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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Aan de doorgaande weg in het dorp Wachtum is zorgboerderij “De Dissel” 
gevestigd in een voormalig boerderij. De eigenaar van deze zorgboerderij 
heeft het plan opgevat om een schuur op het perceel op te waarderen door 
een deel van de oude schuur te slopen en er een nieuw, groter, deel aan te 
bouwen. Hierdoor is gebleken dat de functie niet langer past binnen de vi-
gerende bestemmingsplanregeling. De gemeente Coevorden is bereid me-
dewerking te verlenen aan de voorgenomen ontwikkeling.  
 
Het plangebied ligt midden in het dorp Wachtum, aan de Middendorp. Dit is 
de doorgaande weg door het dorp. Aan de achterzijde grenst het perceel 
aan agrarisch gebied. De begrenzing is verder afgestemd op de kadastrale 
perceelsgrenzen. In figuur 1 is de ligging van het plangebied gevisuali-
seerd. 
 

 
Figuur 1. De ligging van het plangebied 
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1.   2. Planologische regeling 

Het perceel valt onder de regeling van het bestemmingsplan Wachtum, dat 
door de gemeenteraad is vastgesteld op 9 oktober 2007 en door Gedepu-
teerde Staten is goedgekeurd op 21 december 2007. In dit bestemmings-
plan is op de onderhavige gronden de bestemming “Agrarisch gebied” van 
kracht. De voorgestelde maatschappelijke functie is in strijd met deze be-
stemming. Dit bestemmingsplan biedt een juridisch-planologisch kader 
waarbinnen de zorgboerderij mogelijk wordt gemaakt. 

1.   3. Leeswijzer 

De toelichting op het bestemmingsplan is als volgt opgebouwd. In hoofd-
stuk 2 wordt het beleidskader uiteengezet, waarin wordt ingegaan op de 
provinciale en gemeentelijke beleidsuitgangspunten ten aanzien van het 
plangebied. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de ruimtelijke en functionele 
aspecten van het plangebied en de voorgenomen ontwikkeling. Hoofdstuk 
4 behandelt vervolgens de verantwoording ten aanzien van de omgevings-
aspecten die van belang zijn voor het bestemmingsplan. Hoofdstuk 5 gaat 
kort in op de juridische regeling van het bestemmingsplan, waarna in 
hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid van het 
plan. Het laatste hoofdstuk schetst de bestemmingsplanprocedure. 
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2. BELEIDSKADER 

2.   1. Provinciaal beleid 

Omgevingsvisie Drenthe 
Provinciale Staten hebben op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie Drenthe vast-
gesteld. Deze visie is het strategisch kader voor de ruimtelijke economi-
sche ontwikkeling van Drenthe en bevat themagerichte beleidslijnen. De 
omgevingsvisie vervangt het Provinciaal Omgevingsplan (POPII).  
 
De ontwikkeling van de zorgboerderij draagt bij aan het locale voorzienin-
genniveau. Er worden in de Omgevingsvisie geen uitspraken gedaan over 
zorgboerderijen voor de specifieke doelgroep zoals beschreven in het initia-
tief. De ontwikkeling raakt geen provinciale belangen. 

2.   2. Gemeentelijk beleid 

Welstandsnota 
Het welstandsbeleid van de gemeente Coevorden is verwoord in de  
Welstandsnota 2009 gemeente Coevorden. Voor het krijgen van een posi-
tief welstandsadvies moeten bouwplannen aan bepaalde criteria voldoen. 
Deels gaat het om algemene eisen die voor alle bouwwerken in de hele 
gemeente gelden, deels zijn de criteria steeds per gebied bepaald. Daar-
naast zijn objectgerichte welstandscriteria opgenomen. De algemene wel-
standscriteria liggen ten grondslag aan elke planbeoordeling omdat ze het 
uitgangspunt vormen voor de uitwerking van de gebiedsgerichte en object-
gerichte welstandscriteria. Het plangebied is gelegen in het welstandsge-
bied ‘Esdorp’. Voor dit gebied zijn een aantal welstandscriteria voor wonin-
gen opgesteld. Zo dient de woning vanaf de straatzijde in de oorspronkelij-
ke rooilijn gebouwd te worden en is een geleidelijke overgang van erf naar 
openbaar wenselijk. Bijgebouwen en aanbouwen moet achter de voorgevel 
gesitueerd worden en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. De hoofd-
vorm is rechthoekig of vierkant en er wordt een zadeldak zonder wolfseind 
toegepast. Het hoofdgebouw heeft een roodbruine baksteen en het dak is 
bedekt met pannen of riet. Verder wordt gebruik gemaakt van gedekte kleu-
ren.  
 
