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1 Hoofdstuk 1 Inleidend hoofdstuk 

1.1 Inleiding 

Voorliggende partiële herziening is bedoeld om het juridisch kader te bieden voor het 

kunnen uitvoeren van een ruimtelijk initiatief. Tevens biedt voorliggend 

bestemmingsplan de onderbouwing van waarom het gewenste ruimtelijk initiatief 

inpasbaar is op de door initiatiefnemer gewenste locaties. 

1.2 Aanleiding 

Op de locatie Dorpsstraat 2 te Noord Sleen bevindt zich het grondgebonden agrarisch 

bedrijf van de heer Vrielink. Het bedrijf is aan te merken als een melkveehouderijbedrijf. 

Op basis van het digitaal archief bouw- en milieuvergunningen van de gemeente 

Coevorden is in ieder geval sinds medio 1950 al een agrarisch bedrijf op deze locatie 

aanwezig. 

 

Hieronder een indicatieve weergave van de locatie aan de Dorpsstraat 2 te Noord 

Sleen. 
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Als ook vanuit de lucht. 

 

 
 

Op de huidige locatie kan het bedrijf niet meer verder uitbreiden vanwege 

milieuhygiënische beperkingen. Om naar de toekomst toe toch verder te kunnen met 

het bedrijf is ervoor gekozen om een nieuwe locatie in het buitengebied te gaan 

realiseren. Het is de bedoeling om via de regeling Ruimte voor Ruimte de locatie aan de 

Dorpsstraat 2 te Noord Sleen te herontwikkelen ten behoeve van woningbouw, waarbij 

maximaal 2 nieuwe woningen zijn toegestaan. Hieronder een mogelijke weergave van 

de gewenste situatie. Let wel, hierin zijn 3 opties: het perceel wordt inclusief de 

bestaande bebouwing bestemd naar een enkelvoudige woonbestemming, met andere 
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woorden, alleen de bestaande boerderij wordt verbouwd tot woning. De andere 2 opties 

zijn het slopen van de verouderde bebouwing en het hiervoor terug bouwen van één 

woning (= optie 2) of twee woningen (= optie 3). Ten behoeve van het bestemmingsplan 

wordt uitgegaan van de maximaal mogelijke invulling, te weten het toevoegen van twee 

nieuwe woningen. Hieronder een weergave van de maximale invulling. 
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De nieuwe locatie waar de heer Vrielink naar toe wenst te gaan betreft een locatie aan 

de Looweg in het buitengebied van de gemeente Coevorden, deze krijgt als 

huisnummer Looweg 1.  

 

Hieronder is de nieuwe locatie zichtbaar gemaakt, gevolgd door een mogelijke opzet 

van het nieuwe agrarisch bouwperceel. Het is de bedoeling hier het melkveebedrijf 

voort te zetten, waarbij een bouwblok gerealiseerd wordt van 1,6 hectare en waarbij het 

agrarisch bedrijf de ruimte gaan bieden aan het kunnen huisvesten van 200 stuks 

melkvee en 140 stuks jongvee. Hiervoor is inmiddels een Natuurbeschermingswet 1988 

vergunning voor afgegeven door Gedeputeerde Staten van Drenthe op 3 oktober 2013. 

 

 
 

 
 

Voor beide locaties zijn door de gemeente Coevorden zogeheten ‘stedenbouwkundige 

randvoorwaarden’ opgesteld, daarover in de uitvoerige planbeschrijving in Hoofdstuk 2 

meer. 
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1.3 Planologisch kader 

Locatie Looweg 1 

Het perceel aan de Looweg  1 is in het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied 

Coevorden bestemd als ‘Agrarisch met waarden – ontginningenlandschap’. Tevens ligt 

op de gronden aan dubbelbestemming ‘Waarde – archeologische verwachtingswaarde’. 

 

 
 

Ook ligt door het perceel een dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ met bijbehorende 

regels. 

 

Ter plaatse is geen bouwvlak aanwezig, hetgeen een vereiste is voor het mogen 

bouwen van agrarische (bedrijfs)gebouwen.  

 

Locatie Dorpsstraat 2 

De locatie aan de Dorpsstraat bevindt zich in het bestemmingsplan Noord-Sleen en is 

hierin bestemd als ‘Agrarisch gebied’ met bijbehorend bouwvlak. 
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Het bestemmingsplan kent een wijzigingsbevoegdheid die aan het college van 

burgemeester en wethouders de bevoegdheid biedt de bestemming te wijzigen ten 

behoeve van de bestemming ‘Wonen’ waarbij het aantal woningen niet mag toenemen.  

 

Aangezien het de wens is om gebruik te maken van de Ruimte voor Ruimte en er de 

gelegenheid is om maximaal 2 woningen bij te mogen bouwen is medewerking aan het 

verzoek niet mogelijk op basis van de genoemde wijziging. Medewerking is alleen 

mogelijk via het doorlopen van een procedure tot (partiële) herziening van het 

bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening. Voorliggend bestemmingsplan 

voorziet hierin. 

1.4 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. 

1.5 Leeswijzer 

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

van het plangebied. In Hoofdstuk 3 komen de verschillende relevante beleidsstukken 

voorbij die van toepassing zijn op het plan en uitgewerkt van Rijks-, 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. 
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2 Hoofdstuk 2 Locatie- en planbeschrijving 

2.1 Huidige situatie 

De locatie aan de Looweg 1 en de Dorpsstraat 2 bevinden zich beiden in of in de 

nabijheid van het dorp Noord-Sleen, gelegen binnen de Drentse gemeente Coevorden. 

 

Hieronder een globale weergave van de plangebieden vanuit een hoger perspectief, 

waarbij de rode stip globaal staat voor de locatie Dorpsstraat 2 te Noord-Sleen en de 

blauwe stip voor de locatie aan de Looweg 1. 

 

 
Nederland, provincie Drenthe, gemeente Coevorden en de ligging van de plangebieden in één oogopslag 
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2.1.1 Looweg 1 

 
 

 
 

Het gebied ligt ten westen van de dorpen Sleen en Noord-Sleen. Op dit moment ligt de 

locatie aan de buitenhoek van een landbouwweg (de Looweg). Op oude kaarten is te 

zien dat het vroeger een kruising van twee wegen (paden) was. Een weg liep via de 

Bommertsweg door naar Sleen, de andere weg liep van Noord-Sleen de Tipmaten in. 

De landbouwweg is een zijweg van de Zweeloërstraat, de aanwezige bebouwing heeft 

huisnummers van de Zweeloërstraat gekregen. Aan de Looweg is een recent gebouwd 

melkveebedrijf aanwezig. Er is ook een paardenhouderij gevestigd aan de Looweg. Op 
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de plek van de paardenhouderij staat op oude kaarten al bebouwing. Op het terrein 

staat een mestsilo. Deze mestsilo staat in het gebied wat vroeger de Tipmaten heette. 

(Maten zijn graslanden, ze liggen nabij waterlopen. Het zijn natte weilanden). 

 

Het grootste deel van het perceel ligt op het Westerveld, de grondslag is hier hoger. Bij 

de mestsilo ligt het terrein lager, het terrein wordt naar het westen toe lager. 

Op de grens van de Tipmaten en het Westerveld ligt een gasleiding in de grond. 

De ontwikkellocatie aan de Looweg is jaarlijks in gebruik ten behoeve van het agrarisch 

grondgebruik.  

2.1.2 Dorpsstraat 2 Noord Sleen 

 
 

 
 

De locatie is gelegen in de gemeente Coevorden in het dorp Noord-Sleen aan de 

Dorpsstraat 2. Het perceel grenst aan de westzijde direct aan de Middelesweg, een weg 

die in de loop van de 20ste eeuw is aangelegd, om het doorgaande verkeer uit het dorp 

te weren. Op het perceel is een agrarisch bedrijf gevestigd.  
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Aan bebouwing staat er: 

 op het noordelijke deel van het perceel een boerderij met oostelijk daarvan op korte 

afstand een bijgebouw; 

 ten zuiden van de boerderij een agrarisch bedrijfsgebouw met een 

werktuigenberging. 

 

Boerderij en bijgebouw zijn evenwijdig aan elkaar gesitueerd en georiënteerd op de 

wegkruising (rotonde) van de Dorpsstraat, Middelesweg en de Zweeloërstraat. Het 

bedrijfsgebouw (stal) is georiënteerd vrijwel evenwijdig aan de Dorpsstraat, de 

werktuigenberging is gedeeltelijk aangebouwd aan de stal en staat evenwijdig aan de 

Middelesweg. De bedrijfsinrit is gelegen aan de zijde van de Middelesweg, de privé inrit 

is aan de zijde van de Dorpsstraat, direct langs het pand Dorpsstraat 4. 

2.2 Beschrijving van het gewenste bouwplan en stedenbouwkundige uitgangspunten 

/ Toetsingskader m.b.t. welstand 

2.2.1 Locatie Looweg 

  
 

Het ligt in de bedoeling om binnen het gebied een melkveehouderij op te richten. 

Bij de indeling is van belang dat de bebouwing aansluit bij de bestaande groenstructuur 

langs de Looweg, en dat het open karakter van het Westerveld in stand blijft. Het 

doorzicht vanaf de hoek in de Looweg is van belang en het beeld vanaf de 

Bommertsweg. De mestsilo wordt verwijderd. Het bouwblok krijgt een oppervlakte van 

1,6 hectare, waarvan circa 1,5 hectare daadwerkelijk bebouwd kan worden in verband 

met de aanwezigheid van een gasleiding waarop niet mag worden gebouwd. 

 

Voor het perceel zijn de volgende stedenbouwkundige randvoorwaarden opgenomen 

waarmee met de uitwerking van de bouwplannen rekening gehouden dient te worden. 

 

Volgens de welstandsnota van de gemeente Coevorden zijn de algemene 

welstandscriteria en de gebiedsgerichte criteria van toepassing. Het gaat om het gebied 

BG2 ( Buitengebied, zandgebied). Het gebied is in de nota Belvedère geselecteerd als 

waardevol cultuurlandschap. De beleidsstrategie richt zich daarom op het in stand 

houden van de fysieke dragers van deze cultuurhistorische identiteit. Als aanvulling 

gelden de hierna genoemde voorwaarden en aandachtspunten, waarbij vermeld dient te 
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worden dat de opgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden als bijlage bij deze 

toelichting zijn opgenomen: 

 

Wensbeeld: 

 Bij (vervangende) nieuwbouw moet er sober gebouwd worden. Dat houdt in een 

gemetselde woning met een kapconstructie met een dakhelling van minimaal 30° 

en de hoofdvorm rechthoekig met eventueel een sprong in de zijgevel; 

 Er mag geen lichtgekleurde steen toegepast worden. Dakpannen met glansglazuur 

zijn eveneens niet toegestaan. Het geheel dient een ingetogen indruk te maken; 

 De bedrijfsgebouwen mogen zowel modern als traditioneel vormgegeven worden, 

bijvoorbeeld door gebruik te maken van damwandprofielen in een donkere (groene) 

kleur. Plaatsing van lichtdoorlatende platen in loodsen en dergelijke bij voorkeur 

strooksgewijs aanbrengen en niet willekeurig of in blokverband; 

 De criteria zijn er op gericht om bij veranderingen van het gebied de 

architectonische kwaliteit van de bebouwing te handhaven. 

 

Ruimtelijke voorwaarden en aandachtspunten bedrijfsbebouwing 

Het gaat hier om de bedrijfsbebouwing van de melkveehouderij. 

 

Oriëntatie 

De nokrichting van de bedrijfsbebouwing wordt evenwijdig aan de gasleiding 

gehouden. 

 

Erfsituatie 

Informele, geleidelijke overgang van het erf naar de openbare ruimte. Het is van belang 

dat bebouwing wordt ingepast in het landschap. Aan de noordoost- en de zuidoostkant 

komt een nieuwe rij bomen. 

 

Erfindeling 

Voor de locatie wordt een terreinindelingstekening ter beoordeling voorgelegd. Op 

deze tekening worden de bouwwerken, de verhardingen, de begroeiing, 

verlichting en hekwerken aangegeven. Tussen de bedrijfsbebouwing en de as van de 

weg blijft minimaal een maat van 50 meter. De bebouwing wordt aan de zuid-oostzijde 

maximaal 25 meter vanaf het hart van de gasleiding geplaatst. De bestaande bomen 

langs de Looweg blijven gehandhaafd. De bebouwing blijft op voldoende afstand van de 

gasleiding (aangegeven is dat dit om een maat van 4 meter gaat). 

 

Hoofdvorm 

De hoofdvorm van de bedrijfsbebouwing bestaat uit eenvoudige bouwmassa`s 

voorzien van een zadeldak. Het zadeldak kan met een dakschild beëindigd 

worden. De maximale goothoogte wordt 4,5 meter en de maximale nokhoogte 

wordt 12 meter. De hoogte van silo`s wordt maximaal 10 meter, de silo`s worden niet op 

de rand van de bebouwing geplaatst. De bedrijfsbebouwing vormen samen een 

compacte bebouwingscluster. De kap is beelddominant. Ingrepen in het dakvlak blijven 

ondergeschikt qua afmetingen aan het dakvlak. Lichtdoorlatende platen bij voorkeur 

strooksgewijs aanbrengen. Hekwerken worden maximaal 2 meter hoog. 
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Materialen 

Ten aanzien van de materiaalkeuze van de daken en gevels van de grote 

bedrijfsbebouwing worden alleen eisen aan de kleuren en matheid gesteld. De gevels 

van de bijgebouwen worden in baksteen of hout uitgevoerd. Het dak van deze 

gebouwen wordt voorzien van gebakken dakpannen of asbestvrije golfplaten. 

 

Detaillering 

Sober maar verzorgd detailleren. 

 

Kleurgebruik 

De bebouwing worden volledig in donkere en matte kleuren/materialen uitgevoerd. Dit 

geldt ook voor deuren, windveren, goten, windbreekgaas en gordijnen. Stenen krijgen 

een rood/roodbruine kleur, in normaal dikformaat. Dakpannen in antraciet kleur, matte 

uitvoering. De asbestvrije golfplaten in een antraciet of zwarte kleurstelling. Houten 

gevels worden in zwarte/zwartbruine kleur uitgevoerd. Omheiningen en andere 

voorzieningen in zwart/zwartbruine kleurstelling.  

 

Ruimtelijke voorwaarden en aandachtspunten woonbebouwing 

 

Oriëntatie 

De nokrichting van het woonhuis en de bijgebouwen worden evenwijdig aan 

gasleiding gehouden. 

 

Erfsituatie 

Informele, geleidelijke overgang van het erf naar de openbare ruimte. 

 

Erfindeling 

Voor de locatie wordt een terreinindelingstekening ter beoordeling voorgelegd. Op deze 

tekening worden de bouwwerken, de verhardingen, de begroeiing, verlichting en 

hekwerken aangegeven. De woning wordt voor de bedrijfsbebouwing geplaatst. De 

noordoostgevel is de voorgevel. De voorgevel wordt op een afstand van tenminste 10 

meter vanaf het hart van de weg geplaatst. De afstand van de voorzijde van de 

bijgebouwen ten opzicht van de voorgevel van de woning is tenminste 5 meter. De 

woning met bijgebouwen en de bedrijfsbebouwing vormen samen een compacte 

bebouwingscluster. 

