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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 nieuw ruimtelijk initiatief. Tevens biedt voorliggend 

bestemmingsplan de onderbouwing van waarom dit ruimtelijk initiatief inpasbaar is op 

de door initiatiefnemers gewenste locatie. Het gaat in dit geval om het realiseren van 

een multifunctioneel trailcentre voor mountainbikers met een landelijke uitstraling en 

aantrekkingskracht aansluitend en bij het bestaande zalencentrum Wielens aan de 

Dorpsstraat 19 te Noord-Sleen.  

1.2 Aanleiding 

Aan de Dorpsstraat 19 te Noord-Sleen bevindt zich Restaurant & Zalencentrum 

Wielens. Het bedrijf is al meer dan een halve eeuw een begrip in en rondom Noord-

Sleen. Het pand dateert uit begin 19e eeuw, de horeca-activiteiten sinds begin 20e 

eeuw. Sinds medio 1952 is het pand in eigendom van de familie Wielens. 

 

Ter plaatse van zaal Wielens komen veel fietsers even tot rust. Ter plaatse kan 

bijvoorbeeld de E-bike worden opgeladen. 

 

Fietsgebied Noord-Sleen 

Noord-Sleen bevindt zich in de nabijheid van meerdere bos- en natuurgebieden waar 

volop gefietst kan worden, zowel voor het racefietsen als ook mountainbiken. Voor de 

mountainbikers is er bijvoorbeeld het parcours Het Sleenerzand, dit parcours staat in de 

top 20 van mountainbike-routes in Nederland. Ook voor de gewone (E-bike) fietser zijn 

er talloze routes beschikbaar in de nabijheid. 

 

Multifunctioneel trailcentre 

De eigenaren van zaal Wielens hebben het idee opgevat om ter plaatse een 

multifunctioneel trailcentre voor mountainbikers met een landelijke uitstraling en 

aantrekkingskracht te gaan realiseren. Tevens zal het een startpunt moeten gaan 

vormen voor diverse doelgroepen fietsers: 

 Stadsfietsen, e-bikes, mountainbikes en minder validen; 

 

Het plan zal bestaan uit de volgende activiteiten: 

 Het realiseren van fietsfaciliteiten voor veilig parkeren en veilig stallen; 

 Er worden camperparkeerplaatsen gerealiseerd op het achterliggende terrein van 

de onderneming, gelegen nabij de toiletgebouwen, afspuitplaats en 

stallingsfaciliteit; 

 Het organiseren van diensten en service: mtb-afspuitplek, onderhoud- en 

reparatieruimte, toilet en douchegebouw op het achter het restaurant liggende 

terrein; 

 Het realiseren van extra oplaadpunten, pop-up fietsverhuur, haal- en brengservice 

en pechhulp; 

 Het verzorgen van routes en arrangementen: bestaand en nieuw, thematisch 

ingevuld.  
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Hierna volgen nog enkele kenmerken die aan het project ten grondslag liggen: 

 

 Het trailcentre is 7 dagen per week beschikbaar en jaarrond geopend (en niet 

afhankelijk van seizoensinvloeden); 

 Er wordt samenwerking georganiseerd met MTB-club ‘de Bushbikers’ en het 

recreatieschap; 

 Het project zorgt concreet voor meer werkgelegenheid in de vorm van 2 fte bij de 

onderneming zelf, dit heeft te maken met de te verwachten extra hoeveelheid 

bezoekers van het trailcentre die bij Wielens terecht kunnen voor de horeca wat 

gaat leiden tot meer werkzaamheden voor de keuken, schoonmaak en het 

bedienings- en serveerwerk. Ook zal het terrein onderhouden en beheerd moeten 

worden, hetgeen tot extra werkgelegenheid leidt en ook de administratieve 

werkzaamheden (boekingen en reserveringen, contacten met andere aanbieders 

van activiteiten etc) leidt tot extra werkzaamheden; 

 De ondernemer maakt bij de uitvoering van de gesubsidueerde activiteiten gebruik 

van duurzaam opgewekte energie, hierbij moet worden gedacht aan het gebruiken 

van zonnestroom en een warmtepomp om het gehele bedrijf duurzamer te maken. 

 

Voor het project is aan de initiatiefnemers inmiddels door de provincie Drenthe een 

subsidie toegekend. De subsidie komt daarmee ten goede aan de doelstellingen van de 

provincie Drenthe in het kader van het vergroten van de fietsbeleving en het versterken 

van het imago van de provincie als fietsprovincie. De subsidie is verstrekt vanuit de 

Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk in Drenthe.  

1.3 Planbeschrijving 

Als fysiek onderdeel van het totale plan zal een terrein achter het bestaand 

zalencentrum worden ingericht met 12 camperparkeerplaatsen, 2 trekkershutten of 

tenthuisjes en diverse voorzieningen voor de fietsers (sanitaire en 

schoonmaakvoorzieningen). Op de hierna weergegeven figuur is de beoogde inrichting 

van het terrein zichtbaar gemaakt. Deze tekening betreft een eerste opzet. De op de 

tekening opgenomen trekkershutten zijn weergegeven om deze mogelijk in de toekomst 

te gaan realiseren. In overleg met de NKC (de Nederlandse Kampeerauto Club) zullen 

de te realiseren camperplaatsen worden ingericht.  Op de verbeelding zijn de zones op 

het terrein waar de camperplaatsen, de trekkershutten en de schuilhut zijn voorzien 

weergegeven als ook de bijbehorende parkeervoorzieningen. Het parkeerterrein is 

mede te gebruiken door de horecavoorziening aan de Dorpsstraat 19.  
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Er wordt voorzien in het realiseren van 12 plaatsen voor campers, 2 

trekkershutten/tenthuisjes, een schuilhut (van circa 18 m
2)

 en het bouwen van een 

sanitairvoorziening van circa 50 m
2
, een afspuitplaats voor fietsen (van circa 15 m

2)
  en 

het realiseren/aanleggen van diverse parkeerplaatsen. Het geheel wordt, naast de 

reeds bestaande groensingel ook op het binnenterrein zorgvuldig groen aangekleed en 

ingepast. 

 

Onderstaand is een mogelijke weergave opgenomen van het te realiseren 

sanitairgebouw. Hierin is sprake van gescheiden wc’s en een gezamenlijke kleedruimte. 

Het bouwbesluit schrijft daarin ook niet voor dat er sprake dient te zijn van een 

gescheiden kleedruimte.  
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1.4 Planologisch kader 

Bestemmingsplan Noord-Sleen 

Het perceel aan de Dorpsstraat 19 te Noord-Sleen is gelegen in het bestemmingsplan 

Noord-Sleen (onherroepelijk geworden op 10 juni 2008) en hierin zijn de gronden waar 

het trailcentre moet gaan komen bestemd als Groen. Het bestaande zalencentrum 

Wielens is bestemd als Centrumvoorzieningen met een nadere aanduiding ‘horeca’ 

erop. 
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Binnen de bestemming Groen is het realiseren van het trailcentre met de bijbehorende 

voorzieningen niet toegestaan. Het plan is daarmee in strijd met het geldende 

bestemmingsplan. De gemeente Coevorden wil medewerking verlenen aan het 

voornemen door middel van het herzien van het bestemmingsplan ter plaatse waarbij 

de bestemming Groen wordt omgezet in een bestemming Recreatie.  

 

Voorontwerp bestemmingsplan Kernen 

Het voorontwerp-bestemmingsplan Kernen is door de gemeente in februari 2019 ter 

visie gelegd. In dit voorontwerp-bestemmingsplan zijn de gronden waar het trailcentre is 

voorzien bestemd als ‘Groen’. Tevens zijn de gronden voorzien van de 

dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 4’ en ‘Waarde – Cultuurhistorie’. Op de 

hierna weergegeven figuur is dat zichtbaar gemaakt. 
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De plannen voor de realisatie van het trailcentre passen eveneens niet in het 

voorontwerp-bestemmingsplan Kernen.   

