrekking op de woonbebouwing ten noorden van het 

Oranjekanaal (Albert Oostingweg/Jan Jalvingweg), alsmede de nieuwbouwlo-

catie op de hoek Brugstraat/Oranjekanaal ZZ. Behoudens de diverse voorko-

mende vormen van woningbouw zijn hierin ondergebracht enkele in het 

woongebied passende bedrijfsactiviteiten, zoals de aan huis gebonden beroe-

pen of bedrijven, verkeers- en verblijfsvoorzieningen, groen- en speelvoorzie-

ningen. 

 

In tegenstelling tot de gebiedsgerichte woongebiedbestemming, betreft dit 

een perceelbestemming. Het betreft voornamelijk de oudere bebouwing. De 

bouwvlakken respecteren deze bouwvorm. De erven waar de schuren, garages 

en dergelijke mogen worden opgericht zijn aangegeven. Voor zover tevens 

sprake is van karakteristieke en waardevolle bebouwing, dient te worden ge-

streefd naar handhaving van de bestaande goot- en bouwhoogte en dakhelling. 

Ook binnen deze bestemming zijn in een woning passende bedrijfsactiviteiten, 

zoals de aan huis gebonden beroepen of bedrijven, toegestaan. 

 

Dit betreft een dubbelbestemming. Voor de zone waar een bovengrondse hoog-

spanningsleiding loopt, geldt tevens de bestemming Leiding - hoogspanning' . 

 

Dit betreft ook een dubbelbestemming. De gronden die op de Kaart Archeologi-

sche Waarden (bijlage bij de regels) zijn aangeduid als 'hoge trefkans' en 'mid-

delhoge trefkans', zijn mede bestemd voor behoud van archeologische 

waarden.  

 

Aan het bestemmingsplan is een toetsingskaart toegevoegd. Hierop zijn de 

waardevolle particuliere bomen aangegeven. Ook alle in het plangebied gele-

gen bedrijven zijn op de toetsingskaart vermeld. Dit betreft bedrijven die over 

een milieuvergunning beschikken, dan wel bedrijven die meldingsplichtig zijn 

op grond van de Wet milieubeheer. 

 

De aanduidingen 'waardevolle particuliere bomen' en 'milieuvergunningplichtig 

bedrijf/meldingsplichtig bedrijf' hebben 'slechts' een informatief karakter. 

AGRARISCH EN AGRARISCH 

KWEKERIJ 

BOS 

MAATSCHAPPELIJK 

WATER 

VERKEER 

WOONGEBIED 

WONEN 

LEIDING-HOOGSPANNING 

WAARDE-ARCHEOLOGIE 

TOETSINGSKAART 
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5 T o e t s  a a n  w e t -  e n  

r e g e l g e v i n g  

5 . 1   

I n l e i d i n g  

Voorzover een bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, dient 

een aantal milieuaspecten nader te worden onderzocht. Hierbij gaat het onder 

meer om de verplichte toetsing aan de Wet geluidhinder en de milieuhygiëni-

sche gesteldheid van de bodem. Daarnaast dient rekening te worden gehouden 

met onder meer nabijgelegen bedrijvigheid. Een en ander kan vergaande ruim-

telijke consequenties hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Het voorliggende 

bestemmingsplan maakt geen rechtstreekse nieuwe ontwikkelingen mogelijk. 

Voor de vier nieuwe woningen die aan het Oranjekanaal ZZ kunnen worden 

gebouwd is reeds een afzonderlijke planologische afweging gemaakt. Op dit 

punt wordt verwezen naar het daarvoor opgestelde bestemmingsplan 'Wezu-

perbrug, partiële herziening, woningbouw Oranjekanaal ZZ'. Volledigheidshalve 

worden in het hiernavolgende de milieuaspecten voor het plangebied nagelo-

pen. 

5 . 2   

W e t  g e l u i d h i n d e r  

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones, 

met uitzondering van die wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/uur 

geldt en die wegen waar op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde 

geluidsniveaukaart vaststaat dat de geluidsbelasting op 10 m uit de as van de 

meest nabijgelegen rijstrook 50 dB(A) of minder bedraagt. In geval van ge-

luidsgevoelige bebouwing binnen deze zone dient akoestisch onderzoek plaats 

te vinden.  

 

Met dit bestemmingsplan worden geen nieuwe planologische ontwikkelingen bij 

recht mogelijk gemaakt, zodat in dit stadium geen akoestisch onderzoek nood-

zakelijk is. 

5 . 3   

M i l i e u b e h e e r  

Rond de kern is (vooral kleinschalige) bedrijvigheid aanwezig. Deze bedrijven 

hebben een milieucirkel waarmee bij nieuwe planologische ontwikkelingen 
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rekening dient te worden gehouden. Aangezien er bij recht geen ingrepen 

binnen deze 'cirkels' zijn voorzien, zijn er met betrekking tot milieuhinder 

geen nieuwe conflicten.  

 

In het algemeen kan worden gesteld dat de huidige situatie niet aan verande-

ring onderhevig is en de aanwezige bedrijvigheid geen gevolgen heeft voor de 

onderhavige planherziening. 

 

Op enige afstand ten zuiden van het Oranjekanaal loopt een 110 kV hoogspan-

ningsleiding. Voor het bouwen dient rekening te worden gehouden met een 

afstand van 20 m uit het hart van de leiding. 

5 . 4   

B o d e m  

Er zijn op dit moment bij recht geen nieuwe planologische ontwikkelingen 

voorzien, zodat op dit moment een onderzoek naar de milieuhygiënische ge-

steldheid van de bodem niet noodzakelijk is. Gewezen wordt nog op de in 

voorbereiding zijnde gemeentelijke Bodemkwaliteitskaart als instrument voor 

het controleren van de gesteldheid en de kwaliteit van de bodem. 

5 . 5   

W a t e r  

Het plangebied ligt in de beheergebieden van de Waterschappen Velt en Vecht 

en Reest en Wieden. Het plan is een herziening van verschillende bestem-

mingsplannen. Het betreft een conserverend plan.  

 

Op grond van artikel 3.1.1 uit het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toe-

lichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden opgenomen. Hierin 

wordt ingegaan op de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van 

het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. Deze paragraaf is de weerslag 

van het overleg tussen de gemeente en het waterschap. 

 

Het betreft hier de actualisering van meerdere bestemmingsplannen voor de 

gehele kern Wezuperbrug. Actualisering houdt in dat alle bestemmingen wor-

den gecontroleerd en zo nodig op de plankaart worden verwerkt. Het verwer-

ken van nieuw beleid in het bestemmingsplan is niet toegestaan. Er zal dan ook 

geen uitbreiding of wijziging in de afvoer van het hemelwater of het verhard 

oppervlak zijn. De omvang van het plangebied ligt in de orde van grootte van 

18 ha.  