 

Hoofdvorm 

De hoofdvorm van het woonhuis bestaat uit eenvoudige bouwmassa`s voorzien 

van een zadeldak zonder wolfseind. Het zadeldak kan aan de achterzijde met een 

dakschild beëindigd worden. De maximale goothoogte wordt 3,5 meter en de 

maximale nokhoogte wordt 8 meter. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen blijven door 

maat en plaatsing ondergeschikt aan de hoofdvorm. De hoofdvorm van de bijgebouwen 

bestaat uit eenvoudige bouwmassa`s voorzien van een zadeldak. 

De kap is beelddominant voor de hoofd- en bijgebouwen. De dakhelling blijft 

tussen 40º en 49º, de goothoogte wordt voor de bijgebouwen gebouwen 

maximaal 3 meter. Ingrepen in de daken blijven qua afmetingen ondergeschikt. 

Hekwerken worden maximaal 2 meter hoog. 
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Materialen 

De gevels van de woning worden in baksteen uitgevoerd, ondergeschikte delen kunnen 

in hout worden uitgevoerd. Het dak wordt uitgevoerd in dakpannen. De gevels van de 

bijgebouwen worden in baksteen of hout uitgevoerd. Het dak van deze gebouwen wordt 

voorzien van dakpannen of asbestvrije golfplaten. 

 

Detaillering 

Sober maar verzorgd detailleren.  

 

Kleurgebruik  

Stenen krijgen een rood/roodbruine kleur, in normaal dikformaat. Dakpannen in 

antraciet kleur, matte uitvoering. De asbestvrije golfplaten in een antraciet of zwarte 

kleurstelling. Houten gevels worden in zwarte/zwartbruine kleur uitgevoerd. 

Omheiningen en andere voorzieningen in zwart/zwartbruine kleurstelling. 

 

Opmerking 

De oppervlakte van het bouwblok is gebruikelijk 1,5 hectare groot (100x150m). In het 

bouwblok bevindt zich een gastransportleiding en mag er in een zone niet gebouwd 

worden. Derhalve is het bouwblok bepaald op 110x150m.  
  



 

 

Gemeente Coevorden Blad 17 van 76 

Bestemmingsplan Noord-Sleen – Dorpsstraat 2/Looweg 1 Augustus 2015 

Ongenummerd (realisering twee woningen/verplaatsen grondgebonden 

agrarisch bedrijf) 
Versie 01 

 

   

 

  

 

NL.IMRO.0109.009BP00003-0401  

Toelichting  

 

2.2.2 Locatie Dorpsstraat 2 

Na de verwijdering van de aanwezige bedrijfsbebouwing is er een mogelijkheid in het 

kader van de “ruimte voor ruimte “ regeling op het perceel maximaal twee woningen te 

bouwen. De bestaande boerderij met bijgebouw zal worden gehandhaafd en krijgt een 

woonfunctie. De nieuwe woningen zullen op het zuidelijke deel van het perceel worden 

gesitueerd. De ontsluiting zal plaatsvinden vanaf de Middelesweg ter plaatse van de 

bestaande inrit. 

 

 
 

Voor de nadere uitwerking van de plannen op het perceel zijn stedenbouwkundige 

randvoorwaarden opgesteld waaraan de uiteindelijke bouwplannen dienen te voldoen. 

Deze zijn hierna opgenomen en gelden als aanvulling op de welstandscriteria die voor 

dit gebied gelden zoals verwoord in Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.3. 

 

Ruimtelijke voorwaarden en aandachtspunten / Toetsingskader m.b.t. welstand 

 

Wensbeeld 

In de welstandsnota is voor gebied D1 onder wensbeeld vermeldt: 

Vasthouden aan het bestaande karakter van het dorp. In geval van nieuwbouw 

aansluiting zoeken bij de bestaande bebouwing in de directe omgeving voor de massa, 

vormgeving en materiaalgebruik. De criteria zijn erop gericht om bij veranderingen van 

het gebied de architectonische kwaliteit van de bebouwing te verbeteren. Voor deze 

locatie kan hieraan worden toegevoegd: 

Aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke ruimtelijke structuur van het dorp. Dat wil 

zeggen: nieuwe bebouwing op het perceel moet geen hoofdrol gaan vervullen in het 

bestaande dorpsbeeld, maar dient zich bescheiden te presenteren als bebouwing op 

een achtererf gezien vanaf de Dorpsstraat. Hierbij hoort het beeld van een 
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“schuurwoning”. Een tweede mogelijkheid is dat de nieuwe bebouwing zich bescheiden 

presenteert als “dorpswoning” gericht op de Middelesweg. 

 

Oriëntatie 

Informele ligging, op het achtererf van Dorpsstraat 2. Niet strak evenwijdig aan of haaks 

op elkaar oriënteren, maar verstrooid t.o.v. elkaar. 

 

Erfsituatie 

Hoofdgebouwen situeren binnen rechthoekig bouwvlak van 12 x 25 m. Hoofdgebouwen 

op ruime afstand van elkaar plaatsen, minimaal 15 m tussenafstand. Situeren buiten de 

wortelzone en kroonprojectie van bestaande bomen. Afstand tot perceelsgrenzen 

minimaal 5,00 m, bij de bestaande bomenrij 8,00 m. Informeel. Geen grote 

oppervlakken aan verharding aanbrengen. Ontsluiting van de nieuwe woningen vanaf 

de Middelesweg op de plaats van de bestaande inrit. Erf en ontsluiting krijgen privé en 

groen karakter. Eventuele verbinding met bestaande toegang vanaf de Dorpsstraat 

informeel vormgeven. Bestaande bomen handhaven. Erfscheiding in de vorm hagen 

van inheemse soorten. Verdere aanleg van nieuwe erfbeplanting voor beide percelen in 

samenhang ontwerpen. 

 

Erfindeling 

Om de bebouwing op het erf zoveel mogelijk te beperken, berg- en stallingsruimte in het 

hoofdgebouw opnemen. Bijgebouwen zijn niet toegestaan. 

 

Hoofdvorm 

Rechthoekig en langgerekt. Zadeldak zonder wolfseind. Nokrichting parallel aan 

langsgevel. Eén bouwlaag met kap. Bouwhoogte max. 8,00 m. Gevelbreedte minimaal 

6,50 m, maximaal 8,00 m. Lengte bouwmassa minimaal 12,00 m, maximaal 22,00 m. 

Samenhang tussen woningen in hoofdvorm, vormgeving en geveluitwerking (familie van 

elkaar). Er mag slechts 1 van beide onderstaande types gebouwd worden. Dus: óf twee 

‘schuurwoningen’ of twee ‘dorpswoningen’. Bij maximale lengte en breedte bestaat er 

binnen het bouwvlak de mogelijkheid de woning iets te verschuiven of te verdraaien. 

Ingrepen in het dakvlak blijven ondergeschikt qua afmetingen van het dakvlak. 

  

Dorpswoning: 

Beëindiging met dakschild aan achterzijde mogelijk. Dakhelling tussen 45
0
 en 50

0
. 

Goothoogte max. 3,00 m. 

 

Schuurwoning 

Goothoogte minimaal 2,50 m, maximaal 3,50 m. Dakhelling tussen 45
0
 en 50

0
. 

 

Materialen 

Schuurwoning 

Gevels: minimaal 60 % hout, overig: baksteen, strovlechting of metaal. Baksteen 

alleen tot beperkte hoogte mogelijk (plint). Baksteen in waalformaat, geen dik formaat. 

Daken: riet, zink/metaal, golfplaten of gebakken dakpannen (geen hoogglans kleur). 

 

Dorpswoning 

Gevels: baksteen, hout alleen voor ondergeschikte geveldelen. Baksteen in 

waalformaat, geen dik formaat. Daken: pannen of riet. 
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Erfverharding 

(gebakken) klinkers of vergelijkbaar, kleur rood/roodbruin/roodpaars tot 

grijsrood. 

 

Detaillering 

Sober, maar verzorgd detailleren. 

 

Kleuren 

Baksteen roodbruin. Dakpannen in antraciet kleur, matte uitvoering. Overige materialen 

gedekte kleuren. Voor de schuurwoningen is toepassing van vergrijzend hout mogelijk. 

 

De stedenbouwkundige randvoorwaarden voor zowel de Dorpsstraat 2 en de Looweg 1 

zijn als bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd.  

 

 
  



 

 

Gemeente Coevorden Blad 20 van 76 

Bestemmingsplan Noord-Sleen – Dorpsstraat 2/Looweg 1 Augustus 2015 

Ongenummerd (realisering twee woningen/verplaatsen grondgebonden 

agrarisch bedrijf) 
Versie 01 

 

   

 

  

 

NL.IMRO.0109.009BP00003-0401  

Toelichting  

 

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. Hieronder zijn de 13 nationale belangen weergegeven. 

 

De structuurvisie bepaalt de ambities voor Nederland in 2040. Deze hebben betrekking 

op de concurrentiekracht, bereikbaarheid, en leefbaarheid en veiligheid van/in 

Nederland. Voor deze 3 rijksdoelen worden 13 onderwerpen van nationaal belang 

genoemd. Hiermee geeft het Rijk aan waarvoor zij verantwoordelijk is en waarop het 

resultaat wil boeken. De benoemde nationale belangen zijn: 

 

1. Een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in de stedelijke 

regio’s met een concentratie van topsectoren; 

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

energietransitie; 

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

buisleidingen; 

4. Efficiënt gebruik van de ondergrond; 

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

belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen; 

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

weg, spoor en vaarwegen; 

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

het functioneren van de netwerken te waarborgen; 

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

geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s; 

9. Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en 

klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling; 

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

cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten; 
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11. Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en 

ontwikkelen van flora- en faunasoorten; 

12. Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten; 

13. Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke 

plannen. 

 

De structuurvisie geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op 

rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke 

consequenties. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de 

Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. 

Tevens vervangt het de ruimtelijke doelen en uitspraken in de volgende documenten: 

PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de agenda landschap, de agenda 

Vitaal Platteland en Pieken in de Delta. 

 

Delen van de structuurvisie die de nationale ruimtelijke belangen borgen en die 

juridische doorwerking behoeven, zijn uitgewerkt in een algemene maatregel van 

bestuur, de Amvb Ruimte (Barro).  

 

Het Rijk gaat er vanuit dat de nationale ruimtelijke belangen die via wet- en regelgeving 

opgedragen worden aan de andere overheden goed door hen worden behartigd. Het 

nieuwe Rijkstoezicht in de ruimtelijke ordening richt zich op het toezicht achteraf. 

Wanneer rijksdoelen en nationale belangen raken aan regionale opgaven, vraagt dit om 

heldere taakverdeling en samenwerkingsafspraken tussen de betrokken overheden. 

Waar het Barro bepalingen bevat gericht op gemeentelijke bestemmingsplannen gaat 

het Rijk er vanuit dat deze doorwerking krijgen. Het Rijk zal tijdens het opstellen en 

vaststellen van bestemmingsplannen dan ook niet toetsen op een correcte doorwerking 

van nationale belangen.  Daarnaast blijft het Rijk opkomen voor zijn directe belangen bij 

gemeentelijke en provinciale plannen vanuit de rol van weg- en waterbeheerder 

(Rijkswaterstaat), eigenaar van defensieterreinen (ministerie van Defensie) en voor 

projecten in het kader van de rijkscoördinatieregeling rond rijksinpassingsplannen op 

het terrein van de energie-infrastructuur (het ministerie van EL&I).  

 

Voor dit deel van Noord-Sleen zijn in de SVIR geen onderwerpen opgenomen die 

aangemerkt worden als nationaal belang waarmee rekening gehouden dient te worden. 

3.1.2 Natuurbeschermingswet 

De Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) is een Nederlandse wet die oorspronkelijk in 

1967 is vastgesteld maar in 1998 ingrijpend is gewijzigd. In deze wet is nu de 

natuurbescherming van specifieke gebieden geregeld. Internationale verplichtingen uit 

de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn en bijvoorbeeld het Verdrag van Ramsar (Wetlands) 

zijn in de Natuurbeschermingswet verwerkt. De volgende gebieden zijn aangewezen en 

beschermd op grond van de wet: 

 

1. Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden); 

2. Beschermde Natuurmonumenten; 

3. Wetlands 

 

Artikel 19d, eerste lid, van de NB-wet geeft het volgende aan: 
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Het is verboden zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden 

voorschriften of beperkingen, van gedeputeerde staten of, ten aanzien van projecten of 

andere handelingen als bedoeld in het vierde lid, van Onze Minister, projecten of 

andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de 

instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 

10a, derde lid, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een 

Natura 2000 - gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen 

hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of 

andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke 

kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten. 

 

In voorliggend bestemmingsplan is sprake van het oprichten en in werking hebben van 

een melkrundveehouderij waarbij de bedrijfsvoering bestaat uit het houden van 200 

stuks melkvee en 140 stuks jongvee. Het betreft een bedrijfsverplaatsing vanuit de 

bebouwde kom van Noord-Sleen. Er is voor de bedrijfsvestiging aan de Looweg een 

vergunning op basis van artikel 19D van de Natuurbeschermingswet 1988 

aangevraagd. Deze is vergund (door het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe 

op 3 oktober 2013. 

3.1.3 Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS) 

De PAS heeft betrekking op 133 van de plm 160 Natura 2000-gebieden in ons land. Dat 

zijn de stikstofgevoelige gebieden, waar beschermde habitattypes last hebben van de 

huidige en vroegere neerslag van stikstof.  

 

In de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) werkt een aantal overheden samen om 

bij Natura 2000-gebieden twee doelen tegelijk te bereiken. Aan de ene kant wordt de 

achteruitgang van de biodiversiteit in die gebieden, voor zo ver die het gevolg is van 

stikstofdepositie, tot staan gebracht en omgezet in herstel. Aan de andere kant wordt er 

weer ruimte gemaakt voor nieuwe economische activiteiten met stikstofuitstoot in de 

buurt van die gebieden. Die ruimte was er bijna niet meer, want nieuwe vergunningen 

konden door de rechter worden vernietigd omdat ze in strijd waren met onze 

internationale verplichtingen op het gebied van biodiversiteit. 

 

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is begin 2009 van start gegaan als 

onderdeel van Natura 2000, met het doel om de vastgelopen vergunningverlening in het 

kader van de Natuurbeschermingswet 1998 weer vlot te trekken. 

 

De PAS staat op twee pijlers. De ene pijler omvat maatregelen  om de bedreigde 

habitattypes, die in het kader van Natura 2000 worden beschermd, weer te laten 

opbloeien. De andere pijler is: zorgen dat er, met behoud van die natuurdoelstellingen, 

toch weer ruimte komt voor nieuwe economische ontwikkelingen. 

 

De omstandigheden voor de bedreigde habitattypes worden op twee manieren 

verbeterd. De ene manier is: garanderen dat de daling van de stikstofdepositie in 

Nederland, die al enige tijd aan de gang is, voldoende doorzet. Dat gebeurt door 

maatregelen op nationaal niveau die vooral ingrijpen in de uitstoot vanuit de landbouw. 