 

De plannen voor het trailcentre gaan meegenomen worden in de lopende procedure 

van het bestemmingsplan Kernen.  

1.5 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. 

1.6 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. 

1.7 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 

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 historie 

2.1 Ligging en historie Noord-Sleen 

Het perceel Dorpsstraat 19 te Noord-Sleen behoort toe aan het grondgebied van de 

gemeente Coevorden. Onderstaand een weergave van de ligging van Noord-Sleen 

vanuit een hoger perspectief. 

 

 
 

Noord-Sleen 

Noord-Sleen ligt ten noorden van Sleen. Het is een langgerekt es dorp met veel 

Saksische boerderijen.  Het dorp ligt aan de rand van de boswachterij "Het 

Sleenerzand" en recreatieplas "de Kibbelkoele". Het is van oorsprong een agrarisch 

dorp, maar in de jaren zestig van de vorige eeuw verhuisden een aantal boeren naar 

het ruilverkavelingsgebied De Hullen, nabij Noord-Sleen. De boerderijen in het dorp 

werden omgebouwd tot woonboerderijen. Het aantal boerenbedrijven neemt steeds 

verder af, terwijl er  vrij veel andere bedrijven bijkomen. In het dorp zijn verder een 

openbare basisschool, een bosbad, een molen, een café-restaurant en twee campings 

te vinden. Noord-Sleen is goed bereikbaar via de provinciale wegen N376 en N381. 

Noord-Sleen is onderdeel van de ANWB- autoroute: de dr. Picardtroute. 
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Ligging ten opzichte van de N381 en de bosgebeden als ook de Kibbelkoele 

2.2 Het perceel Dorpsstraat 19 

Hierna volgt een weergave van de ligging van het perceel Dorpsstraat 19 binnen en ten 

opzichte van Noord Sleen zelf.  
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Het perceel bevindt zich in het noordoostelijke deel van Noord-Sleen. Het perceel is al 

sinds lange tijd bebouwd. Op onderstaande kaart uit 1910 is er reeds bebouwing 

aanwezig ter plaatse en zichtbaar binnen de oranje cirkel.  

 

 



 

 

Gemeente Coevorden Blad 13 van 44 

Bestemmingsplan Noord-Sleen, Trailcentre Dorpsstraat 19 Juni 2019 

 Versie 01 

 

   

 

  

 

NL.IMRO.0109.009BP00005-0003  

Toelichting   

 

Op de kaart van 1980 is de bosschage goed zichtbaar die er tot op de dag van vandaag 

nog is en het beoogde plangebied al goed landschappelijk inpast. 
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Het gehele perceel Dorpsstraat 19 te Noord-Sleen is 9830 m
2
 groot, dat is inclusief de 

gronden waar het zalencentrum zich bevindt. Rondom het perceel bevinden zich 

voornamelijk woonboerderijen.  

2.3 Landschappelijke inpassing 

Om het geheel op een gedegen wijze landschappelijk in te passen is een concept-

erfinrichtingsplan opgesteld door Reuvers Bureau voor Groene Ruimtes. Onderstaand 

de weergave daarvan. Het inrichtingsplan zal wat betreft de voorgestelde 

landschappelijke elementen gekoppeld worden aan de bestemmingsplanregels door 

middel van een zogeheten ‘voorwaardelijke verplichting’, waarbij deze gericht is op 

uitvoering ervan. 
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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 22 november 2011 onder 

aanvaarding van een aantal moties door de Tweede Kamer aangenomen en 13 maart 

2012 vastgesteld. Onderdeel van deze structuurvisie is het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (Barro). 

 

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.  

 

Voor Noord-Sleen zijn in de SVIR geen onderwerpen opgenomen die aangemerkt 

worden als nationaal belang waarmee rekening gehouden dient te worden zodat het 

ruimtelijk Rijksbeleid als zodanig niet van invloed is op voorliggend ruimtelijk plan. 

3.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

De Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: Ladder) is een instrument voor 

efficiënt ruimtegebruik, met een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als nieuwe 

stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. Bij besluit van 28 

augustus 2012 is de Ladder toegevoegd aan artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) en vervolgens op 1 oktober 2012 in werking getreden. Op 1 juli 2017 is 

het Bro gewijzigd, waarbij een nieuwe Laddersystematiek geldt. 

 

De Ladder staat als instrument niet op zichzelf, maar geeft mede vorm aan de 

systeemverantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu voor een 

goede ruimtelijke ordening. Deze verantwoordelijkheid brengt met zich mee, dat de 

minister er voor zorgt dat decentrale overheden over de juiste instrumenten kunnen 

beschikken voor een zorgvuldige benutting van de ruimte. Hieronder wordt begrepen 

het voorkomen van overprogrammering, het faciliteren van groei, het anticiperen op 

stagnatie en het leefbaar houden van krimpregio’s. 

 

Bij het bepalen óf en hoe de Ladder moet worden toegepast zijn de volgende aspecten 

van belang: 
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Het begrip “stedelijke ontwikkeling” is als volgt gedefinieerd: “ruimtelijke ontwikkeling 

van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, 

woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.”  

 

Voor wat betreft het begrip ‘andere stedelijke voorzieningen’ gaat het hier om 

accommodaties voor onderwijs, zorg, cultuur, bestuur en indoor sport en leisure.  

 

Leisure is de Engelse benaming voor vrije tijd. Onder vrije tijd wordt de tijd verstaan die 

overblijft naast verplichte activiteiten als werk en studie. De vrije tijd van mensen is met 

de toename van de welvaart steeds belangrijker geworden.  

 

De vrijetijdsindustrie is een groeisector en banengenerator. Het aantal vrijetijdsattracties 

is sinds de laatste 25 jaar verachtvoudigd en het aantal bezoekers vernegenvoudigd. 

Deze groei zet zich nog steeds voort. Een kleine 10 % van de Nederlandse bedrijven 

behoort tot de vrijetijdssector. 

 

Deze bedrijven zijn op verschillende manieren in te delen. Naar sector en naar functie 

en activiteit. De sectoren die we binnen de vrijetijdssector onderscheiden zijn de 

volgende: 

 

Verblijfsrecreatie 

 Hotel-restaurants 

 Hotels, pensions en conferentieoorden 

 Jeugdherbergen en vakantiekampen 

 Kampeerterreinen 

 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen 

 Overige logiesverstrekking 

 

Geconcludeerd kan worden dat het planvoornemen valt te scharen onder een 

zogeheten ‘andere stedelijke voorziening’ binnen de leisure. 

 

Van belang is vervolgens om na te gaan of de omvang van het project dermate groot is 

dat er sprake is van een ontwikkeling waarbij de ladder moet worden doorlopen.  

 

Onder meer de volgende ontwikkelingen zijn door de Afdeling niet als stedelijke 

ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6, tweede lid, in samenhang met artikel 1.1.1, 

eerste lid, onder i, Bro, aangemerkt: een kampeerterrein van ongeveer 3 ha, waar 

ruimte wordt geboden aan uitsluitend tenten, tentwagens, kampeerauto’s, caravans of 

stacaravans, of andere daarmee vergelijkbare voertuigen of onderkomens (uitspraak 

van 5 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:943 (Ermelo)). 

 

In voorliggend bestemmingsplan gaat het om een terrein van circa 7000 m
2
 dat wordt 

ingericht voor het kunnen aanbieden van plaats voor 12 campers en het realiseren van 

parkeervoorzieningen voor fietsers. Daarmee kan worden gesteld dat er geen sprake is 

van een stedelijke ontwikkeling waarbij de Ladder nader onderbouwd hoeft te worden.  
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3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Actualisatie Omgevingsvisie 2018 

3.2.2 Omgevingsvisie Drenthe 2018 

In oktober 2018 is de Omgevingsvisie Drenthe 2018 vastgesteld. De Omgevingsvisie 

Drenthe is een strategisch plan: het geeft de belangen, ambities, rollen, 

verantwoordelijkheden en sturing weer voor de provincie Drenthe. Het geeft het 

wenselijke beeld van hoe de provincie er in 2030 uit moet zien. 