 

Gemiddeld staan de gebouwen 30 cm boven het wegpeil. Het peil van de we-

gen varieert en ligt tussen 18,80 en 19,40 m + N.A.P. Het peil van de diverse 

INLEIDING 

WATERPARAGRAAF 

LOCATIE 

PEILEN 
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sloten varieert van 15,8 - 15,9 m + NAP. Volgens de gegevens van het water-

schap bedraagt het peil van het Oranjekanaal circa 16,75 m + NAP. 

Volgens de digitale waterkansenkaart (WKK) van het waterschap bevindt de 

gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) zich tussen 0,7 en 1 m beneden 

het maaiveld. 

 

Er is bij de gemeente geen informatie bekend over wateroverlast in of nabij 

het plangebied. 

 

De functiekaart uit het Waterbeheerplan 2006-2009 geeft aan dat het grootste 

deel van het plangebied wordt aangeduid als landbouw (A). Een klein deel 

heeft de aanduiding bos (B). De waterschappen streven ernaar dat de totale 

afvoer uit stedelijk gebied afneemt.  

 

Het gedeelte van het plangebied dat in het beheersgebied van het Waterschap 

Velt en Vecht ligt, is geheel aangeduid als 'zone kwetsbaar water'. Het gedeel-

te van het plangebied dat in het beheersgebied van het Waterschap Reest en 

Wieden ligt, heeft de aanduiding 'knelpunten praktijk'. Door het gebied loopt 

een aantal watergangen. Van een verlaging van het grondwaterpeil of afwente-

ling van wateroverlast is geen sprake. 

 

Voor toekomstige nieuwe ontwikkelingen geldt als uitgangspunt dat regenwa-

ter, afkomstig van verharde oppervlakken (daken, wegen), niet wordt afge-

voerd op de riolering of afvalwaterzuivering, maar wordt geïnfiltreerd in de 

bodem, dan wel vertraagd wordt afgevoerd naar naburig oppervlaktewater.  

 

Het bestaande systeem bestaat uit een gemengd systeem.  

 

Het dorp Wezuperbrug is ontstaan na 1850 op het kruispunt van het Oranjeka-

naal en de weg van Rolde naar Wezup. Volgens de digitale waterkansenkaart 

(WKK) blijkt een deel van de gronden in het plangebied geschikt te zijn voor 

infiltratie en dat het zinvol is om bij vervanging van riolering en de aanleg van 

een IT-riool de infiltratiemogelijkheden per geval nader te bekijken. 

 

In het gebied is geen nieuwe riolering gepland. Bij nieuwe (huis)aansluitingen 

worden het hemelwater en het vuil water gescheiden aangeleverd en op de 

perceelsgrens aan elkaar gekoppeld. Op deze manier wordt bereikt dat bij een 

toekomstige aanleg van een IT-riool/hemelwaterafvoerriool een daadwerkelij-

ke scheiding tussen droogweerafvoer en hemelwaterafvoer eenvoudig kan wor-

den gerealiseerd. 

 

Bij een correcte aansluiting van de huisaansluitingen zal de kans op verontrei-

niging minimaal zijn. Om vergissingen zoveel mogelijk te voorkomen, zal nieuw 

droogweerafvoerriool in de kleur bruin worden uitgevoerd en nieuw IT-

riool/hemelwaterafvoerriool in de kleur groen. 

 

WATEROVERLAST 

FUNCTIEKAART 

KWETSBAAR WATERKAART 

EN WATERKANSENKAART 

HEMELWATER 

RIOLERING 

INFILTRATIEMOGELIJKHE-

DEN EN AFVOER HEMEL-

WATER 
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In het gebied is oppervlaktewater aanwezig. Het betreft diverse sloten en het 

Oranjekanaal.  

 

Het plan is door het waterschap beoordeeld. Het waterschap heeft geen be-

zwaar tegen het plan met betrekking tot de waterhuishouding. Het plan zal 

geen noemenswaardig effect hebben op de waterhuishouding van de omgeving. 

Het waterschap geeft een positief wateradvies, op voorwaarde dat aan de 

eerdergenoemde opmerkingen en aanbevelingen wordt tegemoetgekomen.  

5 . 6   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Op 28 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen in werking 

getreden. Het doel van het besluit is het bieden van een minimum bescher-

mingsniveau aan individuen en groepen burgers tegen ongevallen met gevaar-

lijke stoffen tijdens opslag en overslag, gebruik van installaties (zoals lpg) en 

procesinstallaties. Het besluit verplicht het bevoegd gezag om dit veiligheids-

niveau te borgen bij de vaststelling van ruimtelijke besluiten. Volgens het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen moet de gemeente hierbij zelf de afwe-

ging maken of het veiligheidsrisico van een bepaalde activiteit aanvaardbaar 

is. De termen groepsrisico en plaatsgebonden risico spelen hierin een belang-

rijke rol. Er zijn in het besluit strikte regels opgenomen ten aanzien van het 

plaatsgebonden risico. Voor het groepsrisico geldt een mate van beleidsvrij-

heid voor de gemeente. 

 

Dit betekent dat er in de doorwerking van het externe veiligheidsbeleid in de 

ruimtelijke ordening een evenwicht zal moeten worden gevonden tussen de 

visie en ontwikkeling van de bebouwde omgeving en de eisen die vanuit het 

wettelijk kader externe veiligheid worden gesteld. 

Hierbij geldt overigens dat het spanningsveld pas ontstaat: 

- als de ruimtelijke plannen in de invloedssfeer van de risicovolle inrich-

tingen vallen; 

- bij vervoer van gevaarlijke stoffen; 

- als het groepsrisico door de nieuwe ontwikkelingen sterk toeneemt. 

Indien bovenstaande niet het geval is, worden er vanuit het externe veilig-

heidsbeleid geen eisen gesteld aan de ruimtelijke ordening. 

 

P l a a t s g e b ond en  r i s i c o : 

Het risico op een bepaalde plaats, uitgedrukt als de kans per jaar dat een per-

soon op die plaats in de omgeving van een inrichting of transportroute overlijdt 

als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen in die inrich-

ting of op die transportroute. Hierbij wordt er van uitgegaan dat die persoon 

onbeschermd en permanent op die plaats aanwezig zou zijn. Het plaatsgebon-

den risico wordt op de plankaart aangegeven en hieraan worden wettelijke 

eisen gesteld vanuit het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

KANS OP VERONTREINI-

GING OPPERVLAKTEWATER 

WATERADVIES 

INRICHTINGEN 
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Indien het plaatsgebonden risico wordt overschreden, zijn aanpassingen ver-

plicht die de overschrijding wegnemen.  

 

R i s i c o c on t o u r :  

De risicocontour geeft aan waar er een bepaalde effectkans is op een incident 

met één of meer dodelijke slachtoffers. Vanaf de rand van de risicocontour 

neemt het risico in de richting van de bron toe. De contouren die in het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen als norm worden gehanteerd, zijn 10-6 (één op 

het miljoen) en 10-5 (één op honderdduizend). 