De andere manier maakt gebruik van de zogenaamde herstelmaatregelen. Dat zijn 

maatregelen die in en rond natuurgebieden kunnen worden getroffen om, los van de 

stikstofdepositie die nog plaats vindt, de omstandigheden te verbeteren voor de 
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habitattypes die het moeilijk hebben. Zulke maatregelen kunnen erop zijn gericht de 

stikstof die (door vroegere depositie) al in de bodem aanwezig is, versneld te 

verwijderen door bijvoorbeeld maaien en/of plaggen in natuurgebieden. Ze kunnen ook 

dienen om langs andere wegen de omstandigheden voor bepaalde habitattypes te 

verbeteren, bijvoorbeeld door het beïnvloeden van de waterstand. 

 

Als al deze maatregelen voldoende gunstig effect garanderen - wat wordt beoordeeld 

door deskundige ecologen in het zogenaamde ecologisch oordeel - ontstaat er ruimte 

voor stikstofdepositie door nieuwe economische activiteiten. Dat is de 

ontwikkelingsruimte. Ook die bestaat weer uit twee onderdelen. Van de ruimte die 

ontstaat door nationale maatregelen in de landbouw om de stikstofuitstoot te 

verminderen, mag de helft weer worden 'teruggeploegd' in de economie. Voorwaarde is 

dan wel dat het daarbij gaat om activiteiten die gebruik maken van de nieuwste en 

meest efficiënte technieken om stikstofuitstoot te beperken. 

Het andere onderdeel van de ontwikkelingsruimte bestaat uit de economische groei die 

door het Planbureau voor de Leefomgeving is meeberekend toen dat vaststelde dat 

voor de komende twintig jaar een verdere daling van de depositie valt te voorzien. Die 

economische groei van 2,5% kan dus plaatsvinden zonder dat dat een bedreiging vormt 

van de voorziene daling van de depositie. 

 

Voor het bedrijf is een NB-vergunning afgegeven omdat vanuit de aanvraag en de 

aangeleverde info is gebleken dat er geen sprake is van verslechtering dan wel 

(significante) verstoring op de Natura 2000 gebieden. Monitoring van eventuele 

cumulatieve aspecten van de verleende vergunningen aan bedrijven wordt op 

provinciaal niveau gemonitord. Eén en ander moet via een cumulatieboekhouding (of 

een soortgelijk systeem)  nader worden uitgewerkt en bijgehouden in de provinciale 

uitwerking van de PAS. Op deze wijze wordt zorggedragen voor het voorkomen van 

een verdergaande verslechtering van de Natura 2000 gebieden.  

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Omgevingsvisie en –verordening Drenthe 

3.2.1.1 Algemeen 

Op 2 juni 2010 is de Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld. De Omgevingsvisie is hét 

strategische kader voor de ruimtelijk–economische ontwikkeling van Drenthe. De visie 

formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de 

provincie in het ruimtelijke domein. 

 

In de Omgevingsvisie zijn vier wettelijk voorgeschreven provinciale planvormen 

samengenomen, te weten: 

 

 De provinciale structuurvisie op grond van de Wro; 

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

 Het regionaal waterplan op grond van de waterwetgeving; 

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

vervoer. 
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De Omgevingsvisie beschrijft de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe voor 

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

 

Missie 

De missie uit de Omgevingsvisie luidt: 'Het koesteren 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). 

 

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

ruimtelijk initiatief. 

 
Zorgvuldig ruimtegebruik 

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

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

bebouwingslocaties, zijn niet vanzelfsprekend. 

 

De provincie vindt dat gemeenten bij nieuwbouwplannen een werkwijze moeten 

hanteren die leidt tot zorgvuldig ruimtegebruik. Zorgvuldig ruimtegebruik is van 

provinciaal belang. Voor het inpassen van ruimtevragende functies stelt de provincie 

voor de SER-ladder als denkmodel te hanteren. 

 

Deze methode, geïntroduceerd door de SER (sociaal Economische Raad), 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. 

 

In de Omgevingsverordening staat nog het volgende genoemd ten aanzien van de 

SER-ladder, Wonen en Ruimte voor Ruimte. 

 

1. Een ruimtelijk plan kan slechts in ruimtevragende ontwikkelingen voorzien op het 

gebied van woon-, werklocaties en infrastructuur indien uit het desbetreffende 

ruimtelijk plan blijkt dat dit op basis van de SER-ladder gerechtvaardigd is; 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op functioneel aan het buitengebied gebonden 

bebouwing, waaronder in ieder geval begrepen agrarische bebouwing, bebouwing 

voor natuurbeheer, voor waterbeheer, voor veiligheid en hulpdiensten de opsporing 

en winning van delfstoffen als aardgas en aardolie of voor de levering van gas, 

water of elektriciteit; 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op ontwikkelingen die vallen onder een rood-

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

Met andere woorden, bij een geval zoals bedoeld in de provinciale regeling Ruimte voor 

Ruimte geldt de SER-ladder niet. 
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Tevens staat nog het volgende verwoord over het beleidsveld Wonen. 

 

Wonen 

De provincie streeft naar aantrekkelijke, gevarieerde en leefbare woonmilieus die 

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

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

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

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

verschillende woonmilieus. 

 

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

bundelen van wonen en werken. Verdichting 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. 

 

Ook biedt de provincie ruimte voor woningbouw ter vervanging van 

landschapsontsierende (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen (ruimte-voor-

ruimteregeling). Bij eventuele aantasting van de kernkwaliteiten streeft de provincie 

naar compensatie.  

3.2.1.2 Provinciale regeling Ruimte voor Ruimte 

Als onderdeel van de provinciale omgevingsvisie en verordening is de zogeheten 

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

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

ontsierende agrarische bedrijfsgebouwen en waarvoor ter compensatie van de sloop 

een woning mag worden gebouwd. 

 

In mei 2010 is de Ruimte voor Ruimte - regeling geactualiseerd, waarbij de 

sloopnorm is verlaagd van 1.000 m² naar 750 m². Deze lagere norm is echter 

slechts van toepassing als extra wordt ingezet op een goede landschappelijke 

inpassing. Hierbij maakt de provincie een nadrukkelijke koppeling met de 

kernkwaliteiten, zoals die in de Omgevingsvisie Drenthe zijn onderscheiden. Er moet 

daadwerkelijk een kwaliteitswinst te behalen zijn, maar ook bij de herinrichting van het 

perceel en de bouw van de compensatiewoning zijn deze kwaliteiten belangrijk. De 

zogenaamde 'plus' in het landschap moet herkenbaar zijn. Aangezien elke locatie weer 

andere kenmerken kan hebben, is maatwerk hierbij het uitgangspunt. 

 

Compensatiewoningen (inclusief bijgebouwen) mogen niet groter zijn dan 

250 m² en moeten qua bouwstijl passen in het landschap. Ook erfbeplanting, 

het verbeteren van de ruimtelijke samenhang en de landschappelijke inpassing 

op het perceel spelen een belangrijke rol. De bouw van compensatiewoningen komt niet 

ten laste van de woningbouw-contingenten die aan een gemeente worden gegund. 

 

In de provinciale omgevingsverordening in artikel 3.24 is het beleidsuitgangspunt 

doorvertaald in regels, deze luiden als volgt: 
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Artikel 3.24 Ruimte-voor-ruimte regeling 

1. Een ruimtelijk plan voor een gebied, niet gelegen binnen het Bestaand Stedelijk 

Gebied, voorziet in een Ruimte-voor-ruimte regeling als in dat gebied voormalige 

agrarische bedrijfsbebouwing aanwezig is; 

2. De Ruimte-voor-ruimte regeling wordt vormgegeven met inachtneming van het 

volgende: 

a. toepassing van de regeling is alleen mogelijk voor agrarische bedrijfsbebouwing 

die op 2 juni 2010 al aanwezig was; 

b. de randvoorwaarde dat de sloopnorm voor een compensatiewoning 750 m2 

aan agrarisch bedrijfsbebouwing bedraagt met een afwijkingsmarge van 

maximaal 5%; 

c. de mogelijkheid tot het samenvoegen van agrarische bebouwing op meerdere 

percelen (saldering) om te kunnen komen tot de sloopnorm van 750 m2; 

d. de randvoorwaarde dat saldering slechts recht geeft op de bouw van 1 

compensatiewoning; 

e. randvoorwaarden voor inpassing, omvang, inhoud, uiterlijk van de compensatie 

woning; 

f. de randvoorwaarde dat bouw van een compensatiewoning niet plaatsvindt in 

gebieden die op de bij de Omgevingsvisie Drenthe behorende kaart 1 

(Visiekaart 2020) met de functie 'Natuur' en 'Beekdalen' zijn aangeduid, tenzij 

zich een situatie zoals verwoord in de artikelen 3.35, eerste lid of artikel 3.36, 

tweede lid, onder c, voordoet. 

 

Van belang hierbij is het feit dat de provinciale regeling Ruimte voor Ruimte alleen 

mogelijkheden biedt voor situaties in het landelijk gebied/buitengebied. Voorliggende 

casus heeft betrekking op de kern Noord Sleen (en dus bebouwde kom) en daardoor is 

het gestelde in artikel 3.24 niet van toepassing op voorliggend bestemmingsplan en 

heeft mede hierom de gemeente aanvullend beleid gemaakt, hetgeen wordt verwoord in 

paragraaf 3.3.1.  

3.2.1.3 Visiekaart 2020 en Kernkwaliteiten-analyse 

Tevens is beoordeeld of er sprake is van zogeheten Kernkwaliteiten, waarmee rekening 

dient te worden gehouden. Daartoe is gebruik gemaakt van de kaartenviewer behorend 

bij de Omgevingsvisie. Dit levert voor de beide locaties het volgende beeld op. 

 

Locatie Looweg 

 

Visiekaart 2020 

Op basis van de Visiekaart 2012 is het gebied aangeduid als ‘Functie Landbouw’. Wat 

betekent dit? 

 

De provincie biedt de landbouw maximale speelruimte in de gebieden die op de 

visiekaart als landbouwgebieden zijn aangeduid. Bij te nemen inrichtingsmaatregelen 

voor de landbouw wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de kernkwaliteiten. Dat 

betekent dat ook ontwikkelingen in deze gebieden geen negatief effect mogen hebben 

op de landbouw. In deze gebieden wordt gestreefd naar een waterhuishoudkundige 

inrichting die is afgestemd op de functie landbouw. Op de volgende bladzijde volgt de 
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uitsnede van de Visiekaart 2020. Het vestigen van een grondgebonden agrarisch bedrijf 

past binnen de functionele aanduiding op basis van de Visiekaart 2020. 

 

 
 

Kernkwaliteit Aardkundige waarden 

Er is sprake van een kernkwaliteit Aardkundige waarden, zoals hierna zichtbaar is 

gemaakt. Specifiek geldt dat er sprake is van ‘Aardkundige waarden – generiek-

respecteren’. Op de kaart hierna is dit zichtbaar gemaakt. 

 

 
 

Wat betekent deze kernkwaliteit? (het algemene deel geldt ook voor de locatie 

Dorpsstraat). 

 

Algemeen 

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

bezoekers hoog gewaardeerd wordt. Het aardkundige landschap van Drenthe is 

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

informatiebron over de natuurlijke ontstaansgeschiedenis van Drenthe. Net als 

archeologische waarden zijn aardkundige waarden voor het merendeel onzichtbaar, 

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

ontwikkelingen die met bodemingrepen gepaard gaan. De provincie  wil aardkundige 

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

herstellen zonder daarbij het normale landbouwkundig gebruik te belemmeren. 

Voor aardkundige waarden onderscheidt de provincie drie beschermingsniveaus die 

verschillen in de mate van inzet van de provincie.  
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De twee hoogste beschermingsniveau’s (voorwaarden stellen en eisen stellen) zijn van 

provinciaal belang en aangegeven op kaart 2.D van de Omgevingsvisie. Het plangebied 

is niet van hoogste niveau, zodat hier geen sprake is van een direct doorwerkend 

provinciaal belang. 

 

Kernkwaliteit Archeologie 

Er is sprake van een kernkwaliteit Archeologie, specifieker aangeduid met 

‘archeologische waarden (verwacht)’. Hierna is dit zichtbaar gemaakt. 

 

 
 

Wat betekent dit? 

 

Algemeen 

Het archeologisch erfgoed is de enige bron van informatie over de 

bewoningsgeschiedenis van de provincie van de steentijd tot de middeleeuwen. Het 

merendeel van het archeologisch erfgoed is onzichtbaar en is daardoor zeer kwetsbaar 

voor ruimtelijke ontwikkelingen die met bodemingrepen gepaard gaan. Archeologische 

waarden zijn onvervangbaar en niet te compenseren. Daarom geeft de provincie het 

archeologisch erfgoed een duidelijke plaats in haar ruimtelijk beleid. 

 

Om de bescherming van eventuele archeologische waarden voldoende te borgen heeft 

de gemeente Coevorden een eigen archeologische beleidskaart ontwikkeld en laten 

vaststellen door de raad. Op basis van deze beleidskaart is er sprake van een gebied 

met een middelhoge tot hoge archeologische verwachtingswaarde en behoort hier een 

protocol bij wanneer wel en wanneer niet archeologisch onderzoek hoeft plaats te 

vinden. Deze waarborg krijgt zijn juridische koppeling in de bestemmingsplanregels, 

waarbij aan de gronden archeologische dubbelbestemmingen worden toegekend met 

het bijbehorende pakket aan regels. In paragraaf 4.1 is uitvoerig ingegaan op het 

onderdeel Archeologie voor de locatie aan de Looweg 1. 

 

Kernkwaliteit Cultuurhistorie 

Er is sprake van een kernkwaliteit Cultuurhistorie, specifieker aangeduid met 

‘cultuurhistorische vlakken’. Hierna is dit zichtbaar gemaakt. 
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Algemeen 

Het provinciaal beleid ten aanzien van cultuurhistorie is beschreven in het 

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

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

cultuurhistorie rekent is vastgelegd in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (onderdeel 

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

versterken. Zij doen dat door ruimtelijke ontwikkelingen te sturen vanuit 

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

voor inspiratie en eigen afwegingen van de provinciale partners. 

 

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

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

onderscheid tussen drie sturingsniveaus: respecteren, voorwaarden stellen en eisen 

stellen. De sturingsniveaus zijn gebiedsgericht toegepast en weergegeven in de 

beleidskaart in het Cultuurhistorisch Kompas. 

 

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

samenhang voor de toekomst. De initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid 

om de cultuurhistorische hoofdstructuur als inspiratiebron te benutten. De provincie 

beoordeeld de plannen en initiatieven daarop; 

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

randvoorwaarde. De initiatiefnemers hebben daarmee de verantwoordelijkheid om 

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

cultuurhistorische samenhang als een van de (ruimtelijke) onderleggers voor 

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

begeleiding van het planvormingsproces, waarbij de kansen vanuit de 

cultuurhistorische samenhang uitgangspunt zijn; 

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

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

cultuurhistorische samenhang als dé drager voor nieuwe plannen wordt gebruikt. 

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

provincie een plek in het planvormingsproces. 