 

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 2030, met in sommige gevallen een doorkijk naar de periode erna. 

 

Missie 

De missie van de omgevingsvisie is de volgende:  

“Het waarderen van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend 

Drenthe, passend bij deze kernkwaliteiten”. 

 

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. 

 

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

voorliggende ruimtelijk initiatief. 

 

Zorgvuldig ruimtegebruik 

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

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. 
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Om zorgvuldig ruimtegebruik in Drenthe te stimuleren, wordt gestreefd naar het 

bundelen van wonen en werken. Inbreiding gaat vóór uitbreiding. Extra ruimte voor 

wonen en werken is er in (of aansluitend op) het bestaande bebouwde gebied en 

gebundeld rond de regionale voorzieningen voor infrastructuur en openbaar vervoer. 

Uiteraard is het niet de bedoeling dat dit streven ten koste gaat van cultuurhistorisch 

waardevolle dorpskernen. In zulke situaties wordt met de betrokken partijen naar een 

maatwerkoplossing gezocht. 

 

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. 

 

Vrijetijdseconomie 

De vrijetijdssector is een belangrijke pijler voor de Drentse economie. Drenthe heeft de 

bezoeker veel te bieden. Drenthe is dé fiets- en vrijetijdsprovincie van Nederland. De 

kwaliteiten van Drenthe voor de vrijetijdseconomie liggen in een combinatie van natuur, 

landschap, erfgoed en cultuur. Dat wil de provincie zo houden en verder uitbouwen. 

 

Provinciale ambitie 

De inzet is gericht op het versterken van de vrijetijdseconomie door het verbinden van 

de verblijfsrecreatie aan de lokale economie, aan de beleving van ruimtelijke kwaliteit 

en aan (dag-)atrracties. 

 

De focus ligt op het vergroten van de aantrekkelijkheid van Drenthe als bestemming 

voor bezoek en verblijf, zowel recreatief als zakelijk. Voor de binnenlandse markt liggen 

er kansen voor het verstevigen van de eigen marktpositie door te focussen op hogere 

bestedingen. Van de buitenlandse markt verwacht de provincie de meeste groei en dan 

met name van de Duitse en Belgische markt in het voor- en naseizoen. Dat levert meer 

bezoekers, bestedingen en banen op. En daar profiteert de Drentse bevolking van, 

zowel wat betreft werk en leefbaarheid als ook aantrekkelijkheid van de eigen 

woonomgeving. 

 

De provincie streeft naar het vergroten van de attractiewaarde Drenthe met meer 

bezoekers en een langere verblijfsduur van de toeristen in Drenthe. Hierbij wordt er een 

uitnodigend en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor de (nieuwe) bedrijven in 

vrijetijdssector nagestreefd. Ook werkt de provincie aan het behouden en versterken 

van een aantrekkelijk en vitaal aanbod van dag- en verblijfsrecreatieaccommodaties en, 

waar nodig, een revitaliseringsslag van de verblijfsrecreatiesector, door herontwikkeling 

en transformatie van bestaande verblijfsrecreatieparken. 

 

Bij voorliggend plan is zowel sprake van verblijfsrecreatie als ook recreatief 

medegebruik. Onderstaand wordt ingegaan op deze peilers binnen de Omgevingsvisie 

2018. 
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Verblijfsrecreatie nieuw aanbod 

Het vestigingsklimaat van Drenthe bepaalt voor een belangrijk deel de 

aantrekkingskracht op ondernemers en hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen. De 

ruimtelijke kwaliteit van de omgeving levert hieraan een aanzienlijke bijdrage, 

verbonden aan de ligging, de ondergrond en de culturele rijkdom. 

 

Ambitie 

De provincie onderstreept het belang van productontwikkeling en diversificatie voor een 

vitale verblijfsrecreatiesector. Dit vraagt een uitnodigend beleid en een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat. 

 

Uitvoering 

Het beleid voor nieuwvestiging kenmerkt zich door een uitnodigend karakter. Dit 

betekent dat de provincie op voorhand geen locaties aanwijzen of uitsluiten, maar 

maatwerk bieden per plan. Echter, niet ieder nieuw te vestigen verblijfsrecreatiebedrijf 

voegt kwaliteit toe aan de sector of ruimte. Daarom biedt de provincie ontwikkelruimte 

aan nieuwvestiging, mits het plan onderscheidend is ten opzichte van het huidige 

aanbod en zich mee kan ontwikkelen met een veranderende vraag vanuit de markt. 

Bovendien moet de bedrijfsopzet duurzaam zijn, als het gaat om het gebruik van 

materialen, inrichting en inpassing in de omgeving en dient er sprake te zijn van een 

duurzame langjarige bedrijfsmatige exploitatie. 

 

Daarnaast wordt bij nieuwvestiging van recreatieparken de systematiek van de Ladder 

voor Duurzame Verstedelijking toegepast. Dit betekent dat eerst wordt gekeken naar de 

mogelijkheden van de bestaande recreatielocaties, voordat nieuwe ontwikkelingen in 

beeld komen. 

 

Het plan is in overeenstemming met het voorgestelde beleid ten aanzien van het 

vormen van nieuw aanbod binnen de verblijfsrecreatie. Het plan is onderscheidend 

doordat het zich specifiek wil richten op de recreant die van een avontuurlijke belevenis 

houdt binnen de drentse natuur, waarbij de focus vooral ligt op fietsers. Daar zijn ook de 

bijbehorende voorzieningen op ingericht zoals bijvoorbeeld de afspuitplaats op het 

terrein. De bedrijfsopzet zal duurzaam zijn, Drenthe is een fietsprovincie bij uitstek en 

vanuit de provincie wordt meer en meer ingezet op het vergroten van het imago van de 

provincie Drenthe als fietsprovincie bij uitstek. Ook zal het bedrijf duurzaam zijn voor 

wat betreft de energievoorziening door middel van zonnepanelen en warmtepomp-

systeem.  

 

Recreatief medegebruik 

Ontwikkeling en behoud van kwaliteit van het Drentse identiteit (landschap, natuur, 

beleving, stedelijkheid en cultuur) is voor de vrijetijdseconomie belangrijk. 

 

Ambitie 

De provincie streeft naar de koppeling van de vrijetijdseconomie aan het Drentse 

identiteit, zoals te ervaren in het Drentse landschap, het kunnen beleven en benutten 

van natuur en gevarieerd cultureel en recreatief aanbod in de steden, met als doel de 

provincie een nog aantrekkelijkere recreatiebestemming te maken. 

 

Diverse gebieden in Drenthe zijn bijzonder waardevol en van belang voor de 

vrijetijdseconomie, zoals de Nationale Parken in Zuidwest Drenthe, het Drentsche Aa-
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gebied, De Hondsrug UNESCO Global Geopark en de UNESCO werelderfgoed. Bij 

koppelkansen binnen deze gebieden brengen wij actief de belangen voor de 

vrijetijdseconomie in. 

 

Uitvoering 

Als het gaat om het recreatief medegebruik op het platteland, hebben we een 

faciliterende rol in het creëren en/of behouden van maximale toegankelijkheid van 

natuurgebieden, binnen de balans van beleven, benutten en beschermen. 

 

Als gemeenten, dan wel ondernemers, in deze gebieden tegen problemen of 

beperkingen aan lopen, zetten we ons actief in. We stimuleren terreinbeherende 

organisaties om rond concentraties van verblijfsrecreatie en bewoningskernen een, 

naar verhouding intensievere, inrichting en beheer voor recreatief medegebruik van 

natuurterreinen in stand te houden of, indien gewenst, verder te ontwikkelen. 