Het uitgangspunt voor het plangebied is dat het beoogde bouwplan aansluit 
bij het wensbeeld. Het uitgangspunt voor het bouwplan is dat de bouwaan-
vraag vergezeld gaat met een definitief positief welstandsadvies.  



blz 4 094821  
 

 
 
Buro Vijn B.V.  Bestemmingsplan Wachtum - Middendorp 7 (zorgboerderij) 

3. HUIDIGE SITUATIE EN BESCHRIJVING INITIATIEF 

3.   1. Huidige situatie 

Meppen Wachtum is een klein esdorp dat op circa 3 kilometer van Dalen is 
gelegen. Aan de doorgaande weg door het dorp is sprake van een ge-
mengd gebied. Hier zijn (agrarische) bedrijven, een school en woningen 
gelegen. Achter de bebouwing aan deze weg bevindt zich agrarisch ge-
bied. 
 
Het plangebied ligt centraal in het dorp. Op het perceel staat een voormalig 
boerderij met bijbehorende stallen. Het perceel is momenteel in gebruik als 
zorgboerderij voor mensen met psychische en sociale problemen. De zorg-
boerderij draait om dagopvang met een directe relatie met de agrarische 
functie. In de boerderij is een bedrijfswoning aanwezig. Het perceel grenst 
enerzijds aan woningen en anderzijds aan een agrarisch bedrijf.  
 
Schuin tegenover het perceel is een bedrijf aanwezig. Op dit terrein staat 
een molen, waarmee rekening dient te worden gehouden. Een deel van het 
plangebied ligt binnen een molenbeschermingszone. Een luchtfoto van het 
plangebied is weergegeven in figuur 2. 
 

 

Figuur 2. Luchtfoto locatie en directe omgeving 

3.   2. Beschrijving initiatief 

Het plan stelt de sloop van een huidige werkplaats die aan de noordelijke 
schuur gebouwd is voor. Ook wordt een kippenren gesloopt. Vervolgens 
wordt de bestaande schuur verlengd met een kapschuur en wordt er een 
nieuwe werk- en activiteitenruimte gebouwd. De totale oppervlakte bebou-
wing neemt niet significant toe en de uitstraling naar de weg verbetert sterk. 
De huidige schuur raakt tamelijk in verval en door de aanbouw en losse 
gebouwen met plat dak ontstaat een rommelig beeld. Figuur 3 geeft de 
toekomstige inrichting van het perceel weer. 
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Figuur 3. Toekomstige inrichting 

 
De nieuwe bebouwing is in strijd met de molenbeschermingszone die deels 
op het perceel ligt. De aanbouw ligt op de rand van deze zone, waar een 
maximale bouwhoogte van 3,20 meter geldt. De aanbouw is iets lager dan 
de bestaande schuur, circa 5,50 meter. Tussen de molen en het plange-
bied staan een aantal hoge bomen. De nieuwe bebouwing zal geen invloed 
hebben op het functioneren van de molen. Het plan zal aan de molenstich-
ting worden voorgelegd. Het is niet te verwachten dat er vanuit de molen-
stichting bezwaar voor de voorgestelde bouwplannen bestaan. 
 