 

De gebieden waarop de provincie zich zal concentreren zijn: 

• het esdorpenlandschap rond Norg; 

• de Drentsche Hoofdvaart; 

• de Havelterberg; 
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• het esdorpenlandschap rond Mars- en Westerstroom; 

• de Reest; 

• het Amsterdamscheveld; 

• de Kop van Drenthe; 

• de Drentsche Aa; 

• de Maatschappij van Weldadigheid; 

• de Hondsrug; 

• de Monden. 

 

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

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

Het gebied ligt binnen gebied 4. 

 

 
 

Gebied 4: het esdorpenlandschap rond Mars en Westerstroom 

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

beekdalen dominant aanwezig zijn.  

 

De authenticiteit van het landschap heeft een grote aantrekkingskracht op recreanten 

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

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

waterbergingsopgave verwacht. De provincie wil voorwaarden verbinden aan 

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

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

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

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

beekdal en veld, met bijbehorend microreliëf en beplantingselementen als 

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

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

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

bijzonder de brinken) en doorzichten naar het omliggende buitengebied. 
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Locatie Dorpsstraat 2 Noord Sleen 

 

Visiekaart 20120 

Op basis van de Visiekaart 2020 is het noordelijke deel van het plangebied aangeduid 

als ‘Functie overige Functies’ en het zuidelijke deel als ‘Functie Landbouw’.  

 

 
 

De te realiseren woningen bevinden zich merendeels binnen de functieaanduiding 

‘overige functies’ waarin woningbouw als een geaccepteerde functie wordt beschouwd. 

 

Kernkwaliteit landschap 

Er is op het zuidelijke deel van het plangebied sprake van een kernkwaliteit landschap, 

te weten ‘zeer waardevolle en waardevolle es’. 

 

 
 

Wat betekent dit? 

 

Algemeen 

De kwaliteit en de diversiteit van het Drentse landschap dragen sterk bij aan het 

aantrekkelijke milieu om te wonen, te werken en te recreëren. De identiteit van het 

Drentse landschap wordt bepaald door de ontstaansgeschiedenis en de diversiteit aan 

landschapstypen. 

 

De provinciale ambitie is het behouden en versterken van de verscheidenheid, de 

kwaliteit, de identiteit en de beleefbaarheid van het landschap. Van provinciaal belang is 
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het behouden van landschapskenmerken en de onderlinge samenhang en het 

versterken van de verschillende landschapstypen.  

 

De doelstellingen voor de kernkwaliteit landschap zijn: 

 Het behouden en versterken van de ruimtelijke afwisseling van 

landschapstypen; 

 Het behouden en versterken van de volgende karakteristieke kenmerken van 

de verschillende landschapstypen: 

1. in esdorpenlandschap/esgehuchten: de essen en beekdalen. 

 

Kernkwaliteit aardkundige waarden 

Binnen deze kernkwaliteit is het noordelijke deel van het plangebied aangeduid als 

‘generiek – respecteren’ en het zuidelijke deel als ‘hoog – beschermen’.  

 

 
 

Voor het noordelijke deel geldt geen provinciale betekenis. Voor het zuidelijke deel geldt 

deze wel omdat er sprake is van ‘Hoog – beschermen’. 

Beschermen (Eisen stellen): de provincie wil ontwikkelingen alleen toestaan als 

aardkundige kwaliteiten en kenmerken worden behouden.  Het zorgvuldig en 

verantwoord omgaan met de aardkundige waarden vormen het vertrekpunt van de 

provinciale inzet. In het zuidelijke deel worden bestaande sleufsilo’s verwijderd. De 

nieuwe woonbebouwing is voorzien in het noordelijker deel van het perceel waar sprake 

is van de lagere kernkwaliteit. Door het op het zuidelijke deel aanbrengen van 

groenelementen wordt het karakter van de es benadrukt hetgeen een positieve inbreng 

levert op de kernkwaliteit. 
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Kernkwaliteit Archeologie 

Er is sprake van een kernkwaliteit Archeologie, specifieker aangeduid met 

‘archeologische waarden – verwacht’. Hierna is dit zichtbaar gemaakt. 

 

 
 

In paragraaf 4.1 is uitvoerig ingegaan op het onderdeel Archeologie voor de locatie aan 

de Dorpsstraat. 

 

Kernkwaliteit cultuurhistorie 

Er is sprake van een kernkwaliteit Cultuurhistorie, specifieker aangeduid met 

‘cultuurhistorische vlakken’. Hierna is dit zichtbaar gemaakt. 

 

 
 

De provinciale ambities richten zich op: 

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

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

beekdal en veld, met bijbehorend microreliëf en beplantingselementen als 

houtwallen en esrandbosjes; 

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

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

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

bijzonder de brinken) en doorzichten naar het omliggende buitengebied. 

 

Met het ontwerp voor de locatie aan de Dorpsstraat is getracht zoveel mogelijk rekening 

te houden met de essenstructuur, doordat op de overgang van het dorp naar de es is 
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voorzien in de aanleg van groenelementen en op het perceel sprake is van een zekere 

strooiing van bebouwing, hetgeen de karakteristiek van de es versterkt. 

 

 

3.2.2 Beleidskader Stikstof 2.0 

Op 28 januari 2014 hebben Gedeputeerde Staten het Beleidskader Stikstof 2.0 

vastgesteld. Hierin staan de voorwaarden waarbinnen de uitbreiding van 

melkveehouderijen rond Natura 2000-gebieden beperkt wordt toegestaan. 

 

Vergunningstop beëindigd 

GS hebben besloten de vergunningverlening voor uitbreiding van melkveehouderijen 

rond Natura 2000-gebieden beperkt toe te staan. Met het nieuwe beleidskader stikstof 

biedt Drenthe ruimte voor ontwikkeling, maar het is wel een versobering van het 

eerdere beleidskader over stikstof. Het totaal effect van verleende vergunningen mag 

niet leiden tot aantasting van de natuur. De opschorting van de vergunningverlening, 

ingesteld op 10 oktober 2013, is per 1 februari 2014 beëindigd. Het nieuwe kader is 

gebaseerd op het Groenmanifest en in overleg met de Groenmanifestpartners tot stand 

gekomen. 

 

Het nieuwe beleidskader stikstof is bedoeld als overbrugging tot aan de invoering van 

de landelijke Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en geldt alleen voor 

graasdierbedrijven. Het kader kent afspraken voor drie categorieën: vergunningen die 

de provincie in behandeling heeft, de 265 eerder verleende vergunningen en nieuwe 

vergunningaanvragen. Voor de vergunningen die de provincie in behandeling heeft, 

geldt het nieuwe kader. Belangrijke maatregelen zijn grondgebondenheid en het 

vooruitlopen op de wettelijke verplichting voor het toepassen van emissie-arme stallen. 

Aan de reeds verleende vergunningen wordt een voorschrift toegevoegd dat de 
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vergunninghouder binnen een jaar moet aantonen dan de vergunde situatie binnen drie 

jaar gerealiseerd zal zijn. Daarmee wordt voorkomen dat bedrijven over loze 

vergunningruimte beschikken. Nieuwe aanvragen kunnen tijdelijk een verhoging van de 

stikstofdepositie vergund krijgen, als deze na zes jaar tot 90% van het oorspronkelijke 

niveau gedaald is. 

 

Aan het bedrijf van Vrielink is op 3 oktober de Natuurbeschermingswet-vergunning 

verleend, deze valt daarmee onder de regeling van ‘reeds verleende vergunningen’. 

 

De gehele NB-WET 1998 vergunning van het bedrijf is als bijlage bij dit 

bestemmingsplan gevoegd. 

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Beleidsregel Ruimte voor Ruimte 

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

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

 

De gemeente Coevorden heeft hierin aanvullend beleid opgesteld. Het aanvullende 

gemeentelijk beleid ‘Beleidsregel Ruimte voor Ruimte’ is op 27 juni 2012 in werking 

getreden. Uitgangspunt van de regeling is dat de provinciale regeling van kracht blijft, 

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

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

voorwaarden en criteria die derhalve als aanvullend kunnen worden beschouwd zijn 

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

Algemeen 

Indien bedrijfsbeëindiging en sloop van de bedrijfsbebouwing op een andere manier 

dan door bouw van een compensatiewoning financieel mogelijk wordt gemaakt of 

gecompenseerd wordt zal geen medewerking verleend worden aan toepassing van de 

Ruimte voor ruimte regeling. 

 

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

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

aanvrager een grondexploitatieovereenkomst worden gesloten, waarin, indien van 

toepassing afspraken worden vastgelegd over de vergoeding van planschade, de 

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

inrit. 

 

Burgemeester en wethouders kunnen medewerking aan een verzoek onthouden indien 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan: 

a. het straat en bebouwingsbeeld; 

b. cultuurhistorische waarden; 

c. de woonsituatie; 

d. de verkeersveiligheid; 

e. de milieusituatie; 

f. gebruiksmogelijkheden aangrenzende gronden. 

 

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

buitengebied, gevolgd door de aanvulling vanuit de beleidsregel.  
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Buitengebied (niet gelegen binnen het bestaand stedelijk gebied) 

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

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

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

aanwezig was; 

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

van 5%; 

 er maximaal 1 compensatiewoning wordt toegekend; 

 de mogelijkheid bestaat tot het samenvoegen van agrarische bebouwing op 

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

m2; 

 er randvoorwaarden door de gemeente worden gesteld ten aanzien van 

inpassing, omvang, inhoud en uiterlijk van de compensatiewoning; 

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

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

“Natuur” en “Beekdalen” zijn aangeduid; 

 

In aanvulling hierop stelt de gemeente de volgende voorwaarden: 

 de te slopen bebouwing moet legaal zijn geplaatst; 

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

hebben van 250 m2; 

 

Woonkernen (bestaand stedelijk gebied) 

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

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

 de marge van 5% wordt niet toegepast; 

 de te slopen bebouwing moet legaal zijn geplaatst; 

 tenminste één van de slopen gebouwen dient een minimale oppervlakte te 

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

locaties; 

 het verzoek moet passen in de uitgangspunten van de doorontwikkeling 

Woningbouwstrategie gemeente Coevorden; 

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

woonkern naar een nieuwe locatie in het buitengebied worden ter compensatie 

maximaal twee woningen toegestaan op de locatie in de woonkern. 

 

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

zoals opgesteld door de gemeente Coevorden. 

 

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

aanwezig is. 

Op bassi van het digitaal archief ‘bouw- en milieuvergunningen’ is hieronder een 

weergave gedaan van de laatste bouwvergunning voor het perceel die is vergund in 

1988. Op deze gewaarmerkte tekening is te zien dat de bebouwing die er nu ook nog is 

toen reeds aanwezig dan wel vergund is. 
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2. Er is sprake van minimaal 750 m
2
 aan legale bebouwing (al dan niet via saldering) 

De te slopen bebouwing heeft een oppervlakte van circa 834 m
2
. Hieraan wordt 

voldaan. Hieronder is zichtbaar gemaakt dat er wordt voldaan. De oppervlaktebepaling 

is gedaan via de site van www.planviewer.nl. De schuren zijn al zichtbaar op de 

tekening van 1988 en zijn legaal. 

 

 
 

3. Er wordt maximaal 1 compensatiewoning teruggebouwd; 

Hieraan wordt niet voldaan. Aangezien er sprake is van de bedrijfsverplaatsing van een 

actief agrarisch bedrijf in een woonkern naar een nieuwe locatie in het buitengebied 

worden ter compensatie 2 woningen toegestaan op de locatie in de woonkern. Deze 2 

woningen kunnen stedenbouwkundig ook zo worden ingepast. 

 

 

 

http://www.planviewer.nl/
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4. Er worden gemeentelijke randvoorwaarden opgesteld tbv de landschappelijke 

inpassing; 

Voor beide locaties zijn aanvullende stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. 

Deze stedenbouwkundige randvoorwaarden dienen als toetsingskader met betrekking 

tot welstand. Deze stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn als bijlage bij dit 

bestemmingsplan opgenomen, alsmede is hier een samenvatting van gedaan in 

paragraaf 2.2 

 

5. De bouw van de compensatiewoning vindt niet plaats binnen gebieden die op de 

Visiekaart 2020 van de omgevingsvisie zijn aangeduid als ‘Natuur’ of ‘Beekdal’; 

Op de Visiekaart 2020 is geen sprake van een aanduiding ‘Natuur’ of ‘Beekdal’. 

 

6. Tenminste één van de te slopen gebouwen heeft een oppervlakte van minimaal 250 

m
2
; 

Hieraan wordt voldaan. Het grote gebouw heeft een oppervlakte van circa 660 m
2
. 

 

7. Het verzoek moet passen binnen de woningbouwstrategie gemeente Coevorden; 

In de navolgende paragraaf 3.3.2 over de Woningbouwstrategie  

3.3.2 Notitie ’Doorontwikkeling woningbouwstrategie gemeente Coevorden’ 

(vastgesteld d.d. 22 januari 2013). 

Inleiding 

In 2010 is de woningbouwstrategie voor de stad Coevorden vastgesteld. In 2011 

is vervolgens ook de woningbouwstrategie voor de grote en kleine kernen van de 

gemeente vastgesteld. In beide notities zijn bepaalde aannames gedaan voor de 

huishoudensgroei. Op basis hiervan is een strategie uitgewerkt voor de 

resterende woningbouwopgave tot 2020. 

 

Door toedoen van nieuwe prognoses en de daadwerkelijke slechte 

marktomstandigheden is een bijstelling van het huidige woningbouwprogramma 

noodzakelijk. De notitie geeft dan ook een doorontwikkeling van de 

woningbouwstrategie aan in de vorm van een uit te voeren actieplan tot 2020 en 

na 2020 voor zowel de stad als de grote en kleine kernen. De notitie is bedoeld 

als een aanvulling op zowel de woningbouwstrategie voor de stad als de 

woningbouwstrategie voor de grote en kleine kernen van de gemeente. Voor 

voorliggend bestemmingsplan geldt de paragraaf over nieuwbouwmogelijkheden vanuit 

de beleidsnotitie. 

 

Nieuwbouwmogelijkheden 

Naast de in de tabel genoemde projecten bestaat er binnen de bebouwde kom 

van de kernen slechts bij uitzondering een mogelijkheid tot nieuwbouw 

Voor particuliere initiatieven geldt namelijk de gemeentelijke ruimte voor ruimte 

regeling. Deze regeling is echter alleen mogelijk indien het voormalige agrarische 

bebouwing betreft. In voorliggend bestemmingsplan is sprake van Ruimte voor Ruimte, 

er wordt voldaan aan de gestelde notitie. 
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3.3.3 Welstandsnota 2012 

Op 16 oktober 2012 heeft de gemeenteraad van de gemeente Coevorden de 

Welstandsnota 2012 vastgesteld. Omdat de ontwikkelingen niet binnen de 

uitgangspunten van deze welstandsnota past, zijn door de gemeente 

Stedenbouwkundige randvoorwaarden voor beide locaties opgesteld. Deze 

randvoorwaarden sluiten aan bij de staande criteria voor woningen en voor een  

grondgebonden agrarisch bedrijf. De criteria voor beide locaties zijn opgenomen in 

paragraaf 2.2. 
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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. 

4.1 Archeologie 

4.1.1 Aanleiding en doel 

De toenemende bedreiging van het archeologische erfgoed in heel Europa, niet alleen 

door natuurlijke processen of ondeskundig gebruik van het bodemarchief, maar ook 

door ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening, gaf aanleiding voor het in 1992 door de 

Europese lidstaten ondertekende Verdrag van Valletta. Dit verdrag wordt ook wel het 

Verdrag van Malta genoemd.  