 

Diverse ontwikkelingen in het landelijk gebied vragen om een integrale afweging van 

belangen, waar de gevolgen voor het recreatief medegebruik c.q. de vrijetijdssector in 

mee worden genomen. Dit betreft in belangrijke mate het ervaren of beleven van de 

Drentse kernkwaliteiten. 

 

Over voorliggend ruimtelijk initiatief is uitvoerig vooroverleg gevoerd met de provincie 

Drenthe. Vanuit de provincie Drenthe is daarbij tevens een subsidie ter beschikking 

gesteld omdat het plan een wezenlijke bijdrage levert aan het vergroten van het imago 

van Drenthe als fietsprovincie. De provincie heeft aangegeven in te kunnen stemmen 

met dit initiatief.  

3.2.3 Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk in Drenthe; beleving en 

innovatie 

De door de provincie Drenthe in het leven geroepen regeling betreft een 

subsidieregeling. De subsidie heeft als doel om Drenthe te ontwikkelen tot optimaal 

aantrekkelijke, dynamische en gastvrijefietsprovincie door het vergroten en versterken 

van de fietsbeleving en fietsinnovaties in de breedste zin van het woord. 

De kwaliteitsimpuls is bedoeld om ervoor te zorgen dat dit een multipliereffect sorteert 

op investeringen én dat dit leidt tot meer bestedingen en meer werkgelegenheid.  

 

Enkele voorbeelden van subsidiabele activiteiten zijn: belevingsobjecten, spannende 

trekpleisters/iconische projecten, afstapplekken, duurzame oplaadpunten voor e-bikes, 

een duurzame Drenthe-fiets met smartphone-/tabletoplaadmogelijkheden of een 

themaroute gekoppeld aan horeca of arrangement. 

 

Het heeft wel vaak een relatie met fietspaden, ondanks dat deze niet voor subsidie in 

aanmerking komen op basis van deze regeling. Het moet Drenthe dé fietsprovincie 

verder brengen/zichtbaar verschil maken; dit kunnen ook apps, producten en 

arrangementen zijn. 

 

Initiatiefnemers hebben aangetoond te voldoen aan de diverse criteria van deze 

regeling en in december 2017 is de subsidie dan ook verstrekt.  
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3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 BELEIDSAGENDA VRIJETIJDSECONOMIE GEMEENTE COEVORDEN (2017) 

Het gaat goed met het toerisme in de gemeente Coevorden. Het aantal toeristische 

overnachtingen is in de gemeente het hoogst van heel Drenthe. Met dank aan de 

ondernemers die het voor de toerist aantrekkelijk maken om in onze gemeente te 

verblijven. Naast de aanbieders van overnachtingen en dagrecreatie, hebben ook 

andere ondernemers baat bij toerisme. Toeristen doen boodschappen, ze winkelen en 

ze maken gebruik van vele andere faciliteiten. Daarmee is toerisme één van de 

belangrijkste pijlers voor onze lokale economie. 

 

Als gemeente faciliteren zij in de basis vanuit haar rol en naar de behoefte van 

ondernemers, maar denken het liefst ook mee hoe samen te reageren op de vraag van 

de gasten. De gemeente stimuleert bedrijven graag in hun 

ondernemerschap/gastheerschap en dagen hen uit om creatief te zijn, te vernieuwen en 

verder te ontwikkelen. 

 

Vanuit de gebleken SWOT-analyse blijkt ook dat er kansen liggen op het gebied van 

fietsen (punt K6 in de tabel op de volgende bladzijde).  

 

 
 

K6 Drentse ontwikkelingen rondom fietsen en wandelen 

Voor wat betreft fietsen kan de gemeente aanhaken bij het thema fietsprovincie Drenthe 

‘Op fietse’. Drenthe heeft de titel 5-sterren fietsprovincie en telt verschillende (grote) 

fietsevenementen. We zien dat steeds meer mensen gebruik maken van een 

elektrische fiets. De afgelopen vijf jaar is de verkoop van de elektrische fiets bijna 

verdubbeld naar 275.000 fietsen. 

 

Voor wat betreft wandelen is het aanhaken bij de door het Recreatieschap Drenthe 

ingezette ontwikkeling van wandel knooppuntennetwerk kansrijk. Het 

wandelknooppunten netwerk heeft in potentie net zoveel kans om een succes te 

worden als de aangeboden fietsknooppunten routes. Het maakt het voor inwoner en 
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toerist eenvoudig om zelf wandelroutes samen te stellen in het uitgestrekte gebied van 

Coevorden. Horecaondernemers kunnen nog niet optimaal profiteren van de 

routestructuren (fietsen én wandelen), omdat die nog niet volledig op elkaar afgestemd 

zijn, bijvoorbeeld door het start en eindpunt van een route en knooppunten bij de horeca 

te leggen. 

 

Ook is er nog steeds een zeer sterke stijging waar te nemen in de verkoop van 

campers. Daarbij is ook meer en meer vraag naar campers. Het ontwikkelen van de 

recreatieve voorziening op deze locatie in Noord-Sleen sluit aan bij de gemeentelijke 

doelstellingen en voorziet in een stijgende vraag naar plekken voor campers.  
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4 Hoofdstuk 4 Omgevingsfactoren 

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. 

 

Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk de volgende onderdelen behandeld: 

1. Archeologie; 

2. Bodem; 

3. Cultuurhistorie; 

4. Ecologie; 

5. Externe en fysieke veiligheid; 

6. Geluid; 

7. M.E.R.-beoordeling; 

8. Milieu(hinder); 

9. Luchtkwaliteit; 

10. Verkeer, vervoer en parkeren; 

11. Water(toets). 

4.1 Archeologie 

In de toelichting 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. Eventuele onderzoeksrapporten moeten als bijlage bij de toelichting worden 

gevoegd. 

 

Op basis van de archeologische beleidskaart van de gemeente Coevorden ligt het 

gebied in een qua archeologische middelhoge tot hoge verwachtingswaarde, waarvoor 

geldt dat een verkennend archeologisch onderzoek moet plaatsvinden indien de 

ruimtelijke ingreep groter is dan 100 m2 en dieper dan 0,30 meter in het witte gebied en 

500 m2 en dieper dan 0,30 meter in het zalmroze gebied.  
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Ten behoeve van het project hoeft geen grond afgegraven te worden, er vinden geen 

bodemingrepen plaats dieper dan 0,30 meter en groter dan 100 m
2
, zodat nader 

archeologisch onderzoek niet nodig is. Wel zal het plangebied worden voorzien van een 

archeologische dubbelbestemming.  

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 gronden betreffen voormalige akkerbouwgronden. Deze zijn nagenoeg altijd vrij van 

verontreiniging. Daarnaast worden de campers ook niet aangemerkt als ‘permanente 

verblijfsruimte’ en zijn ze ook niet daadwerkelijk verbonden met de grond. Om deze 

redenen is geen verkennend bodemonderzoek nodig. 

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: 

 

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

gevolg zijn van menselijk handelen in het verleden, bijvoorbeeld 

verkavelingspatronen, pestbosjes, landgoederenzones of ontginningsassen. 

 

Het Kapitaal van Coevorden Erfgoednota 

De gemeente Coevorden heeft een lange, rijke en roemruchte geschiedenis. Al in de 

prehistorie is sprake van bewoning waarvan nu nog steeds de bewijzen in het 

landschap zichtbaar zijn. De hunebedden en de grafheuvels, de celtic fields en de vele 

vondsten in het Stedelijk Museum zijn getuigen van dit verre verleden. Uit een recenter 

verleden geeft de nog aanwezige structuur van de vroegere vestingstad zicht op onze 

militaire geschiedenis. Het Kasteel en Havezathe de Klencke vertellen weer over de 

bestuurlijke rol van Coevorden in het verleden. De veelal gaaf bewaarde esdorpen met 

hun boerderijen en essen zijn representanten van de agrarische samenleving door de 

eeuwen heen. 