 

G r o e p s r i s i c o : 

Het groepsrisico drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van een mi-

nimaal bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval in een 

inrichting waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Hoe meer personen per 

hectare in het schadegebied van het ongeval aanwezig zijn, hoe groter het 

aantal slachtoffers.  

Voor het groepsrisico geldt een oriëntatiewaarde. De gemeente heeft een 

verantwoordingsplicht om aan te geven in welke mate zij aan de oriëntatie-

waarde voldoet en waarom zij een bepaalde keuze heeft gemaakt.  

Op plaatsen waar het groepsrisico wordt verhoogd, heeft de gemeente twee 

keuzen: 

1. de (toekomstige) situatie wordt dusdanig aangepast dat de verhoging 

van het groepsrisico vervalt; 

2. de gemeente motiveert de verhoging van het groepsrisico.  

Met name voor keuze 1 geldt dat er maatregelen kunnen worden genomen met 

een verschillende impact op de ruimtelijke ordening. 

 

C o n c l u s i e : 

Binnen of in de directe nabijheid van het plangebied zijn geen bedrijven aan-

wezig die onder de werking van het besluit vallen (bron: Risicokaart Provincie 

Drenthe). Er zijn wat dit betreft geen knelpunten. 

 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen gelden onder 

andere de Wet milieubeheer en het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Het 

vervoer van gevaarlijke stoffen tussen inrichtingen, en ook nog binnen inrich-

tingen, wordt geregeld op basis van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.  

In het 'Risicobeheersplan 2004 gemeente Coevorden' is opgenomen dat door de 

invoering van een routeringsregeling de veiligheidsrisico's in de gemeente Coe-

vorden niet zullen toenemen.  

 

V e r v o e r  v a n  g e v a a r l i j k e  s t o f f e n  o v e r  d e  we g  

Om te bepalen of er sprake is van een aanvaardbaar risico binnen Wezuperbrug 

kan gebruik worden gemaakt van de gegevens uit de Risicoatlas wegtransport 

gevaarlijke stoffen. Hieruit kan het volgende worden geconcludeerd. 

 

 

 

VERVOER GEVAARLIJKE 

STOFFEN 
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P l a a t s g e b ond en  r i s i c o : 

Er komen binnen de provincie Drenthe geen wegvakken voor met een plaatsge-

bonden risicocontour groter dan 10-6 per jaar. Er is derhalve sprake van een 

aanvaardbaar plaatsgebonden risico.  

 

G r o e p s r i s i c o : 

Volgend uit bovenstaande komen er in de provincie Drenthe geen wegvakken 

voor met een groepsrisico groter dan de oriënterende waarde. Er is daarmee 

ook sprake van een aanvaardbaar groepsrisico.  

5 . 7   

L u c h t k w a l i t e i t  

Het Besluit luchtkwaliteit 2005 heeft als doel het beschermen van mens en 

milieu tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging. Met het besluit 

worden de richtlijnen van de Europese Unie geïmplementeerd. Het besluit 

betreft zes verontreinigende stoffen (stikstofdioxide, zwevende deeltjes, zwa-

veldioxide, koolmonoxide, benzeen en lood), waarvoor normen, grenswaarden 

en plandrempels zijn gesteld.  

 

Het Besluit luchtkwaliteit 2005 verplicht gemeenten bij het opstellen van 

ruimtelijke plannen, die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit, de 

grenswaarden uit dit besluit in acht te nemen (artikel 7 Besluit luchtkwaliteit). 

In afwijking van het voorgaande hoeven bestuurders de grenswaarden niet in 

acht te nemen, indien door het betreffende besluit de concentraties van de 

stoffen gelijk blijven, of verbeteren (artikel 7, lid 3 Besluit luchtkwaliteit). In 

het geval dat een plan aan het voorgaande voldoet, hoeft eveneens geen on-

derzoek naar de luchtkwaliteit te worden uitgevoerd. 

 

Het onderhavige bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk 

die van invloed zijn op de luchtkwaliteit in het gebied. Het bestemmingsplan 

voldoet derhalve aan het gestelde in het Besluit luchtkwaliteit 2005. 

5 . 8   

E c o l o g i e  

Voor het bestemmingsplan is het noodzakelijk te kijken naar het al dan niet 

voorkomen van eventuele effecten op de Ecologische Hoofdstructuur, speciale 

beschermingszones en Natuurmonumenten. Tevens dient er een inschatting te 

worden gemaakt van het voorkomen van door de Flora- en faunawet be-

schermde soorten, de eventuele overtreding van de verbodsbepalingen en de 

mogelijkheid daar ontheffing voor te verkrijgen. 

 

Het plan is conserverend van aard. Dit betekent dat er geen ingrijpende nieu-

we ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. 

BESLUIT LUCHTKWALITEIT 

2005 
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Er zijn binnen bestemmingen bouwvlakken en te bebouwen erven aangegeven, 

waar bij recht uitbreidingsmogelijkheden zijn. Hiervoor zal de initiatiefnemer 

alsnog een apart onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet dienen uit 

te voeren als er gebruik van wordt gemaakt. 

 

G e b i e d s b e s c he rm i ng  

Het plangebied behoort niet tot en grenst niet aan een van de beschermde 

gebieden uit de Natuurbeschermingswet. Het meest nabijgelegen Habitatricht-

lijngebied betreft het gebied Elperstroom (circa 4,5 km). Het Dwingelderveld 

is het meest nabijgelegen Vogelrichtlijngebied; tevens Habitatrichtlijngebied 

(circa 16,5 km). Tot slot is het dichtstbijzijnde Natuurmonument, eveneens 

Habitatrichtlijngebied, het Witterveld (circa 18,5 km).  

Het plangebied grenst in de noordoostpunt aan Ecologische Hoofdstructuur. 

Het gaat hierbij om Boswachterij Sleenerzand. Ten zuidwesten van het plan-

gebied ligt eveneens Ecologische Hoofdstructuur; natte weilanden met bosjes 

en een stroompje, Aalderstroom (circa 600 m). 

De beschermde gebieden uit de Natuurbeschermingswet liggen alle op ruime 

afstand van het plangebied. 

 

De ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan zijn van een dusdanig geringe 

omvang dat negatieve effecten van deze activiteiten op de beschermde gebie-

den niet zijn te verwachten. Alleen in de noordoostpunt ligt een bouwvlak zeer 

dichtbij de Ecologische Hoofdstructuur. Dit bouwvlak wordt van het bescherm-

de gebied fysiek gescheiden door middel van houtsingels. Er zijn niet direct 

negatieve effecten te verwachten als er gebruik wordt gemaakt van bouwmo-

gelijkheden bij recht. Bij uitbreidingsmogelijkheden die bij recht mogelijk 

worden gemaakt, zal altijd nader onderzoek moeten plaatsvinden of er moge-

lijk negatieve effecten kunnen optreden op beschermde gebieden.  

De realisering van het bestemmingsplan stuit niet op bezwaren in het kader 

van een van de richtlijnen of de Natuurbeschermingswet. Voor ontwikkelingen 

die het bestemmingsplan mogelijk maakt, is geen vergunning nodig op grond 

van de Natuurbeschermingswet. De ontwikkelingen zijn op dit punt niet in 

strijd met het POP Drenthe. 