 

Archeologisch (voor)onderzoek is een middel om waarden vast te stellen. Het doel 

hiervan is het verkrijgen van gegevens over de archeologische resten in de bodem 

teneinde in een vroeg stadium een goede afweging te kunnen maken van alle bij een 

ruimtelijk besluit betrokken belangen.  

 

De Monumentenwet 1988 verplicht gemeenten niet alleen om bekende archeologische 

waarden, maar ook de te verwachten archeologische waarden binnen hun grenzen te 

inventariseren 

4.1.2 Doorwerking naar het plan 

4.1.2.1 Locatie Looweg 1 

Ten aanzien van het onderdeel archeologie heeft de beoordeling plaatsgevonden aan 

de hand van de archeologische beleidskaart van de gemeente Coevorden en aan het 

ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Coevorden, zoals deze in januari 2014 ter 

inzage is gelegd. 
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Archeologische beleidskaart Coevorden 

 

 
 

 
 

Op basis van de archeologische beleidskaart is het perceel aangeduid als gebied 

waarover een onderzoeksregiem geldt bij ruimtelijke ingrepen die gezamenlijk groter 

zijn dan 500 m
2
 én dieper dan 0,30 meter. Hiervan is ter plaatse sprake.  

 

Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Coevorden 

 

 



 

 

Gemeente Coevorden Blad 43 van 76 

Bestemmingsplan Noord-Sleen – Dorpsstraat 2/Looweg 1 Augustus 2015 

Ongenummerd (realisering twee woningen/verplaatsen grondgebonden 

agrarisch bedrijf) 
Versie 01 

 

   

 

  

 

NL.IMRO.0109.009BP00003-0401  

Toelichting  

 

 

Voor de locatie aan de Looweg 1 geldt op basis van het ontwerp-bestemmingsplan 

Buitengebied dat er ten aanzien van het aspect archeologie sprake is van een 

dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologische verwachtingswaarde’. Voor deze 

dubbelbestemming is een bouwregeling opgenomen, die strekt tot het volgende: 

 

Bouwregels 

Op de voor ' Waarde - Archeologische verwachtingswaarde ' aangewezen gronden 

mogen uitsluitend worden gebouwd: 

a. bouwwerken met een oppervlakte van minder dan 500 m2; 

b. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 500 m2 en een diepte van meer 

dan 0,3 m, mits de aanvrager een bureau-onderzoeksrapport heeft overgelegd van 

een daartoe bevoegd archeologisch bureau dat werkt volgens de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie en burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat 

vervolgonderzoek niet noodzakelijk is. 

 

Het is de bedoeling dat ter plaatse een bouwvlak wordt gerealiseerd ten behoeve van 

een grondgebonden agrarisch bedrijf met een oppervlakte van 1,5 hectare. De 

ruimtelijke ingreep bedraagt meer dan de normwaarde van 500 m
2
 en dieper dan 0,30 

meter, zodat nader archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 

 

Door onderzoeksbureau ArGeoBoor is een archeologisch onderzoek uitgevoerd op de 

locatie Looweg. Het gehele onderzoeksrapport, bekend onder de titel “Noord-Sleen 

Looweg (Gemeente Coevorden) - Een bureauonderzoek en verkennend 

booronderzoek”, ArGeoBoor rapport 1238, d.d. 23 augustus 2013 is als volledige bijlage 

bij dit bestemmingsplan opgenomen. Hieronder volgende de belangrijkste conclusies 

van het uitgevoerde onderzoek. 

 

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

plangebied ligt?  

Uit het bureauonderzoek blijkt dat de zuidoostzijde van het plangebied ligt op een 

morenewelving en de noordwestzijde in een laagte opgevuld met dekzand. Er komen 

beekeerdgronden in de lagere delen en veldpodzolgronden in de hogere delen van het 

plangebied voor. 

De verwachting van het bureauonderzoek is in het veldonderzoek bevestigd. Het 

plangebied ligt op de overgang van smalle laagte in het westen en hogere gronden in 

het oosten. Het reliëf is was voor de depositie van het dekzand, oorspronkelijk meer 

uitgesproken. Het dekzand heeft de laagte grotendeels opgevuld. In de laagte komen 

beekeerdgronden voor en in het hoger gelegen deel zijn ten dele sterk aangetaste 

podzolgronden aanwezig. 

 

b. Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

In het van oorsprong laaggelegen deel van het plangebied zijn A-C profielen aanwezig. 

Er zijn geen aanwijzingen voorkleine dekzandkopjes die niet op het AHN zichtbaar 

geweest zouden zijn. Er zijn geen venige restgeulen van mogelijk aanwezige oude 

beken aangetroffen. In dit gebied worden geen archeologische resten meer verwacht. 

In het van oorsprong hooggelegen gebied is de top van het keileem grotendeels intact. 

Daar kunnen nog resten uit het midden paleolithicum op aanwezig zijn. De top van het 

dekzand op de hoogte is matig aangetast. Archeologische resten uit de periode laat 
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paleolithicum t/m de Romeinse tijd worden niet meer verwacht. Vondsten van na de 

Romeinse tijd zijn in de omgeving nog niet gedaan. Aangenomen wordt dat het gebied 

toen niet meer begaanbaar was, en mogelijk door veen bedekt of omgeven was. 

De kans op het aantreffen van archeologische resten wordt, mede gezien de kleine 

oppervlakte van de hoogte en de aantasting ervan klein geacht. 

 

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

resten? 

Niet van toepassing. 

 

d. Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de 

bodem? 

In het van oorsprong hooggelegen gedeelte van de bodem is de top van het dekzand 

verstoord tot in de B-horizont (2 boringen) en verstoord tot in de C-horizont/keileem 

(2 boringen). In het lager gelegen gebied in de boringen 9 en 10 is de bodem tot in de 

diepere C-horizont vergraven. 

 

e. In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door 

de voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Niet van toepassing. 

 

f. Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? 

Een archeologisch vervolg onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Aanbeveling/Selectieadvies 

Op basis van het bureau- en booronderzoek wordt aanbevolen om in het plangebied 

geen vervolgonderzoek uit te voeren. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem 

verstorende activiteiten, ook buiten het hier aangegeven adviesgebied, wettelijk 

verplicht is om eventuele (toevals)vondsten en grondsporen te melden bij de Minister 

van OC&W (Monumentenwet 1988, artikel 53 ). Het rijk heeft deze taak in de praktijk 

gedelegeerd naar de lagere overheden. In dit geval wordt aangeraden om in dergelijke 

gevallen contact op te nemen met de gemeente Coevorden en de provinciaal 

archeoloog van Drenthe. Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de 

bevoegde overheid in dit geval de Gemeente Coevorden. Deze zullen op basis van de 

aangeleverde gegevens een selectie besluit nemen over deze aanbeveling. 

 

Beoordeling Libau 

Het veldonderzoek en de rapportage ervan zijn zorgvuldig uitgevoerd. 

Libau onderschrijft het advies van het onderzoeksbureau dat vervolgonderzoek niet aan 

de orde is. Inrichting van het plangebied kan vanuit archeologisch oogpunt zonder 

voorbehoud worden uitgevoerd. 

4.1.2.2 Locatie Dorpsstraat 2 

Op basis van de archeologische beleidskaart van de gemeente Coevorden (vastgesteld 

op 05-12-2012) geldt het volgende. Het plangebied bevindt zich binnen een drietal 

archeologische aandachtsgebieden. 
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Van belang is de paarse kleur, die bepaalt dat voor ontwikkelingen die groter zijn dan 

100 m
2
 en dieper dan 0,30 meter er een archeologisch onderzoek dient plaats te 

vinden.  

 

 

 
 

Door onderzoeksbureau ArGeoBoor is een archeologisch onderzoek uitgevoerd op de 

locatie Dorpsstraat. Het gehele onderzoeksrapport, bekend onder de titel “Noord-Sleen 

Dorpsstraat 2 en 4 (Gemeente Coevorden) - Een bureauonderzoek”, ArGeoBoor 

rapport 1239, d.d. 3 juli 2013 is als volledige bijlage bij dit bestemmingsplan 

opgenomen. Hieronder volgende de belangrijkste conclusies van het uitgevoerde 

onderzoek. 

 

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

plangebied ligt? 

Het plangebied ligt op een gestuwde morenewelving. Van nature komen hier lood- en 

laarpodzolgronden voor. In het zuiden van het plangebied ligt mogelijk een esdek. 

 

b. Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

Ja, indien de bodem intact is, kunnen resten verwacht worden uit de periode 

neolithicum – nieuwe tijd. De verwachting is hoog. 

 

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

resten? 
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Indien archeologische resten aanwezig zijn dan worden deze verwacht direct onder de 

bouwvoor. Deze resten kunnen bestaan uit nederzettingen, grafvelden etc. 

 

d. Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de 

bodem? 

Op basis van het bureauonderzoek wordt verwacht dat onder de te slopen opstallen de 

bodem tot 2,0 m –mv verstoord is. Ook ter plaatse van de kuilbulten wordt verwacht dat 

de bodem verstoord is. Ook kan de bodem verstoord zijn ter plaatse van de in 1925 

afgebrande boerderij. 

 

e. In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door 

de voorgenomen graafwerkzaamheden?  

Ter plaatse van de twee bouwblokken is de kans klein dat de bodem verstoord wordt op 

plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurd is. Het noordelijke bouwblok is ter plaatse 

van de huidige stal met kelder voorzien. Het zuidelijke bouwblok is ter plaatse van de 

kuilbulten voorzien. 

 

f. Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type? 

Op basis van dit bureauonderzoek worden geen archeologische waarden bedreigd en is 

geen archeologisch vervolgonderzoek nodig. 

 

Aanbeveling/Selectieadvies 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat de twee toekomstige bouwblokken liggen in zones 

waar de bodem door het gebruik van het perceel al verstoord is. Het wordt aanbevolen 

om geen vervolgonderzoek in het gebied uit te voeren. 

Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

Gemeente Coevorden. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een 

selectie besluit nemen over deze aanbeveling. 

 

Beoordeling door gemeente/Libau 

Er is geen vervolgonderzoek nodig. Echter met dien verstande dat de geplande 

bouwblokken op de in het bureauonderzoek aangehouden locaties komen. Indien de 

locatie van één of beide bouwblokken wordt gewijzigd zal bepaald moeten worden of 

voor de nieuwe locatie vervolgonderzoek nodig is. 

4.2 Externe veiligheid 

4.2.1 Aanleiding en doel 

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. Personen die in bedrijven werken worden 

door de wetgeving rond arbeidsomstandigheden beschermd. Personen die zich buiten 

(extern) de bedrijfsgrens bevinden worden beschermd door wet- en regelgeving voor 

externe veiligheid.  

 

Voor buisleidingen wordt getoetst aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb). Overige risicobronnen zijn in de directe omgeving niet aanwezig, zodat niet aan 

het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en ten aanzien van transport over de 
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weg hoeft niet te worden getoetst aan de Circulaire risico normering vervoer gevaarlijke 

stoffen. 

 

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 

risicobron. 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 Veiligheidsregio Drenthe worden gevraagd en is de 

initiatiefnemer verplicht de veranderingen in het groepsrisico door de nieuwe ruimtelijke 

ontwikkeling te verantwoorden. 

4.2.2 Doorwerking naar het plan 

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

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

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

aanwezige risicogevoelige objecten. Een woning en een grondgebonden agrarisch 

bedrijf zijn geen risicoveroorzakende inrichting, wel is een (bedrijfs)woning aan te 

merken als een beperkt kwetsbaar object, zodat wel nagegaan dient te worden of zich 

in of in de nabijheid van de ontwikkelgebieden zogeheten Bevi-inrichtingen aanwezig 

zijn.  

 

Hiertoe zijn de beide locaties beoordeeld vanuit de risicokaart Drenthe, dit levert het 

volgende beeld op voor de beide locaties. 

4.2.2.1 Locatie Looweg 

Op basis van de risicokaart blijkt dat in de directe nabijheid en zelfs op het perceel zelf 

een hoge druk aardgas leiding ligt. Op de hierna opgenomen kaart is deze leiding 

zichtbaar als de rode stippellijn. 
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Figuur: risicokaart Looweg 

4.2.2.2 Locatie Dorpsstraat 2 

Op basis van de risicokaart blijkt dat in de nabijheid van het plangebied aan de 

Dorpsstraat 2 dezelfde hogedrukgasleiding in de nabijheid ligt. Op de hierna 

opgenomen kaart is deze leiding zichtbaar als de rode stippellijn. De afstand tot de 

leiding vanaf de westgrens van het perceel aan de Dorpsstraat 2 bedraagt circa 240 

meter.  

 

De leiding heeft een zogeheten Invloedgebied van 70 meter. De locatie aan de 

Dorpsstraat ligt ruimschoots buiten de belemmeringenstrook en ook buiten 

invloedsgebied, zodat er vanuit het aspect externe veiligheid geen belemmering geldt 

voor de Dorpsstraat 2 te Noord-Sleen. Hierna volgt de uitsnede van de risicokaart. 

 

 
Figuur: risicokaart Dorpsstraat 
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4.2.2.3 Besluit externe veiligheid buisleidingen  

Het Bevb is in deze situatie van toepassing op een ondergrondse hoge druk 

aardgasleidingen met een druk die groter is dan 16 bar en met een uitwendige diameter 

die groter is dan 50 mm. Het gaat hier om een aardgasleiding van de Nederlandse 

Gasunie met de volgende specificaties: 

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] 

N.V. Nederlandse Gasunie N-522-50 159.00 40.00 

 

4.2.3 Risicozones  

4.2.3.1 Veiligheidszone  

Ter hoogte van de ontwikkellocatie heeft deze buisleiding geen veiligheidszone (PR10-6 

per jaar). De veiligheidszone zoals op de figuur hieronder is aangegeven, ligt buiten de 

ontwikkellocatie. 

 

 
Figuur: risicocontouren 

 

De groene en blauwe buffer geven respectievelijk de PR10-7 en de PR10-8 weer. Deze 

zijn voor het bestemmingsplan verder niet relevant. 

4.2.3.2 Belemmeringenstrook  

De buisleiding heeft een belemmeringenstrook van 4 meter aan weerszijden van de 

leiding (gemeten uit het hart van de leiding). Binnen deze strook mogen geen objecten 

worden opgericht. Een uitzondering hierop zijn objecten die een rechtstreekse functie 

hebben met de buisleiding. Grondwerkzaamheden binnen deze strook moeten worden 

gemeld in het kader van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten.  
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Verzocht wordt de algemene bepaling te concretiseren door in ieder geval de volgende 

werkzaamheden omgevingsvergunningsplichtig te stellen: 

 

a. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 

b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 

c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en 

ander straatmeubilair; 

d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, 

woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen 

van drainage; 

e. het permanent opslaan van goederen; 

f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 

 wateren 

4.2.3.3 Invloedsgebied  

De buisleiding veroorzaakt een invloedsgebied van circa 70 gemeten uit het hart van de 

leiding. Binnen dit gebied moet het groepsrisico worden bepaald. Met behulp van het 

rekenprogramma Carola is een risicoanalyse uitgevoerd.  