 

En de geschiedenis is zichtbaar in de veenkolonieën met de kanalen, wijken 

en lintdorpen in weidse vergezichten. 

 

Een gemeente dus om trots op te zijn en dit ook naar buiten uit te dragen. In de titel 

van deze erfgoednota ‘Het Kapitaal van Coevorden’ komt niet alleen het historische 

belang maar ook het economische belang van ons erfgoed tot uiting. Het landschap, 

de gebouwen in het landschap en de archeologie onder de grond vormen tezamen ons 

grootste bezit. Het doel van deze erfgoednota is dan ook om bekendheid te geven aan 

dit kapitaal en hiervan gebruik maken bij ontwikkelingen in onze gemeente. 

 

Cultuurhistorie Noord-Sleen 

Uit bodemvondsten blijkt dat Noord-Sleen een lange geschiedenis heeft. Het werd al 

ruim voor de jaartelling  bewoond. Ook de hunebedden aan de Hunebedweg ten 

noorden van de Zweeloërstraat stammen uit deze tijd. 

 

Noord-Sleen is een langgerekt esdorp met nog veel Saksische boerderijen. 

Bezienswaardig zijn verder de molen Albertdina, een grondzeiler uit 1906. 

 

De marke van Noord-Sleen kenmerkt zich door essen. Hier zijn twee hunebedden te 

vinden. Ten noorden van Noord-Sleen ligt de uitgestrekte, 1600 ha grote Boswachterij 

Sleenerzand (Staatsbosbeheer). Het meest noordelijke punt was de zevenmarkensteen 

ten noorden van De Kiel. De bossen zijn, zoals de naam al doet vermoeden, aangeplant 

op een groot heide- en stuifzandgebied. Op enkele kleine heideveldjes na is hier niets 

meer van over. In het bos ligt het hunebed de Papeloze Kerk, verwijzend naar de 

hagenpreken die hier tijdens de Reformatie op de heide werden gehouden. Aan de 

zuidkant van het bos staat een monument voor de omgekomen bemanningsleden van 

een Brits vliegtuig dat daar op 14 mei 1943 in het toen nog jonge bos is neergestort. 

Aan de zuidoostkant van het bos, vlak bij het dorp Noord-Sleen, ligt recreatieplas de 

Kibbelkoele. 

 

In de erfgoednota is aangegeven of bepaalde gebouwen van een zekere 

cultuurhistorische waarde zijn. Hieronder is hier inzicht in gegeven. 
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De gebouwen op het terrein zijn niet voorzien van een nadere aanduiding van 

waardevol oid. Wel is het gebied zelf qua stads- en dorpsgezicht van cultuurhistorische 

waarde. Met de inrichting van het plangebied is rekening gehouden om het bestaande 

en aanwezige cultuurlandschap te respecteren.  

4.4 Ecologie 

De Wet natuurbescherming (Wnb) is in werking getreden op 1 januari 2017. Deze wet 

vervangt de volgende drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998 

(gebiedsbescherming), de Flora- en faunawet (soortenbescherming) en de Boswet 

(houtopstanden).  

 

De provincie is bij de Wnb het bevoegd gezag voor de toetsing van werkzaamheden en 

handelingen bij Natura 2000-gebieden en dier- en plantensoorten. Het Rijk blijft 

bevoegd gezag bij ruimtelijke ingrepen met grote nationale belangen. Voor gemeenten 

geldt dat zij het bevoegd gezag zijn voor omgevingsvergunningen. 

 

In het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met Europese en nationale 

wetgeving en beleid ten aanzien van de natuurbescherming. Hierin wordt onderscheid 

gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. 

 

Gebiedsbescherming 

In de Wnb is de bescherming van specifieke natuurgebieden geregeld. Het betreft de 

Natura 2000-gebieden, die een internationale bescherming genieten. Plannen en 

projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningplichtig. Relevant 

daarbij is dat de Wnb een externe werking kent.  

Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van 

invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied. Per Natura 2000-gebied 

zijn instandhoudingsdoelen voor soorten en vegetatietypen opgesteld. 

 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) - voorheen Ecologische Hoofdstructuur - is een 

samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke 

natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het natuurbeleid. Ten aanzien van 

ontwikkelingen binnen het NNN geldt het 'nee, tenzij-principe'. Het NNN is als 

beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De provincies zijn 

verantwoordelijk voor de begrenzing, ontwikkeling en bescherming van het NNN. De 
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begrenzing en ruimtelijke bescherming van het NNN is voor de provincie Drenthe 

uitgewerkt in de Provinciale Omgevingsvisie en de bijbehorende Provinciale 

Omgevingsverordening. 

 

Soortenbescherming 

Het uitgangspunt van de Wnb is dat er geen (opzettelijke) schade mag worden gedaan 

aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. De 

soortenbescherming binnen de Wnb is daarbij opgedeeld in drie beschermingsregimes: 

Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en andere soorten. Bij beoordeling van de 

toelaatbaarheid van bouwwerken en/of andere activiteiten moet rekening worden 

gehouden met de mogelijke aanwezigheid van te beschermen dier- en plantensoorten.  

 

Er dient een ontheffing op grond van artikel 3.3, 3.8 en/of 3.10 Wnb te worden 

aangevraagd voor een (bouw)werkzaamheid of activiteit indien het volgende van 

toepassing is: 

 uit gegevens of onderzoek blijkt dat er sprake is van verstoring of doden van (een) 

beschermde soort(en); 

 het bouwwerk en/of de activiteit veroorzaakt beschadiging of vernieling van 

voortplanting- of rustplaatsen van dieren, dan wel ontworteling of vernieling van 

plantensoorten; 

 er kan geen gebruik gemaakt worden van een vrijstelling op grond van de Wet 

natuurbescherming; 

 er kan niet gewerkt worden volgens een goedgekeurde gedragscode. 

4.4.1 Natuurwaarden in het terrein 

Gebiedsbescherming 

 

Het plangebied bevindt zich zelf niet binnen een waardevol natuurgebied, zo laat 

onderstaand kaartbeeld zien, zodoende is er geen onderzoek naar gebiedsbescherming 

nodig. 
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Ligging NNN gebied aan de noordkant van Noord-Sleen. 

 

Soortenbescherming 

Naast de gebiedsbescherming is er ook nog de zogeheten ‘soortenbescherming’ uit de 

Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet is gemaakt om planten- en diersoorten die 

vrij in het wild leven te beschermen. Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in 

Nederland voorkomen vallen onder de bescherming van deze wet. Om deze kwetsbare 

soorten te beschermen bevat de Flora- en faunawet een aantal verbodsbepalingen. 

Onder bepaalde voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan. 

 

Het is verboden: 

1. Beschermde inheemse plantensoorten te plukken, te verzamelen, af te snijden, 

uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enig andere 

wijze van hun groeiplaats te verwijderen; 

2. Beschermde inheemse diersoorten te doden, te verwonden, te vangen, te 

bemachtigen of met het oog daarop op te sporen opzettelijk te verontrusten; 

3. Van beschermde inheemse diersoorten de nesten, holen of andere 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit 

te halen, weg te nemen of te verstoren, de eieren te zoeken, te rapen, uit het 

nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 

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. Er worden bij dit plan geen 

bomen gekapt, sloten gedempt en/of (verouderde) gebouwen gesloopt. Ook is het 

bestaande terrein momenteel gebruikt als grasland en wordt met regelmaat 

onderhouden.  
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Nader onderzoek naar ecologie is niet nodig. 