Het voorliggende bestemmingsplan legt verder de bestaande maatschap-
pelijke functie van de zorgboerderij planologisch vast. De zorgboerderij 
biedt een veilige en stimulerende plek voor jongeren en volwassenen met 
psychosociale (een mengeling van psychische en sociale) problemen, 
eventueel in combinatie met een lichte verstandelijke beperking. De activi-
teiten voor de cliënten op de zorgboerderij zijn overwegend agrarisch geli-
eerd. Ook zijn er sociale activiteiten, zoals koken, vilten en gezelschaps-
spelen. 
 
Voor de zorgboerderij is een beperkte parkeergelegenheid noodzakelijk. 
Op het perceel en langs de weg (tegenover het perceel) wordt hiervoor vol-
doende ruimte geboden. 
 
Dit bestemmingsplan heeft ook betrekking op de, bij de zorgboerderij beho-
rende, agrarische percelen. Deze kunnen echter wel een agrarische functie 
houden.  
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4. TOETS AAN WET- EN REGELGEVING 

4.   1. Geluid 

Ten aanzien van geluidhinder is de Wet geluidhinder van kracht. Doel van 
deze wet is het terugdringen van hinder als gevolg van geluid en het voor-
komen van een toename van geluidhinder in de toekomst.  
 
Wegverkeerslawaai 
In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat elke weg in principe een zone 
heeft waar aandacht aan geluidhinder moet worden besteed. Daarbij on-
derscheidt de Wgh geluidsgevoelige gebouwen enerzijds en niet-geluids-
gevoelige gebouwen anderzijds. Woningen zijn geluidsgevoelige gebou-
wen. Als geluidsgevoelige gebouwen binnen een zone behorend bij een 
zoneplichtige weg worden geprojecteerd bij een bestemmingsplanpro-
cedure, dient door middel van akoestisch onderzoek te worden aangetoond 
dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Wegen waar 
deze zone in principe niet geldt, zijn:  

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
- wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. 

 
Binnen het plangebied worden geen wegen geregeld. Wel ligt het plange-
bied binnen onderzoeksgebied van een zoneplichtige weg; de Middendorp. 
De maximale snelheid op deze weg bedraagt 50 km/uur. Het betreft een re-
latief rustige weg voor de ontsluiting van het dorp en het direct omliggende 
buitengebied. De zorgboerderij is op grond van de Wgh een geluidsgevoe-
lige functie, evenals de bedrijfswoning. Van de Middendorp zijn geen ver-
keergegevens bekend, daarom is de geluidsbelasting op de voorgevel van 
de zorgboerderij berekend aan de hand van een “worst cast scenario”. De 
akoestische berekening is opgenomen in bijlage 2. 
 
Uitgaande van 450 verkeersbewegingen per etmaal zal de geluidsbelasting 
op de woning 50 dB(A) (ofwel 48 dB volgens de Wgh) bedragen. Een der-
gelijke verkeersintensiteit is op de Middendorp niet te verwachten. Er kan 
dan ook met zekerheid worden gesteld dat er op de voorgevel van de zorg-
boerderij aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan. Bovendien betreft 
het een bestaande geluidsgevoelige locatie. Er hoeft dan ook geen hogere 
waarde voor de woning te worden vastgesteld. 

4.   2. Milieuzonering 

Ten behoeve van de milieuzonering rond bedrijven, is door de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) het systeem “Bedrijven en milieuzone-
ring” ontwikkeld, in de vorm van een bedrijvenlijst waarin de bedrijven zijn 
gecategoriseerd op hun milieueffecten. Deze lijst is opgesteld uitgaande 
van de standaardbedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. De lijst is onderverdeeld in bedrijfsklassen en bedrijfstypen. Af-
hankelijk van de mate waarin de in deze lijst opgenomen bedrijven milieu-
hinder (uitgaande van de gemiddelde bedrijfssituatie) kunnen veroorzaken, 
kent de lijst aan de bedrijven een milieucategorie toe. 
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Naarmate de milieuhinder toeneemt, loopt de milieu-indeling op van 1 t/m 
6, met bijbehorende richtlijnafstanden tot een “rustige woonwijk” of een 
“gemengd gebied”. 
 