 

De risicoanalyse geeft aan dat er geen groepsrisico aanwezig is. Dit is gemakkelijk te 

bepalen, omdat er in de omgeving binnen het invloedsgebied van de leiding geen 

objecten gevestigd zijn. Alleen de nieuwe agrarische gebouwen, waarvoor deze 

wijziging van het bestemmingsplan is aangevraagd, liggen binnen invloedsgebied. Het 

aantal aanwezige personen binnen dit nieuwe object is te laag om te kunnen spreken 

van een groepsrisico. 

 

 
Figuur: invloedsgebied 
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Binnen het invloedsgebied is een 100% letaliteitszone berekend. Binnen deze zone is 

de kans op overleving tijdens een calamiteit aan de buisleiding nihil. In de figuur 

hieronder is deze zone weergegeven. De breedte van die zone bedraagt circa 50 meter. 

 

 
Figuur: 100% letaliteitszone 

4.2.4 Conclusie externe veiligheid  

De wijziging van het bestemmingsplan is getoetst aan het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen. De risicobron, in de vorm van de hoge druk aardgasleiding, vormt voor 

het aspect externe veiligheid geen belemmeringen om het bestemmingsplan vast te 

stellen, mits wordt voldaan aan de voorwaarde dat binnen de belemmeringenstrook 

geen objecten worden gerealiseerd. In de regels van het bestemmingsplan is deze 

voorwaarde geborgd. 

 

De buisleiding heeft ter hoogte van de ontwikkellocatie geen veiligheidszone. 

 

Voor dit bestemmingsplan is geen groepsrisico aanwezig, vanwege het ontbreken van 

objecten in de omgeving, waarbinnen zich personen in het invloedsgebied bevinden. 

 

Het aspect externe veiligheid staat de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de 

weg. 

 

De gehele QRA is als bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd. 

4.3 Bodem 

4.3.1 Aanleiding en doel 

De mens gebruikt de bodem op vele manier, voor bijvoorbeeld woningbouw, landbouw, 

aanleg van wegen en winning van grondstoffen. Om te zorgen dat dit ook in de 

toekomst mogelijk blijft, is een duurzaam beheer van de bodem belangrijk. Doordat de 
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mens al vele eeuwen gebruik maakt van de bodem heeft hij overal sporen 

achtergelaten. Deze sporen zijn terug te zien in het landschap en te vinden op en in de 

bodem. Door bodemsanering worden de ernstige chemische verontreiniging van de 

bodem aangepakt. Bescherming van de bodem betekent bovendien het voorkomen dat 

schone grond verontreinigd raakt en het rekening houden met de eigenschappen van 

de bodem. 

 

Het doel van de bodemtoets bij ruimtelijke plannen is de bescherming van de bodem. 

Een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de bodem 

geschikt is voor de geplande functie en of sprake is van een eventuele 

saneringsnoodzaak. 

 

Artikel 9 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat in het bestemmingsplan 

rekening gehouden moet worden met de bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor 

is dat eventueel aanwezige bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de 

keuze van bepaalde bestemmingen en/of voor de uitvoerbaarheid van het 

bestemmingsplan. De bodemtoets moet worden uitgevoerd bij het wijzigen of opstellen 

van een bestemmingsplan. 

4.3.2 Doorwerking naar het plan 

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

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

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

bouwen een rapportage van een recent uitgevoerd verkennend bodemonderzoek 

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

norm NEN 5740 gehanteerd (onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek).  

 

De bodemonderzoeksplicht geldt alleen voor bouwwerken waarvoor: 

 een reguliere omgevingsvergunning is vereist; 

 waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend (twee of meer uren per dag) mensen 

zullen verblijven; 

 die de grond raken; 

 waarvan het bestaande gebruik wijzigt (interne verbouwing); 

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

bouwwerken; 

 waarvan geen reeds bruikbare recente onderzoeksresultaten aanwezig zijn; 

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

locatie onverdacht is. 

 

Aangezien op de locaties Looweg en Dorpsstraat sprake gaat zijn van de bouw van één 

of meerdere woningen, waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen (kunnen) 

verblijven is een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk. 

 

Voor beide locaties geldt dat ten tijde van de aanvraag om omgevingsvergunning voor 

het bouwen de aanvraag zal worden ondersteund door een verkennend 

bodemonderzoek. Op basis van informatie van het bodemloket lijken de beide locaties 

overigens op voorhand niet te behoren tot een verdachte locatie.  
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4.4 Cultuurhistorie 

4.4.1 Aanleiding en doel 

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; 

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

gevolg zijn van menselijk handelen in het verleden, bijvoorbeeld 

verkavelingspatronen, pestbosjes, landgoederenzones of ontginningsassen. 

4.4.2 Doorwerking naar het plan 

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. 
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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. 

 

In de erfgoednota is aangegeven of bepaalde gebouwen van een zekere 

cultuurhistorische waarde zijn. Hieronder is hier inzicht in gegeven. 

4.4.2.1 Locatie Looweg 

 
 

Voor de locatie  Looweg gelden geen verdere bijzondere waarden binnen het 

plangebied. 

4.4.2.2 Locatie Dorpsstraat 

De boerderij en het bijbehorende stookhok zijn als respectievelijk ‘karakteristiek object, 

categorie 3 : beeldondersteunende waarde (K3)’ en ‘karakteristiek object, categorie 2 : 

hoge waarde (K2)’ aangemerkt. Hieronder is dit zichtbaar gemaakt. 

 

  
 

Op de verbeelding van het bestemmingsplan zijn zowel de voormalige boerderij als het 

stookhok als karakteristiek aangemerkt waarbij in de regels onder artikel 13 een 
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omgevingsvergunningstelsel is opgenomen voor deze als karakteristiek aangeduide 

gebouwen, zo is er voldoende waarborg voor het aspect cultuurhistorie. 

 

Daarnaast ligt het plangebied aan de Dorpsstraat 2 in een cultuurhistorisch gezien zeer 

waardevol gebied. Het is gelegen in gebied 1, te weten ‘Noord-Sleen – Achterste Erm’. 

Kenmerkend voor de historische dorpskern Noord-Sleen is bijvoorbeeld de 

ogenschijnlijk ordeloze situering van boerderijen en bijgebouwen, grillig verlopende en 

smalle wegen, kleine huisweiden en erven met boombeplanting, brinken en open 

plekken tussen de bebouwing. Het beleid van de gemeente Coevorden is er op gericht 

om door middel van de erfgoednota deze kenmerkende karakteristieken in de gebieden 

te behouden. Het bouwplan aan de dorpsstraat 2 kent ook een ordeloze situering van 

de woningen. Door middel van de stedenbouwkundige randvoorwaarden wordt er 

rekening gehouden met het behoud van deze cultuurhistorisch waardevolle 

karakteristieken.  

4.5 Ecologie 

4.5.1 Aanleiding en doel 

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

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

veel soorten ook buiten natuurgebieden voor. De Flora- en Faunawet regelt de 

bescherming van planten- en diersoorten. 

 

De Flora- en Faunawet beschermt soorten, niet individuele planten of dieren, om te 

voorkomen dat het voortbestaan van de soort in gevaar komt. Alle soorten hebben een 

eigen rol in het ecosysteem en dragen bij aan de biodiversiteit. 

 

Doelstelling van de Flora- en Faunawet is de bescherming en het behoud van in het 

wild levende planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is het Nee, tenzij. Dit 

betekent dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, 

tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Heel vaak gaan activiteiten en de bescherming van 

soorten prima samen. Soms is het optreden van schade aan beschermde dieren en 

planten echter onvermijdelijk. In die situaties is het nodig om vooraf te bekijken of 

hiervoor een vrijstelling geldt, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd. 

 

In de Flora- en Faunawet geldt een verbod op activiteiten met een schadelijk effect op 

beschermde soorten. De wet spreekt niet van (ruimtelijke) plannen. Op basis van de 

onderzoeksplicht (Wro) en de plicht tot het vaststellen van een uitvoerbaar plan dient bij 

het maken van bestemmingsplannen beoordeeld te worden of er belemmeringen 

aanwezig zijn voor verlening van een eventuele ontheffing voor de activiteiten in het 

plan. 

 

In 2005 is met het gewijzigde Besluit vrijstelling beschermde dier- en platensoorten het 

beschermingsregime versoepeld. Met deze aangepaste regelgeving is niet meer altijd 

een ontheffing nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte. 

Voor regulier voorkomende werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkelingen geldt nu een 

vrijstellingsregeling. 

(bron : www.rijksoverheid.nl) 

http://www.rijksoverheid.nl/
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4.5.2 Doorwerking naar het plan 

Bij elk ruimtelijk plan dient, met het oog op de natuurbescherming, rekening te worden 

gehouden met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en soortenbescherming. 

 

Gebiedsbescherming 

Met betrekking tot de gebiedsbescherming gaat het om de bescherming van gebieden 

die zijn aangewezen als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en/of om 

gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. 

 

Soortenbescherming 

De bescherming van planten- en diersoorten is geregeld in de Flora- en faunawet. Deze 

wet is erop gericht om de Nederlandse biodiversiteit te beschermen en de dieren en 

planten binnen de Nederlandse wetgeving de plek te geven die hun volgens de 

Europese (Vogel- en Habitatrichtlijnen) afspraken toekomt.  

De Flora- en faunawet is sinds 1 april 2002 van kracht. Het uitgangspunt is een wettelijk 

verbod op het doden van een aantal in het bijzonder genoemde dieren en planten. 

 

De Flora- en faunawet bevat een aantal verbodsbepalingen om er voor te zorgen dat in 

het wild levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten, te weten: 

 

 Artikel 8: Het is verboden (beschermde) planten te plukken, te verzamelen, af te 

snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei 

andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen; 

 Artikel 9: Het is verboden (beschermde) dieren te doden, te verwonden, te vangen, 

te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen; 

 Artikel 10: Het is verboden (beschermde) dieren opzettelijk te verontrusten; 

 Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van (beschermde) dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, 

weg te nemen of te verstoren; 

 Artikel 12: Het is verboden eieren van (beschermde) dieren te zoeken, te rapen, uit 

het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 

Van belang is om na te gaan of ten behoeve van de uitvoering van voorliggend 

bestemmingsplan één of meerdere van de activiteiten (kunnen) gaan plaatsvinden. 

4.5.2.1 Locatie Looweg 

Gebiedsbescherming 

Op basis van een eerste check blijkt het volgende ten opzichte van waardevolle 

natuurgebieden versus de locatie aan de Looweg. 
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Op geruime afstand van het plangebied aan de Looweg bevinden zich onderdelen van 

de Ecologische Hoofdstructuur. Vanuit de gewenste ontwikkeling is er geen sprake van 

negatieve invloed op de EHS-gebieden. Niet zichtbaar op bovenstaande foto, maar wel 

van belang vanuit de Natuurbescherming zijn een drietal Natura 2000 gebieden, te 

weten het Bargerveen, het Mantingerzand en het Elperstroom-gebied. Aangezien het 

bestemmingsplan strekt tot het oprichten van een melkveehouderij voor maximaal 200 

stuks melkvee en 140 stuks jongvee is de Natuurbeschermingswet van belang. 

 

Door het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe is op 3 oktober 2013 een 

Natuurbeschermingswetvergunning verleend aan de heer Vrielink voor het kunnen 

vestigen van een melkveebedrijf aan de Looweg te Noord-Sleen. Deze 

Natuurbeschermingswet-vergunning is als bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd.  

 

Soortenbescherming 

De gronden waar het melkveebedrijf is geprojecteerd wordt jaarlijks gebruikt ten 

behoeve van het agrarisch grondgebruik en wordt als zodanig ook jaarlijks omgeploegd 

en gedurende het groeiseizoen agrarisch onderhouden. De kans dat voor de flora- en 

fauna waardevolle soorten zich hier duurzaam gaan vestigen is klein te noemen. Vanuit 

de flora- en fauna zijn geen belemmeringen aanwezig.  

4.5.2.2 Locatie Dorpsstraat 2 

Gebiedsbescherming 

Op basis van een eerste check blijkt het volgende ten opzichte van waardevolle 

natuurgebieden versus de locatie aan de Dorpsstraat 2. 

 



 

 

Gemeente Coevorden Blad 58 van 76 

Bestemmingsplan Noord-Sleen – Dorpsstraat 2/Looweg 1 Augustus 2015 

Ongenummerd (realisering twee woningen/verplaatsen grondgebonden 

agrarisch bedrijf) 
Versie 01 

 

   

 

  

 

NL.IMRO.0109.009BP00003-0401  

Toelichting  

 

  
 

Op een afstand van circa 600 meter naar het noorden toe bevinden zich onderdelen 

van de Ecologische Hoofdstructuur. De beoogde ontwikkeling op de locatie Dorpsstraat 

2 bevindt zich niet in de Ecologische Hoofdstructuur. De beoogde bouw van 1 of 2 

woningen is geen milieuhinderlijke in relatie tot de EHS, zodat nader onderzoek naar 

gebiedsbescherming niet aan de orde is. 

 

Soortenbescherming 

Op het moment dat het zeker is dat de verouderde schuren gesloopt gaan worden gaat 

een onderzoek naar flora- en fauna plaatsvinden op de locatie. Aangezien het tot de 

mogelijkheden behoord dat de bebouwing niet gesloopt gaat worden wordt afgezien van 

het uitvoeren van flora- en fauna-onderzoek vooraf. 

4.6 Geluid (wegverkeerslawaai) 

4.6.1 Aanleiding en doel 

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. 

 

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

geluidsnormeringseisen bij het ontwerpen van woningen. 

 

Het doel van een eventueel 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 of het 

nemen van een projectafwijkingsbesluit indien het plan een geluidgevoelig object 

mogelijk maakt binnen een geluidszone van een bestaande geluidsbron of indien het 

plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. 

Het 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. 

(bron : www.rijksoverheid.nl). 

4.6.2 Doorwerking naar het plan 

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

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

wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied.  

 

Hierna zal per locatie de relatie gelegd worden tussen het onderdeel 

wegverkeerslawaai en de te realiseren (bedrijfs)woning(en). 

4.6.2.1 Locatie Looweg 

De locatie Looweg bevindt zich voor wat betreft de Wet geluidhinder buiten de 

bebouwde kom. Ter plaatse mag op de Looweg maximaal 80 km/uur worden gereden. 

Buiten de bebouwde kom geldt dat een weg met een dergelijke maximumsnelheid een 

geluidszone heeft van 250 meter aan weerszijden van de weg. De te bouwen 

bedrijfswoning wordt binnen deze geluidszone gebouwd, zodat nader onderzoek naar 

geluid afkomstig van wegverkeerslawaai nodig is. 

 

Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of het college van 

burgemeester en wethouders een hogere waarde is vastgesteld, geldt voor woningen 

binnen een zone 48 dB als hoogst toelaatbare geluidsbelasting van de gevel (Wet 

geluidhinder 2006). Bij het voorbereiden van een plan dat geheel of gedeeltelijk 

betrekking heeft op grond behorende bij een eerdergenoemde zone, dienen 

burgemeester en wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen. Indien de 

geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde van 48 dB te boven gaat, kunnen, mits 

gemotiveerd, burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen (artikel 83 

van de Wet geluidhinder). Gezien de afstand tot de weg Looweg van de nieuwe 

bedrijfswoning en het te verwachten geringe aantal verkeersbewegingen per etmaal is 
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er vanuit het onderdeel geluid geen belemmering aanwezig, hier zal grotendeels alleen 

bestemmingsplanverkeer langs komen. 