4.5 Externe en fysieke veiligheid 

Bij het transport, de opslag en bij het be- en verwerken in bedrijven van gevaarlijke 

stoffen, maar ook nabij luchthavens bestaat de kans op ongevallen waarbij slachtoffers 

vallen die niet bij de activiteit betrokken zijn. Het doel van de toets op externe 

veiligheidsaspecten rond ruimtelijke plannen is na te gaan welke risico’s de 

voorgenomen ontwikkelingen met zich brengen. Dit om de mogelijkheid te bieden een 

externe veiligheidssituatie te creëren die voldoet aan de behoeften. Daartoe kan het 

ruimtelijk initiatief of specifieke wijze worden ingevuld en kunnen eventuele aanvullende 

maatregelen worden getroffen. 

 

Het externe veiligheidsonderzoek richt zich eerst op het plaatsgebonden risico. Dit geeft 

een beeld van de ruimtelijke verdeling van de hoogte van de risico’s rond een bron. 

Vervolgens wordt nagegaan wat de hoogte van het groepsrisico is. Dit geeft inzicht in 

de aantallen personen die bij een ongeval kunnen worden betrokken.  

Als er sprake is van groepsrisico, als een ongeval tot meer dan 10 dodelijke slachtoffers 

kan leiden, moeten risicogegevens worden verzameld, moet een advies over het 

voorgenomen initiatief aan de regionale brandweer worden gevraagd en is de 

initiatiefnemer verplicht de veranderingen in het groepsrisico door de nieuwe ruimtelijke 

ontwikkeling te verantwoorden. 

 

Het aspect externe veiligheid bestaat uit verschillende onderdelen. Externe veiligheid 

gaat onder andere over buisleidingen (geregeld in het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen), het transport van gevaarlijke stoffen over bepaalde transportassen 

(geregeld in het Besluit externe veiligheid transportroutes), de opslag van explosieven 

(geregeld in het Bestluit algemene regels ruimtelijke ordening) en het Bevi. Het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen 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. 

 

Een (camper)camping is geen risicoveroorzakende inrichting, tenzij er sprake is van de 

aanwezigheid van een propaantank groter dan 13 m
3
, dit is hier niet aan de orde. 

Echter, een camping/terrein voor recreatieve doeleinden wordt op basis van het Bevi 

wel aangemerkt als ‘kwetsbaar object’, zodat wel beoordeeld dient te worden of zich in 

de nabijheid van het perceel inrichtingen of transportleidingen bevinden die van invloed 

zijn of kunnen zijn op het ruimtelijk initiatief. Hiertoe is een check uitgevoerd aan de 

hand van de risicokaart van Drenthe. Dit levert het volgende beeld op. 

 

Onderstaand is weergave gedaan van de risicokaart ter plaatse van het plangebied en 

omgeving. 
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4.5.1.1 Bevi-inrichtingen binnen en buiten het plangebied 

Binnen en buiten het plangebied zelf bevinden zich geen Bevi-inrichtingen. 

4.5.1.2 Buisleidingen 

Op een afstand van circa 325 meter van het plangebied bevindt zich een 

hogedrukgasleiding. De afstand tot deze leiding is echter dusdanig hoog dat er geen 

belemmering van uit gaat. 

4.5.1.3 Hoogspanningsleidingen en Route gevaarlijke stoffen 

Er bevinden zich geen hoogspanningsmasten en een route gevaarlijke stoffen in de 

nabijheid van het plangebied. 

4.5.2 Conclusie 

Nader onderzoek naar externe veiligheid is niet nodig.  

4.6 Geluid 

Geluid kan hinderlijk en schadelijk voor de gezondheid zijn. Zo kunnen hoge 

geluidsniveaus het gehoor beschadigen. Maar ook verstoring van de slaap kan op de 

lange duur slecht zijn voor de gezondheid. In Nederland zijn afspraken gemaakt over 

wat acceptabele geluidsniveaus zijn en wat niet (de geluidsnormen).  

 

Op Europees niveau is het voornaamste doel op het gebied van geluidshinder dat 

niemand wordt blootgesteld aan geluidsniveaus die zijn of haar gezondheid en de 

kwaliteit van zijn of haar bestaan in gevaar brengen. 
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Voor de bestrijding van geluidshinder kunnen verschillende soorten maatregelen 

worden getroffen: bestrijding van geluid aan de bron, bijvoorbeeld stillere auto's, stillere 

wegdekken, het verkeersluw maken van straten, het zachter zetten van de stereo, het 

dempen van de piano. Maatregelen tussen bron en ontvanger; bijvoorbeeld het 

plaatsen van een geluidsscherm of -wal of een betere muurisolatie tussen woningen. 

Maatregelen aan de kant van de ontvanger; meestal gaat het dan om het aanbrengen 

van (extra) geluidsisolatie aan de woning en het rekening houden met 

geluidsnormeringseisen bij het ontwerpen van woningen. 

 

Het doel van het akoestisch onderzoek bij ruimtelijke plannen is het voorkomen van 

geluidshinder bij geluidsgevoelige objecten (scholen, woningen, etc.) door het 

aanhouden van voldoende afstand ten opzichte van geluidsproducenten (industrie, 

railverkeer etc.) of het treffen van andere maatregelen. 

 

De 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, 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. 

4.6.1.1 Wegverkeerslawaai 

Een camperplaats en het bijbehorende terrein voor dagrecreatie betreft geen 

geluidsgevoelig object op basis van de Wet geluidhinder, zodat een beoordeling naar 

wegverkeerslawaai niet aan de orde is. 

4.6.1.2 Geluidhinder vanuit camperplaats/terrein voor dagrecreatie naar omgeving 

De camperplaats en het bijbehorende terrein zelf betreft geen milieugevoelige functie 

die beschermt dient te worden tegen milieuhinder vanuit omliggende bedrijven of 

instellingen. De functie zelf kan wel milieuhinder veroorzaken voor milieugevoelige 

functies (woningen) in de directe omgeving. De invloed van de betreffende 

camperplaats en bijbehorende terrein op milieugevoelige functies dient dan ook getoetst 

te worden. Hiervoor is gebruik gemaakt van de (indicatieve) lijst ‘Bedrijven en 

Milieuzonering’, uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 

samenwerking met de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer en Economische zaken, 2009. 

 

Kampeerterreinen, vakantiecentra e.d. (met keuken) vallen volgens de VNG-reeks 

"Bedrijven en milieuzonering" onder categorie 3.1. De grootste afstand die hier bij hoort 

is 50 meter t.a.v. geluid. Indien de gewenste ontwikkeling relatief kleinschalig is kan 

eventueel conform de systematiek van de VNG Publicatie "Bedrijven en 

milieuzonering", de normafstand voor geluid met één stap teruggebracht worden. De 

normafstand voor geluid wordt dan 30 meter. Op onderstaande figuren zijn de 30-meter 

contouren weergegeven van woningen van derden in relatie tot het perceel. Voor elk 
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van de woningen geldt dat het trailcentre op een grotere afstand dan 30 meter is 

gelegen, zodoende is er geen geluidhinder te verwachten.  

 

  
 

 
 

4.7 Luchtkwaliteit 

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. De wet is enerzijds 

bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid aan te pakken, als gevolg 

van te hoge niveaus van luchtverontreiniging. Anderzijds heeft de wet tot doel 

mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke ontwikkeling. Volgens de nieuwe regeling 

vormt luchtkwaliteit in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van een ruimtelijk 

project als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 

grenswaarde; 

 een project leidt, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de 

luchtkwaliteit; 
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 een project draagt 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de 

luchtverontreiniging; 

 een project past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL) of binnen een regionaal programma van maatregelen. 

 

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.  