Tegenover de zorgboerderij is een agrarisch centrum gevestigd. Het betreft 
een groothandel voor akkerbouwproducten en veevoeders. Een dergelijke 
groothandel valt onder milieucategorie 3.1. In een gemengd gebied geldt er 
een richtlijnafstand van 30 meter. De inrichting van dit bedrijf ligt op ruim 20 
meter vanaf het plangebied van de zorgboerderij. De VNG-lijst gaat echter 
uit van een verwerkingscapaciteit tot 500 ton per uur. Door de aanwezig-
heid van omliggende woningen op een korte afstand dan de zorgboerderij 
zal de vergunning van het bedrijf een dergelijke doorvoer niet toelaten. Het 
wijzigen van de agrarische naar een maatschappelijke bestemming binnen 
het plangebied, zal geen belemmeringen voor de bedrijfsvoering van het 
agrarisch centrum tot gevolg hebben. Ook zal de zorgboerderij geen one-
venredige hinder van het bedrijf hebben.  
 
Hetzelfde geldt voor het agrarische bedrijf waarvan de inrichting deels aan 
het perceel van de zorgboerderij grenst. Tussen dit agrarische bedrijf en de 
zorgboerderij zijn twee woningen van derden gesitueerd. De zorgboerderij 
zal dit bedrijf niet in haar bedrijfsvoering belemmeren. Ook zal de zorg-
boerderij geen hinder van het agrarische bedrijf ondervinden. 
 
De zorgboerderij zelf heeft de milieucategorie 2. Inrichtingen tot deze cate-
gorie worden inpasbaar geacht binnen een gemengd gebied en een woon-
omgeving. Vanuit dat oogpunt is er sprake van een passende situatie. 
 
De situatie die in dit bestemmingsplan wordt vastgelegd voldoet niet aan 
het systeem “Bedrijven en milieuzonering”. Er wordt echter een bestaande 
situatie vastgelegd binnen een gemengd gebied. De vergunningen van de 
bedrijven zullen op de aanwezigheid van diverse woningen zijn afgestemd. 
Er zijn geen belemmeringen te verwachten vanuit de milieuzonering. 

4.   3. Bodem 

Voor het onderhavige project geldt als uitgangspunt dat de grond geschikt 
is voor de toekomstige functie. Verdachte plekken dienen te worden gesig-
naleerd vanuit een goede ruimtelijke ordening. Waar nodig moeten de sa-
neringsmaatregelen worden aangegeven. Bij nieuwbouw waarborgt de Wet 
bodembescherming dat er geen risico’s voor de volksgezondheid aanwezig 
zijn. 
 
In het verleden was op het perceel een agrarisch bedrijf gevestigd. Bodem-
verontreiniging als gevolg hiervan kan niet uitgesloten worden. Bij een func-
tiewijziging naar een bestemming, waarbij de locatie als verblijfplaats voor 
mensen wordt ingericht, dient de kwaliteit van de bodem inzichtelijk te wor-
den gemaakt. Er is in het onderhavige gebied geen sprake van een ver-
dachte locatie. Er is dan ook niet te verwachten dat de kwaliteit van de bo-
dem zodanig is dat de ontwikkeling in het geding komt.  
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Ten tijde van de vergunningprocedure zal een bodemonderzoek uitgevoerd 
moeten worden om hierover uitsluitsel te geven; zo nodig zullen maatrege-
len moeten worden genomen. 

4.   4. Water 

Bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen moet de watertoets worden 
toegepast. Dit houdt in dat alle ruimtelijke plannen een waterparagraaf 
moeten bevatten. De watertoets is het hele proces van vroegtijdig informe-
ren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkun-
dige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten.  
 