 

S o o r t b e s c h e rm i ng  

Het merendeel van de volgens Het Natuurloket aangetroffen beschermde soor-

ten zal voorkomen het noordwestelijke deel van het plangebied (kilometerhok 

244-540). Dit grenst namelijk aan de Boswachterij Sleenerzand. Kanttekening 

hierbij is dat het beeld incompleet is, omdat niet alle soortgroepen goed zijn 

onderzocht. De meeste groepen zijn zelfs niet onderzocht. 

De meeste beschermde soorten die zijn aangetroffen, zullen betrekking heb-

ben op het natuurgebied Sleenerzand, dat grenst aan het plangebied. In het 

plangebied zelf kunnen beschermde diersoorten leven in de tuinen, watergan-

gen (Oranjekanaal) en eventueel schralere bermen. Het zal hierbij vooral gaan 

om soorten uit tabel 1 (muizen, egel, bruine kikker et cetera) en vogels. De 

ontwikkelingen die binnen dit plan mogelijk zijn, vormen geen bedreiging voor 
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de instandhouding van deze soorten. Voor verstoring van de soorten uit tabel 1 

geldt een vrijstelling.  

Alle vogelsoorten in het gebied zijn beschermd. Vogelsoorten die al in de be-

bouwde kom leven, worden niet ernstig verstoord door de ontwikkelingen die 

binnen het bestemmingsplan mogelijk zijn. Vogels mogen niet in het broedsei-

zoen (15 maart - 15 juli) worden verstoord. 

In de bebouwing van Wezuperbrug kunnen zwaar beschermde vleermuiskolo-

nies (tabel 3) of verblijfplaatsen van steenmarter aanwezig zijn in de bomen 

en gebouwen in het plangebied. Zolang deze plaatsen niet worden aangetast, 

worden deze soorten niet bedreigd. Bij werkzaamheden aan gebouwen en kap 

van bomen zal nader onderzoek moeten worden gedaan naar de aan- of afwe-

zigheid van kolonies vleermuizen of steenmarter. 

 

Bij gebruikmaking van uitbreidingsmogelijkheden, zal door de initiatiefnemer 

alsnog een apart onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet dienen te 

worden uitgevoerd. 

5 . 9   

A r c h e o l o g i e  

Archeologische waarden dienen op grond van het Verdrag van Malta (1992) te 

worden mee gewogen in de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. Een van 

de hulpmiddelen daarbij is de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 

(IKAW). De IKAW geeft voor het plangebied hoge en middelhoge trefkansen op 

archeologische waarden aan (zie kaart 'archeologische waarden'). Het gaat 

hierbij overigens om zeer globale, indicatieve aanduidingen. 

 

Op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) zijn voor Wezuperbrug geen 

bestaande archeologische waarden aangegeven.  

 

Om de hoge en middelhoge trefkansen blijkens de Indicatieve Kaart Archeolo-

gische Waarden (IKAW) te beschermen, is in de regels een aanlegvergunning 

hiervoor opgenomen. Dit betreft werkzaamheden als het aanbrengen en ver-

wijderen van funderingen en het ophogen en afgraven van gronden (zie de 

kaart archeologische waarden die als bijlage bij de regels is gevoegd). 
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6 E c o n o m i s c h e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

Het bestemmingsplan betreft een actualisering en draagt een conserverend 

karakter.  
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7 I n s p r a a k  e n  

o v e r l e g  

7 . 1   

I n s p r a a k  

Voorafgaand aan het officiële overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimte-

lijke ordening en de inspraakprocedure is, conform de afspraak met de ge-

meenteraad, de bevolking geïnformeerd dat in het kader van het project 

herziening voor verouderde bestemmingsplannen voor Wezuperbrug een con-

ceptbestemmingsplan is opgesteld. In dit kader heeft het conceptbestem-

mingsplan vanaf 17 augustus 2006 gedurende een periode van zes weken ter 

inzage gelegen en is op 28 augustus 2006 een inloopavond gehouden. Er is ge-

durende deze periode gelegenheid gegeven zienswijzen kenbaar te maken. 

 

Een aantal zienswijzen heeft aanleiding gegeven nog enige wijzigingen in het 

conceptbestemmingsplan aan te brengen. Ook ambtshalve is nog een aantal 

wijzigingen aangebracht. In het navolgende is een en ander aangegeven. 

 

A l g emeen  u i t g an g s pun t  

 

Voor het al dan niet tegemoetkomen aan een zienswijze is het volgende uit-

gangspunt, zoals ook voor de andere herzieningen van toepassing is, in acht 

genomen. Deze uitgangspunten zijn actualisering en globalisering. 

 

A c t ua l i s e r i n g  

Actualisering van de bestemmingsplannen wil zeggen dat de gronden een be-

stemming krijgen die overeenkomt met het nu bestaande gebruik, waarbij 

nieuwe ontwikkelingen waarvoor inmiddels vergunning is verleend c.q. waar-

voor toezeggingen zijn gedaan, worden meegenomen. Een voorbeeld zijn de 

voormalige boerderijen waarin geen agrarisch bedrijf meer wordt uitgeoefend 

en die alleen maar worden gebruikt voor wonen, krijgen de bestemming Woon-

doeleinden. 

 

G l o b a l i s e r i n g  

Globalisering van de bestemmingsplannen betekent dat de bestemmingen en 

voorschriften minder detaillistisch zijn. Er zijn in de nieuwe opzet zogenaamde 

'verzamelbestemmingen', waarbinnen verschillende doeleinden mogelijk zijn. 

Een voorbeeld: voor religieuze (kerken), educatieve (scholen), sociaal-

culturele (dorpshuizen) en medische (gezondheidscentra) doeleinden is de 

verzamelbestemming Maatschappelijke voorzieningen opgenomen. Andere 
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verzamelbestemmingen zijn onder andere Woongebied en Centrum. Hierdoor is 

sprake van meer flexibiliteit. 

De in de geldende bestemmingsplannen nog bestaande mogelijkheden voor 

woningbouw wordt in deze herziening meegenomen als 'nieuwbouwlocatie', 

tenzij op grond van inmiddels gewijzigde regelgeving de woningbouw niet meer 

mogelijk is. Hetzelfde geldt voor in de geldende bestemmingsplannen opgeno-

men uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven. 

 

Met inachtneming van de genoemde algemene uitgangspunten zijn de volgende 

aanpassingen in het conceptbestemmingsplan aangebracht. 

 

Aanpa s s i n g en  op  d e  p l an k a a r t  

- De gronden behorende bij Oranjekanaal ZZ 12 zijn conform het huidige 

gebruik aangeduid als 'verblijfsrecreatie toegestaan'. 

- De bestemming van perceel Albert Oostingweg 9 is gewijzigd van Agra-

risch gebied naar Wonen. Voor dit perceel geldt geen milieuvergunning, 

zodat een woonbestemming hier op zijn plaats is.  