 

Met de inwerkingtreding van de NSL op 1 augustus 2009 geldt de volgende bovengrens 

om als NIBM-project te worden aangemerkt: de bouw van 1500 woningen aan één 

ontsluitingsweg. Het bouwplan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van ruimte voor 

maximaal 12 camperplaatsen en een trailcentre en is daarmee qua omvang en 

verkeersaantrekkende werking kleinschaliger dan de bouw van 1500 woningen aan één 

ontsluitingsweg. Het project kan derhalve worden beschouwd als een nibm-project. 

Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit is niet nodig.  

4.8 M.e.r.-beoordeling 

De milieueffectrapportage is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang 

een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. De m.e.r.-procedure is gekoppeld 

aan de 'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming 

plaatsvindt, bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure (bestemmingsplanprocedure), 

of een milieuvergunningsprocedure.  

 

In het Besluit m.e.r., bijlage D, onder 10 en 11.2 staan de volgende activiteiten 

genoemd waarvoor een m.e.r.-plicht geldt (eerst de opsomming die voor dit 

bestemmingsplan geldt voor het ‘sport en recreatiedeel gevolgd door het gedeelte van 

de onderwijscampus).  

 

D 10 

De aanleg, wijziging of uitbreiding van: 

a. skihellingen, skiliften, kabelspoorwegen en bijbehorende voorzieningen; 

b. jachthavens; 

c. vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijke zones met bijbehorende 

voorzieningen; 

d. permanente kampeer- en caravanterreinen, of 

e. themaparken. 

In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op: 

1.  250.000 bezoekers of meer per jaar; 

2. een oppervlakte van 25 hectare of meer; 

3. 100 ligplaatsen of meer of; 

4. een oppervlakte van 10 hectare of meer in een gevoelig gebied. 

 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet niet in een algehele aanleg, wijziging of 

uitbreiding van één van de genoemde functies zoals genoemd onder a tot en met e. 

Ook is het niet te verwachten dat als gevolg van de verbreding van activiteiten er ten 
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opzichte van de bestaande situatie 250.000 bezoekers of meer per jaar te verwachten 

zijn. Er is geen sprake ban m.e.r. plichtige activiteiten. 

 

Qua aard, omvang en ligging is het bouwplan niet gelijk te stellen aan de betreffende en 

omschreven activiteit zoals bedoeld in het Besluit m.e.r. 

 

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. 

 

De toetsing in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te geschieden aan de 

hand van de selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. In 

deze bijlage staan drie hoofdcriteria centraal: 

1. de kenmerken van het project; 

2. de plaats van het project; 

3. de kenmerken van de potentiële effecten. 

 

Hierna een opsomming van de invloed van het bestemmingsplan aan de genoemde 

hoofdcriteria. 

 

Het project omvat het verbreden van de gebruiks- en bouwmogelijkheden waarbij geen 

sprake is van een voorziening zoals genoemd onder a tot en met e. Het 

bestemmingsplan laat ook niet toe dat eventueel wel deze ‘waarden’ gehaald zouden 

kunnen worden. 

 

Het plangebied is niet gelegen in enig kwetsbaar gebied vanuit de natuur- en 

milieuwetgeving gezien (NNN, Natura 2000, drinkwaterwingebieden etc).  

 

Ook op basis van de milieu-aspecten zoals verwoord in dit hoofdstuk 4 blijkt er geen 

sprake te zijn van belangrijk nadelige gevolgen.  

 

Conclusie 

De in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling is niet m.e.r.-plichtig. Het plan is niet 

binnen een kwetsbaar of waardevol gebied gelegen en heeft ook geen belangrijke 

nadelige milieugevolgen voor de omgeving. Er kan worden volstaan met de in dit 

bestemmingsplan opgenomen vormvrije m.e.r.-beoordeling. 
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4.9 Milieu(hinder) 

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. 

 

 
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. 

 

Van belang is om na te gaan welke functies of bedrijven zich rondom het plangebied 

bevinden. Hierna volgt een weergave vanuit het bestemmingsplan waarbij de diverse 

bestemmingen in en rondom het plangebied zichtbaar zijn. 
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Het betreffen voornamelijk woonbestemmingen rondom het perceel als ook een 

Centrumbestemming )met horeca toegestaan) en een naastgelegen voormalige 

boerderij met een recreatieve bestemming (het pand wordt gebruikt als 

groepsaccommodatie). Er is sprake van een omgevingstype ‘rustige woonwijk’.  

 

Voor een dergelijke voorziening kan gesteld worden dat het terrein min of meer gelijk is 

te stellen aan een kleinschalige camping met normafstanden voor geur, stof geluid en 

gevaar van 10 meter, 0 meter, 30 meter en 10 meter. Het onderdeel geluid is reeds 

verwoord. De afstand van 10 meter wordt overal gehaald, zodat er geen sprake is van 

te verwachten hinder. 

4.10 Watertoets 

Op 22 maart 2019 is de watertoets uitgevoerd. Het plangebied bevindt zich binnen het 

beheersgebied van het waterschap Vechtstromen.  



 

 

Gemeente Coevorden Blad 37 van 44 

Bestemmingsplan Noord-Sleen, Trailcentre Dorpsstraat 19 Juni 2019 

 Versie 01 

 

   

 

  

 

NL.IMRO.0109.009BP00005-0003  

Toelichting   

 

Voor het project geldt dat de beantwoording van de vragen er toe heeft geleid dat de 

Normale procedure van het watertoetsproces moet worden doorlopen. 

 

Voor het verdere proces is het van belang om de RO adviseur van het 

waterschap te betrekken bij het plan.  

 

Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving 

afgewenteld worden. Het waterschap streeft er naar om de ingrepen binnen een 

deelstroomgebied waterneutraal te houden. Wateraspecten die niet ruimtelijk relevant 

zijn, kunnen in het proces van de watertoets wel gesignaleerd maar niet geregeld 

worden. Dit houdt in dat als iets met een specifiek instrument geregeld kan worden, het 

niet met een ruimtelijk plan geregeld mag worden. Belangrijke regelstellende 

instrumenten zijn, de Keur van het waterschap, Activiteitenbesluit, peilbesluit, 

gemeentelijke verordening etc. 

 

Uitgangspunten waterschap Vechtstromen. 

Voor alle inbreidingen en uitbreidingen gelden in principe onderstaande beleidsregels. 

 

Algemeen 

Bij de keuze voor de locatie van het plangebied wordt rekening gehouden met de 

wateropgave en de eigenschappen van het watersysteem. 

 

 Bij het stedenbouwkundig plan moet notie worden genomen van het feit dat water 

van hoog naar laag stroomt. Water is daarmee ordenend voor het plan. 

 Per project moet in het overleg tussen gemeente en waterschap worden bezien of 

maatwerkoplossingen nodig en/of wenselijk zijn. 

 

Voor dit bestemmingsplan geldt dat het hemelwater ter plaatse kan infiltreren in de 

grond. Het terrein is hoger gelegen. Er wordt gebruik gemaakt van semi-verharding op 

het terrein om wateroverlast te voorkomen en het water de kans te bieden te infiltreren. 

Hemelwater dat op het sanitairgebouw valt wordt via een gescheiden stelsel afgevoerd 

naar het bestaande gescheiden rioolstelsel.  

 

Afvalwater 

 Het afvalwater (het zwarte afvalwater van toilet, het grijze afvalwater van keuken, 

wasmachine en douche en het eventuele bedrijfsafvalwater) wordt afgevoerd naar 

de RWZI door middel van riolering. 

 

Voor dit bestemmingsplan geldt dat het afvalwater van de sanitairvoorziening via een 

gescheiden stelsel wordt aangesloten op het bestaande gescheiden rioolstelsel.  

 

Hemelwater 

 De afvoerpiek uit het plangebied door de toename van verhard oppervlak wordt 

afgevlakt door berging van hemelwater in wadi's of retentievijvers met een 

gedoseerde afvoer. 