Een belangrijk aspect bij het bepalen van de invloed van een plan op de 
waterhuishouding is de toename van het verharde oppervlak. Het verharde 
oppervlak neemt in het voorliggende plan met slechts 180 m2 toe ten op-
zichte van de bestaande situatie en neemt zelfs af ten opzichte van de pla-
nologische situatie. De ontwikkeling is voorgelegd aan het waterschap Velt 
en Vecht via de digitale watertoets. Het waterschap geeft aan dat het plan 
een beperkte omvang heeft en de invloed van het plan op de waterhuis-
houding beperkt is. Het bijhorende wateradvies is opgenomen in bijlage 1. 
 
De procedure in het kader van de watertoets is gevoerd conform de Hand-
reiking Watertoets III. Het plan treft geen waterschapsbelangen. Het water-
schap Velt en Vecht geeft een positief wateradvies 

4.   5. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omge-
ving bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, lpg 
en munitie over weg, water en spoor en door buisleidingen. 
 
In het kader van het aspect externe veiligheid is de risicokaart van de pro-
vincie Drenthe bekeken. Hieruit blijkt dat er in of nabij het plangebied geen 
risicovolle inrichtingen gevestigd zijn. Ook valt het plangebied niet binnen 
een invloedsgebied van een route voor gevaarlijke stoffen. Het aspect ex-
terne veiligheid vormt voor de voorgestane ontwikkelingen geen beperkin-
gen en aanvullend onderzoek kan achterwege blijven. 

4.   6. Luchtkwaliteit 

Ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit is de Wet milieubeheer van 
kracht. De wet is enerzijds bedoeld om de negatieve effecten op de volks-
gezondheid aan te pakken, als gevolg van te hoge niveaus van luchtveront-
reiniging. Anderzijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te creëren voor 
ruimtelijke ontwikkeling, ondanks overschrijdingen van de Europese grens-
waarden voor luchtkwaliteit. Overschrijdingen van de grenswaarden voor 
luchtkwaliteit zijn veelal het gevolg van het aantal verkeersbewegingen in 
een gebied.  
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De Wet milieubeheer voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak 
van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling 
tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Luchtkwaliteitseisen vor-
men onder de Wet milieubeheer geen belemmering voor ruimtelijke ontwik-
keling als: 
• er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 

grenswaarde of; 
• een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de 

luchtkwaliteit leidt of; 
• een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de luchtverontrei-

niging of; 
• een project is opgenomen in het NSL. 
 
De lucht in Drenthe is schoon in vergelijking met andere gebieden in Ne-
derland. Dat blijkt uit het ontwerp van het Provinciaal Programma Lucht-
kwaliteit dat het college van Gedeputeerde Staten op 17 januari 2007 heeft 
vastgesteld. De provincie Drenthe heeft de huidige situatie van de lucht-
kwaliteit in Drenthe laten onderzoeken, waarbij onder andere gebruik ge-
maakt is van de gemeentelijke rapportages over luchtkwaliteit. Uit het on-
derzoek 1

 

) is gebleken dat er geen overschrijdingen van de wettelijke grens-
waarden in de provincie Drenthe bestaan. Ook voor 2010 is de kans op 
overschrijding van de wettelijke grenswaarden niet groot. In de nabije toe-
komst bestaat er alleen een kleine kans dat er nog lokaal overschrijdingen 
voor fijn stof plaatsvinden. Hier is in het projectgebied echter geen sprake 
van. Op de lange termijn is deze kans te verwaarlozen. Er is dus geen 
sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde. 

Voorts valt de ontwikkeling binnen de Algemene Maatregel Van Bestuur 
“niet in betekenende mate bijdragen” (nibm-regeling). Een project komt 
hiervoor in aanmerking als het voor minder dan 3% van de grenswaarden 
voor NO2 en PM10 bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Al-
leen bij een toename van enkele honderden verkeersbewegingen per dag 
wordt hier niet aan voldaan. Hiervan is in dit geval geen sprake. Aanvullend 
onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. 