4.6.2.2 Locatie Dorpsstraat 2 

De locatie aan de Dorpsstraat 2 te Noord-Sleen bevindt zich voor de Wet geluidhinder 

binnen de bebouwde kom. Ter plaatse bedraagt de snelheid 50 kilometer/uur en naar 

buiten de bebouwde kom toe 80 kilometer per uur. Binnen de bebouwde kom bedraagt 

de zonebreedte voor enkel- en tweestrookswegen 200 m. Deze zone, gerekend vanuit 

de as van de weg, moet aan weerszijden van de weg in acht worden genomen. 

Aangezien de nieuwe woning(en) op minder dan 200 meter uit de as van de weg 

gebouwd wordt, ligt/liggen deze dus binnen de geluidszone.  

 

Door onderzoeksbureau NAA uit Assen is vervolgens een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd. Het gehele onderzoeksrapport, bekend onder de gegevens “Berekening 

geluidsbelasting vanwege wegverkeer op bestemmingsplan Noord-Sleen Dorpsstraat 2 

/ Zweeloërstraat”, rapportnummer 4685-WVL/NAA/hw/fw/2, d.d. 8 januari 2015 is als 

bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd. Hieronder volgt, integraal overgenomen, de 

conclusie van het uitgevoerde onderzoek. 

 

Het bouwplan is gelegen binnen de wettelijke zone en/of het invloedsgebied van de 

provinciale weg N376 (Middelesweg) en er dient in het kader van de Wet geluidhinder 

een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. Daarnaast is het plan gelegen nabij de 

Dorpsstraat (30 km/uur) waarbij in het onderhavige onderzoek het geluidsniveau op het 

plan inzichtelijk is gemaakt in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 

 

Ten gevolge van de N376 wordt op de te (ver)bouwen woningen niet voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Wel wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare 

ontheffingswaarde van 63 dB voor een stedelijk gebied. Voor deze woningen dienen 

hogere waarden te worden aangevraagd. Hiertoe wordt een verzoek ingediend. 

 

Ten gevolge van wegverkeer op de Dorpsstraat wordt een geluidsniveau van ten 

hoogste 45 dB (afgerond) berekend. Het betreft hier echter een weg met een wettelijke 

maximumsnelheid van 30 km/uur welke in het kader van de Wet geluidhinder niet 

beoordeeld behoeft te worden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient 

wel een afweging te worden gemaakt naar de leefbaarheid binnen het plan. Aangezien 

het geluidsniveau onder de voorkeursgrenswaarde blijft, kan worden gesteld dat het 

niveau aanvaardbaar kan worden bevonden. Het uiteindelijke oordeel is aan de 

gemeente Coevorden. 

 

Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening 

niet mogelijk en gewenst. 

4.7 Luchtkwaliteit 

4.7.1 Aanleiding en doel 

Een gezonde buitenlucht is belangrijk voor de maatschappij. Tot op Europees niveau 

spant men zich daarom in om de luchtkwaliteit op orde te krijgen door middel van regels 

en normen. Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen decennia in Nederland is verbeterd, 



 

 

Gemeente Coevorden Blad 61 van 76 

Bestemmingsplan Noord-Sleen – Dorpsstraat 2/Looweg 1 Augustus 2015 

Ongenummerd (realisering twee woningen/verplaatsen grondgebonden 

agrarisch bedrijf) 
Versie 01 

 

   

 

  

 

NL.IMRO.0109.009BP00003-0401  

Toelichting  

 

voldoet ze nog steeds niet overal aan de normen. Met name fijn stof en stikstofdioxiden 

leveren problemen op. Een groot aantal bouwprojecten, zoals wegverbredingen en de 

aanleg van bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken, lagen en liggen daarom soms nog 

steeds stil. Doordat in overschrijdingsgebieden soms ook gewenste of noodzakelijke 

plannen en projecten worden stilgelegd, ontstond een discussie om gewenste en soms 

noodzakelijke plannen toch doorgang te kunnen laten vinden. Dat heeft geresulteerd in 

nieuwe regels voor luchtkwaliteit. 

 

Het doel van het luchtkwaliteitsonderzoek is het geven van inzicht in de gevolgen van 

een plan voor de luchtkwaliteit om een goede luchtkwaliteit te kunnen garanderen. 

Daarom moet luchtkwaliteit al in een vroeg stadium van de planvorming worden 

meegewogen. Gegevens over de luchtkwaliteit worden verzameld om vervolgens te 

kunnen bepalen of er voor het doorgaan van het project al dan niet aanvullende 

maatregelen nodig zijn. In de praktijk zullen met name fijn stof en stikstofdioxiden 

moeten worden onderzocht. Daarnaast kan een goede ruimtelijke ordening met zich 

brengen dat een afweging wordt gemaakt rondom de aanvaardbaarheid van een project 

op een bepaalde locatie. 

 

De luchtkwaliteit hoeft (artikel 5.16 Wet milieubeheer) geen belemmering te vormen 

voor ruimtelijke ontwikkelingen als: 

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

grenswaarde; 

- een plan of project niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt;  

- een project per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt;  

- een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in 

het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat tevens 

voorziet in maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

4.7.2 Doorwerking naar het plan 

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 

(boven)grens om als NIBM-project te worden aangemerkt:  

 de bouw van 1500 woningen aan één ontsluitingsweg.  

 

Woningen aan de Dorpsstraat 

Het op te stellen bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van 

maximaal 2 extra woningen aan de Dorpsstraat. Het project moet derhalve worden 

beschouwd als een nibm-project. Onderzoek naar de luchtkwaliteit is niet nodig. 

 

Veehouderij aan de Looweg 

In mei 2010 heeft het ministerie van VROM een handreiking opgesteld voor de 

beoordeling van emissie van fijnstof bij veehouderijen. De handreiking heeft als doel de 

gemeente als bevoegd gezag te ondersteunen bij behandeling van 
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vergunningaanvragen voor nieuwe veehouderijen en uitbreidingen die van invloed 

kunnen zijn op de luchtkwaliteit. De handreiking biedt informatie, jurisprudentie, 

vuistregels en geeft met behulp van een stappenplan aan hoe in een 

vergunningprocedure de beoordeling van fijnstof kan worden uitgevoerd. 

 

In de handreiking is een vuistregel opgenomen om te kunnen beoordelen of een 

uitbreiding van een veehouderij ‘in betekende mate’ (IBM) of ‘niet in betekende mate’ 

(NIBM) bijdraagt. Beoordeling vindt plaats aan de hand van een tabel die gebaseerd is 

op de 3% NIBM grens. 

 

In de tabel kan bij de betreffende afstand de hoeveelheid emissie worden afgelezen 

waarmee een veehouderij nog kan uitbreiden om niet in betekende mate bij te dragen. 

Met behulp van de emissiefactorenlijst (VROM) kan uitgerekend worden of de totale 

toename in emissie onder de NIBM grens blijft. De getallen in de tabel zijn worst-case 

genomen, inclusief een veiligheidsmarge. Indien bij een bepaalde afstand niet méér 

wordt geëmitteerd dan is opgenomen in de tabel dan is de oprichting/uitbreiding zeker 

NIBM. Wanneer de toename in emissie in grammen hoger is dan in de tabel 

opgenomen is het project mogelijk IBM. Er wordt een berekening uitgevoerd om aan te 

tonen dat geen grenswaarden worden overschreden ofwel de uitbreiding bij precieze 

berekening toch NIBM blijkt te zijn. 

 

 
 

Toetsing uitbreiding aan NIBM 

Om te bepalen of een uitbreiding NIBM bijdraagt dient rekening te worden gehouden 

met de 3% grens. Deze grens heeft betrekking op de jaargemiddelde concentratie. 

 

Conform de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit vindt beoordeling van de 

jaargemiddelde plaats ter plaatse van: 

 

1. woningen; 

2. bedrijfswoning (niet zijnde de eigen bedrijfswoning). 

 

Het bouwblok van het nieuwe bedrijf is gelegen op een afstand van meer dan 110 meter 

van een bedrijfswoning. Aan de hand van de tabel kan worden geconcludeerd dat de 

grens van 236.000 gram/jaar toename op een toetsafstand van 110 meter niet wordt 

overschreden, aangezien de NB-WET 1988 uitgaat van een emissie van 2446,0 kg NH3 

per jaar. 

 

Conclusie 

 

De toename emissie fijnstof (PM10) is Niet In Betekende Mate (NIBM). 



 

 

Gemeente Coevorden Blad 63 van 76 

Bestemmingsplan Noord-Sleen – Dorpsstraat 2/Looweg 1 Augustus 2015 

Ongenummerd (realisering twee woningen/verplaatsen grondgebonden 

agrarisch bedrijf) 
Versie 01 

 

   

 

  

 

NL.IMRO.0109.009BP00003-0401  

Toelichting  

 

4.8 M.E.R.-beoordeling 

4.8.1 Aanleiding en doel 

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, of een 

milieuvergunningsprocedure.  

4.8.2 Doorwerking naar het plan 

4.8.2.1 Locatie Looweg 

In bijlage D van het Besluit m.e.r. (D14) zijn de oprichting, wijziging of uitbreiding 

van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren opgenomen. Voor 

koeien geldt een drempelwaarde van 200 melk- of kalfkoeien of 340 stuks vrouwelijk 

jongvee. Als combinatie geldt een drempelwaarde van 340 melk- of kalfkoeien en 

vrouwelijk jongvee. 

 

In de maximaal gewenste situatie worden op het bedrijf 200 melk- of kalfkoeien en 140 

stuks vrouwelijk jongvee gehouden.  De gewenste veestapel blijft onder de 

drempelwaarden. Wel is het zo dat bij de Wabo-aanvraag de gemeente op basis van de 

exact aangeleverde informatie zal bepalen of alsnog een mer- of mer-beoordeling nodig 

is. 

 

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

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

 

Echter, op 1 april 2011 heeft een wijziging van het Besluit m.e.r. plaatsgevonden. 

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

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

gelegen. 

 

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

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

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

beoordeling kan tot twee uitkomsten leiden: 

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

beoordeling noodzakelijk; 

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

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

m.e.r. 

 

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

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

criteria. 

 

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

gemaakt dat er geen belangrijk nadelige gevolgen zijn voor de omgeving en het milieu. 
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Verder hebben de locatie en de omgeving verder geen bijzondere kenmerken die 

geschaad worden door het initiatief. Tevens is een NB-vergunning afgegeven, deze is 

als bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd. Gezien de aard van de ingrepen zijn 

verder geen negatieve effecten te verwachten.  

4.8.2.2 Locatie Dorpsstraat 2 

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

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

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

uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject (met inbegrip van winkelcentra of 

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

2000 woningen betreft. 
 

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

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

 

Echter, op 1 april 2011 heeft een wijziging van het Besluit m.e.r. plaatsgevonden. 

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

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

gelegen. 

 

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

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

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

beoordeling kan tot twee uitkomsten leiden: 

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

beoordeling noodzakelijk; 

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

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

m.e.r. 

 

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

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

criteria. 

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

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

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

geschaad worden door het initiatief.  

Gezien de aard van de ingrepen zijn verder geen negatieve effecten te verwachten, 

zodat op basis hiervan verder kan worden afgezien van het verrichten van een 

(vorm)vrije m.e.r.-beoordeling. 

4.9 Milieu(hinder) 

4.9.1 Aanleiding en doel 

Nieuwe functies kunnen milieuhinderlijk zijn voor omringende woningen dan wel 

bedrijven. Er dient een beoordeling plaats te vinden of de nieuwe functie wel 

milieuhygiënisch inpasbaar is. 
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Er dient daarom beoordeeld te worden of in de omgeving van het plangebied functies 

voorkomen die gehinderd kunnen worden door onderhavig project of waarvan het 

project juist hinder ondervindt. 

 

De (indicatieve) lijst “Bedrijven en Milieuzonering 2009”, uitgegeven door de Vereniging 

van Nederlandse gemeenten, geeft weer wat de richtafstanden zijn voor 

milieubelastende activiteiten. In deze publicatie worden de indicatieve richtafstanden 

gegeven voor de vier ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. 

 

Bij het bepalen van de richtafstanden wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

• het betreft gemiddeld moderne bedrijfsactiviteiten met gebruikelijke 

productieprocessen en voorzieningen; 

• de richtafstanden hebben betrekking op de omgevingstypen „rustige woonwijk‟ 

en „rustig buitengebied‟; 

• de richtafstanden bieden in beginsel ruimte voor normale groei van de 

bedrijfsactiviteiten; 

• bij activiteiten met ruimtelijk duidelijk te onderscheiden deelactiviteiten kunnen 

deze activiteiten desgewenst als afzonderlijk te zoneren activiteiten worden 

beschouwd, bijvoorbeeld bij de ligging van de activiteit binnen zones met een 

verschillende milieucategorie. 

 

De gegeven richtafstanden zijn in het algemeen richtafstanden en geen harde 

afstandseisen. Ze moeten daarom gemotiveerd worden toegepast. Dit betekent dat 

geringe afwijkingen in de lokale situatie mogelijk zijn. Het is aan te bevelen deze 

afwijkingen te benoemen en te motiveren indien aan de orde. 

4.9.2 Doorwerking naar het plan 

Om een afweging te maken is het van belang te kijken welke objecten en functies zich 

in de nabijheid bevinden van de te ontwikkelen locaties. 

4.9.2.1 Locatie Looweg 

De omgeving van het perceel kenmerkt zich door een agrarisch en landelijk karakter. Er 

bevinden zich slechts 2 andere agrarische bedrijven, zodat er kan gesproken worden 

van een ‘rustig buitengebied’.  

 

Op basis van de VNG-Reeks bedrijven en milieuzonering staan de volgende 

normafstanden genoemd voor een melkveebedrijf die gelden tot aan woningen van 

derden. 

 

Milieucriterium Geur Stof Geluid Gevaar 

Fokken en 

houden van 

rundvee 

100 meter 30 meter 30 meter 0 meter 

 

Ter plaatse zijn alleen 2 bedrijfswoningen van andere grondgebonden agrarische 

bedrijven. De afstand van het nieuwe bedrijf tot de meest nabijgelegen bedrijfswoning 

(van derden) bedraagt circa 120 meter. Deze afstand is groter dan de grootste 
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normafstand van 100 meter. Hierdoor valt er milieuhygiënisch geen belemmering te 

verwachten. 

4.9.2.2 Locatie Dorpsstraat 2 

De omgeving van het perceel kenmerkt zich door (voormalige) agrarische bedrijven, 

woningen en een aantal Centrumvoorzieningen (winkel en horeca), zodat er sprake is 

van in zekere zin gemengd gebied’, waardoor gemotiveerd afgeweken kan worden van 

eventueel in de VNG-Reeks ‘Bedrijven en Milieuzonering’ genoemde afstandsnormen.  