 

A l g emeen  

Ambtshalve zijn, naast enkele aanpassingen van grammaticale aard, de navol-

gende inhoudelijke wijzigingen aangebracht. 

 

T o e l i c h t i n g  

- Hoofdstuk 1: het aantal nieuw te bouwen woningen is aangepast. In 

plaats van vier woningen bij recht mogen aan het Oranjekanaal ZZ twee 

woningen bij recht en vier woningen bij wijziging worden gebouwd. 

- Hoofdstuk 2: bij het POP II-beleid is ingegaan op het woningbouwcontin-

gent voor 2010 tot en met 2014. In het kader van het 'woonplan' is kort 

ingegaan op de uitbreidingsmogelijkheden binnen de kern en de doel-

groepen van het woningbouwbeleid. 

- Hoofdstuk 4: een beschrijving van de bestemming Wegverkeer is toege-

voegd. Verder is van alle aanduidingen die op de toetsingskaart voorko-

men een overzicht gegeven.  

- Hoofdstuk 5: de paragrafen over de Wet geluidhinder, milieubeheer en 

bodem zijn ingekort aangezien voor de nieuwbouwwoningen aan het 

Oranjekanaal ZZ reeds bouwvergunningen zijn verleend, dan wel een 

wijzigingsbevoegdheid van toepassing is. De waterparagraaf is afge-

stemd op de laatste inhoudsvereisten van het waterschap. Paragraaf 5.8 

(ecologie) is ingekort tot de belangrijkste conclusies van de inventarisa-

tie. Het meer beschrijvende deel is naar de bijlagen verplaatst. Para-

graaf 5.9 (archeologie) is uitgebreid met de bepaling dat ook voor IKAW-

gebieden met middel(hoge) trefkans een aanlegvergunning is opgeno-

men. 
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Voo r s ch r i f t e n  

- De verwijzing naar de bestemming Centrumvoorzieningen is uit de be-

schrijving in hoofdlijnen verwijderd, aangezien deze niet voorkomt bin-

nen het plangebied. 

- Aan de doeleindenomschrijving van de bestemming Bos is als sub c toe-

gevoegd: 'Zandpaden, fiets- en voetpaden'. 

- Voor de IKAW-gebieden met een middel(hoge) trefkans is een aanleg-

vergunning opgenomen. 

- Het aantal nieuw te bouwen woningen is aangepast. In plaats van vier 

woningen bij recht, is opgenomen dat er twee woningen bij recht (aan-

duiding 'nieuwbouwlocatie') en vier woningen met toepassing van een 

wijzigingsbevoegdheid (aanduiding 'nieuwbouwlocatie na wijziging') 

kunnen worden gebouwd. 

- De goot- en bouwhoogte van (bedrijfs)woningen zijn verlaagd tot res-

pectievelijk 3,5 m en 8 m, met daaraan gekoppeld een vrijstellingsbe-

voegdheid tot verhoging van de goot- en bouwhoogte tot respectievelijk 

6 m en 10,5 m. 

- De zinsnede "bestaande woonbebouwing" in artikel 7, lid 7 en artikel 8, 

lid 7 is gewijzigd in "bestaande bebouwing". 

- De zinsnede "en mits dit niet leidt tot onevenredige afbreuk van het 

beschermde stadsgezicht" in artikel 7, lid 7 en artikel 8, lid 7 is ge-

schrapt. 

 

P l a n k a a r t  

- De bestemming Bedrijven van perceel Oranjekanaal ZZ 8a is conform de 

huidige bestemming gewijzigd in 'agrarisch gebied'. De korte afstand tot 

de woningen die op dit moment aan de westkant van het perceel wor-

den gebouwd, vraagt ook om een 'lichtere' bestemming. 

- Voor de doorgaande wegen binnen het plangebied is de bestemming 

Wegverkeer in plaats van Verblijfsgebied opgenomen. Dit komt overeen 

met het Duurzaam Veiligbeleid zoals de gemeente dat ook toepast in 

andere herzieningsplannen. 

- Voor de nieuw te bouwen woningen aan het Oranjekanaal ZZ is naast 

een aanduiding 'nieuwbouwlocatie' tevens een aanduiding 'nieuwbouwlo-

catie na wijziging' opgenomen. 

7 . 2   

O v e r l e g  e n  v e r v o l g  i n s p r a a k  

In het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het 

ontwerpbestemmingsplan voor advies toegezonden aan betrokken organen en 

instanties. Voorts is het plan voor inspraak wederom voorgelegd aan de bevol-

king. In het onderstaande zijn de reacties weergegeven en van commentaar 

voorzien. 
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7 . 3   

O v e r l e g  

De volgende organen en instanties hebben een schriftelijke reactie gegeven op 

het ontwerpbestemmingsplan: 

- Provincie Drenthe (Commissie Afstemming Ruimtelijke Plannen); 

- Waterschap Velt en Vecht; 

- KPN NO Voorraadmgt Access; 

- Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

(Inspectie Noord); 

- LTO Noord. 

 

Reactie zonder opmerkingen: 

- KPN Vast Net; 

- N.V. Nederlandse Gasunie; 

- N.V. Rendo. 

 

 

P r o v i n c i e  D r e n th e  C omm i s s i e  A f s t emm i ng  R u im te l i j k e  P l a n -

n e n  

 

Opmer k i n g  

De commissie is van mening dat het behoud van cultuurhistorische waarden 

langs het Oranjekanaal en het aangrenzende gebied, door de aanwijzing van 

een nieuwbouwlocatie voor een totaal van 6 wooneenheden, niet voldoende 

gewaarborgd zijn. In het vigerende Partiële Herziening Woningbouw Oranjeka-

naal ZZ laat bij recht vier vrijstaande woningen toe. De commissie is van me-

ning dat woningbouw beperkt dient te blijven tot in de partiële herziening 

opgenomen mogelijkheid van de daarbij gevoegde inrichtingsschets. 

 

Rea c t i e  

Het bestemmingsplan is op deze punten gewijzigd. Het aantal nieuwbouwloca-

ties is teruggebracht van 6 naar 4. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het 

advies van de provincie. 

Ook is in de regels toegevoegd dat deze vier woningen als vrijstaande wonin-

gen dienen te worden gebouwd.  

 

Opmer k i n g  

De bestemming Kwekerij op perceel Oranjekanaal 5a conflicteert met het 

Provinciaal Omgeving Plan. Het POP is terughoudend in het toestaan van kwe-

kerijen en kassen. Deze zijn alleen toegestaan in voormalige boerderijen val-

lende binnen POP-zones I en II tot een maximaal oppervlak van 1.000 m². De 

kwekerij valt binnen zone I. Op dit moment zijn er echter kassen aanwezig 

met een totaal oppervlak van 1.900 m². Indien op het meest zuidelijke deel 

van het bouwvlak nog geen kassen aanwezig zijn dan vindt de commissie dat 

de begrenzing hier moet worden teruggebracht. Hiermee wordt bereikt dat de 
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inbreuk op het achterliggende open landelijke gebied zoveel mogelijk beperkt 

blijft. Tevens dient in de voorschriften te worden opgenomen dat het totaal 

oppervlak aan kassen niet meer mag bedragen dan 1.900 m². 