4.   7. Ecologie 

Bij elk ruimtelijk plan dient met het oog op de natuurbescherming rekening 
te worden gehouden met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en fau-
nawet. Hierbij dient te worden aangetoond dat als gevolg van de geplande 
activiteiten de gunstige staat van instandhouding van waardevolle dier- en 
plantensoorten niet in het geding komt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
in gebiedsbescherming en soortenbescherming. 
 

                                                
1)  Rapport CE “Achtergronddocument bij het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit 

Drenthe 2007-2010”. 
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Gebiedsbescherming 
Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied dat in het 
kader van de Natuurbeschermingswet is beschermd. Het dichtstbijzijnde 
Natura 2000-gebied is op ruime afstand gelegen. Voorts maakt het plange-
bied geen deel uit van gebieden die provincie Drenthe van belang acht voor 
de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Wel ligt op ruim twee ki-
lometer vanaf Wachtum een gebied dat deel uitmaakt van de EHS. Het 
voorliggende bestemmingsplan stelt echter geen (nieuwe) milieubelastende 
functies in het plangebied voor. De ontwikkeling zal de natuurwaarden in de 
EHS niet aantasten. Er worden derhalve geen effecten op de wezenlijke 
waarden van de Ecologische Hoofdstructuur verwacht als gevolg van de 
voorgestelde ontwikkelingen. 
 
Soortenbescherming 
De bescherming van soorten is vastgelegd in de Flora- en Faunawet. Hierin 
zijn bepalingen opgenomen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. 
Volgens deze wet is een aantal planten- en diersoorten aangewezen die 
licht, middelzwaar of zwaar beschermd zijn. Voor licht beschermde soorten 
geldt een vrijstelling bij ruimtelijke projecten. Voor middelzwaar bescherm-
de soorten geldt alleen een vrijstelling wanneer de beoogde werkzaamhe-
den worden uitgevoerd volgens een door LNV goedgekeurde gedragscode. 
Voor zwaar beschermde soorten dient bij ruimtelijke ingrepen ontheffing te 
worden aangevraagd. Behalve de Flora- en Faunawet is ook de Rode Lijst 
van belang, waarop zeldzame en bedreigde soorten zijn opgenomen. 
 
Voor het voorliggende bestemmingsplan kan worden opgemerkt dat in het 
omliggende gebied de woonfunctie overheerst. Het plangebied zelf betreft 
een perceel dat intensief in gebruik is en beheerd wordt. Het is derhalve 
niet te verwachten dat zich in het gebied soorten bevinden die de gewenste 
ontwikkeling belemmeren. Daarnaast zijn de voorgestelde ontwikkelingen 
zeer beperkt. Ook de te slopen schuur is momenteel in gebruik. Het is dan 
ook niet aannemelijk dat deze een habitat vormt voor dieren, zoals vleer-
muizen. Een aanvullend onderzoek naar de ecologische waarden binnen 
het plangebied kan dan ook achterwege blijven. Er bestaan vanuit de eco-
logie geen belemmeringen voor de voorgestelde ontwikkeling. 

4.   8. Archeologie 

In het Europese Verdrag van Malta, ondertekend door een groot aantal EU-
landen, waaronder ook Nederland is de veiligstelling van het (Europese) 
archeologische erfgoed als doelstelling opgenomen. Dit moet met name 
gestalte krijgen in het ruimtelijke ordeningsbeleid. Ter implementatie van 
het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is in 2007 de Wet op 
de archeologische monumentenzorg in werking treden. De kern van deze 
wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten in-
tact moeten blijven. De wet verplicht gemeenten bij het opstellen van be-
stemmingsplannen rekening te houden met de in hun bodem aanwezige 
waarden. Bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen moet aandacht wor-
den besteed aan de (mogelijke) aanwezigheid van archeologische waar-
den. 
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Op basis van het POPII kan worden vastgesteld of voor het plangebied een 
aanwezigheid, c.q. een bescherming van archeologische waarden van toe-
passing is.  
 