 De maximale hoeveelheid te lozen water bedraagt 1,2 l/s/ha bij een maatgevende 

neerslaghoeveelheid van 55 mm. 

 Het hemelwater wordt zo min mogelijk verontreinigd en komt ten goede aan het 

lokale water- of grondwatersysteem. 
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 Zichtbare oppervlakkige afvoer van hemelwater heeft de voorkeur boven afvoer van 

hemelwater door buizen, vanwege het grotere risico op ongewenst lozingsgedrag 

en foutieve aansluitingen bij buizen. 

 Infiltratie van hemelwater in de bodem via een graspassage is de beste optie, 

omdat hiermee zuivering, retentie en grondwateraanvulling worden gerealiseerd. 

 Op kleine schaal kan dit goed door middel van individuele voorzieningen, op grotere 

schaal verdient de toepassing van wadi's de voorkeur. 

 Afvoer van hemelwater vindt bij voorkeur plaats via de reeks regenpijp - 

perceelgoot - straatgoot - wadi. 

 Bij het ontwerp van het bouwwerk wordt een zodanig samenspel van dakvlakken, 

dakgoten, regenpijpen en perceelgoten gekozen dat het water niet in riolen onder 

de grond hoeft. 

 Goede alternatieven in geval van nauwelijks verontreinigd hemelwater zijn 

regenwaterhergebruik op individuele schaal of directe oppervlakkige afvoer naar 

sloten of vijvers met retentievoorzieningen op grotere schaal. 

 In het geval van bedrijventerreinen met risico op vervuiling verdient 

hemelwaterafvoer via een verbeterd gescheiden rioolstelsel met retentievijvers de 

voorkeur. 

 Het ontwerp van een verbeterd gescheiden stelsel wordt afgestemd op het risico op 

verontreiniging van het verhard oppervlak en het uitgangspunt dat de afvoer van 

relatief schoon hemelwater naar de RWZI wordt geminimaliseerd. 

 

Voor dit bestemmingsplan geldt dat op het terrein gebruik wordt gemaakt van semi-

verharding en verder een zo groen mogelijk invulling van het terrein om het hemelwater 

voldoende gelegenheid te bieden om ter plaatse te kunnen infiltreren in de bodem.  

 

Grondwater 

 Het grondwater wordt zoveel mogelijk aangevuld met schoon infiltrerend water. 

 Te hoge grondwaterstanden in natte winterperioden mogen worden beteugeld met 

drainage in de openbare weg en eventueel op de kavels zelf, mits dit niet leidt tot 

een permanente grondwaterstandsverlaging in of buiten het plangebied. 

 De drainage voert af naar een wadi of naar oppervlaktewater; dus niet naar de 

RWZI. 

 Vochtoverlast door hoge grondwaterstanden wordt geminimaliseerd door te bouwen 

zonder kruipruimten en door kelders waterdicht te maken. 

 

Het sanitairgebouw heeft geen kruipruimte. Het terrein is vanwege de ligging op een es 

ook hoger gelegen zodat het grondwater niet oppervlakkig ligt.  

 

Oppervlaktewater 

 Bij de herinrichting van het oppervlaktewatersysteem zijn de benodigde 

afvoercapaciteit, de streefbeelden en de kwaliteitsdoelstellingen van het 

waterschap Vechtstromen leidend. 

 Het oppervlaktewater wordt liefst op fraaie wijze geïntegreerd in het 

stedenbouwkundig plan, zodanig dat het water beleefbaar is en goed te beheren. 

 

Bij dit bestemmingsplan leidt de inrichting van het plangebied niet tot een aantasting 

van de afvoercapaciteit, de streefbeelden en de kwaliteitsdoelstellngen. Tevens wordt in 

het plan voldoende rekening gehouden met de beheersdoelstellingen van het 

waterschap. 
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5 Hoofdstuk 5 Economische uitvoerbaarheid 

De kosten die gemoeid zijn met het opstellen van het herzieningsplan zijn voor rekening 

van initiatiefnemers. Tevens is tussen de gemeente en de initiatiefnemers een 

planschadeovereenkomst aangegaan. 
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6 Hoofdstuk 6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

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. 

 

Ontwerpbestemmingsplan 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft, met de daarbij behorende stukken en bijlagen, met 

ingang van 19 april 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen 

zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Wel heeft de provincie 

Drenthe schriftelijk per brief laten weten de invulling op de locatie met het voorgestelde 

plan als een welkome aanvulling te zien op het bestaande toeristisch-recreatieve 

aanbod binnen de provincie. De brief is als bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd.   
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7 Hoofdstuk 7 Juridische Toelichting 

7.1 Algemeen 

Het voorliggende 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. De regels zijn 

gebaseerd op de regels vanuit het geldende bestemmingsplan Noord-Sleen. 

 

Toelichting Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

 

Artikel 1 : Begrippen 

De begripsbepalingen in artikel 1 zijn noodzakelijk bij de interpretatie van de regels. In 

dit artikel worden de begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd. De 

begrippen die hierin zijn opgenomen zijn terug te vinden in de bestemmingsbepalingen. 

Bij de toetsing aan het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de in dit artikel aan de 

betreffende begrippen toegekende betekenis. Voor zover geen begrippen zijn 

gedefinieerd wordt aangesloten bij het normaal spraakgebruik. 

Met uitzondering van de eerste twee begrippen (plan en bestemmingsplan) zijn de 

begrippen alfabetisch gerangschikt. De begrippen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op 

vaste jurisprudentie. In de loop der tijd hebben de meeste begrippen zich ontwikkeld tot 

een standaard, waarvan ook in dit bestemmingsplan gebruik is gemaakt.  

 

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 : Recreatie 

Het betreft hier de hoofdfunctie van het gebied. Binnen deze recreatiebestemming is 

geregeld dat maximaal 12 standplaatsen voor campers zijn toegestaan, er 2 

trekkershutten of tenthuisjes aanwezig kunnen zijn, een schuilhut en een bouwvlak voor 

het sanitairgebouw en spuitplaats ten behoeve van het trailcentre en de bij de 

ontwikkeling behorende parkeerplaatsen zijn gereguleerd.   

 

Artikel 4 : Waarde – Archeologische verwachtingswaarde 

Het plangebied is aangeduid als ‘Waarde – Archeologische verwachtingswaarde’. Voor 

bodemingrepen groter dan 500 m
2
 en dieper dan 0,30 meter dient eerst een 

archeologisch bureau-onderzoek uitgevoerd te worden. 
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 

 

Artikel 5 : 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 6 : Algemene bouwregels 

In dit artikel is weergegeven hoe in het bestemmingsplan omgegaan dient te worden 

met parkeren, bestaande maten en het ondergronds bouwen. 

 

Artikel 7 : Algemene gebruiksregels 

In deze regels wordt expliciet weergegeven welk gebruik van gronden en gebouwen in 

strijd is met het bestemmingsplan. 

 

Artikel 8 : Algemene afwijkingsregels 

Bij uitzondering kan door middel van een omgevingsvergunning onder voorwaarden 

worden afgeweken van de in het plan gegeven regels. 

 

Artikel 9 : Overige regels 

In deze regel is de koppeling gelegd tussen de Wet natuurbescherming en de overige 

regels van het bestemmingsplan. 

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

 

Artikel 10 : Overgangsrecht 

Het overgangsrecht voorziet in een bepaling ten aanzien van bouwwerken die ooit met 

een omgevingsvergunning voor het bouwen (voorheen bouwvergunning) of een melding 

zijn gebouwd, of een gebruik dat ooit is toegestaan, maar die nu, vanwege een 

bestemmings- of beleidswijziging onder het overgangsrecht zijn gebracht. 

 

Artikel 11 : Slotregel 

Dit artikel bevat de citeertitel van het bestemmingsplan. 
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