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Betreft bestemmingsplan Wachtum - Middendorp 7 (zorgboerderij) 

Geacht college, 

Op 14 oktober 2010 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 
3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening over het voorontwerpbestemmingsplan 
Wachtum - Middendorp 7 (zorgboerderij). 

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders 
heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal 
Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) gemeenten altijd overleg 
moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelfde afzonderlijke 
rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert de rijksreactie over 
voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies. 

Het bovengenoemde plan geeft aanleiding tot het maken van de volgende 
opmerkingen, gelet op de nationale belangen zoals die zijn verwoord in de RNRB. 
Het nummer achter het nationaal belang verwijst naar het nummer in de RNRB. 

Nationaal belang 09: Milieukwaliteit en externe veiligheid 
Geluid 
Het plan ligt binnen de zone van een doorgaande weg. U geeft aan dat er geen 
conflicten op het akoestisch vlak zijn te verwachten omdat er sprake is van een 
relatief rustige weg. Er is echter nog geen akoestisch onderzoek uitgevoerd dat 
inzicht geeft in de daadwerkelijke geluidsbelasting op de gevel. In het geval het 
onderzoek uitwijst dat de voorkeursgrenswaarde toch wordt overschreden zal een 
hogere grenswaardenprocedure gevoerd moeten worden, voordat het 
bestemmingsplan wordt vastgesteld. Ik verzoek u de resultaten van het 
akoestisch onderzoek in de plantoelichting op te nemen. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het 
briefhoofd is vermeld. 

VROM-Inspectie 
Directie Uitvoering 
Regionale afdeling Noord 

Cascadeplein 10, Groningen 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 
www.vrominspectie.nl 

Contactpersoon 
drs. L.W. van der Velde 

T 050-5992777 
F 050-5992699 
posstbus.viruimtelijkeplannen 
©minvrom.nl 

Kenmerk 
2010.0072511-LVE-N 

Kopie aan 
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Gedeputeerde Staten van 
de provincie Drenthe 
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9400 AC Assen 
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Ik vertrouw erop dat u de opmerkingen op een adequate wijze zult verwerken in 
het bestemmingsplan. 

Hoogachtend, 
de wnd.^irecteurf-inspecteur regio Noord, 

m 

VROM-Inspectie 
Directie Uitvoering 
Regionale afdeling Noord 

Kenmerk 
2010.0072511-LVE-N 

mr. RJ.M. van den Bogert 
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Provinciehuis Westerbrink i, Assen T (0592)3655 55 
Postadres Postbus 122, 9400 AC Assen F (0592)365777 
www.drenthe.nl provincie T)mnthe 

Aan: 
Gemeente Coevorden 
Postbus 2 
7740 AA COEVORDEN 
7740 AA2 

/en 
O' '3 5^£/ 

Assen, 25 november 2010 
Ons kenmerk 201000751-00250894 
Behandeld door S. Andela (0592) 365039 
Onderwerp: Advies provinciaal belang Ruimtelijk Plan Wachtum Middendorp 7 zorgboerderij 

Geacht college, 

U hebt ons gevraagd advies uit te brengen over het voorontwerp-Bestemmingsplan Wachtum -
Middendorp 7 (zorgboerderij). 

Provinciaal belang 
Op basis van de Omgevingsvisie Drenthe (vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juni 2010) 
is in het bovengenoemde voorontwerpbestemmingsplan het volgende aspect van provinciaal belang: 

Kernkwaliteit cultuurhistorische hoofdstructuur 

Advies 
Wachtum is een cultuurhistorisch waardevol esdorp. Het plan betreft in hoofdzaak een 
functieverandering en heeft daarmee geen invloed op de cultuurhistorische waarde van Wachtum. 

Inzet instrumenten 
Indien het plan overeenkomstig dit voorontwerp in procedure wordt gebracht, mag u er vanuit gaan dat 
Gedeputeerde Staten geen reden zullen zien om vanuit provinciaal belang in te grijpen in de verdere 
procedure. 

Hiermee is, voor wat betreft de provinciale diensten, voldaan aan het vooroverleg als bedoeld in het 
Besluit ruimtelijke ordening. 

Voor vragen of overleg inzake dit advies kunt u contact opnemen met S. Andela, telefoon 0592-365039 
of S.Andela@drenthe.nl. 

http://www.drenthe.nl
mailto:S.Andela@drenthe.nl


provincie T)renthe 
Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens deze, 

i.o 
- 7 :USL 

dr. P.J. van Eijk, 
manager Duurzame Ontwikkeling 
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