Uit de Archeologische Monumentenkaart (AMK) uit het POPII van provincie 
Drenthe is het gebied ten westen van het plangebied aangewezen als ter-
rein van archeologische waarde. De Indicatieve Kaart Archeologische 
Waarden geeft aan dat er binnen het plangebied een hoge kans op het 
aantreffen van archeologische waarden aanwezig is.  
 
Ongeacht de archeologische verwachtingswaarde van het plangebied kan 
worden aangesloten bij de vrijstelling van archeologisch onderzoek voor 
zones met middelhoge of hoge verwachtingswaarden die de provincie 
Drenthe sinds 2 juli 2007 hanteert. Indien de ontwikkeling op meer dan 50 
meter van een AMK-terrein plaatsvindt en het totaal te verstoren bodemop-
pervlak maximaal 500 m2 bedraagt, is geen archeologisch onderzoek 
noodzakelijk.  
 
Het plangebied ligt op ruim 100 meter vanaf het AMK-terrein en de uitbrei-
ding heeft circa 230 m2 aan extra verstoring in de bodem te gevolg. Het is 
in het kader van de bestemmingsplanprocedure derhalve niet noodzakelijk 
om een archeologisch onderzoek uit te voeren. Mochten er bij overige bo-
demingrepen desondanks toch bodemvondsten worden gedaan, dan die-
nen die gemeld te worden bij de provinciaal archeoloog. Archeologisch on-
derzoek in het kader van het voorliggende bestemmingsplan kan achter-
wege blijven. 

4.   9. Kabels en leidingen 

In en rondom het plangebied zijn geen kabels en leidingen aanwezig die 
planologische beperkingen vormen voor de voorgenomen ontwikkelingen in 
het plangebied. De kabels en leidingen die in en rondom het gebied voor-
komen hoeven niet te worden voorzien van een planologische regeling. 
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5. JURIDISCHE VORMGEVING 

5.   1. Algemeen 

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In-
herent hieraan is de toepassing van de Standaard Vergelijkbare Bestem-
mingsplannen (SVBP) 2008. De SVBP maakt het mogelijk om bestem-
mingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op 
een zelfde manier worden verbeeld. De SVBP 2008 is toegespitst op de 
regels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen conform de Wro en het 
Bro moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende standaarden voor 
de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als 
analoog. De regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld conform deze 
standaarden, met inachtneming van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo). 
 
Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden 
van de gronden in het plangebied. De juridische regeling is vervat in een 
verbeelding en bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschillen-
de bestemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden. 

5.   2. Toelichting op de bestemmingen 

Maatschappelijk - Zorgboerderij 
De zorgboerderij wordt planologisch vastgelegd in de bestemming “Maat-
schappelijk - Zorgboerderij”. Er is gekozen voor een specifieke bestemming 
en niet voor een algemene maatschappelijke bestemming, omdat het niet 
wenselijk is dat zich op het perceel een andere soort maatschappelijke 
functie gaat vestigen. De regeling bij de bestemming is wel afgestemd op 
de regeling van andere maatschappelijke functies in Wachtum.  
 
De gebouwen ten behoeve van de zorgboerderij moeten binnen het bouw-
vlak worden gebouwd. Dit bouwvlak is afgestemd op het ingediende bouw-
plan en op de huidige situatie. De boerderij, die ook gedeeltelijk dienst doet 
als bedrijfswoning, is aangeduid als “karakteristiek”. Dit ook in afstemming 
met de vigerende regeling. Binnen deze aanduiding is de bestaande maat-
voering van het pand vastgelegd. Ook ligt de aanduiding “bedrijfswoning” 
op de boerderij, zodat deze functie niet kan uitbreiden.  
 