 

Rea c t i e  

De bouwvlakken zijn teruggebracht tot de huidige situatie. Hierdoor is er geen 

mogelijkheid meer voor uitbreiding van de kassen op het genoemde perceel. 

Waarmee uiteindelijk de openheid van het landschap behouden blijft. 

 

Opmer k i n g  

Het ontbreken van een algemene afstemmingsbepaling in de voorschriften 

inzake de Flora- en faunawet.  

 

Rea c t i e  

In de voorschriften is een algemene afstemmingsbepaling opgenomen.  

 

Opmer k i n g  

De agrarische bestemming, van de vier in het plangebied aanwezige agrarische 

bedrijven, is gebaseerd op het aanwezig zijn van een milieuvergunning/-

melding en visuele inspectie. Het is niet ondenkbeeldig dat binnen de planpe-

riode een deel van de bedrijven zal stoppen dan wel de agrarische activiteiten 

zullen beperken. Om een goede ruimtelijke ordening te genereren verdient het 

de aanbeveling om bedrijven alleen ontwikkelingsruimte te geven als er sprake 

is van minimaal 0,5 volwaardige arbeidskracht, op basis van de meest recente 

LEI-normen. Hiermee kan voorkomen worden dat bebouwing wordt gereali-

seerd zonder dat daartoe uit een oogpunt van agrarische bedrijfsvoering een 

duidelijke noodzaak aanwezig is. 

 

Rea c t i e  

Op basis van de aanwezige milieuvergunningen wordt uitgegaan van een func-

tionerend agrarisch bedrijf. Omvang van de agrarische bestemming en de con-

touren van de bouwvlakken zijn gelijk aan contouren zoals deze in het 

bestemmingsplan Wezuperbrug (14 september 1982) zijn aangegeven. Door 

geen wijzigingen aan te brengen is ook de bedrijfszekerheid voor de betref-

fende bedrijven gewaarborgd. Om deze redenen blijven de bouwvlakken op de 

percelen van de agrarische bedrijven gehandhaafd. 

 

Opmer k i n g  

In bestemmingsplan Buitengebied Zweeloo is het perceel Oranjekanaal ZZ 5 

bestemd als tuincentrum, dit is strijdig met het POP. Geadviseerd wordt om 

het plangebied uit te breiden met perceel Oranjekanaal ZZ 5 zodat deze te-

genstrijdigheid opgeheven gaat worden, temeer omdat in de huidige situatie 

hier geen tuincentrum meer gevestigd is. 

 

Rea c t i e  

Het plangebied is uitgebreid met het perceel 3014 en 3785, Oranjekanaal ZZ 5. 

Op deze wijze is de tegenstrijdigheid opgeheven. 
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De bestemming is gewijzigd in een woonbestemming. 

 

Opmer k i n g  

Het verdient aanbeveling om op de plankaart en toetsingskaart te verwijzen 

naar de in de plantoelichting opgenomen AMK-/IKAW-kaart in relatie tot artikel 

16 van de voorschriften.  

 

Rea c t i e  

Het AMK kaartje maakt thans deel uit van de voorschriften. 

 

 

K PN  NO  V o o r r a a dmg t  A c ce s s  

 

Opmer k i n g  

Verzocht wordt bij dit bestemmingsplan rekening te houden met de belangen 

van KPN, zoals het handhaven van de bestaande kabeltracés, het creëren van 

kabeltracés, het vrijhouden van de kabeltracés van bomen, beplantingen.  

 

Rea c t i e  

Het bestemmingsplan verzet zich niet tegen de realisering van deze belangen. 

 

 

Wa t e r s c ha p  V e l t  e n  Ve c h t  

 

Opmer k i n g  

Aangedragen wordt om het deel met het thema 'Peilen' in de 'toelichting' te 

vervangen. De vervanging heeft als doel om onduidelijkheid te voorkomen. 

 

Rea c t i e  

De opmerkingen aangedragen door het waterschap zijn in het bestemmingsplan 

opgenomen. 

 

Opmer k i n g  

In de toelichting wordt verwezen naar het Waterbeheersplan 2002-2006, deze 

dient te worden vervangen door het nieuw vastgestelde Waterbeheersplan 

2006-2009. 

 

Rea c t i e  

De opmerkingen aangedragen door het waterschap zijn in het bestemmingsplan 

opgenomen. 

 

Opmer k i n g  

In de toelichting is een zinsnede opgenomen over de mogelijkheden voor de 

aanleg van een infiltratieriool. Voorgesteld wordt om de zinsnede te vervangen 

door een door het waterschap aangedragen deel. 
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Rea c t i e  

De opmerkingen aangedragen door het waterschap zijn in het bestemmingsplan 

opgenomen. 

In de waterparagraaf (paragraaf 5.5) zijn de gegevens met betrekking tot de 

peilen aangepast. 

 

Opmer k i n g  

Kans op verontreiniging oppervlakte water is niet duidelijk omschreven. Daar-

naast wordt aangegeven om met deel met betrekking op de peilen te verplaat-

sen naar een ander gedeelte uit de tekst. 

 

Rea c t i e  

Het deel betreffende verplaatsing van een tekstdeel is uitgevoerd. 

 

 

L TO  Noo r d  

 

Opmer k i n g  

De bouwhoogte in artikel 7 onder a sub 2 voor bedrijfsgebouwen bedraagt 

maximaal 8 m en bij vrijstelling maximaal 10,5 m. Verzocht wordt deze maxi-

male bouwhoogte te verhogen naar 12 m. 

 

Rea c t i e  

De hoogte van agrarische bedrijfsgebouwen is vergelijkbaar met die van de 

overige niet-agrarische bedrijfsgebouwen. Nu nadere gedetailleerde gegevens 

over de noodzaak van de verhoging nog niet voorhanden zijn, is de bouwhoogte 

ongewijzigd gebleven. Indien deze noodzaak voor individuele gevallen in de 

toekomst blijkt, kan te zijner tijd beoordeeld worden of een dergelijke hoogte 

ter plaatse aanvaardbaar is. 

 

Opmer k i n g  

De hoogte voor bouwwerken is in artikel 7 lid 2 onder b is gesteld op maximaal 

7,5 m. Ten behoeve van de realisatie van silo's dient een hoogte van 10 m en 

meer mogelijk te zijn. 

 

Rea c t i e  

De noodzaak voor de in Wezuperbrug aanwezige agrarische bedrijven voor 

verhoging van de maximale bouwhoogte van de bouwwerken is nog niet aan-

wezig. Indien deze noodzaak te zijner tijd aan de orde is, kan per individueel 

geval beoordeeld worden of het benodigde bouwwerk passend is. 