 

 
 

Om een afweging te maken is het van belang te kijken welke objecten en functies zich 

in de nabijheid bevinden van de (eventueel) te realiseren woning(en) in de directe 

nabijheid van het plangebied. Daartoe ook onderstaande kaart van het 

bestemmingsplan Noord-Sleen. 
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Rondom het perceel bevinden zich een aantal woningen (W). Daarnaast bevindt zich 

aan de overzijde van de Dorpsstraat een meubelwinkel, te weten Het Oude Ambacht. 

Aan de overzijde van de N371 (Noord-Sleen – Sleen) bevindt zich daarnaast nog een 

minicamping.  

 

Woningen hebben op basis van de VNG-Reeks ‘Bedrijven en Milieuzonering’ geen 

hinderzone van binnen naar buiten toe. Wel kan het zo zijn dat bedrijvigheid rondom 

een hinderzone heeft waarbinnen de te realsieren woning(en) komen te liggen. Daartoe 

is van belang de aanwezigheid van de meubelwinkel en de camping. 

 

Meubelwinkel Het Oude Ambacht 

Op basis van de VNG-Reeks ‘Bedrijven en Milieuzonering’ is een meubelzaak als Het 

Pude Ambacht in te schalen in de categorie ‘Detailhanden voor particuliere’, 

subcategorie ‘Detailhandel voor zover niet elders genoemd’. Deze kent een grootste 

afstandsnorm ten aanzien van het aspect geluid van 10 meter. De om te vormen 

voormalige bedrijfswoning op het perceel Dorpsstraat 2 bevindt zich op een afstand van 

circa 60 meter tot de meubelwinkel en derhalve valt hier geen hinder te verwachten. 

 

Minicamping de Kalverweide 

Aan de overzijde van de weg bevindt zich minicamping De Kalverweide op het adres 

Zweeloërstraat 1. Het betreft hier een mincamping dat ruimte biedt aan maximaal 15 

staanplaatsen. In de genoemde VNG-Reeks worden campings als volgt omschreven :  

Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken). Deze hebben een grootse 

normafstand op basis van het aspect geluid van 50 meter.  
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In de feitelijke situatie bedraagt de afstand van één van de te realiseren woningen ten 

opzichte van de minicamping circa 25 meter. Ten gevolge hiervan is door 

onderzoeksbureau NAA uit Assen een akoestische beoordleing uitgevoerd. Het gehele 

onderzoeksrapport, bekend onder de gegevens “Onderzoek geluidsuitstraling 

naar nieuwbouwplan van mini-camping De Kalverweide in Noord-Sleen”, 

rapportnummer 4685-IL/NAA/hw/fw/1, d.d. 9 januari 2015 is als bijlage bij dit 

bestemmingsplan gevoegd. Hieronder volgen, integraal overgenomen, de conclusies 

van het uitgevoerde onderzoek. 

 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT 

Voor de aanwezige mini-camping De Kalverweide in Noord-Sleen is een aanname 

gedaan van het gebruik. Er is van uitgegaan dat er 15 kinderen gedurende 3 uur in de 

dag- en 1:30 uur in de avondperiode spelen. Verder is rekening gehouden met het 

verblijf van 15 volwassenen op het terrein van de camping (nabij tent en/of caravan) 

gedurende 5:20 uur in de dag- en 1:50 uur in de avondperiode. 

 

Voor de aankomst, vertrek en tussentijds verlaten/aankomen van de camping is 

rekening gehouden met 30 personenauto’s in de dag-, 10 personenauto’s in de avond- 

en 4 personenauto’s in de nachtperiode die een beweging heen óf terug maken. 

Met deze uitgangspunten zal mini-camping De Kalverweide een langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau LAr,LT bij de te (ver)bouwen woningen binnen het 

bestemmingsplan veroorzaken tot 41 dB(A) in de dag-, 43 dB(A) in de avond- en 29 

dB(A) in de nacht-periode. Aan de grenswaarden van stap 2 uit “Bedrijven en 

milieuzonering” wordt voldaan. Deze activiteiten kunnen qua LAr,LT worden beschouwd 

als een situatie van goede ordening. 

 

Maximaal geluidsniveau LAmax 

Mini-camping De Kalverweide zal bij de te (ver)bouwen woningen maximale geluids- 

niveaus LAmax tot 64 dB(A) in de dag-, 65 dB(A) in de avond- en 54 dB(A) in de nacht- 

periode veroorzaken. Aan de grenswaarden voor het LAmax van stap 2 uit “Bedrijven 

en milieuzonering” wordt voldaan. Ten aanzien van het LAmax is sprake van een goede 

ruimtelijke ordening. 

 

Indirecte hinder 

De geluidsbelasting op de nieuw te (ver)bouwen woningen binnen het plan bedraagt ten 

hoogste 41 dB(A). Daarmee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 

dB(A). 

 

Algemeen 

In het algemeen dient te worden opgemerkt dat de uitgangspunten voor de activiteiten 

in de mini-camping in dit onderzoek ruim ingeschat zijn. In werkelijkheid zullen de 

activiteiten veelal geringer zijn. Echter geeft het onderhavige onderzoek een goed beeld 

bij een volledige bezetting. 

4.10 Watertoets 

4.10.1 Aanleiding en doel 

Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen 

expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle 
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waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. De meerwaarde van 

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

meewegen van wateraspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. 

 

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

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

voor de waterhuishouding (watertoets). 

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

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

van het vooroverleg met de waterschappen. De verplichting geldt formeel niet voor de 

structuurvisie. De ruimtelijke structuurvisie is een belangrijk instrument, omdat hierin de 

strategische ruimtelijke keuzen (locatiekeuzen) voor water en ruimtelijke ontwikkelingen 

worden gemaakt. Het instrument is vorm- en procedurevrij. Gezien het belang van het 

instrument is het wel noodzakelijk de waterbeheerder hier goed bij te betrekken. 

4.10.2 Doorwerking naar het plan 

Voor beide locaties is de zogeheten watertoets uitgevoerd. Op basis van de uitgevoerde 

watertoets is duidelijk geworden dat voor beide projecten de zogeheten ‘normale 

procedure’ van toepassing is. Als bijlage bij dit bestemmingsplan zijn de algemene 

watertoetsdocumenten bijgevoegd voor beide locaties. Hieronder volgen de voor de 

watertoets van belang zijnde aspecten die hun doorwerking hebben of kunnen hebben 

in de verdere uitwerking van het plan. 

 

Locatie Looweg 

Uitgangspunt is een gescheiden afvoer van ‘zwart’ afvalwater en schoon regenwater. 

Het schone regenwater gaat worden afgevoerd en geïnfiltreerd worden door middel van 

het verruimen van de aanwezige greppels rondom het beoogde bouwvlak. Hierdoor kan 

de toename verhard oppervlakte worden gecompenseerd en kan het schone 

regenwater vertraagd worden afgevoerd naar oppervlaktewater/grondwater via het 

greppelsysteem . 

 

Locatie Dorpsstraat 2 

Uitgangspunt is een gescheiden afvoer van ‘zwart’ afvalwater en schoon regenwater. 

Het schone regenwater gaat worden afgevoerd en geïnfiltreerd worden naar de rondom 

gelegen greppel die zich aan zowel de west- als zuidzijde van het huidige nog 

agrarische perceel bevindt. Het afvalwater gaat afgevoerd worden naar het aanwezige, 

bestaande riool. Aangezien er sprake is van een afname verhard oppervlakte is er geen 

watercompensatie nodig.  

 

In de als bijlage opgenomen watertoetsdocumenten staan verder de algemene 

beleidsregels genoemd waarmee bij inbreidingen en uitbreidingen rekening gehouden 

dient te worden. Deze genoemde beleidsregels worden meegenomen in de definitieve 

uitwerking van de bouwplannen.  
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5 Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid 

5.1 Financiële uitvoerbaarheid 

Per 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Afdeling 6.4 van de 

Wet ruimtelijke ordening verplicht de gemeente tot het verhalen van kosten bij 

grondexploitatie via een exploitatieplan, tenzij kostenverhaal anderszins is verzekerd.  

 

De toepassing voor het afdwingbare kostenverhaal richt zich op bouwplannen. De 

definitie van wat onder een bouwplan wordt verstaan, is opgenomen in artikel 6.2.1 van 

het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Uit dit artikel blijkt dat onder een bouwplan onder 

andere wordt verstaan de bouw van één woning.  

 

In het voorliggende plan is er op basis van het Bro sprake van een bouwplan. In 

dergelijke gevallen is de grondexploitatieregeling van toepassing tenzij het verhaal van 

de kosten van grondexploitatie anderszins verzekerd zijn. Hiervoor is tussen de 

gemeente en de initiatiefnemer een overeenkomst gesloten, waaronder ook het 

eventuele risico op Planschade in mee is genomen. Voor het bestemmingsplan 

is daarom een grondexploitatieplan niet noodzakelijk. 

5.2 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. 

 

Vooroverleg 

In het kader van het vooroverleg hebben partijen vanaf 16 juli 2014 voor een termijn van 

6 weken kunnen reageren op het voorontwerp-bestemmingsplan. Per brief van 25 

september 2014 heeft Gedeputeerde Staten van Drenthe aangegeven in te kunnen 

stemmen met het ingediende voorontwerpbestemmingsplan. De brief van de provincie 

is als bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd. 

 

Ontwerp 

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft met ingang van 14 mei 2015 tot en met 24 juni 

2015 voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Per brief 

van 16 juni 2015 heeft Gedeputeerde Staten van Drenthe aangegeven in te kunnen 

stemmen met het ingediende ontwerpbestemmingsplan. De brief van de provincie is als 

bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd. 
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6 Hoofdstuk 6 Juridische toelichting 

6.1 Algemeen 

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden 

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

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

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

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

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

gelezen. 

 

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

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

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

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

Vergelijkbare Bestemmingsplannen (hierna SVBP2012) de norm is voor de 

vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. Naast de SVBP2012 zijn ook het 

Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (hierna IMRO2012) en de Standaard 

Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (hierna STRI2012) normerend bij het 

vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen. 

 

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

in digitale geautoriseerde bronbestanden vastgelegd en in die vorm vastgesteld. 

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

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

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

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

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

verbeelding genoemd. 

 

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

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

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

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

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

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

SVBP2012 is wel aangegeven hoe de inhoud van een bestemmingsplan digitaal 

moet worden weergegeven. 

 

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

bestemmingsplan. De verbeelding en planregels van dit bestemmingsplan zijn 

opgesteld conform deze standaarden. 

6.2 Toelichting op de verbeelding 

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

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

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. 

6.3 Toelichting op de planregels 

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

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

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

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

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

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

 

Toelichting Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

 

Artikel 1 - Begrippen 

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

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

bestemmingsplan gebruikt worden. 

 

Artikel 2 – Wijze van meten 

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

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

bestemmingsplan gebruikt worden. 

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

 

Artikel 3 Agrarisch – Veenontginningenlandschap 

Binnen deze bestemming is binnen een bouwvlak van 1,5 hectare een grondgebonden 

agrarisch bedrijf mogelijk. Binnen deze bestemming zijn eveneens de bouwregels 

opgenomen alsmede de binnenplanse afwijkings- en wijzigingsregels. 

 

Artikel 4 - Wonen 

Binnen de woonbestemming is de woonfunctie met bijbehorende voorzieningen 

mogelijk. Daarnaast wordt ruimte geboden voor een aan-huis-verbonden beroep of 

bedrijf. Het gaat om een beroep of bedrijf dat verenigbaar is met de woonfunctie en 

waarbij het perceel een uitstraling als woonperceel behoud. Dit is in ondergeschikte 

mate mogelijk. 
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De regeling voor de oppervlakte van gebouwen is afgestemd op de recente 

bestemmingsplannen voor de kernen van de gemeente Coevorden. Dit houdt in dat de 

gezamenlijke oppervlakte aan bebouwing is afgestemd op de oppervlakte van het 

perceel: 

 oppervlakte perceel < 500 m
2
   : 200 m

2
 aan gebouwen; 

 oppervlakte perceel 500 m
2
 – 1.000 m

2
  : 300 m

2
 aan gebouwen; 

  oppervlakte perceel >1.000 m
2  : 

 400 m
2
 aan gebouwen. 

Eveneens is hierin bepaald wat eventuele goot- en bouwhoogtes bedragen. 

 

Artikel 5 – Leiding-Gas 

De ondergrondse (hoofd)aardgastransportleidingen met belemmeringsstroken vallen 

onder de dubbelbestemming "Leiding - Gas". De leidingen ten behoeve van 

aardgaswinning zijn ook onder deze bestemming gebracht. Het bestemmingsplan kan 

gewijzigd worden voor de vergroting, verkleining of verwijdering van de 

dubbelbestemming. Daarbij wordt schriftelijk advies ingewonnen bij de 

leidingbeheerder. 

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels 

 

Artikel 6 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 7 Algemene bouwregels 

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

met parkeren, bestaande maten en het ondergronds bouwen. 

 

Artikel 8 Algemene gebruiksregels 

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

strijd is met het bestemmingsplan. 

 

Artikel 9 Algemene afwijkingsregels 

Bij uitzondering kan door middel van een omgevingsvergunning onder voorwaarden 

worden afgeweken van de in het plan gegeven regels. 

 

Artikel 10 Algemene proceduregels 

In dit artikel is vastgelegd de procedure bij het stellen van een nadere eis. 

 

Artikel 11 Overige regels 

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

van het bestemmingsplan. 

 

Artikel 12 Omgevingsvergunning slopen bouwwerk 

Dit artikel ziet toe op het omgevingsvergunningstelsel voor de als karakteristiek 

aangeduide gebouwen op de verbeelding en de voorwaarden wanneer gesloopt mag 

worden. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

 

Artikel 13 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 14 Slotregel 

Dit artikel bevat de citeertitel van het bestemmingsplan. 
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7 Bijlagen bij dit bestemmingsplan 

Bijlage 1: Notitie Ruimtelijke kwaliteit 

Bijlage 2: Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Bijlage 3: Archeologisch onderzoek locatie Dorpsstraat 

Bijlage 4: Archeologisch onderzoek locatie Looweg 

Bijlage 5: Kwantitatieve Risicoanalyse QRA 

Bijlage 6: Externe Veiligheid VRD 

Bijlage 7: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 

Bijlage 8: Akoestisch onderzoek minicamping 

Bijlage 9: Watertoetsdocument locatie Dorpsstraat 

Bijlage 10: Watertoetsdocument locatie Looweg 

Bijlage 11: Stedenbouwkundige randvoorwaarden locatie Dorpsstraat 

Bijlage 12: Stedenbouwkundige randvoorwaarden locatie Looweg 

Bijlage 13: NB-wet vergunning 

Bijlage 14: Lijst met karakteristieke panden  

Bijlage 15: Cultuurhistorische Waardenkaart 

Bijlage 16: Beoordeling Libau Archeologie 1a 

Bijlage 17: Beoordeling Libau Archeologie 1b 

Bijlage 18: Beoordeling Libau Archeologie 1c 

Bijlage 19: Verzoek ontheffing hogere grenswaarde  

Bijlage 20: Advies provincie Drenthe vooroverleg 

Bijlage 21: Reactie provincie Drenthe ontwerp 
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