De molenbeschermingszone is binnen de bestemming vastgelegd onder de 
“vrijwaringzone - molenbiotoop”. De regeling en situering van deze zone is 
ook afgestemd op de vigerende regeling, echter is deze rondom de nieuwe 
bebouwing gelegd, zodat er geen extra planologische procedures noodza-
kelijk worden. 
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Agrarisch 
In het vigerende bestemmingsplan heeft het plangebied een agrarische be-
stemming met een ruim bouwvlak. Voor de zorgboerderij is een andere re-
geling van toepassing. De bebouwing is strakker vastgelegd. Door deze 
wijziging is aan de achterzijde van het perceel nog een stuk bouwvlak aan-
wezig. Het is niet de bedoeling dat hier nog agrarische bebouwing wordt 
gerealiseerd. Daarom is het meeste noordelijke deel van het plangebied 
binnen de bestemming “Agrarisch” geregeld. Hiermee komen de bouwmo-
gelijkheden ter plaatse te vervallen. De begrenzing van de bestemmingen 
zijn afgestemd op de vigerende regeling en op kadastrale grenzen. 
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6. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

6.   1. Algemeen 

Bij de uitvoering van een plan kan in zijn algemeenheid onderscheid wor-
den gemaakt tussen de economische uitvoerbaarheid en de maatschappe-
lijke uitvoerbaarheid. Bij het eerste gaat het om de kosten en andere eco-
nomische aspecten die met de verwezenlijking van het plan samenhangen. 
Bij het tweede gaat het er om hoe de verwezenlijking door de maatschappij 
(overheid en burgers samen) wordt gedragen. Dit laatste komt aan de orde 
in hoofdstuk 7. 

6.   2. Exploitatieplan 

Doel van de grondexploitatieregeling is het inzichtelijk maken van de finan-
ciële haalbaarheid en het bieden van meerdere mogelijkheden voor het 
kostenverhaal waardoor er meer sturingsmogelijkheden zijn. In het geval 
van een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels stellen voor de 
desbetreffende gronden.  
 
In het voorliggende plan is er op basis van het Bro geen sprake van een 
bouwplan. De oppervlakte van de aanbouw is namelijk minder dan 1.000 
m2. In dergelijke gevallen is de grondexploitatieregeling niet van toepas-
sing. Met betrekking tot planschade en plankosten is tussen de gemeente 
en de initiatiefnemer een overeenkomst gesloten. Voor het bestemmings-
plan is een grondexploitatieplan niet noodzakelijk. 
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7. OVERLEG 

In het kader van het overleg is het voorontwerp bestemmingsplan naar de 
betrokken instanties gestuurd. Van de VROM-Inspectie en van de provincie 
Drenthe zijn reacties ontvangen. De vooroverlegreacties zijn opgenomen in 
bijlage 3 en hieronder voorzien van een gemeentelijke reactie. 
 
VROM-Inspectie 
De VROM-Inspectie constateert dat het plan binnen de zone van een door-
gaande weg ligt en dat er nog geen akoestisch onderzoek is uitgevoerd. In 
het geval dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden dient een ho-
gere waarde te worden vastgesteld. Er dient nog akoestisch onderzoek te 
worden uitgevoerd. 
 
Reactie gemeente:  Omdat er geen verkeersgegevens voor de Midden-

dorp bekend zijn is op basis van een ruim genomen 
aanname de geluidsbelasting op de zorgboerderij be-
rekend. Deze berekening is verwerkt in paragraaf 4.1. 

 
Provincie Drenthe 
De provincie geeft aan dat in het bestemmingsplan de kernkwaliteit cul-
tuurhistorische hoofdstructuur van provinciaal belang is en dat het plan 
geen invloed heeft op de cultuurhistorische waarde van Wachtum. Het plan 
geeft de provincie geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.  
 
Reactie gemeente:  De overlegreactie wordt ter kennisname aangeno-

men.  
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8. RAADSVASTSTELLING 

Het ontwerpbestemmingsplan “Wachtum – Middendorp 7 (zorgboerderij)” 
heeft gedurende zes weken ter visie gelegen. Deze periode is een ieder in 
de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze omtrent het plan kenbaar 
te maken. Er zijn geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan binnenge-
komen. 
 
Op 12 juli 2011 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Wachtum – 
Middendorp 7 (zorgboerderij)” ongewijzigd vastgesteld.  
 
 
 
 

===  
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