 

Opmer k i n g  

In artikel 7 lid 7 wordt het mogelijk gemaakt de bestemming grondgebonden 

agrarisch bedrijf te wijzigen in een woonbestemming. Bij de voorwaarden is 

geen rekening gehouden met eventuele nadelige gevolgen voor bestaande 

nabijgelegen agrarische bedrijven. Toevoeging van deze voorwaarde wordt op 

zijn plaats geacht.  
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Rea c t i e  

Bij wijziging van de bestemming grondgebonden agrarisch bedrijf in een woon-

bestemming is al rekening gehouden met de belangen van de nabijgelegen 

agrarische bedrijven vanwege de randvoorwaarden van de milieuhygiënische 

aanvaardbaarheid. 

 

Opmer k i n g  

Een 'ruimte-voor-ruimte' regeling kan een positieve bijdrage leveren aan het 

oplossen van de frictie tussen wonen en landbouw. Toepassing van deze rege-

ling in Wezuperbrug wordt daarom wenselijk geacht. 

 

Rea c t i e  

De 'ruimte-voor-ruimte' regeling wordt niet vast gelegd in het bestemmings-

plan. Wanneer zich een situatie voor doet waar in gevraagd wordt naar de 

uitvoering van deze regeling, zal nader dit nader bekeken worden. 

 

Opmer k i n g  

Met eventuele verbreding van activiteiten door agrarische ondernemers is in 

het plan onvoldoende rekening gehouden. 

 

Rea c t i e  

De noodzaak voor de in Wezuperbrug aanwezige agrarische bedrijven voor 

verbreding van de activiteiten is nog niet aanwezig. Indien deze noodzaak te 

zijner tijd aan de orde is, kan dit per individueel geval worden beoordeeld.  

 

Opmer k i n g  

In artikel 15 worden de mogelijkheden van kleinschalige recreatie beperkt tot 

een maximum van 15 kampeermiddelen. Verzocht wordt deze mogelijkheid op 

te schroeven naar een maximum aantal van 25. 

 

Rea c t i e  

Het beleid van de gemeente Coevorden wat betreft kleinschalige verblijfsre-

creatie is aangepast (zie Nota Kampeerbeleid van 12 december 2006). De re-

gels in dit plan over kleinschalige verblijfsrecreatie worden hiermee in 

overeenstemming gebracht.  

7 . 4   

I n s p r a a k r e a c t i e s  

M .  G r i t t e r ,  O r a n j e k an a a l  Z Z  9 ,  7 8 5 3  T C  t e  We zup e r b r u g  

 

Opmer k i n g  

Aangegeven wordt dat het Dorpshuis te Wezuperbrug gedurende de zomerperi-

ode als horecabedrijf functioneert. Gevraagd wordt of dit tot de mogelijkhe-

den blijft behoren binnen en het nieuwe bestemmingsplan. 
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Rea c t i e  

Het bestemmingsplan biedt het dorpshuis de mogelijkheid om haar diensten 

voor de samenleving te kunnen uitvoeren. De vraag of er al dan niet tegen de 

regels horeca-activiteiten plaatsvinden is van een andere orde. Het bestem-

mingsplan geeft alleen de ruimtelijke mogelijkheid. Uit de vergunningverlening 

zal moeten blijken of er in strijd met deze vergunning gehandeld wordt. In het 

kader van de actualisering van het bestemmingsplan is het uitgangspunt de 

bestemming volgens het huidige gebruik.  

 

Opmer k i n g  

Het op de plankaart aangeven van nieuwbouwlocatie voor vier wooneenheden 

baart zorgen. Met name het feit of de mogelijkheid gecreëerd wordt voor de 

realisatie van dubbele woningen. 

 

Rea c t i e  

De provincie heeft dezelfde zorg geuit. Voor de volledige reactie, zie reactie 

provincie Drenthe. 

 

Opmer k i n g  

Op toetsingkaart aanwezige waardevolle boom. Deze boom is niet aanwezig 

noch waardevol. 

 

Rea c t i e  

Melding 'Waardevolle particuliere boom' heeft slechts een informatieve func-

tie, aldus hoofdstuk 4 Toetsingskaart en hoofdstuk 2 Waardevolle bomen. 

 

 

J .  K n eg t ,  O r a n j e k a na a l  Z Z  8a ,  7 8 5 3  T C  t e  We zup e r b r u g  

 

Opmer k i n g  

Deel van de bebouwing valt binnen de zone hoogspanningsleiding. Hierdoor 

wordt het risico gelopen dat bij calamiteit de bebouwing niet terug kan keren. 

Daarom wordt gevraagd naar een uitbreiding van een bouwblok achter deze 

zone. 

 

Rea c t i e  

Als basis voor dit bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan Wezuperbrug 

1982 gehanteerd. De bouwvlakken zijn hiervan overgenomen. Het bouwvlak op 

perceel 3462 (Oranjekanaal ZZ 8a) is hierin niet aanwezig. Hierdoor is er een 

bouwvlak aangegeven rond de huidige bebouwing en wordt deze begrensd door 

de hoogspanningsleidingzone. 

 





 

 

B i j l a g e n  





 

 

Ove rz i c h t  v i g e r ende  b e s t emm ing sp l annen  Wezupe rb r u g  

 

Bestemmingsplan Goedgekeurd door de raad Goedgekeurd door Gede-

puteerde Staten 

Bestemmingsplan Wezuper-

brug 

13 juni 1981 14 september 1982 

Bestemmingsplan Wezuper-

brug, partiële herziening 

woningbouw Oranjekanaal 

ZZ 

8 oktober 2002 14 januari 2003 

 





 

 

F l o r a -  en  f aun awet  

 

G e b i e d s b e s c he rm i ng  

Natura 2000 is een initiatief in natuurbescherming op Europees niveau om te 

komen tot een netwerk van beschermde natuurgebieden. Deze gebieden be-

staan uit de speciale beschermingszones voor natuurlijke habitatten op grond 

van de Europese Habitatrichtlijn (1992) en de Vogelrichtlijngebieden aangewe-

zen op grond van de Europese Vogelrichtlijn (1979). 

 

De Ecologische Hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en 

nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Het vormt de 

basis voor het natuurbeleid. 

De Ecologische Hoofdstructuur is opgebouwd uit kerngebieden, natuurontwik-

kelingsgebieden en verbindingszones. 

 

In 1968 is de Natuurbeschermingswet van kracht geworden. Op grond hiervan 

zijn natuurgebieden aangewezen als beschermd Natuurmonument (of Staatsna-

tuurmonument). Op deze manier worden kwetsbare of bedreigde natuurgebie-

den beschermd. 

 

Per oktober 2005 valt alle gebiedsbescherming onder de Natuurbeschermings-

wet 1998, met uitzondering van de nog niet definitief aangewezen Habita-

trichtlijngebieden. 

 

Een ruimtelijke ingreep in of een externe activiteit met effecten op bescherm-

de gebieden uit het Natura 2000-beleid en Natuurmonumenten uit de Natuur-

beschermingswet mag niet plaatsvinden, tenzij het gaat om dwingende 

redenen van zwaarwegend maatschappelijk belang. Er moet worden aange-

toond dat er geen redelijk alternatief bestaat voor de plannen en dat alle 

schade wordt gecompenseerd. Daarover moet het bevoegd gezag een beslis-

singsdossier opbouwen, waarvoor de initiatiefnemer de rapportage moet leve-

ren. De Ecologische Hoofdstructuur mag niet worden aangetast. Aantasting 

wordt alleen verdedigbaar geacht als aantoonbaar is dat het project van groot 

maatschappelijk belang is. Hier geldt het zogenaamde 'nee-tenzij'-principe. De 

aantasting moet zoveel mogelijk worden gemitigeerd. Restschade moet wor-

den gecompenseerd. 

 

S o o r t b e s c h e rm i ng  

Met ingang van 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het 

soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 

van de Europese Unie is hiermee in de nationale wetgeving verwerkt. 

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild 

levende beschermde dieren en planten en hun leefomgeving. Deze soorten 

worden opgesomd in de 'lijsten beschermde inheemse planten- en diersoorten'. 

Deze zorgplicht betekent dat een ontheffing van het verbod op verstoren (of 

erger) alleen kan worden verleend, als geen afbreuk wordt gedaan aan de 

NATURA 2000-BELEID 

ECOLOGISCHE HOOFD-

STRUCTUUR 

NATUURBESCHERMINGS-

WET 

AANTASTING 

FLORA- EN FAUNAWET 



 

 

goede staat van instandhouding van de soort. Deze voorwaarde geldt voor alle 

beschermde soorten. 

 

De Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 75 van de Flora- en faunawet 

van 23 februari 2005, kent een driedeling voor het beschermingsniveau van 

planten- en diersoorten. In een toelichting zijn deze soorten opgenomen in 

tabellen. Voor soorten uit tabel 1 geldt een vrijstellingsregeling van de verbo-

den. Voor soorten uit tabel 2 en voor vogels geldt een vrijstelling als wordt 

gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. Als niet wordt gewerkt vol-

gens een gedragscode kan voor de soorten uit tabel 2 ontheffing van de verbo-

den worden verleend als er geen sprake is van economisch gewin en als er 

zorgvuldig wordt gehandeld. Voor de soorten uit tabel 3 kan bij ruimtelijke 

ontwikkeling ontheffing worden verleend. Er mag dan geen afbreuk worden 

gedaan aan de goede staat van instandhouding van de soort en een redelijk 

alternatief voor de ingreep moet ontbreken. Ook voor ontheffing van het ver-

storen van vogels gelden deze voorwaarden.  

 

Bij Het Natuurloket is (d.d. 11 april 2006) een rapportage opgevraagd van de 

kilometerhokken waarin het plangebied is gelegen. Hierin staat in welke mate 

de kilometerhokken zijn onderzocht op het voorkomen van elke soortgroep. 

Ook wordt het aantal waargenomen beschermde soorten en rode lijstsoorten 

aangegeven, niet het aantal individuen. Een kilometerhok is een hok van 1 km 

bij 1 km. De Topografische Dienst heeft deze hokken ingevoerd als rasterver-

deling van de topografische kaarten van Nederland. Het plangebied valt in de 

kilometerhokken 244-539, 244-540, 245-539 en 245-540. Slechts zeer kleine 

delen van het plangebied liggen in de oostelijke kilometerhokken: 245-539 en 

245-540. Gezien de beperkte toegevoegde waarde van de gegevens van het 

gehele kilometerhok zijn deze oostelijke kilometerhokken niet meegenomen 

wat betreft de gegevens van Het Natuurloket. 

 

N o o r d e l i j k  d e e l  ( k i l ome te r ho k  2 4 4 - 5 4 0 )  

In dit kilometerhok liggen binnen het plangebied woningen/gebouwen, waar-

van enkele met omringend opgaand groen, wegen, het Oranjekanaal, bouw- en 

weiland. Het gebied grenst aan de noordoostzijde aan het recreatiepark 't 

Kuierpadtien, gelegen in de bossen van Boswachterij Sleenerzand. Aan de 

noordwestzijde grenst het gebied aan een boomkwekerij. In het overige deel 

van het kilometerhok liggen wegen, bos (Boswachterij Sleenerzand), bouw- en 

weiland en woningen/gebouwen. 

Het kilometerhok is goed onderzocht op vaatplanten; de gegevens zijn recent. 

Het kilometerhok is redelijk en recent onderzocht op watervogels en dagvlin-

ders. Het kilometerhok is niet onderzocht op de overige voor de Flora- en fau-

nawet relevante soortengroepen. Verder is uit deze gegevens op te maken dat 

er ten minste één beschermde soort voorkomt, namelijk een vaatplant (tabel 

1). Verder zijn er ten minste vier rode lijstsoorten bekend (vaatplanten). 

 

 

 

BEKENDE GEGEVENS 



 

 

Zu i dwe s t e l i j k  d e e l  ( k i l ome te r h o k  2 4 4 - 5 3 9 )  

In dit kilometerhok liggen binnen het plangebied een enkele woning/gebouw 

langs de Brugstraat, wegen, een hoogspanningsleiding en een klein deel bouw- 

en weiland. In de rest van het kilometerhok, buiten het plangebied, liggen 

verder nog wegen, woningen/gebouwen, weiland en voornamelijk bouwland. 

Het kilometerhok is goed en recent op vaatplanten onderzocht. Het is redelijk 

en recent onderzocht op watervogels en dagvlinders. Het kilometerhok is niet 

onderzocht op de overige voor de Flora- en faunawet relevante soortengroe-

pen. Verder is uit deze gegevens op te maken dat er ten minste drie rode lijst-

soorten voorkomen, namelijk drie vaatplanten. Er zijn geen beschermde 

soorten bekend. 

 

Z u i d oo s t e l i j k  d e e l  ( k i l ome te r h o k k e n  2 4 5 - 5 3 9  e n  2 4 5 - 5 4 0 )  

De delen van het plangebied die in deze kilometerhokken liggen, zijn klein. 

Hierbinnen liggen een enkele woning/gebouw en een kleine kas. In de rest van 

de kilometerhokken ligt het eerdergenoemde recreatieterrein, een deel van de 

boswachterij, met een stukje heide, een plas (behorende bij het recreatieter-

rein), een skibaan, een kleine boomkwekerij, een klein deel van het Oranjeka-

naal en bouw- en weiland. 

In deze kilometerhokken zijn minstens drie beschermde soorten bekend, name-

lijk twee vaatplanten (tabel 1) en een amfibie (tabel 1). Daarnaast zijn er 

minstens vijf rode lijstsoorten bekend in de soortgroep vaatplanten. 

 

In het algemeen geldt dat alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd op grond 

van de Flora- en faunawet. In het plangebied staan langs (delen van) de wegen 

bomen. 

 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 





 

 

I n s p r a a k r e a c t i e s  





 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


